
Diskriminacija dėl nega-
lios darbo rinkoje – vis 
dar labai aktuali proble-
ma, reikalaujanti bendrų 
neįgaliųjų įdarbinimu be-
sirūpinančių institucijų 
pastangų ir sprendimų. 
Lietuvos neįgaliųjų drau-
gija (LND) į esamai situ-
acijai aptarti bei ateities 
gairėms numatyti skir-
tą konferenciją sukvietė 
valstybės institucijų, ne-
įgaliųjų nevyriausybinių 
organizacijų atstovus. 

Darbo rinkoje –
neįgalieji 

Šeimai, ieŠkantiems bendraminčių ir paguodos
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Iš tikrųjų: kai paklausiau 
panašiai sugarbanotų 
mergaičių baltomis pa-
laidinėmis, iš kokio jos 
ansamblio, išgirdau at-
sakymą: „Mes – perliu-
kai!“ Kaip? Ar 3- iajame 
respublikiniame jaunų 
neįgaliųjų muzikos atli-
kėjų konkurse- festivalyje 
„Perliukai 2013–2014“ 
dalyvauja ir to paties var-
do kolektyvas? Betgi ne, 
tuoj išsiaiškinome, kad 
kalbėjausi su mergaitė-
mis iš Alytaus „Žiburė-
lio“ ansamblio, tiesiog 
perliukų vardas joms jau 
tapo irgi savas.

Tolerancijos link

Galite pasirinkti vieną iš 32 siūlomų specialybių: apskaitininko, kasininko- pardavėjo, sandėlininko, ma-
nikiūrininko, duonos gaminių kepėjo, siuvėjo, slaugytojo padėjėjo, kompiuterinės grafikos, make-
tavimo ir projektavimo, virėjo, konditerio, picų ruošėjo bei kitų paklausių specialybių.

Bus mokama pašalpa, jei esate iš kito miesto – apgyvendinimas, maitinimas.  

Platesnė informacija www.vzdrmc.lt tel. (8 5) 276 0947 arba tel. 8 620 49090.

Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras
kviečia negalią turinčius ir šiuo metu nedirbančius asmenis
registruotis į profesinės reabilitacijos programą.

Kauniečius neįgaliuosius 
papiktino Laisvės alėjos 
rekonstrukcijos projek-
tas: pasak jų, gali būti, 
kad po remonto Laisvės 
alėjoje išvis nebeliks pri-
taikymo neįgaliesiems – 
netgi tuos pandusus, ku-
rie iki šiol įrengti, žadama 
išgriauti. 

Aplinka visiems 

(nukelta į 3 psl.)

„Perliukų“ festivalis –  
be pradžios ir pabaigos

Graži ir labai turininga 
tradicija

„Perliukų“ festivalis organi-
zuojamas kas trejus metus, jame 
dalyvauja neįgalūs vaikai ir jau-
nuoliai (3–29 metų) iš visos Lie-

tuvos. Kiekvienas festivalis trun-
ka net dvejus metus! Baigiantis 
lapkričiui pastarojo konkurso
festivalio laureatai, geriausiai pa-
sirodę regioniniuose konkursuo-
se Šiauliuose, Klaipėdoje, Kau-
ne, Alytuje ir Vilniuje, tris die-
nas praleido svetinguose Len-
kų kultūros namuose sostinėje. 
Jau nebesivaržė dėl geriausiųjų 
vardo, tik koncertavo, repetavo 
tobulindami meistriškumą, da-
lyvavo įvairiuose edukaciniuo-
se renginiuose, kūrybinėse dirb-
tuvėse. Buvo ir ypatingų rengi-
nių – ekskursijos į Valdovų rū-
mus, Lietuvos televiziją ar inter 
aktyvios veiklos vakaras kultū-
ros bare „Kablys“.

Paskutinę dieną, prieš išsi-
skirdami, festivalio laureatai 
Lenkų kultūros namuose suren-
gė baigiamąjį koncertą. Repeta-
vo nuo pat ryto! Jiems talkino 
LRT grupė, nuolatinė „Perliu-
kų“ uždarymo renginių dalyvė. 

Neliks jokių pandusų 
„Kodėl?“ – ne vienam kyla 

klausimas. Ogi todėl, kad Lais-
vės alėjos rekonstrukcijos projek-
to autorius architektas Šarūnas 
Kiaunė mano, kad pandusai nau-

Neįgalieji stoja į kovą dėl Laisvės alėjos

jai sutvarkytoje vietoje – labai ne-
estetiška. Maža to, pristatant pro-
jektą jis netgi pareiškė, kad palikti 
pandusus Laisvės alėjoje – tai lyg 
iškasti joje griovį. Tokia nuosta-

ta neįgaliesiems pasirodė visiškai 
nesuprantama, netgi pažeidžian-
ti tiek mūsų šalies įstatymus, tiek 

(nukelta į 3 psl.)

Ar profesinė reabilitacija  
motyvuoja grįžti į darbo 

rinką?
Viena pirmųjų neįgaliųjų 

įdarbinimo (tiksliau – pasiren-
gimo jam) grandyje – profesinė 
reabilitacija. Pirmą kartą nusta-
tant netekto darbingumo lygį ją 
pasiūlo Neįgalumo ir darbingu-
mo nustatymo tarnybos (NDNT) 
specialistai, o negalią jau turintį 
žmogų į NDNT šiam poreikiui 
nustatyti gali nukreipti darbo bir-
ža. Profesinės reabilitacijos pas-
laugas šiuo metu Lietuvoje tei-
kia 13 centrų, o per metus į pro-
fesinę reabilitaciją nusiunčiama 
apie 500 neįgaliųjų. Turint gal-
voje, kad registruotų neįgalių be-
darbių yra apie 10 tūkst., tai – tik 

Neįgaliųjų įdarbinimas – integracija ar 
komerciškai pelninga veikla?

lašas jūroje, o valstybė profesinei 
reabilitacijai skiria itin daug dė-
mesio ir lėšų. 

Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkas Zigmantas Jan-
čauskis atkreipė dėmesį, kad dar 
prieš 4–5 metus už vieno neįga-
laus žmogaus dalyvavimą pro-
fesinės reabilitacijos programoje 
centrai galėjo gauti iki 70 tūkst. 
Lt. Šiandien toks vieno neįgaliojo 
darbinis reabilitavimas valstybei 
kainuoja apie 17 tūkst. Lt. 

Pinigai dideli, o nauda? Ar šią 
ją programą baigusieji tikrai įsi-
lieja į darbo rinką? LND teisinin-
kė Audronė Balsiukienė diskusi-
ją paskatino išsakydama dažnai 
girdimą nuomonę, jog profesinė  

(nukelta į 5 psl.)

Ar tokie įėjimų pritaikymai tikrai labai gadina Laisvės alėjos vaizdą?

„Perliukų“ dalyvius pasveikimo Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algi-
manta Pabedinskienė.



Galima daryti prielaidą, kad skirtingų vaidmenų 
atlikimas didina aktoriaus profesionalumą, ple-

čia asmenybės pasaulėvoką ir, tikėtina, ugdo empati-
jos jausmą. Tačiau žvelgiant iš lygių galimybių pers-
pektyvos, iškyla klausimas: jeigu visiems yra priim-
tina, kad moterys atlieka moterų vaidmenis, juodao-
džiai – juodaodžių, kodėl iki šiol laikoma norma, jog 
neįgaliuosius vaidina įgalūs asmenys? Jeigu įgalus as-
muo atlieka neįgaliojo vaidmenį, ar jis taip pat užima 
ir potencialią jo darbo vietą? 

Skotas Džordanas Haris, filmų kritikas iš Didžio-
sios Britanijos, teigia, kad jau seniai atėjo laikas, kuo-
met negalią turinčiųjų vaidmenis turi atlikti patys ne-
įgalūs asmenys. Pavyzdžiui, Holivude iki šiol galioja 
nerašyta taisyklė įgaliesiems, jog neįgaliojo vaidmens 
atlikimas gali būti vienas greičiausių būdų būti nomi-
nuotam Oskarui.

Galime plačiau panagrinėti, kaip vaizduojami ne-
įgalieji CBS – amerikiečių komercinės televizijos tin-
kle kuriamuose serialuose. Aktorius Maiklas J. Foksas, 
Lietuvoje tikriausiai geriausiai žinomas iš filmo „At-
gal į ateitį“, būdamas 30 metų, susirgo Parkinsono liga. 
Šiuo metu jis vaidina televizijos seriale „Geroji žmo-
na“. Aktorius įkūnija konkurencingo Luiso Kaningo 
advokato, kuris serga diskinezija (organų ir kūno da-
lių judesių sutrikimas), vaidmenį. Luisas atsiskleidžia 
kaip įvairiapusė asmenybė – protingas, sumanus, suk-
tas ir toliaregis, beje, kartais, aplinkinių manymu, be-
sinaudojantis savo negalia norėdamas laimėti bylas. 
Pats M. J. Foksas yra įsteigęs savo vardo fondą, skirtą 
švietimui apie Parkinsono ligą. 

Naujai pasirodžiusiame televizijos seriale „Naujo-
jo Orleano jūrų policija“ negalią turintis Derilas Mit-
čelas atlieka Patono Pleimo – tyrėjo, kompiuterių spe-
cialisto vaidmenį. Malonu stebėti, kaip nuo pirmosios 
aktoriaus pasirodymo scenos 4oje serijoje pagrindinis 
dėmesys krypsta į tai, ką jis, kaip kompiuterių specia 
listas, kaip ekspertas, turi pasakyti. Operatorius leidžia 
matyti jį judantį vežimėliu su prie jo prijungtu nešio-
jamuoju kompiuteriu. Aktorius, būdamas 36 metų, po 
motociklo avarijos buvo paralyžiuotas nuo juosmens. 
Kaip ir M. Foksas, jis yra įkūręs savo vardinį fondą, ku-
rio veikla skirta skleisti informacijai apie stuburo sme-
genų pažeidimus. Taip pat D. Mitčelas viešojoje erdvė-
je aktyviai pasisako už aktorių su negalia įdarbinimą.

Šie pavyzdžiai džiugina. Abiejuose televizijos se-
rialuose vaizduojant neįgalius asmenis pabrėžiamas 
jų įvairiapusiškumas ir neeskaluojamas, kaip įprasta 
juos rodant, gailestis. Neįgalieji vaizduojami kaip kon-
kurencingi, lydimi sėkmės, pasitikintys savimi, savo 
sričių ekspertai, patrauklūs, sukūrę šeimas, nepriklau-
somi. Simonas Minty, kuris Didžiojoje Britanijoje kon-
sultuoja privačias kompanijas negalios lygybės klausi-
mais, yra pasakęs, kad diskriminuojančios praktikos 
išliks visuomenėje tol, kol patys neįgalieji taps prodiu-
seriais, vyriausiais redaktoriais ir įžymybėmis. Puikiai 
matome, jog tokių aktorių, kaip M. Foksas ir D. Mitče-
las kuriami vaidmenys prisideda prie požiūrio į neį-
galius asmenis kaitos kino industrijoje. 

Šiuo metu tokie filmai, kuriuose XX a. 6ajame de-
šimtmetyje baltaodžiai vaidino juodaodžius ar azijie-
čius, laikomi neetiškais. Tikėtina, jog lygiai taip pat 
ateityje bus vertinami ir filmai, kuriuose neįgaliųjų 
vaidmenis atliko įgalieji. Pozityvu tai, kad diskusijos 
apie neįgaliųjų reprezentavimą kine kyla iš pačių ne-
įgaliųjų. Reikia tikėtis, kad šios diskusijos bus įkve-
pianti ir padrąsinanti patirtis jauniems žmonėms su 
negalia rinktis aktorystę kaip perspektyvią profesi-
ją. Kita vertus, jeigu aktorių vaidmenų pasirinkimo 
galimybės pradės išimtinai priklausyti tik nuo jų 
įgimtų ar įgytų tapatumo aspektų, ar tai nesusiau-
rins šios profesijos esmės? O čia jau būtų kita įdo-
mi tema diskusijai su pačiais aktoriais, režisieriais 
ir prodiuseriais.

Aktorystė ir negalia

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiMarijampolė:

Netradicinė paroda „Metai“ Marijampolės savivaldy-
bės neįgaliųjų draugijos foto-
grafijos mėgėjai K. Donelaičio 
300 metų jubiliejų paminėjo 
netradicine paroda. Fotogra-
fijų ekspozicija pagal lietuvių 
grožinės literatūros pradinin-
ko poemą „Metai“ Marijam-
polės P. Kriaučiūno viešojoje 
bibliotekoje bus demonstruo-
jama visą gruodį. 

Parodą atidarė Ma-
rijampolės K. Donelai-
čio draugijos pirmininkė 
Vida Mickuvienė. Ji kartu 
su Marijampolės kolegijos 
studentais parodė teatrali-
zuotas ištraukas iš A. Dri-
lingos romano „Jau saule-
lė“, taip pat įdomiai ir iš-
radingai pristatė kiekvie-
ną fotografų būrelio narį. 

Marijampolės savival-
dybės neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Lina Cvirkienė 
sveikino fotografų būrelio 
vadovą Almą Matulaitį ir 
visus narius, kurie suma-
niai ir išradingai dirbo. Pir-
mininkė apžvelgė fotogra-
fų darbą ir priminė, kad ši 
paroda jau 5oji. Nors foto-
grafų būrelis susikūrė tik 
2012 m., tačiau jau suren-
gė 3 parodas Marijampolė-
je ir vieną Birštone. Ekspo-
zicijų ciklą pagal K. Done-
laičio poemą „Metai“ dar 
rugsėjo mėnesį patys pir-
mieji pamatė Telšių rajono 
Kaunatavos kaimo biblio-
tekos lankytojai ir svečiai. 

Marijampolės savival-
dybės neįgaliųjų draugi-

jos fotografų būrelio va-
dovas A. Matulaitis at-
kreipė dėmesį, kad XVIII 
a. dar nebuvo fotografijų, 
tik lino raižiniai. Todėl ir 
parodai pasirinkta techni-
ka primena lino raižinius. 
A. Matulaitis mano, kad ši 
paroda būtų nebloga vaiz-
dinė priemonė mokyklo-
se perteikiant K. Donelai-
čio „Metus“. Nuotraukos 
padeda savitai pažvelgti 
į būrų gyvenimą: jų dar-
bus ir buitį, krikštynas ir 
vestuves. 

Parodos atidarymo 
proga fotografų būrelio 
narius sveikino Seimo na-
rys Albinas Mitrulevičius, 
Marijampolės savivaldy-
bės atstovai.

Savo darbus parodoje 
demonstruoja šie fotogra-
fijos mėgėjai: Aušrelė Siau-
rusaitytė, Janina Šuopienė, 
Albina Linkevičienė, Jo-
lanta Jablonskaitė, Marty-

 Jūratė Šližauskienė laiš-
ke „Bičiulystei“ papasako-
jo apie tai, kad 2 Klaipėdos 
miesto neįgaliųjų draugijos 
kolektyvai dalyvavo uosta-
miesčio Pagyvenusių žmo-
nių asociacijos renginyje, 
skirtame tautinėms mažu-
moms pagerbti. 

Klaipėdoje pirmą kar-
tą vyko Pagyvenusių žmo-
nių asociacijos renginys 
„Bendravimo menas. Jie 
neišskrido – mes kartu“, 
skirtas tautinėms mažu-
moms, gyvenančioms 
mieste, kuris buvo su-
rengtas Žvejų kultūros rū-
muose. Šventėje dalyvavo 
Klaipėdos miesto neįga-
liųjų draugijos vokalinis 
ansamblis „Pagairė“, va-
dovaujamas Sigutės Lom-
sargienės, ir šokių grupė 

Klaipėda: Dalyvavo tautinėms mažumoms 
skirtame renginyje

„Domino“, vadovė Vida 
Žukauskienė. 

Sceno je  skambė jo 
ukrainiečių, latvių, balta-
rusių, vokiečių, šokių ko-
lektyvo „Sidabrinė gija“, 
choro „Alna“ atliekami 
kūriniai. Gausiai susirin-
kusius žiūrovus pavergė 
į draugystės ratą įsijun-
gusios „Pagairės“ atlieka-
ma lietuvių ir latvių dai-
na „Prie gintaro jūros“, 
sudainuotos rusų liau-
dies dainos „Kas gera, 
prisiminkime“ ir „Gimti-
nė“. Puikiai derantys bal-
sai, nuoširdžios šypse-
nos, gražūs, užkrečian-
tys tikroviškumu žodžiai 
sulaukė nemažai žiūrovų 
simpatijų. O Emilijos Ni-

kitinos ir Nikolajaus Tro-
fimovo duetas buvo paly-
dėtas gausių plojimų. Ni-
kolajus pasižymi talentu 
ir kūrybiškumu – jis ne tik 
ansamblio solistas, bet ir 
rašo eilėraščius, kurie yra 
išspausdinti almanache 
„Šviesos blyksniai“, buvo 
deklamuojami draugijos, 
miesto renginiuose.

Grupės „Domino“ hu-
moristinis šokis „Į Rygą“ 
visus nustebino šokėjų ar-
tistiškumu. Žiūrėdami į 
šias įvairaus amžiaus mo-
teris spalvingais rūbais su 
margais gėlių vainikais, 
žmonės trumpam užmir-
šo negalią ir sunkias gyve-
nimo akimirkas. Pavaišin-
ti „saldainių lietumi“, žiū-

rovai nuoširdžiai džiaugė-
si. „Domino“ atliekamas 
linksmas šokisspektaklis 
yra žinomas ne tik Žemai-
tijoje, bet ir kitose Lietuvos 
vietose.

Renginys pasibaigė 
visų jame dalyvavusių 
kolektyvų bendra daina 
„Mūsų dienos kaip šven-
tė“, sukurta a.a. Vytauto 
Kernagio. 

Klaipėdos miesto ne-
įgaliųjų draugija, kuriai 
nuo pavasario vadovauja 
energingas pirmininkas 
Vladas Alsys, visada no-
riai dalijasi mintimis, dar-
bais, daina, šokiu ir tarpu-
savio šiluma su visais, ku-
rie nori bendrauti.

Vlado Alsio nuotr. 

nas Janulevičius, Rena Bi-
sikirskienė, Erikas Venskū-
nas, Petras Demikis, Janina 
Lebskienė, Eglė Kubiliūtė.

Janina Lebskienė
Aldonos Katilienės nuotr.

Emilijos Nikitinos ir Nikolajaus Trofimovo duetas.

Marijampolės neįgaliųjų draugijos fotografijos mėgėjai parodoje.

Petro Demikio nuotrauka K. Donelaičio „Metų“ tema.

„Domino“ pasirodymas
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Akmenė: 
 Akmenės rajono neįgaliųjų drau-
gija laiške „Bičiulystei“ pasidalijo 
Joniškyje surengtų neįgaliųjų an-
samblių varžytuvių įspūdžiais. 

Joniškio rajono neįgaliųjų 
draugija 6 kartą surengė apskri-
ties neįgaliųjų vokalinių ansam-
blių draugiškas varžytuves „Ne-
ilstančių širdžių šviesa“, kurios 
jau tapo tradicine švente. Joniš-
kio kultūros centre vykusiose 
varžytuvėse dalyvavo 9 kolekty-
vai iš Joniškio, Pakruojo, Šiaulių 
rajono ir Šiaulių miesto draugijų.

Vokalinių ansamblių drau-
giškose varžybose dalyvavo 
ir Akmenės rajono neįgalių-
jų draugijos Kruopių padali-
niui, vadovaujamam Birutės 
Skuodienės, atstovavęs ansam-
blis „Nakties romansas“. Pa-
sirodymo programą privalėjo 
sudaryti ne daugiau kaip pen-
ki kūriniai. Ansamblį „Nak-
ties romansas“ šioms varžytu-
vėms paruošė Alfonsas Gied 
ra. Programą paįvairino ansam-

Pabuvome varžytuvėse

blietės B. Skuodienės tarp dainų 
skaitomos eilės.

Ansamblių pasirodymams 
įvertinti buvo sudaryta komisija. 
Mūsų kolektyvo vadovui A. Gied 
rai įteikta padėka ir asmeninė 
dovanėlė už profesionalų retro 
stiliaus programos paruošimą 
ir atlikimą. Ansamblio dalyviai 
buvo pamaloninti konditerijos 

gaminiais. 
Prie Joniškio rajono neįgalių-

jų draugijos paruošto pietų stalo 
šventės dalyviai pabendravo, su-
tiko senus draugus, pasikalbėjo. 
Namo grįžome geros nuotaikos. 
Nuoširdžiai dėkojame Joniškio 
rajono neįgaliųjų draugijai ir jos 
pirmininkei Sandrutei Kairaitie-
nei už gražią šventę. 

Štai į sceną lipa akla visaginietė 
Lidija Gurova, lydima savo ge-
rosios senelės. Lidija jau trečią 
kartą tapo „Perliukų“ laureate, 
ji nuolat koncertuoja Lietuvoje 
ir užsienyje. Ir jai pritaria LRT 
grupė, garsusis kolektyvas, da-
lyvaujantis visuose svarbiau-
siuose LRT muzikiniuose pro-
jektuose – „Dainų dainelėje“, 
„Triumfo arkoje“, „Auksiniame 
balse“ ir kt.

Trukdė chorui, todėl 
dainuoja vienas...

15metis vilnietis Emilis Ko-
rickij turbūt norėtų, kad festiva-
lio uždarymo renginiai vyktų 
kur nors kitur, ne sostinėje. Juk 
kaskart jam vakarais tekdavo va-
žiuoti namo, o iš kitų miestų ir 
miestelių atvykę vaikai nakvo-

požiūrį į neįgaliuosius ir jų kū-
rybines galimybes.

Per dvejus metus įvairiuose 
„Perliukų“ renginiuose dalyva-
vo daugiau nei 650 jaunų atlikė-
jų, jų pedagogų iš 58 organiza-
cijų (socialinės pagalbos centrų, 
specialiųjų mokyklų ir kt.). Da-
lyviai gavo dovanų po knygelę, 
gausiai iliustruotą nuotrauko-
mis iš renginių ir koncertų, joje 
pristatomi ir laureatai. Prie kie-
kvieno vaiko ar jaunuolio pavar-
dės parašyta dar viena – jį paren-
gusio mokytojo. Tik apie Klaipė-
dos universiteto studentę daini-
ninkę Vaidą Butautaitę parašy-
ta: „Ruošėsi pati“. Kadangi jau 
spėjau susipažinti su Vaida, ši 
pastaba nenustebino. Šios nere-
ginčios merginos energijos pa-
kaktų bent keliems žmonėms, 
tad jei reikia, ji pati ir konkur-
sui pasirengs. Beje, Vaida tapo 
visų trijų iki šiol vykusių „Per-
liukų“ laureate. Gimusi Luokė-
je, vėliau ji mokėsi Kauno silpna-
regių centre, Šiaulių konservato-
rijoje, Edukologijos universitete, 
dabar studijuoja Klaipėdos uni-
versiteto Pedagogikos fakultete. 

„Perliukų“ festivalis –  
be pradžios ir pabaigos

jo viešbutyje ir, be abejo, prieš 
naktį dar linksmai išdykauda-
vo... Dainavimas – svarbiausias 
Emilio pomėgis. Paveldėjo šį 
talentą? „Ne, – atsako Emilis. – 
Esu iš nemuzikalios, bet gau-
sios šeimos. Mano talentą dai-
nuoti pastebėjo mokytoja Jolanta 
Valskienė, ji pastūmėjo ir „Per-
liukų“ link. Kartą į mokyklą at-
ėjo LRT choro pasiuntiniai, ieš-
kojo gerų balsų. Dvejus metus 
ten dainavau, o trečiaisiais cho-
ro mokyklos mokytoja pasakė – 
„Trukdai visam chorui...“ Dabar 
Emilis mokosi Karoliniškių mu-
zikos mokykloje. Jis siekia tobu-
lėti ir svajoja apie didžiąją sceną. 
„Perliukų“ baigiamojo koncerto 
scena jam irgi patinka. „Tėvyne, 
tu mano Tėvyne, su kuo ir prieš 
ką tu eini. Ko vėl tu draskai man 
krūtinę...“ – plėšia Emilis, ir jam 
pritaria žiūrovai, nes daugelis 
žino šią dainą. Šiame festivaly-
je berniukas jau du kartus tapo 
laureatu.

Kiekvienas festivalio 
vaikas – perliukas

„Perliukus“ organizuoja 
Lietuvos specialiosios kūrybos 
draugija „Guboja“. Festivalį glo-
boja socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė Algimanta Pabedins-
kienė. Jį rengiant siekiama ma-
žinti neįgaliųjų vaikų ir jaunuo-
lių socialinę atskirtį, padėti jiems 
atskleisti muzikinius gabumus, 
juos tobulinti, keisti visuomenės 

Protinga ir įdomi mergina, beje, 
kaip ir visi vaikai, su kuriais su-
sipažinau festivalio baigiamuo-
siuose renginiuose. „Turiu 120 
veiklų, – sako Vaida. – Vilniu-
je dirbau vaikų darželyje, koor-
dinavau įvairius projektus ir kt. 
Dabar pasilikau tik savanorystę. 
Lankau Jaunimo linijos kursus, 
nes noriu tapti ir šios organiza-
cijos savanore. Labai draugauju 
su „neišnešiotukais“, nes ir pati 
esu tokia. Dainuoju, kankliuoju, 
kuriu dainas, rašau eilėraščius. 
Be proto myliu žmones!“

brigita baLikienė

Vaida Butautaitė trečią kartą tapo 
„Perliukų“ laureate. 

Visagino Česlovo Sasnausko menų 
mokyklos dainininkė Lidija Gurova. 

Vilniaus Karoliniškių muzikos mo-
kyklos dainininkas Emilis Korickij. 

ir JT Neįgaliųjų teisių konvenciją. 
Statybos techniniame reglamen-
te „Statiniai ir teritorijos. Reika-
lavimai žmonių su negalia rei-
kmėms“ numatyta, kad „miestų, 
miestelių ir kaimų teritorijos bei 
visi jų elementai turi būti supro-
jektuoti ir įrengti taip, kad nesu-
keltų kliūčių negalią turintiems 
žmonėms ir nebūtų kaip nors 
ribojamas jų laisvas gyvenimas,  
judėjimas ir veikla.“ 

Dėl planuojamos rekons-
trukcijos ypač susirūpino Lietu-
vos paraplegikų asociacija (LPA) 
ir jai atstovaujantis verslininkas 
Dainius Mikelionis, pats turin-
tis daugiau nei 30 metų judėji-
mo neįgaliojo vežimėliu patirtį. 
Jo manymu, architektas vardan 
subjektyvaus estetikos suprati-
mo aukoja neįgaliųjų (taip pat ir 
senyvų žmonių, tėvų su mažais 
vaikais) interesus. Juk Laisvės 
alėjoje yra apie 200 įvairių viešo-
sios paskirties objektų – parduo-
tuvių, kavinių ir kt., į kuriuos, 
rekonstravus erdvę pagal esamą 
planą, judantieji neįgaliųjų veži-
mėliais neteks galimybės patek-
ti. Maža to, neliks ir to pritaiky-
mo, kuris jau padarytas. 

„Jau turime pavyzdį – po re-
konstrukcijos neįgalieji niekur 
negali patekti Gedimino pros-
pekte, – sako D. Mikelionis. – 
Negalime leisti, kad ir Kaune 
būtų taip pat padaryta.“ LPA 
teisininkas Egidijus Grigonis 
taip pat pritaria: „Rekonstruk-
cija – puiki proga padaryti pa-
vyzdinį pritaikymą (juo labiau 
kad ir įstatymai to reikalauja), 
tačiau rengiant projektą nueita 
priešingu keliu.“

D. Mikelionis pasakoja, kad 
statant Žalgirio areną su archi-
tektu detaliai aptarė pritaiky-
mo neįgaliesiems klausimus, 
todėl dabar arenoje rateliais ju-
dantieji – dažni svečiai. Pastarąjį 
kartą, pasak vyriškio, krepšinio 
rungtynes žiūrėjo apie 30 žmo-
nių rateliuose. „Kai pritaikyta, 

aplinka pradedam gyventi“, – 
sakė vyriškis.

Pandusai – viduje? 
Tiesa, Š. Kiaunė siūlo tam tik 

rus sprendimus, kaip pritaikyti 
įėjimus: projekte numatyta, kad 
pandusai neįgaliesiems privalės 
būti įrengti patalpų viduje. Toks 
teiginys neįgaliųjų visiškai neįti-
kino: „Ar reikia suprasti, kad pa-
talpų savininkai patalpų viduje 
turėtų iškapoti grindyse duobes? 
Ar nuleisti žemyn duris?“ – klau-
sia E. Grigonis. Neįgaliųjų nuo-
mone, toks sumanymas yra ne-
logiškas ir netgi nerealus. „Kas 
gali priversti patalpų savinin-
kus keisti grindų lygį ir įrengi-
nėti nuovažas?“– stebisi nema-
žą bendravimo su architektais ir 
statybininkais patirtį statybų tu-
rintis D. Mikelionis. Jo teigimu, 
gyvenimas rodo, kad to padary-
ti tikrai nepavyks. Kol patalpos 
nebus rekonstruojamos, nerealu, 
kad savininkai imsis tokio rim-
to remonto. Be to, pritaikyti įėji-
mą viduje labai sudėtinga – gali 
būti, kad apačioje bus rūsys, o 
gal ten įrengtas grindinis šildy-
mas ir pan. 

Dar vienas architekto argu-
mentas, kodėl negalima įrengti 
pandusų išorėje – saugoti pasta-
tų laiptus ir pačius statinius lie-
pia paveldosaugininkai. D. Mi-
kelionis sako, kad važinėjant po 
Europą teko matyti, kad puikiai 
pritaikyti ir kultūrine prasme 

Neįgalieji stoja į kovą dėl 
Laisvės alėjos(atkelta iš 1 psl.)

vertingiausi pastatai – senoviniai 
vienuolynai, dvarai, netgi Ver-
salio rūmai. Kodėl Laisvės alė-
ja tokia neliečiama? Juk yra įvai-
rių pritaikymo galimybių – pa-
galiau iš tos pačios medžiagos, 
iš kurios bus daromas grindinys 
galima būtų padaryti natūraliai 
į aplinką įsiliejantį nuolydį, ku-
ris niekam neužkliūtų, o neįgalie-
siems būtų nepaprastai svarbus. 
Juo labiau kad slenksčiai pasta-
tų išorėje paprastai nėra dideli – 
vos 15 ar 20 cm.

Pristatant Laisvės alėjos re-
konstrukcijos projektą savo nuo-
gąstavimus išsakę neįgalieji iš-
girdo ir dar vieną sprendimo 
variantą – gal reikėtų neįgalie-
siems pritaikyti įėjimus pro kie-
mo pusę? Lietuvos aplinkos pri-
taikymo asociacijos atstovas Ar-
tūras Zumaras įsitikinęs, kad tai 
tikrai ne išeitis. Deja, projektas 
jau yra gavęs neįgaliųjų atstovo 
parašą. Pasak A. Zumaro, jis pa-
sirašė po bendru projektu, ku-
riame nebuvo matyti konkrečių 
sprendinių. 

D. Mikelionis tikisi, kad 
Š. Kiaunė ir Kauno miesto savi-
valdybės atstovai suprato neįga-
liųjų nuogąstavimus ir atsižvelgę 
į juos pakoreguos dabartinį pro-
jektą. Jei tai nebus padaryta, LPA 
žada kreiptis į teismą. Žinoma, ti-
kimasi, kad sveikas protas nuga-
lės ir to neprireiks. 

aurelija babinskienė 
Google Maps Street View nuotr.

Akmenės rajono neįgaliųjų draugijai atstovavo ansamblis „Nakties ro-
mansas“.

Tokių ir panašių pandusų Laisvės alėjoje turėtų nebelikti. 
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Daktaras
Aiskauda

Pigi „augalinė mėsa“ dar turi ir gydomųjų savybių

Psichologo 
patarimai

nės ligos reikalauja kai ko dau-
giau – kad žmogus nesiliautų 
nuolat vartoti vaistus ir laikytis 
kitų gydytojo nurodymų, kartais 
reikia didelės motyvacijos sveik-
ti. Čia, žinoma, nederėtų leistis 
ir į kraštutinumus – „visagaliai 
visažiniai“ pacientai dažnai gali 
sau ir pakenkti neleisdami gydy-
tojams atlikti savo darbo. 

Galima išskirti keletą esmi-
nių aspektų, kurie turi įtakos lė-
tine liga sergančiojo įsitikinimui, 
kad jis gali kontroliuoti savo ligą. 
Pasitelkime gana dažną atvejį – 
cukrinį diabetą. Sergantis juo 
žmogus gali nesuvokti savo li-
gos grėsmės ir manyti, jog tai 
nėra labai rimta. Jeigu požiūris 
yra būtent toks, sergantysis gali 
nesiimti jokių veiksmų savo ligai 
kontroliuoti. Pvz., gali nesileisti 
insulino ar nereguliuoti savo mi-
tybos. Tokiu atveju svarbu mo-
kyti sergantį žmogų, kad jis susi-
pažintų su realia savo ligos grės-
me – nei mažesne, nei didesne.

Pacientas, kuris mano, jog 
yra nepajėgus kontroliuoti savo 
ligą, nieko nesiims, nes jam at-
rodys, kad nieko negali pakeis-
ti. Svarbu kuo anksčiau paste-
bėti tokį nusiteikimą ir parody-
ti, kad viskas galbūt yra ne taip, 
kaip sergančiajam atrodo. Tar-

Motyvacija sveikti – kur ji, kai jos taip reikia?

Sveikatos sistemoje daž-
nai pamirštama akcen-
tuoti, kad esminis veiks-
nys, kuris lemia, kuria 
kryptimi pasisuks ligos 
eiga, yra pats serganty-
sis. Daug kalbama apie 
vaistus, kuriuos reikia 
vartoti, apie procedūras 
bei tyrimus, bet mažai 
dėmesio skiriama tam, 
kurio rankose didžiau-
sia jėga – pačiam sergan-
čiajam. Juk nuo motyva-
cijos pasveikti priklauso 
tai, ar sergantis asmuo 
imsis veiksmų savo ligai 
valdyti, ar matys ją kaip 
nesustabdomą procesą 
ir ignoruos bet kokias pa-
galbos priemones. 

Sergančiojo  
„įgalinimas“

Dažniausiai medicinos siste-
ma veikia principu „daryk, kaip 
sako“, o sergančiam žmogui pa-
liekamas pasyviojo vaidmuo. 
Toks modelis ne itin ydingas, kai 
kalbama apie ūmius susirgimus, 
kritines situacijas ir pan., tačiau 
daugelį metų besitęsiančios lėti-

kim, cukrinio diabeto atveju spe-
ciali dieta ir pratimai, vaistai, in-
sulino injekcijos gali iš esmės pa-
koreguoti ligos eigą. 

Kitas labai svarbus aspektas 
– žmogaus įsisąmoninimas, jog 
jis gali keisti savo elgesį. Retai 
pasitaiko, kad pacientas, vos pa-
likęs gydytojo kabinetą, ima 100 
procentų klausyti jo nurodymų. 
Tačiau svarbu atrasti savyje vi-
dinės jėgos, padedančios įsisą-
moninti, kad gyvenseną įmano-
ma keisti. Nebūtinai iš karto, ta-
čiau palaipsniui galima savo gy-
venimą padaryti pilną sveikatai 
naudingų, o ne žalingų veiklų 
bei įpročių. 

Tikslų išsikėlimas
Labai svarbu pacientui  

iš(si)kelti adekvačius tikslus, ku-
riuos jis galės įgyvendinti. Tam, 
kad tikslai būtų realūs, žmogus 
turi įsivertinti savo įsitikinimus 
apie ligą ir jos valdymą bei pasi-
tikėjimą savo jėgomis. Žmonės 
turi labai skirtingus resursus: 
ankstesnę sėkmės istoriją (kuo-
met pavyko ligą suvaldyti), op-
timistinį požiūrį, drąsą, socialinę 
paramą, finansus. Atsižvelgiant į 
visus šiuos aspektus keliami tiks-
lai turi būti realūs: galbūt suma-
žinti per dieną suvalgomų saldu-

mynų kiekį, o gal – visiškai pa-
keisti mitybos racioną.

Tuomet svarbu pasverti, kiek 
žmogus yra pasirengęs keis-
ti savo su sveikata susijusį elge-
sį. Tvirtas įsitikinimas, kad pa-
stangos nuves ten, kur pacien-
tas nori, ir pasitikėjimas, kad pa-
siseks, gali turėti lemiamos įtakos 
ligos eigai. 

Kaip būti šalia sergančiojo
Matyti, kaip artimas žmogus 

serga ir nedaro to, kas galėtų jo 
ligą palengvinti, gali būti iš tiesų 
sunku. Neretai sergančiojo arti-
miesiems iškyla klausimas, kaip 
jie galėtų padėti, paskatinti arti-
mą žmogų laikytis gydytojo nu-
rodymų. Labai dažnai artimie-
siems belieka būti tik palydovais 
ligos procese. Priversti kitą žmo-
gų elgtis taip, kaip jis nenori, gali 
būti labai sunku, o ir efektas iš-
lieka tikrai neilgai. 

Vienintelis būdas, kaip gali-
ma padėti sergančiajam, tai mė-
ginti pagelbėti jam atrasti moty-
vacijos savyje, įsisąmoninti, kad 
keisti elgesį reikia dėl savo paties 
gerovės. Tam, kad artimieji galė-
tų padėti, jie turi suprasti, kurioje 
elgesio keitimo stadijoje yra ser-
gantysis. Galbūt jis yra etape, ku-
riame kokie nors elgesio pokyčiai 

nėra net svarstytini. Tokiu atveju 
negalima žmogaus versti daryti 
tai, ko jis nenori. Vertėtų padis-
kutuoti su juo apie ligą ir sveiki-
mą, kad suvoktumėte sergančio-
jo įsitikinimus. 

Jeigu žmogus jau svarsto apie 
galimus savo su sveikata susiju-
sio elgesio pokyčius, vertėtų su 
juo padiskutuoti, kas palengvin-
tų apsisprendimą imtis veiksmų, 
kokia yra viso to nauda ir kaina, 
kokių išorinių faktorių reikia, 
kad jam būtų lengviau. 

Pasiruošimo stadijoje su ser-
gančiuoju galima aptarti, kokių 
veiksmų jis imsis ligai kontro-
liuoti. Kai sergantysis jau ima-
si pozityvių pokyčių, labai svar-
bu jį palaikyti ir skatinti. Svarbu 
pastebėti, su kokiais sunkumais 
susiduria artimasis, juos aptarti 
ir paieškoti būdų, kaip tai įveik-
ti. Net ir nepavykus išlaikyti po-
zityvių pokyčių, vertėtų nenu-
leisti rankų ir skatinti artimąjį 
pamėginti viską pradėti iš nau-
jo. Sveikstant labai svarbi socia 
linė parama. Tad tiesiog būki-
te kartu ir palaikykite artimąjį 
sunkiomis akimirkomis. Juk ti-
kėti savimi, kai tavimi tiki kiti, 
daug lengviau. 

Yra sakoma: kaip pavadinsi, 
taip nepagadinsi. Antai kaž-

kada mokslininkai pupelių sėk 
las pavadino „augaline mėsa“ ir 
neapsiriko, nes šis pavadinimas 
gyvuoja ir šiandien. Mat pupe-
lės pagal baltymų vertę labai ar-
timos mėsai, o žuvį ir ypač kvie-
čių, avižų, miežių, rugių grūdus 
bei baltagūžius kopūstus netgi 
gerokai pralenkia. Pupelių (kaip 
ir mėsos) baltymai turi įvairių ne-
pakeičiamų aminorūgščių, o bal-
tymų įsisavinimas (priklausomai 
nuo kulinarinio apdirbimo) sie-
kia net 85–89 %. Dėl to pupelės ir 
vadinamos „augaline mėsa“. To-
kia „mėsa“ ypač svarbi toms ša-
lims, kuriose trūksta mėsos.

Sotus, bet mažai 
kaloringas maistas

Dabar pasaulyje žinoma apie 
250 pupelių rūšių (jos daugiausia 
paplitę Azijoje, Afrikoje ir Ame-
rikoje, 2 rūšys – Australijoje); iš 
jų kultivuojama apie 20. Labiau-
siai paplitusios baltosios pupe-
lės, dar yra žalių, raudonų, juo-
dų, margų ir t. t. Konservuoja-
mos (tokioje būsenoje išlieka iki 
70 % vitaminų ir 80 % mineralų) 

Parengė 

Milda ViCkUTė

dažniausiai baltosios ir raudono-
sios pupelės. Pupelės yra puikus 
priedas mėsiškiems ir žuvų val-
giams, taip pat tinka įvairioms 
salotoms. Nors pupelės sočios, 
tačiau mažai kaloringos (tai ypač 
svarbu reguliuojantiems svorį).

Cheminė sudėtis
Daržinių pupelių (toliau – pu-

pelių) sėklose yra labai daug įvai-
rių naudingų medžiagų (tarp jų 
ir kai kurių gyvybiškai būtinų 
aminorūgščių), makroelementų 
(kalio, kalcio, magnio ir kt.), mik 
roelementų (aliuminio, boro, ge-
ležies, mangano, vario ir kt.), vi-
taminų (karoteno, C, E, B1, B2, B6, 
PP ir kt.) 

Pupelių ankštyse yra hemice-
liuliozės, o taip pat fazeolito ir 
fazeolio; vitaminų: beta karote-
no, E, C, B1, B2, B6, B15 ir kt.

Keletas istorinių faktų
Manoma, jog pupelių tėvy-

nė – Centrinė ir Pietų Amerika. 
Ten jas nuo senų laikų augino ir 
vartojo maistui indėnai. Į Europą 
(bet ne į Rytų šalis) pupelės pa-
teko po antrosios Kristupo Ko-
lumbo ekspedicijos į Ameriką. 
Pradžioje europiečiai jas augino 
kaip... dekoratyvinį augalą. Nuo 
XVI a. vidurio Viduržemio pajū-
rio šalyse (daugelyje Europos ša-
lių nuo XVII a.) pupelės pripažin-
tos maistiniu augalu. Į Lietuvą 
ir Rusiją pupelės pateko iš Len-
kijos XVIII a. pradžioje. Kai ku-
rie autoriai tvirtina, jog tik nuo  
XVIII a. pradėta pupeles vartoti 
gydymui. Šį teiginį dera patiks-
linti, nes, pavyzdžiui, dar X–XI a. 
pupeles bei jų ankštis naudojo 
gydymui patys žymiausi Rytų 
šalių gydytojai Avicena (980–
1037 m.) ir Berunis (973–1048 m.). 

Kai kurių rūšių pupelės Viduri-
nėje Azijoje ir Irane buvo vartoja-
mos gydymui netgi dar anksčiau.

Gydytojo Muvafako (1162–
1231 m.) traktatuose efektyviau-
siomis laikomos raudonosios pu-
pelės (naudotos akušerijoje), o 
Avicena apskritai visas pupeles 
laikė naudingomis gydant plau-
čių ligas. Beje, kad pupelės ne-
pūstų vidurių, Avicena rekomen-
davo jas vartoti kartu su garsty-
čiomis, pipirais arba su actu ir 
druska. Kai kurie kiti to meto 
Rytų šalių gydytojai pupelėmis 
dar gydė inkstų akmenligę. Li-
goniams būdavo nurodoma, jog 
daugiausia pučia vidurius ir il-
gai yra virškinamos baltosios 
pupelės, o vartojant bet kokias 
pupeles dideliais kiekiais ne tik 
pūs vidurius, bet ir vargins „blo-
gi sapnai“.

Šiuolaikinė medicina 
apie pupelių gydomąsias 

savybes
1. Pupelės gali pagelbėti ser-

gant mažakraujyste, jei ji atsira-
dusi dėl geležies stokos. Taigi 
pupelėse kaip tik yra daug gele-
žies, kuri reikalinga hemoglobi-
no (hemoglobinas – raudonasis 
kraujo pigmentas, esantis rau-
donuosiuose kraujo kūneliuo-
se) gamybai.

2. Padeda sumažinti ar visai 
atsikratyti audinių pabrinkimų, 
atsiradusių dėl perteklinio skys-
čio (tai būdinga susargdintai šla-
pimo organų sistemai).

3. Esant pakankamam kiekiui 
tokių aminorūgščių, kaip trip-
tofanas, tirozinas, metioninas ir 
kt., pupelės veikia kaip antide-
presantai (t. y. vaistai depresi-
jai gydyti).

4. Papildoma profilaktinė an-

tivėžinė priemonė.
5. Padeda iš organizmo ša-

linti „blogojo“ (jo priešingybė – 
„gerasis“) cholesterolio pertek 
lių, toksinus (toksinai – biologi-
nės kilmės nuodai: nuodingos 
medžiagos, slopinančios orga-
nizmo fiziologines funkcijas, su-
sidarančios daugelyje bakteri-
jų, nuodinguosiuose augaluose 
ir gyvūnuose, kai kuriuose gry-
beliuose), šlakus, nuodus, kitas 
kenksmingas medžiagas.

6. Puiki profilaktikos prie-
monė širdies ir kraujagyslių sis-
temos ligoms. Mat pupelėse yra 
didelė koncentracija kalio, mag 
nio, mangano (pastarieji 3 mine-
ralai stiprina širdies raumenį) ir 
folio rūgšties (mažina insulto ir 
infarkto riziką).

7. Sergant polineuritu (po-
lineuritas – daugelio periferi-
nių nervų uždegimas), inkstų 
akmenlige, reumatu naudinga 
valgyti pupelių sriubą. 

Pastaba. Taip pat pupelių 
sriuba arba košė vartotina ser-
gant gastritu, kai sumažėjęs 
skrandžio sulčių išsiskyrimas 
(pupelės didina sulčių išsisky-
rimą).

8. Iš lygiomis dalimis sumai-
šytų pupelių miltų ir medaus 
daromi „blyneliai“, kurie deda-
mi ant pūlinių ir vočių (pade-
da šiems dariniams greičiau su-
bręsti). 

Pastaba. Esama ir daugiau 
pupelių gydomųjų savybių, 
negu čia nurodyta (apsiribota tik 
pagrindinėmis). 

Pupelės tinka ne visiems
1. Nedera pupelių valgyti ža-

lių, nes galima apsinuodyti (ap-
dorojus jas termiškai tokio pavo-
jaus nėra). 

2. Pupelės priskiriamos tai 
produktų grupei, kuri žarnyne 
didina dujų sankaupas (varto-
jant baltąsias pupeles susidaro 
mažiau dujų, vartojant raudo-
nąsias – daugiau). Todėl patar-
tina pupelių nevartoti dideliais 
kiekiais, o jas verdant (tai trun-
ka 40–60 min.; pvz., baltosios pu-
pelės verdamos 50 min.) į van-
denį įberti (pasirinktinai) krapų, 
čiobrelių ar pipirmėčių. Taip pat 
naudinga mirkant pupeles (tai 
gali trukti 6–12 val.; vanduo kei-
čiamas kas 3 val.; stiklinei pu-
pelių reikia 3 stiklinių vandens) 
keisti vandenį keletą kartų (toks 
vanduo maistui nenaudojamas). 

3. Nepatariama vartoti pu-
peles, kai jų netoleruoja organiz-
mas, kai sergama tulžies pūslės, 
kepenų, inkstų, storosios žarnos, 
skrandžio gleivinės uždegimu 
(ypač kai padidėjęs skrandžio 
sulčių rūgštingumas), skrandžio 
ir dvylikapirštės žarnos opalige, 
podagra, viduriuojama.

4. Pupelės turi daug ląste-
lienos, todėl reiktų gerti pakan-
kamai vandens (tai palengvins 
skrandžio ir žarnyno darbą).

Pastabos:
a) pageidautina pupeles virti 

ant silpnos ugnies;
b) pupelės bus minkštesnės, 

jei virimo pradžioje į puodą įpil-
sime 2 šaukštus aliejaus;

c) užviręs vanduo nupilamas, 
įpilama šviežia vandens porcija ir 
pupelės verdamos iki nustatyto 
laiko pabaigos;

d) jei verdant bus uždengtas 
puodo dangtis, pupelės gali pa-
tamsėti; 

e) nerekomenduojama pupe-
lių vartoti pagyvenusiems žmo-
nėms (dėl vidurių pūtimo). 

Romualdas OGinskas 
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Klausėte – atsakome

Techninės pagalbos priemonės – 
ne tik per savivaldybę 

Siūlo darbą  
Sėkmingai veikianti socialinė valymo paslaugų įmonė UAB „BSS 
grupė“ – tai darnus 600 žmonių kolektyvas, atliekantis valymo 
bei teritorijos priežiūros paslaugas visoje Lietuvoje. Ieškome va-
lytojos Vilniuje. 
Pirmenybė įsidarbinti teikiama kandidatams, turintiems 35-55% 
darbingumą. Įvairūs darbo grafikai, derinama pagal kandidato 
gyvenamąją vietą. Dėl smulkesnės informacijos teirautis telefo-
nu: 8 656 70176.

Neįgaliųjų įdarbinimas – integracija 
ar komerciškai pelninga veikla?

reabilitacija vis dažniau tam-
pa neįgaliojo atokvėpiu, aplin-
kos pakeitimu, galimybe susi-
rasti naujų draugų. Niekas ne-
reikalauja, kad šie žmonės būti-
nai įsidarbintų, tad jeigu profe-
sinės reabilitacijos centrų skati-
nami jie ir pabando imtis kokio 
darbo, po mėnesio ar kito daž-
nai darbo karjerą baigia. O, pa-
sak NDNT direktoriaus pava-
duotojo Alvido Garšvos, 3–4 mė-
nesius bedarbiu pabuvęs neįga-
lusis praranda motyvaciją, pri-
pranta prie jam skiriamų socia-
linių išmokų ir nieko savo gyve-
nime nebenori keisti.

Įsidarbinimą sunkinančios 
aplinkybės

Valakupių reabilitacijos cen-
tro (VRC) Darbo paieškos ir už-
imtumo sektoriaus vadovė Nata-
lija Markovskaja teigia, kad pro-
fesinės reabilitacijos paslaugas 
teikiančioms įstaigoms yra kelia-
mas uždavinys įdarbinti 60 proc. 

jimas, kas pavyks); didelis ne-
darbas periferijoje; įsiskolinimai, 
antstolių reikalavimai (greitie-
ji kreditai, nesumokėtos baudos 
pareikalauja iki 70 proc. neįgalio-
jo pajamų) ir kt. 

Kam naudingos subsidijos 
socialinėms įmonėms? 
LND pirmininko Z. Jančaus-

kio pranešime pateikta statistika 
verčia susimąstyti. Iki š.m. spalio 
mėn. Lietuvoje buvo registruo-
tos ir veiklą vykdė 137 įmonės 
(70 socialinių ir 67 neįgaliųjų so-
cialinės įmonės), kuriose iš viso 
dirbo 5 162 neįgalieji. Šioms įmo-
nėms yra teikiama solidi valsty-
bės parama – 8 rūšių subsidijos 
(darbo užmokesčiui ir „Sodros“ 
įmokoms, darbo priemonėms 
įsigyti, darbo vietoms bei darbo 
priemonėms pritaikyti ir kt.), ku-
rioms šiemet numatyta apie 54 
mln. Lt. Tačiau, pasak Z. Jančaus-
kio, nepaisant milžiniškų subsi-
dijų, skiriamų šioms įmonėms, 
tik 80 proc. jų veikia pelningai. 

Tačiau ar neįgalių asmenų 

linių įmonių asociacijų bei Ūkio 
ministerijos atstovai, yra pareng-
ti 3 nauji įstatymo projektai. Vie-
nas svarbiausių numatomų po-
kyčių – socialinės įmonės turi 
siekti ne pelno, o socialinių tiks-
lų – pažeidžiamų tikslinių gru-
pių žmonių, tarp kurių – ir neį-
galieji, įdarbinimo.

Darbdavių požiūris 
keičiasi 

Z. Jančauskio nuomone, neį-
galiųjų darbinio užimtumo prog 
ramoje labai svarbus vaidmuo 
tenka darbdaviui. Nuo jo gera-
noriškumo, suinteresuotumo, 
progresyvaus mąstymo priklau-
so, ar neįgaliųjų įdarbinimas bus 
sėkmingas. Tačiau pats darbda-
vys neremiamas rengiant būsi-
mą darbuotoją. Jeigu darbda-
viui būtų skiriamas finansavi-
mas neįgaliojo parengimui kon-
krečiam darbui, įdarbinimo pro-
centai būtų kur kas didesni. VRC 
atstovė N. Markovskaja priminė, 
kad tokia galimybė teisės aktuo-
se yra numatyta, tačiau tik tuo 
atveju, jeigu profesinių mokymų 
imasi socialinei įmonei atstovau-
jantis darbdavys. 

N. Markovskajos tikinimu, 
darbdavio požiūris į neįgalų 
žmogų keičiasi. Profesinės reabi-
litacijos programą baigusių neį-
galiųjų įdarbinimu besirūpinan-
ti specialistė teigė, kad prieš 10 
metų darbdaviai išties bijojo ne-
įgalaus darbuotojo. Dabar VRC 
specialistai eina į didžiąsias įmo-
nes ir džiaugiasi jų socialine atsa-
komybe – jeigu žmogus turi rei-
kiamą išsilavinimą, gerai išma-
no savo darbą, negalia jiems nėra 
kliūtis. Todėl labai svarbu, kad 
profesinės reabilitacijos centrai 
neįgaliesiems siūlytų kvalifikaci-
jos reikalaujančias, darbo rinkoje 
paklausias specialybes (pvz., su-
sijusias su informacinėmis tech-
nologijomis).

Tačiau toks supratingas, ge-
ranoriškas darbdavių požiūris į 
neįgalųjį labiau būdingas didie-
siems miestams. LND teisininkės 
A. Balsiukienės pastebėjimu, dar 
gana gajus „kaimo sindromas“, 
kur neįgalaus darbuotojo vis dar 
vengiama. 

Ypač neįgaliesiems įsidarbin-
ti trukdo jų dokumentuose esan-
tis įrašas „nedarbingas“. Darbda-
viai jį pamatę kelia rankas. Dau-
gelio specialistų pastebėjimu, 
problema išsispręstų, jeigu ter-
minas „nedarbingas“ išnyktų iš 
svarbiausio – Neįgaliųjų sociali-
nės integracijos įstatymo. Tiesa, 
tai padarius reikėtų pakeisti dar 
apie 200 įvairų tesiės aktų, ku-
riuose taip pat yra šis terminas. 
Tačiau kol terminas „nedarbin-
gas“ galioja, ne tik darbdavys ne-
įgaliojo nepriima, net Darbo bir-
ža jo bedarbiu neregistruoja. 

Darbo rinkoje neįgaliųjų pa-
tiriama diskriminacija LND su-
rengtoje konferencijoje aptarta 
ne pirmą kartą. Tačiau diskusijo-
se pateikta statistika, argumentai 
bei įžvalgos teikia vilčių, kad si-
tuacija bus atsakingiau analizuo-
jama, ieškoma sprendimo būdų. 

aldona MiLieškienė
Autorės nuotr. 

Konferencijos dalyviai išsakė daug įdomių įžvalgų.

programą baigusių neįgaliųjų, 
antraip gresia finansinės sankci-
jos. Praėjusiais metais iš 89 Vil-
niuje ir Kaune profesinės reabi-
litacijos programą baigusių neį-
galiųjų, padedant VRC darbuo-
tojams, 60 buvo sėkmingai įdar-
binti. Daugiausia (per 50 proc.) jų 
įsidarbino per pirmuosius 3 mė-
nesius, per pusę metų – 28 proc., 
dar 18 proc. darbą susirado per 
metus ar kiek ilgesnį laiką. VRC 
atlikto tyrimo duomenimis, šia-
me centre profesinės reabilitaci-
jos programą baigę neįgalieji dar-
bo rinkoje išsilaiko: iki 3 mėn. – 
22 proc., 612 mėn. Dirba 52 proc. 
Užsienio praktika rodo, kad jei-
gu neįgalusis darbo rinkoje išsi-
laiko pusę metų – profesinė rea-
bilitacija ekonomiškai apsimoka. 

Pasak N. Markovskajos, esa-
ma įvairių įsidarbinimą sunki-
nančių aplinkybių. Tai ir demoty-
vuojančios išmokos (gaudamas 
minimalų atlyginimą neįgalu-
sis praranda įvairias kompensa-
cijas, o skirtumas tarp darbo už-
mokesčio ir išmokų yra pernelyg 
mažas); didelis darbo krūvis (tar-
kime, siuvykloje dirbantis neįga-
lusis numatyto krūvio nepajėgia 
atlikti įprastu laiku, todėl darbe 
pasilieka ilgiau); neigiami darb-
davių stereotipai (jiems nepriim-
tinas trumpesnis neįgaliojo dar-
bo laikas, reikalavimai darbo vie-
tos pritaikymui ir pan.); pasitai-
kančios dvigubos diagnozės (ša-
lia negalios atsiradusios įvairios 
priklausomybės); šeimos nepa-
laikymas (gailestis arba netikė-

įdarbinimą socialinėse ir neįga-
liųjų socialinėse įmonėse galime 
laikyti neįgaliųjų dalyvavimu 
atviroje darbo rinkoje? Šiandien 
susiduriame su situacija, kai so-
cialinių įmonių vadovai tiesiog 
„medžioja“ neįgaliuosius, norė-
dami prisivilioti juos į savo įmo-
nes. Deja, neįgalus žmogus vers-
lui patrauklus tampa ne todėl, 
kad šiose įmonėse būtų teikiama 
pirmenybė socialiai atsakingam 
verslui, o atvirkščiai – neįgalieji 
tokiems verslininkams užtikri-
na garantuotas valstybės dotaci-
jas. Ir labai nemenkas. Beveik 90 
proc. visos šioms įmonėms vals-
tybės skiriamos paramos suda-
ro darbo užmokesčio ir „Sodros“ 
įmokų subsidija.

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos Darbo rinkos sky-
riaus vyriausioji specialistė Kris-
tina Ščerbickaitė pabrėžė, kad 
ministerija irgi mato negeras ten-
dencijas socialinių įmonių veik 
loje: lėšų poreikis jose auga grei-
čiau nei daugėja pačių įmonių. 
K. Ščerbickaitės nuomone, jei 
įstatymai nesikeis, netrukus vals-
tybė neturės lėšų šioms įmonėms 
remti, juolab pasibaigus Europos 
socialinio fondo paramai.

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija pernai buvo paren-
gusi Socialinių įmonių įstatymo 
pakeitimo projektą, tačiau nu-
matytoms naujovėms pasiprie-
šinus socialinių įmonių asocia-
cijoms, šis projektas buvo atmes-
tas. Dabar sudaryta nauja darbo 
grupė, kurioje dalyvauja ir socia 

„Mano garbaus amžiaus mamai prireikė neįgaliojo vežimėlio. 
Turime gydytojo išduotą pažymą. Ar vežimėlį galime gauti tik 
per savivaldybę? Tuo besirūpinantys darbuotojai sako, kad ve-
žimėlių dabar neturi“, – klausia E.V. iš Kretingos rajono. 

Į klausimą atsako Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie So-
cialinės pasaugos ir darbo ministerijos (TPNC) Metodinio skyriaus 
vedėja Dovilė SABALIAUSKAITė.

Neįgalieji techninės pagalbos priemonėmis aprūpinami bendra-
darbiaujant su savivaldybių įstaigomis, todėl asmenys jiems gydy-
tojo paskirtas priemones gali įsigyti ne tik savivaldybių įstaigose, 
bet ir TPNC skyriuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, 
Panevėžyje, Alytuje, Utenoje, Telšiuose, Marijampolėje ir Tau-
ragėje. TPNC skyrių kontaktai yra skelbiami interneto svetainėje 
www.tpnc.lt. Pasiteirauti, kaip susisiekti su TPNC skyriumi pagal as-
mens gyvenamąją vietą galite tel. (8 5) 272 11 06 arba (8 5) 273 47 96.

TPNC skyriuose asmenys gali įsigyti įvairias judėjimo, regos ir 
klausos techninės pagalbos priemones, t. y. vaikštynes, ramentus, 
lazdeles, įvairių tipų vežimėlius, naktipuodžio kėdutes ir dauge-
lį kitų priemonių arba gauti kai kurių iš jų įsigijimo išlaidų kom-
pensacijas.

Poreikį šioms priemonėms nustato asmenį gydantis gydytojas 
arba gydytojas reabilitologas, todėl pirmiausia reikėtų kreiptis į gy-
dytoją, o vėliau jau į TPNC skyrių ar savivaldybės įstaigą.

Techninės pagalbos priemonėms įsigyti reikalingi šie pagrindi-
niai dokumentai:

• išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), kurį išra-
šo šeimos ar kitas atitinkamos srities gydytojas; 

Įsigyjant elektrinius vežimėlius, jų priedus, skuterius ir akty-
vaus tipo vežimėlius, formą Nr. 027/a išrašo fizinės medicinos ir re-
abilitacijos gydytojas.

Įsigyjant judėjimo techninės pagalbos priemones, išraše turi būti 
nurodytas skiriamos priemonės pavadinimas, asmens negalios prie-
žastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė.

Įsigyjant regos ir klausos techninės pagalbos priemones, išra-
še turi būti nurodytas regėjimo aštrumas, akiplotis ar klausos pa-
blogėjimas.

• asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
• neįgaliojo pažymėjimas, invalido pažymėjimas ar pensininko 

pažymėjimas;
• specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma, įsi-

gyjant reguliuojamą lovą, čiužinį praguloms išvengti, elektri-
nį vonios suoliuką, staliuką prie lovos.

Kas gali įsigyti techninės pagalbos priemones?
Teisę įsigyti nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos prie-

mones arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas turi asmenys, 
kuriems nustatytas neįgalumo arba darbingumo lygis; pensinio 
amžiaus asmenys, kuriems nustatyti specialieji poreikiai techninės 
pagalbos priemonėms įsigyti, asmenys po ūmių traumų, sužeidimų 
ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui 
bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar ne-
nustatytas); asmenys iki 18 metų, turintys judesio raidos sutrikimų 
(kol jiems neįgalumas dar nenustatytas).

Dėl priemonių įsigijimo gali kreiptis ne tik asmuo, kuriam rei-
kalinga priemonė, bet ir jo tėvai (įtėviai), sutuoktinis, pilnamečiai 
vaikai, globėjai (rūpintojai) arba jo įgaliotas atstovas, arba asmeniui 
atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuo-
tojas, arba asmeniui atstovaujantis neįgaliųjų asociacijos atstovas.

Kokiais atvejais asmuo turi kreiptis į TPNC teritorinį skyrių 
ir kokiais – į savivaldybės įstaigą?

Dėl judėjimo techninės pagalbos priemonių asmuo gali kreiptis 
į TPNC skyrių ir į savivaldybės įstaigą, išskyrus kai norima:

1) įsigyti elektrinį vežimėlį ar jį remontuoti; 
2) įsigyti individualiai pagamintą specialią techninės pagalbos 

priemonę;
3) gauti kompensaciją už asmens lėšomis įsigytą techninės pa-

galbos priemonę;
4) gauti naujos techninės pagalbos priemonės, įsigytos per įmo-

nę, įsigijimo išlaidų kompensaciją.
Dėl visų regos ir klausos techninės pagalbos priemonių įsigijimo 

ar jų kompensavimo asmuo turi kreiptis tik į TPNC teritorinį skyrių.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ–PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.34, 
8.03 – orai.  6.50 – ekspertas. 7.05, 
7.35 , 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, gruodžio 1 d. 
9.00 Komisaras Reksas (14/11) 

N-7. 10.00 Namelis prerijose (99). 
11.00 Pasaulio panorama (kart.). 
11.30 Savaitė (kart.). 12.00 Gyveni-
mas (kart.). 13.00 Mažasis princas 
(2/9). 13.30 Premjera. Magiški fėjų 
Vinksių nuotykiai (6/8) 14.00 Laba 
diena, Lietuva. 14.05 Žinios. 14.20 
Laba diena, Lietuva. 15.45 Žinios. 
16.05 Komisaras Reksas (14/12) 
N-7. 17.10 Premjera. Didysis Gre-
gas (3/13) N-7. 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.50 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba. 19.50 Prem-
jera. Meilė kaip mėnulis (48). 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.00 Dėmesio centre. 21.15 Teisė 
žinoti. 21.55 Tautos balsas. Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 22.30 
Keliai. Mašinos. Žmonės. 23.10 Va-
karo žinios. 23.30 Dabar pasaulyje. 
24.00 Fotografo objektyve – Obamos 
Baltieji rūmai. Dok. f. JAV, 2010 m. 
(Subtitruota, kart.). 1.00 Senis (279) 
N-7. 2.00 Laba diena, Lietuva (kart.). 
3.45 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite 
(kart.). 4.35 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (kart.). 5.20 Teisė žinoti (kart.). 

Antradienis, gruodžio 2 d. 
9.00 Komisaras Reksas (14/12) 

(kart.) N-7. 10.00 Namelis prerijo-
se (100). 11.00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.). 12.00 Naciona-
linė paieškų tarnyba (kart.). 13.00 
Premjera. Tatonka ir mažieji drau-
gai (3). 13.15 Premjera. Džiunglių 
knyga 1 (3). 13.30 Premjera. Magiš-
ki fėjų Vinksių nuotykiai (6/9). 14.00 
Laba diena, Lietuva. 14.05 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva. 15.45 Ži-
nios. 16.05 Komisaras Reksas (12/1) 
N-7. 17.10 Didysis Gregas (4/1) N-7. 
18.15 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.50 Emigrantai. 19.50 
Premjera. Meilė kaip mėnulis (49). 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Dėmesio centre. 21.15 
Specialus tyrimas. 21.55 Lietuva gali. 
Pertraukoje – 22.00 Loterija „Perlas“. 
22.35 Durys atsidaro. 23.10 Vakaro 
žinios. 23.30 Dabar pasaulyje. 24.00 
Pasaulio dokumentika. Neregėto-
ji Arabija. 2 d. Arabijos brangakme-
nis. Didžioji Britanija, 2013 m. (Sub-
titruota, kart.). 1.00 Senis (280) N-7. 
2.00 Laba diena, Lietuva (kart.). 3.45 
Stilius (kart.). 4.35 Emigrantai (kart.). 
5.20 Specialus tyrimas (kart.). 

Trečiadienis, gruodžio 3 d.
9.00 Pasaulio plaukimo čempio-

natas (25 m baseine). Atranka. Daly-
vauja R. Meilutytė, G. Titenis, D. Rap-
šys, T. Duškinas. 10.30 Emigrantai 
(kart.). 11.30 Tautos balsas. (kart.). 
12.00 Specialus tyrimas (kart.). 12.40 
Lašas po lašo (kart.). 12.45 Žingsnis 
po žingsnio. Būstas. (kart.). 13.00 
Mažasis princas (2/10). 13.30 Prem-
jera. Magiški fėjų Vinksių nuotykiai 
(6/10). 14.00 Laba diena, Lietuva. 
14.05 Žinios. 14.20 Laba diena, Lie-
tuva. 15.35 Žinios. 15.55 Komisaras 
Reksas (12/2) N-7. 17.00 Pasaulio 
plaukimo čempionatas (25 m basei-
ne). Pusfinaliai, finalai. Gali dalyvau-
ti R. Meilutytė, G. Titenis, D. Rapšys, 
T. Duškinas. 18.15 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.50 Gyvenimas 
19.50 Premjera. Meilė kaip mėnulis 
(50). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Dėmesio centre. 
21.15 Auksinis protas. Pertraukoje 
– 22.00 Loterija „Perlas“. 23.10 Va-
karo žinios. 23.30 Dabar pasauly-
je. 24.00 Pasaulio dokumentika. Ke-
liaujantys namų dailintojai. Suomija, 
2009 m. 2 d. 0.40 Senis (281). 1.40 
Mokslo ekspresas (kart.). 2.00 Laba 
diena, Lietuva (kart.). 3.40 Legendos 
(kart.). 4.30 Gyvenimas (kart.). 5.20 
Durys atsidaro (kart.). 

Ketvirtadienis, gruodžio 4 d. 
9.00 Pasaulio plaukimo čempi-

onatas (25 m baseine). Atranka. Da-
lyvauja R. Meilutytė, S. Bilis, M. Sa-
dauskas, T. Duškinas. 10.30 Auk-
sinis protas (kart.). 12.00 Stilius 
(kart.). 13.00 Premjera. Tatonka ir 
mažieji draugai (4). 13.15 Premjera. 
Džiunglių knyga 1 (4). 13.30 Prem-
jera. Magiški fėjų Vinksių nuotykiai 
(6/11). 14.00 Laba diena, Lietuva. 
14.05 Žinios. 14.20 Laba diena, Lie-
tuva. 15.35 Žinios. 15.55 Komisaras 
Reksas (12/3) N-7. 17.00 Pasau-
lio plaukimo čempionatas (25 m ba-
seine). Pusfinaliai, finalai. Gali daly-

vauti R. Meilutytė, G. Titenis, S. Bi-
lis, M. Sadauskas, T. Duškinas. 18.30 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.50 Tikri vyrai. 19.50 Premjera. 
Meilė kaip mėnulis (51) 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 
Dėmesio centre. 21.15 Svajonę turiu. 
Pertraukoje – 22.00 Loterija „Perlas“. 
23.10 Vakaro žinios. 23.30 Dabar pa-
saulyje. 24.00 Pasaulio dokumentika. 
Žemynų raida. 4 d. Eurazija. Didžio-
ji Britanija, 2013 m. 1.00 Senis (282) 
N-7. 2.00 Laba diena, Lietuva (kart.). 
3.40 Lietuvos tūkstantmečio vaikai 
(kart.). 4.30 Tikri vyrai (kart.). 5.20 
Lietuva gali (kart.). 

Penktadienis, gruodžio 5 d. 
9.00 Pasaulio plaukimo čem-

pionatas (25 m baseine). Dalyvau-
ja R. Meilutytė, G. Titenis, D. Rap-
šys, S. Bilis, M. Sadauskas, T. Duš-
kinas. Tiesioginė transliacija iš Do-
hos. 10.30 Svajonę turiu (kart.). 
12.00 Bėdų turgus (kart.). 13.00 Ma-
žasis princas (2/11). 13.30 Prem-
jera. Magiški fėjų Vinksių nuotykiai 
(6/12). 14.00 Laba diena, Lietuva. 
14.05 Žinios. 14.20 Laba diena, Lie-
tuva. 15.35 Žinios. 15.55 Komisaras 
Reksas (12/4) N-7. 17.00 Pasau-
lio plaukimo čempionatas (25 m ba-
seine). Pusfinaliai, finalai. Gali daly-
vauti R. Meilutytė, G. Titenis, D. Rap-
šys, S. Bilis, M. Sadauskas, T. Duš-
kinas. 18.30 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 18.45 Didieji lūkesčiai 
(1) N-7. 19.50 Duokit šansą. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.00 Duokim garo! Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 22.50 Speci-
alus tyrimas (kart.). 23.30 Dabar pa-
saulyje. 24.00 Robotas policininkas. 
Veiksmo trileris. JAV, 1987 m. N-14. 
1.50 Senis (283) N-7. 2.50 Laba die-
na, Lietuva (kart.). 4.30 Duokit šansą 
(kart.). 5.00 Mokslo ekspresas (kart.). 
5.20 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.). 

Šeštadienis, gruodžio 6 d. 
6.05 Nacionalinė paieškų tar-

nyba (kart.). 7.00 Emigrantai (kart.). 
7.55 Specialus tyrimas (kart.). 8.30 
Pasaulio plaukimo čempionatas (25 
m baseine). Atranka. Dalyvauja R. 
Meilutytė, G. Titenis, S. Bilis, M. Sa-
dauskas. 10.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 11.30 Lietuva gali (kart.). 
12.00 Pasaulio dokumentika. Žemy-
nų raida. 4 d. Eurazija. Didžioji Bri-
tanija, 2013 m. (kart.). 13.00 Istori-
jos detektyvai. 14.00 Duokit šansą 
(kart.). 14.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (Subtitruota). 15.00 Sveiki-
nimų koncertas. Pertraukoje – 16.00 
Žinios (su vertimu į gestų kalbą). 
17.00 Pasaulio plaukimo čempiona-
tas (25 m baseine). Pusfinaliai, fina-
lai. Gali dalyvauti R. Meilutytė, G. Ti-
tenis, D. Rapšys, M. Sadauskas, S. 
Bilis, T. Duškinas. 18.45 Bėdų turgus. 
19.30 Stilius. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 Auksinis bal-
sas. 23.15 Premjera. Adlono viešbu-
tis. Šeimos istorija (1) (Subtitruota) 
N-7. 1.10 Senis (284) N-7. 2.10 Is-
torijos detektyvai (kart.). 2.55 Auksi-
nis balsas (kart.). 4.45 Bėdų turgus 
(kart.). 5.20 Tautos balsas (kart.). 

Sekmadienis, gruodžio 7 d. 
6.05 Ryto suktinis su Zita Kel-

mickaite. (kart.). 7.00 Šventadienio 
mintys. 7.30 Popietė su Algiman-
tu Čekuoliu (Subtitruota, kart.). 8.00 
Girių horizontai. 8.30 Pasaulio plau-
kimo čempionatas (25 m baseine). 
Dalyvauja D. Rapšys. 10.00 Gusta-
vo enciklopedija (Subtitruota). 10.30 
Hanso Kristiano Anderseno pasakos. 
Princesė ant žirnio. Vokietija, 2010 m. 
11.45 Mokslo ekspresas. 12.00 Pa-
saulio dokumentika. Neregėtoji Ara-
bija. 3 d. Slenkančios kopos. Didžioji 
Britanija, 2013 m. (Subtitruota). 13.00 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Pua-
ro (10/4) N-7. Sėkmės krantas. 15.00 
Premjera. Chruščiovas Amerikoje. 
Dokumentinis f. Prancūzija, 2013 m. 
(Subtitruota). 16.00 Žinios (su verti-
mu į gestų kalbą). 16.15 Krepšinis. 
LKL čempionatas. Utenos „Juven-
tus“ – Kauno „Žalgiris“. Pertrauko-
je – Lašas po lašo. 18.00 Pasaulio 
plaukimo čempionatas (25 m basei-
ne). Pusfinaliai, finalai. Gali dalyvau-
ti D. Rapšys, G. Titenis, M. Sadaus-
kas, S. Bilis. 19.30 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai. 20.30 Panorama. 
21.00 Savaitė 21.30 Pasaulio pano-
rama 22.00 Legendos. 23.00 Lileha-
meris (7, 8) N-7. 0.50 Auksinis protas 
(kart.). 2.05 Auksinė Agatos Kristi ko-
lekcija. Puaro (10/4) Sėkmės krantas 
(kart.) N-7. 3.40 Pasaulio panorama 
(kart.). 4.05 Savaitė (kart.). 4.30 Le-
gendos (kart.). 5.15 Popietė su Algi-
mantu Čekuoliu (Subtitruota, kart.). 

Pirmadienis, gruodžio 1 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Simp-

sonai (8, 9) (kart.) N-7. 7.50 Virtu-
vė 3 (1, 2) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1997). 10.00 Aistros spalvos (60) 
N-7. 11.00 101 dalmatinas. Komedi-
ja JAV, 1996 m. 12.55 Ančiukas Do-
naldas ir draugai (12). 13.30 Vėžliukai 
nindzės (1). 14.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (6). 14.30 Simpsonai (10, 
11) N-7. 15.30 Nemylima (66) N-7. 
16.30 TV Pagalba. N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.30 VIRAL'as. N-7. 20.30 Pa-
smerkti (53) N-7. 21.00 Farai. N-14. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 22.10 Kerš-
tas (14) N-14. 23.10 Išdavystė (9) 
N-14. 0.10 Specialioji jūrų policijos tar-
nyba (13) N-14. 1.10 Elitinis būrys (1) 
N-7. 1.40 Nuodėmingoji Kalifornija (1) 
N-14. 2.10 Biuras (24) N-7. 

Antradienis, gruodžio 2 d. 
6.30 Teleparduotuvė. 6.45 Simp-

sonai (10) (kart.) N-7. 6.55 Seria-
lo pertraukoje – Žalioji enciklopedi-
ja. 7.20 Simpsonai (11) (kart.) N-7. 
7.50 Virtuvė 3 (3, 4) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (1998). 10.00 Aistros 
spalvos (61) N-7. 11.00 TV Pagalba. 
N-7. 12.55 Ančiukas Donaldas ir drau-
gai (13). 13.30 Vėžliukai nindzės (2). 
14.00 Kempiniukas Plačiakelnis (7). 
14.30 Simpsonai (12, 13) N-7. 15.30 
Nemylima (67) N-7. 16.30 TV Pagal-
ba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Prieš 
srovę N-7. 20.30 Pasmerkti (54) N-7. 
21.00 VIP (12) N-7. 21.30 TV3 vakaro 
žinios. 22.10 Nematoma riba (7) N-14. 
23.15 Išdavystė (10) N-14. 0.15 CSI 
kriminalistai (308) N-14. 1.10 Elitinis 
būrys (2). N-7. 1.40 Nuodėmingoji Ka-
lifornija (2) N-14. 2.10 Biuras (25) N-7. 

Trečiadienis, gruodžio 3 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Simp-

sonai (12, 13) (kart.) N-7. 7.50 Virtu-
vė 3 (5, 6) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1999). 10.00 Aistros spalvos (62) 
N-7. 11.00 TV Pagalba. N-7. 12.55 
Ančiukas Donaldas ir draugai (14). 
13.30 Vėžliukai nindzės (3). 14.00 
Kempiniukas Plačiakelnis (8). 14.30 
Simpsonai (14, 15) N-7. 15.30 Ne-
mylima (68) N-7. 16.30 TV Pagalba. 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Kvies-
kite daktarą! N-7. 20.30 Pasmerkti 
(55) N-7. 21.00 Žvagulio klanas (5) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.05 
Vikingų loto. 22.10 Elementaru (13) 
N-7. 23.10 Išdavystė (11) N-14. 0.10 
Pelkė (12) N-14. 1.10 Elitinis būrys (3) 
N-7. 1.40 Nuodėmingoji Kalifornija (3) 
N-14. 2.10 Biuras (26) N-7. 

Ketvirtadienis, gruodžio 4 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Simp-

sonai (14, 15) (kart.) N-7. 7.50 Virtu-
vė 3 (7, 8) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (2000). 10.00 Aistros spalvos (63) 
N-7. 11.00 TV Pagalba. N-7. 12.55 
Ančiukas Donaldas ir draugai (15). 
13.30 Vėžliukai nindzės (4). 14.00 
Kempiniukas Plačiakelnis (9). 14.30 
Simpsonai (16, 17) N-7. 15.30 Nemy-
lima (69) N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Ginčas be tai-
syklių. N-7. 20.30 Pasmerkti (56) N-7. 
21.00 Opiumas liaudžiai (11) (kart.) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 21.55 
Žalioji enciklopedija. 22.10 Kobra 11 
(12) N-7. 23.10 Išdavystė (12) N-14. 
0.10 Kaulai (11) N-14. 1.10 Elitinis bū-
rys (4) N-7. 1.40 Nuodėmingoji Kali-
fornija (4) N-14. 2.10 Biuras (27) N-7. 

Penktadienis, gruodžio 5 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Simp-

sonai (16, 17) (kart.) N-7. 7.50 Virtu-
vė 3 (9, 10) N-7. 8.55 Daktarė Emi-
lė Ouvens (10) N-7. 10.00 Aistros 
spalvos (64) N-7. 11.00 TV Pagal-
ba. N-7. 12.55 Ančiukas Donaldas 
ir draugai (16). 13.30 Vėžliukai nin-
dzės (5). 14.00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (10). 14.30 Simpsonai (18, 19) 
N-7. 15.30 Nemylima (70) N-7. 16.30 
TV Pagalba. N-7. 18.15 Euras 2015. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Rango. Ani-
macinis f. JAV, 2011 m. N-7. 21.45 
Vienas namuose. Komedija. JAV, 
1990 m. 23.50 Mergina su drakono 
tatuiruote. Mistinė drama. JAV, Šve-
dija, Norvegija, 2011 m. S. 2.45 Ko-
bra 11 (12) (kart.) N-7. 

Šeštadienis, gruodžio 6 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Han-

tikas. Sekliai ir paslaptys (16) N-7. 
7.25 Smurfai (18). 8.00 Didvyrių drau-
gužiai (39). 8.30 Juokingiausi Ame-
rikos namų vaizdeliai. 9.00 Statybų 
TV. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 To-
bula moteris. 10.30 Beatos virtuvė. 
11.30 Robinas Hudas. Animacinis f. 
JAV, 1973 m. 13.05 Kaukazo belais-
vė arba nauji Šuriko nuotykiai. Kome-
dija.Rusija, 1967 m. 14.50 Dauntono 

Pirmadienis, gruodžio 1 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (55). 7.00 Mažieji To-
mas ir Džeris II (25). 7.25 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (6) (kart.). 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (92) N-7. 
8.50 Prieš pakratant kojas. Nuotykių 
komedija. JAV, 2007 m. (kart.) N-7. 
10.45 Ant bangos. Animacinis f. JAV, 
2007 m. (kart.) 12.30 Tomo ir Dže-
rio pasakos (12) (kart.). 12.55 Benas 
Tenas prieš ateivius (1). 13.25 Ogis 
ir tarakonai (67). 13.35 Kempiniukas 
Plačiakelnis (7). 14.10 Ugnis ir Ledas 
(39) (N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.15 Yra kaip yra. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Nuo... 
Iki.... 21.30 Žinios. Verslas. 22.10 
Mentalistas (20) N-7. 23.10 Judantis 
objektas (20) N-7. 0.10 Mafijos dak-
tarė (13) N-7. 1.05 Nikita (3) N-7. 2.00 
Agentai (8) N-7. 

Antradienis, gruodžio 2 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (56). 7.00 Mažieji To-
mas ir Džeris II (26). 7.25 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (7) (kart.). 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (93) N-7. 
8.45 Piteris Penas. Nuotykių f. šei-
mai. Australija, Didžioji Britanija, JAV, 
2003 m. (kart.). 10.50 Lietuvos bal-
sas (kart.). 13.05 Benas Tenas prieš 
ateivius (2). 13.35 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (8). 14.10 Ugnis ir Ledas 
(40) (N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.15 Yra kaip yra. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Pagal-
bos skambutis. N-7. 21.30 Žinios. 
Verslas. 22.10 VAKARO SEANSAS 
Apiplėšimas Beikerio gatvėje. Veiks-
mo trileris. JAV, 2008 m. N-14. 0.25 
Taikinys (1) N-7. 1.20 Nikita (4) N-7. 
2.15 Agentai (9) N-7. 

Trečiadienis, gruodžio 3 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 

Labas vakaras, Lietuva (kart.). 6.35 
Smalsutė Dora (57). 7.00 Mažieji To-
mas ir Džeris III (27). 7.25 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (8) (kart.). 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (94) N-7. 
8.50 24 valandos (kart.) N-7. 9.55 Yra 
kaip yra (kart.) N-7. 11.00 Nuo... Iki... 
(kart.). 12.00 KK2 (kart.) N-7. 12.55 
Benas Tenas prieš ateivius (3). 13.25 
Ogis ir tarakonai (68). 13.35 Kempi-
niukas Plačiakelnis (9). 14.10 Ugnis ir 
Ledas (41) (N-7). 16.30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.15 Yra kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.25 
Gyvenimo receptai (13) N-7. 21.30 
Žinios. Verslas. 22.10 VAKARO SE-
ANSAS Įkaitas. Trileris. JAV, 2005 
m. N-14. 0.30 Taikinys (2) N-7. 1.25 
Nikita (5) N-7. 2.20 Agentai (10) N-7. 

Ketvirtadienis, gruodžio 4 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (58). 7.00 Mažieji To-
mas ir Džeris III (28). 7.25 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (9) (kart.). 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (95) N-7. 
8.50 24 valandos (kart.) N-7. 9.55 Yra 
kaip yra (kart.) N-7. 11.00 Gyvenimo 
receptai (13) (kart.) N-7. 12.00 KK2 
(kart.) N-7. 12.55 Benas Tenas prieš 
ateivius (4). 13.25 Ogis ir tarakonai 
(69). 13.35 Kempiniukas Plačiakelnis 
(10). 14.10 Ugnis ir Ledas (42) (N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.15 
24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
Valanda su Rūta. 21.30 Žinios. Vers-
las. 22.10 VAKARO SEANSAS Mir-

tinas smūgis. Veiksmo f. JAV, Kana-
da, 2008 m. N-14. 0.00 Taikinys (3) 
N-7. 0.55 Nikita (6) N-7. 1.50 Sveika-
tos ABC televitrina (kart.). 

Penktadienis, gruodžio 5 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (59). 7.00 Mažieji To-
mas ir Džeris III (29). 7.25 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (10) (kart.). 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (96) N-7. 
8.50 Pagalbos skambutis (kart.) N-7. 
9.55 Yra kaip yra (kart.) N-7. 11.00 
K11. Komisarai tiria. Dviguba ope-
racija. N-7. 11.30 K11. Komisarai ti-
ria. Žudiko pėdsakais. N-7. 12.00 
KK2 (kart.) N-7. 12.55 Benas Tenas 
prieš ateivius (5). 13.20 Ogis ir tara-
konai (70). 13.35 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (11). 14.10 Ugnis ir Ledas 
(43) (N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.15 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 KK2 penktadienis. N-7. 
23.00 Elijaus knyga. Veiksmo f. JAV, 
2010 m. N-14. 1.20 Vorų antpuolis. 
Fantastinis f. JAV, 2012 m. S. 

Šeštadienis, gruodžio 6 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (1). 6.55 Nenuga-
limieji II (45). 7.20 Agentas Šuny-
tis (1). 7.45 Šegis ir Skūbis Dū (17). 
8.10 Vėžliukai nindzės (15). 8.35 
Tomo ir Džerio pasakos (13). 9.00 
Ponas Bynas (11). 9.30 Mes pačios. 
10.00 KINO PUSRYČIAI Rašalo šir-
dis. Nuotykių f. šeimai. Didžioji Brita-
nija, JAV, Vokietija, 2009 m. 12.10 
Mis Slaptoji agentė. Komedija. JAV, 
2000 m. N-7. 14.30 Didingasis am-
žius (130) N-7. 16.40 Dvidešimt minu-
čių (26, 27) N-7. 18.30 Žinios. 19.00 
SUPERKINAS Meškiukas Jogis. Ko-
medija šeimai. JAV, Naujoji Zelandi-
ja, 2010 m. 20.35 PREMJERA Dže-
kas ir Džilė. Komedija. JAV, 2011 m. 
N-7. 22.25 Tarp dviejų mylimųjų. Me-
lodrama. JAV, 2008 m. N-14. 0.35 
Mirtinas smūgis. Veiksmo f. JAV, Ka-
nada, 2008 m. (kart.) N-14. 

Sekmadienis, gruodžio 7 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (2. 6.55 Nenuga-
limieji II (46). 7.20 Agentas Šunytis 
(2). 7.45 Šegis ir Skūbis Dū (18). 8.10 
Vėžliukai nindzės (16). 8.35 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (1). 9.00 Sveikatos 
ABC televitrina. 10.00 KINO PUSRY-
ČIAI. PREMJERA Keturkojai didvy-
riai. Filmas šeimai. Kanada, 2013 m. 
11.45 Jis – ne tau. Romantinė kome-
dija. JAV, Olandija, Vokietija, 2009 m. 
N-7. 14.15 Mano puikioji auklė (141). 
14.50 Didingasis amžius (131) N-7. 
17.00 Ne vienas kelyje. 17.30 Tele-
loto. 18.30 Žinios. 19.00 Alfa savaitė. 
19.30 Lietuvos balsas. 22.15 PREM-
JERA Nežinomas. Veiksmo trileris. 
Didžioji Britanija, Japonija, JAV, Ka-
nada, Prancūzija, 2011 m. N-14. 0.30 
Galingasis Stenas. Komedija. JAV, 
2007 m. N-14. 2.35 Elijaus knyga. 
Veiksmo f. JAV, 2010 m. (kart.) N-14. 

Pirmadienis, gruodžio 1 d. 
6.00 Sveikatos ABC televitrina. 

6.45 Gamta iš arti (kart.). 2014 m. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
8.00 Ekstrasensų mūšis (25) (kart.) 
N-7. 9.00 Brolis už brolį (19, 20) (kart.) 
N-7. 11.00 Kalbame ir rodome (366) 
N-7. 12.00 Prokurorų patikrinimas 
(211) (kart.) N-7. 13.10 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 14.10 Šeimynėlė 
(33) (kart.) N-7. 14.45 Amerikos talen-
tai (1)N-7. . 15.45 Prokurorų patikrini-
mas (212) N-7. 17.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Vedęs 
ir turi vaikų (11) N-7. 19.00 Detektyvė 
Džonson (10) N-7. 20.00 Naktis ir die-
na. Vilnius. N-7. 21.00 Savaitės krimi-
nalai. N-7. 21.30 Greitojo reagavimo 
būrys. Veiksmo f. JAV, 2003 m. N-7. 
23.50 Gyvi numirėliai (2) N-14. 0.50 
Detektyvė Džonson (10) (kart.) N-7. 
1.45 Prokurorų patikrinimas (212) 
(kart.) N-7. 2.50 Bamba TV. S. 

Antradienis, gruodžio 2 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius 
(kart.) N-7. 9.00 Rosamunde Pilcher. 
Moteris ant uolos (kart.) (98) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (367) N-7. 
12.00 Prokurorų patikrinimas (212) 
(kart.) N-7. 13.10 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.10 Vedęs ir turi 
vaikų (11) (kart.) N-7. 14.45 Amerikos 
talentai (2). 15.45 Prokurorų patikrini-
mas (213) N-7. 17.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Vedęs 
ir turi vaikų (12) N-7. 19.00 Detekty-
vė Džonson (11) N-7. 20.00 Naktis ir 
diena. Vilnius N-7. 21.00 Farai N-14. 
21.30 Drakula. Miręs ir tuo patenkin-

tas. Siaubo komedija. JAV, Prancū-
zija, 1995 m. N-7. 23.15 Gyvi numi-
rėliai (3) N-14. 0.15 Detektyvė Džon-
son (11) (kart.) N-7. 1.10 Prokurorų 
patikrinimas (213) (kart.) N-7. 2.15 
Bamba TV. S. 

Trečiadienis, gruodžio 3 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius 
(kart.) N-7. 9.00 Amerikietiškos im-
tynės (42) (kart.) N-7. 11.00 Kalba-
me ir rodome (368) N-7. 12.00 Pro-
kurorų patikrinimas (213) (kart.) N-7. 
13.10 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.10 Vedęs ir turi vaikų (12) 
(kart.) N-7. 14.45 Amerikos talentai 
(3) N-7. 15.45 Prokurorų patikrini-
mas (214) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Ve-
dęs ir turi vaikų (14) N-7. 19.00 De-
tektyvė Džonson (12) N-7. 20.00 Nak-
tis ir diena. Vilnius. N-7. 21.00 Farai. 
N-14. 21.30 Hercogienė Drama. Di-
džioji Britanija, Italija, JAV, Prancū-
zija, 2008 m. N-7. 23.40 Gyvi numi-
rėliai (4) N-14. 0.40 Detektyvė Džon-
son (12) (kart.) N-7. 1.35 Prokurorų 
patikrinimas (214) (kart.) N-7. 2.40 
Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, gruodžio 4 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius 
(kart.) N-7. 9.00 Muzikinė kaukė 
(kart.). 11.00 Kalbame ir rodome 
(369) N-7. 12.00 Prokurorų patikrini-
mas (214) (kart.) N-7. 13.10 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 14.10 Vedęs ir 
turi vaikų (14) (kart.) N-7. 14.45 Ame-
rikos talentai (4) N-7. 15.45 Prokurorų 
patikrinimas (215) N-7. 17.00 Muchta-
ro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Vedęs ir turi vaikų (15) N-7. 19.00 De-
tektyvė Džonson (13) N-7. 20.00 Nak-
tis ir diena. Vilnius. N-7. 21.00 Farai. 
N-14. 21.30 Gremlinai. Fantastinė ko-
medija. JAV, 1984 m. N-7. 23.40 Gyvi 
numirėliai (5) N-14. 0.40 Detektyvė 
Džonson (13) (kart.) N-7. 1.35 Pro-
kurorų patikrinimas (215) (kart.) N-7. 
2.40 Bamba TV. S. 

Penktadienis, gruodžio 5 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Naktis ir diena. Vilnius 
(kart.) N-7. 9.00 Gremlinai. Fantas-
tinė komedija. JAV, 1984 m. (kart.) 
N-7. 11.00 Kalbame ir rodome (370) 
N-7. 12.00 Prokurorų patikrinimas 
(215) (kart.) N-7. 13.10 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 14.10 Vedęs 
ir turi vaikų (15) (kart.) N-7. 14.45 
Amerikos talentai (5). 15.45 Proku-
rorų patikrinimas (216) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.30 Mitiajaus pasakėlės (13, 
14) N-7. 19.30 Amerikietiškos imty-
nės (43) N-7. 21.30 Sąžiningas žai-
dimas. Veiksmo f. JAV, 1995 m. N-7. 
23.15 Farai (kart.) N-14. 0.45 Prokuro-
rų patikrinimas (216) (kart.) N-7. 1.50 
Bamba TV. S. 

Šeštadienis, gruodžio 6 d. 
7.00 Amerikos talentai (4, 5) 

(kart.) N-7. 9.00 Laba diena. N-7. 
9.30 Apie žūklę. 10.00 Padėkime 
augti. 10.30 Šefas rekomenduoja. 
11.00 Pasaulio galiūnų čempionų ly-
gos etapas Lenkijoje. 12.00 Arčiau 
mūsų. 12.30 Mitiajaus pasakėlės (13) 
(kart.) N-7. 13.00 Džiunglių princesė 
Šina (21) N-7. 14.00 Šeimynėlė (37–
40) N-7. 16.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 17.00 Brolis už brolį (21) N-7. 
18.00 Ekstrasensų mūšis (26) N-7. 
19.00 Muzikinė kaukė. 21.00 MANO 
HEROJUS Smogiamoji jėga. Veiks-
mo f. Didžioji Britanija, JAV, Rumuni-
ja, 2006 m. N-14. 23.00 AŠTRUS KI-
NAS Praeities šešėliai. Trileris. JAV, 
2009 m. S. 0.50 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, gruodžio 7 d. 
7.00 Ekstrasensų mūšis (26) 

(kart.) N-7. 8.00 Brydės (kart.). 8.30 
Tauro ragas. N-7. 9.00 Autopilotas. 
9.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu Ma-
čiuliu. 10.00 Sekmadienio rytas. 10.50 
Gamta iš arti. 11.00 Sveikatos kodas. 
11.52 Nacionalinė loterija. 12.00 Na-
cionalinė Geografija. Gėlavandenių 
monstrų medžiotojas (1) N-7. 2011 
m. 13.00 Džiunglių princesė Šina (22) 
N-7. 14.00 Sveikinimai. 16.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 17.00 Brolis už 
brolį (22) N-7. 18.00 Ekstrasensų mū-
šis (27) N-7. 19.00 MEILĖS ISTORI-
JOS Rosamunde Pilcher. Sena mei-
lė nerūdija. Romantinė drama. Vokie-
tija, 2013 m. N-7. 21.00 Grubus žaidi-
mas (7, 8) N-14. 23.00 Los Andželas 
slaptai. Kriminalinis trileris. JAV, 1997 
m. N-14. 1.45 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

abatija (8) N-7. 16.15 Kurt Sejitas ir 
Šura (24) N-7. 17.20 Ekstrasensai ti-
ria (56) N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Šok su manimi. N-7. 19.30 Konkur-
so pertraukoje – Eurojackpot. 22.30 
Magiškasis Maikas. Komiška drama. 
JAV, 2012 m. N-14. 0.45 Eglutės 2. 
Komedija. Rusija, 2011 m. N-7. 2.35 
Kaulai (11) (kart.) N-14. 

Sekmadienis, gruodžio 7 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Hanti-

kas. Sekliai ir paslaptys (17) N-7. 7.30 
Smurfai (19). 8.00 Didvyrių draugu-
žiai (40). 8.30 Monstrų vidurinė mo-
kykla. Susidūrimas. N-7. 9.30 Spor-
tuok su mumis. 10.00 Virtuvės istori-
jos. 10.30 Svajonių sodai. 11.30 So-
fija I. Kartą gyveno... princesė! Ani-
macinis f. JAV, 2012 m. 12.25 Sė-
kmės, Čarle. Jau Kalėdos! Filmas 
šeimai. JAV, 2011 m. 14.10 Daunto-
no abatija (9) N-7. 16.15 Kurt Sejitas 
ir Šura (25) N-7. 17.20 Ekstrasensai 
tiria (57) N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Savaitės komentarai. 19.30 Lietuvos 
talentai 2014. 22.00 Kulka į galvą. 
Trileris. JAV, 2012 m. N-14. 23.50 
Ženklelis. Kriminalinė drama. JAV, 
2002 m. N-14. 1.50 Elitinis būrys (4) 
(kart.) N-7. 
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Audronė Urbonaitė www.lrytas.lt rašo apie darnią šeimą, kuriai 
negalia netrukdo būti laimingai. 

Kai Diana Stepaitytė iš Širvin-
tų susipažino su Denisu Tisovu 
iš Klaipėdos ir apsisprendė būti 
su juo kartu iki gyvenimo pa-
baigos, pažįstami ir giminės su-
kiojo pirštą prie smilkinio. „Juk 
jis sėdi neįgaliojo vežimėlyje – 
visą gyvenimą turėsi dirbti luošo 
vyro slauge!“ – jie bandė atkal-
bėti sveiką, dailią jauną moterį.

Tačiau nutiko atvirkščiai: fi-
ziškai stiprus, draugiško būdo 
Denisas sugebėjo jų namus pa-
versti jaukiu prieglobsčiu Dia-
nai ir jos sūnui Mindaugui. Pora 
susilaukė dukters Kamilės.

 „Su Denisu jaučiuosi laimin-
ga. Jis mane kaip plunksnelę pa-
kelia ant rankų, nes yra labai stip 
rus. Tai tikrai nuostabus jaus-
mas! Mano gyvenimo draugas 
netgi dalyvavo Europos neįga-
liųjų rankų lenkimo čempiona-
te. Deniso vyriškumas ir giedras 
požiūris mane labai palaiko“, – 
teigė 33 metų Diana.

Deniso gyvenimą prieš 19 
metų apvertė nelaimingas įvy-
kis. 10metis tada žiemą už-
sikorė ant važiuojančio pre-
kinio traukinio laiptų, pasly-
do ir buvo įtrauktas po ratais. 
Berniukui krovininio trauki-
nio ratai nurėžė pėdas. Vė-
liau teko patirti dar ne vieną 
operaciją, nes į sužalotas ko-
jas įsimetė gangrena. Po kiek 

vienos operacijos abi kojos vis 
trumpėjo, kol jų beveik nebeliko. 

Denisas sugebėjo baigti mo-
kyklą, įgijo juvelyro profesiją ir 
iš pradžių buvo susiradęs dar-
bą. Šiuo metu jam pripažintas 20 
proc. darbingumas. Klaipėdie-
tis atkakliai treniravosi, stiprino 
kūną ir išmoko judėti rankomis. 

„Jis puikiai įstengia namie 
atlikti sunkiausius darbus, net 
sienų apmušalus išklijavo atsi-
sėdęs ant komodos. Vyras ruo-
šia valgį, rūpinasi vaikais ir vi-
sada yra puikiai nusiteikęs. 
Žmonės gąsdino mane, kad tu-
rėsiu šokinėti aplink vyrą, o iš 
tikrųjų Denisas visais pasirūpi-
na“, – džiaugėsi Diana. Jos tė-
vai buvo apstulbę, kai žentas, 
sėdėdamas neįgaliojo vežimėly-
je, supjovė jiems malkas žiemai. 

Tačiau ramų šeimos gyve-
nimą sujaukė klastinga liga.  
2013iųjų vasarį smarkiai perša-
lusiam sūnui Mindaugui buvo 
nustatyta limfoma. Berniukas 
atlaikė švitinimą. Dabar jis, aš-
tuntokas, atrodo žvalus ir svei-
kas. Kol Mindaugas sirgo, De-
nisas vienas rūpinosi dukra Ka-
mile. Juodu puikiai susitvarkė. 
„Mums nieko netrūksta. Svar-
biausia – kad turime vienas kitą 
ir tikime, jog tai, kas blogiau-
sia, – jau praeityje“, – plačiai 
šypsosi Diana.

Negalia nesutrukdė meilei

Tauragės reabilitacijos centro 
Prezidento gatvėje nebėra. Ne-
trukus ant įstaigos durų pasiro-
dys nauja iškaba – Adakavo soci-
alinės globos namų Tauragės pa-
dalinys. Adakavo globos namų 
vadovė Kristina Anulienė tikina, 
kad su vietos neįgaliaisiais susi-
tarta gražiuoju: niekas jų į gatvę 
neišvarys. 

Į Tauragę iš Adakavo, lydi-
mi įstaigos vadovės K. Anulie-
nės, jau atvežti pirmieji 8 gyven-
tojai. Jiems aprodyti dar dažais 
kvepiantys kambariai, apstaty-
ti naujais baldais, baigiamos re-
montuoti higienos patalpos, su-
sitikimų kambarys. Įstaigą jau 
pasiekė ir naujutėlaitė buitinė 
technika. Globotiniai gyrė nau-
jas patalpas, skirstėsi kambarius. 
Čia daugiau veiklos, kultūros 
renginių, greta viešoji biblioteka. 

Pasak K. Anulienės, Taura-
gėje, suremontuotose patalpose, 
ketinama apgyvendinti 20 neįga-
liųjų. Jie – iš dalies savarankiški. 
Patys tvarkysis, plausis indus, 
galės vaikščioti kur panorėję.

Patalpoms atnaujinti iš vals-
tybės biudžeto skirta apie 100 
tūkst. Lt. 

„Konflikto nebėra, Tauragės 
reabilitacijos centrą lankę vietos 
neįgalieji nurimo, nes buvo iš-
klausyti. Kompromisas rastas, 
jie ir toliau galės centrą lankyti. 
Nebeliko tik profesinės veiklos, 
visa kita, kaip ir anksčiau, nesi-
keičia – čia galės burtis visuome-
ninės organizacijos, vyks įvairūs 
laisvalaikio užsiėmimai. Planuo-
jame, kad po Naujųjų metų su-
bursime dar vieną komandą, 
vykstančią pas sunkiai sergan-
čius žmones į namus“, – kalbėjo 
K. Anulienė. Keletas darbuoto-
jų po reorganizacijos neteko dar-
bo, dirbti direktoriaus pavaduo-
toja pasiūlyta ilgametei centro 
vadovei Jolantai Surkevičienei. 
Kol kas sprendimo ji nepriėmė. 

Konfliktas su Vyriausybe 
ir vietos valdžios atstovais dėl 
dviejų įstaigų  – Tauragės neįga-
liųjų reabilitacijos centro ir Ada-
kavo socialinės globos namų – 
sujungimo kilo vasarą, kai ne-
įgalieji tik iš spaudos sužinojo, 
kad centro nebeliks. Sunerimę jie 
kaltino vietos valdžią informaci-
jos slėpimu ir patys ėmėsi veiks-
mų – siuntė prašymus Vyriausy-
bei ir net Prezidentei.

Adakavo globos namų 
gyventojai jau kuriasi Tauragėje
Ramunė Ramanauskienė „Tauragės kurjeryje“ pasakoja apie 
besitęsiančią Tauragės reabilitacijos centro rekonstrukciją. 

Neįgalieji  
pasaulyje

Sportas padėjo gyventi
Taip, dėl įvykusios nelaimės 

galima kaltinti ir sportą, bet pik-
ta lemtis galėjo pagriebti ir ki-
tur, nebūtinai futbolo aikštė-
je. O sportas padėjo gyventi to-
liau. Aklumas vaikino nesustab-
dė. Aleksejus net ėmėsi nau-
jų, anksčiau nebandytų sporto 
šakų. Aklųjų draugijoje išmoko 
žaisti stalo tenisą, specializuoto-
je mokyklojeinternate – plauk-
ti. Iškart demonstravo gerus re-
zultatus. Vos 16 kos laimėjo Bal-
tarusijos silpnaregių plaukikų 
čempionato sidabrą. Gal plauki-
mas neregiams yra labai palan-
ki sporto šaka? Plauki ir plauki 
tiesiai savo takeliu... Aleksejus 
sako, kad ne viskas taip papras-
ta. Kai jau plauki – taip, bet trene-
riams sudėtinga paaiškinti, kaip 
taisyklingai plaukti, o dar yra ir 
įvairių plaukimo technikos nere-
giams paslapčių, kurių žodžiais 
neapibūdinsi.

Medalių lietus
1998 metais Aleksejus grįžo 

gyventi į Daugpilį ir netrukus 
tapo pripažintu sportininku. Iš 
pradžių treniravosi savarankiš-
kai. Treneriai pasiūlė savo pas-
laugas tik įsitikinę jo galimybė-
mis. Tada išties ėmė lyti meda-
liais – Aleksejui sekėsi įvairių 
sporto šakų Latvijos silpnare-
gių čempionatuose. Daugiako-
vė, plaukimas, lengvoji atletika... 
Nuo 2000 metų Aleksejus laimėjo 
60 kartų! Rungtynės buvo tikros, 
ne popierinės, tekdavo įveikti ir 
porą šimtų varžovų.

Aklas sportininkas ypač di-
džiuojasi šiais laimėjimais: pa-

Ir čempionui reikia 
keturkojo draugo

Daugpilio (Latvija) gyven-
tojas Aleksejus Korsakas 
gimė sveikas, tik nosį pa-
balnodavo akinukais – su 
jais matė gerai. Buvo la-
bai aktyvus vaikas, ypač 
mėgo žaisti futbolą. Fut-
bolo aikštėje ir buvo trau-
muotas, po to ypač nu-
kentėjo regėjimas. 1980 
metais Daugpilyje atlik-
ta akies obuolio danga-
lo sutvirtinimo operacija 
nepavyko. Berniukas liko 
aklas.

saulio akademinio irklavimo 
čempionato bronza (Bostonas, 
2013), Europos akademinio irkla-
vimo čempionato sidabras (No-
tingemas, 2012), taip pat – antro-
ji vieta Baltijos šalių čempionate 
(tąkart Aleksejų pakvietė į svei-
kųjų komandą, jis buvo ketver-
tuko narys).

Įdomu, kad sportą Alekse-
jus vadina tik hobiu. Jis žino, jog 
nepaisant visų pasiekimų, vieną 
dieną sportą teks pamiršti. Rei-
kės gyventi iš savo profesijos – 
juk turi masažuotojo diplomą. 
Tad sportuoja ir sportuos tol, kol 
leis jėgos, o tuomet dirbs masa-
žuotoju. Nepaisant pasiekimų 

lingus šunų sugebėjimus, aki-
vaizdžiai parodė, kaip šis gyvū-
nas gali pakeisti neregio gyveni-
mą. Tačiau užgriuvo kiti rūpes-
čiai ir mintis apie šunį kažkur iš-
garavo.

Aleksejus ir Z. Kliavinia vėl 
susitiko 2014 ųjų birželį, viena-
me iš renginių Daugpilio aklųjų 
draugijoje. Šįkart Aleksejus ne-
delsė ir iškart pateikė paraišką 
šuniui palydovui gauti. Iš savo 
likimo draugų žinojo, kad laukti 
teks ilgai, galbūt ne vienreius me-
tus. Tačiau Z. Kliavinia paskam-
bino jau po mėnesio: „Yra trejų 
metų Tika. Ji buvo parengta ne-
regiui suomiui, tačiau nesutapo 
šuns ir šeimininko charakteriai. 
Tika grįžo į Rygą. Atvažiuok.“

Aleksejus jaudindamasis 
vyko į pasimatymą su šuniu... 
„Mes vienas kitam patikome, – 
pasakoja. – Iškart atsirado ge-
ras kontaktas. Bet ne iškart ga-
vau Tiką. Teko mokytis teisingai 
vaikščioti su šuniu. Be to, turėjau 
išmokti komandas suomių kalba. 
Rugpjūtį laikiau egzaminą. Pus 
antros valandos vaikščiojome su 
Tika Rygos gatvėmis, taip pat ir 
požeminėmis perėjomis, o egza-
minuotojai, žinomi latvių kino-
logai, sekė iš paskos... Egzami-
ną išlaikiau, gavau pažymėjimą, 
kad galiu turėti šunį palydovą.“

Aleksejus ir labradoras Tika 
tapo geriausiais draugais. Jie vi-
sąlaik kartu, miškais keliauja 
daug kilometrų ir vis geriau pa-
žįsta vienas kitą, vis labiau pa-
sitiki. Kai Aleksejus treniruo-
jasi irklavimo bazėje, Tika sėdi 
ant kranto ir negarsiai inkšda-
ma laukia šeimininko. O sulau-
kusi labai džiaugiasi ir puola lai-
žyti jam veidą. Aleksejus nesi-
priešina, nes per porą valandų 
irgi spėja pasiilgti savo draugo. 
Sportininkas išties turi naujų pla-
nų: nori dalyvauti su Tika tarp-
tautiniame šunų palydovų tur-
nyre. Ši idėja vis labiau masina 
Aleksejų. Tokiam turnyrui ne-
lengva pasirengti, bet Aleksejui 
valios tikrai pakaks, o Tika irgi – 
nepaprastas, labai protingas šuo. 
Gali būti, kad po metų kitų įpras-
tų medalių kolekciją papildys lig 
tol nematyti.

Pagal užsienio spaudą parengė 

brigita baLikienė

sporte, gražiu gyvenimu įprasta 
prasme vaikinas negali pasigirti. 
Jis nuomoja Daugpilyje apšiurusį 
butuką ir ateityje nieko gero ne-
laukia – I grupės neįgaliojo pen-
sija kiek didesnė nei valstybės re-
miamo žmogaus, tad net neturi 
teisės stoti į eilę gauti butą. Kas 
gero yra jo gyvenime, viskas pa-
siekta tik užsispyrimu ir valia.

Draugas laukia ant kranto
Neseniai Aleksejų aplankę  

latvių žurnalistai domėjosi ne 
naujais medaliais ar ateities pla-
nais. Juos atviliojo pasikeitimai 
Aleksejaus asmeniniame gyve-
nime – jis įsigijo draugą.

Sportininkas niekada nejautė 
būtinybės turėti šunį palydovą, 
be kurio kiti neregiai negali ap-
sieiti. Tik kartą neregių stovyklo-
je prie Cėsio kirbtelėjo mintis – o 
gal?.. Ten kinologė Zaiga Kliavi-
nia demonstravo tiesiog stebuk 

Tarptautinės neįgaliųjų die-
nos proga Lietuvos muzi-

kų rėmimo fondas ir jo įsteigta 
bendrija „Atgaiva“ gruodžio 4 
d. Lietuvos nacionalinėje filhar-
monijoje rengia jau 20-ąją tra-
dicinę šventę „Esame drauge“. 
Lietuvos miestų ir rajonų savival-
dybių pastangų dėka į ją atvyks 
neįgalių žmonių delegacijos.

Jų laukia turininga progra-
ma. Nuo 11 iki 14 val. visi pagei-
daujantys galės nemokamai ap-
silankyti Nacionaliniame muzie-
juje LDK Valdovų rūmuose, ap-
žiūrėti ekspozicijas, pamatyti su-
kauptas unikalias istorines verty-
bes. 15 val. Filharmonijoje įvyks 
muzikos šventė – dviejų dalių 

Tarptautinę neįgaliųjų 
dieną pasitinkant

koncertas, kurio pirmoje dalyje 
gėrėsimės žymaus operos solis-
to Virgilijaus Noreikos ir jo ugdy-
tinių dainavimu, muzikuos neį-
galūs atlikėjai, o antroje dalyje – 
nuotaikingą, aukšto meninio ly-
gio programą dovanos Vilniaus 
universiteto dainų ir šokių an-
samblis (vadovas Eugenijus Čip 
lys). Pertraukos metu šventės da-
lyviai ne tik pasivaišins užkan-
džiais, bet ir turės galimybę pa-
bendrauti su šventės svečiais, ša-
lies ir respublikinių neįgaliųjų or-
ganizacijų vadovais.

Pasibaigus šventei, Fondo ir 
neįgaliųjų prasmingas bendra-
vimo ryšys nenutrūks. Ir toliau 
neįgalūs žmonės bus nemoka-

mai kviečiami lankytis Fondo 
programų renginiuose, koncer-
tuose. Ypač neįgalieji laukiami 
programų „Alma Mater musi-
calis“ (Vilniaus universiteto šv. 
Jonų bažnyčioje), festivalių „Su-
grįžimai“, „Druskininkų vasara 
su M. K. Čiurlioniu“ koncertuo-
se, sakralinės muzikos valandose 
Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, 
„Mūsų miestelių“ renginiuose.

Svetingi neįgaliesiems ir sos-
tinėje esantys Stasio Vainiūno na-
mai, kur kiekvieną savaitę ren-
giami „Trečiadienio vakarai“, čia 
veikia neįgalių vaikų ir jaunimo 
Menų svetainė, kur pasitelkus 
profesionalius pedagogus, mu-
zikos ir dailės specialistus, nega-
lią turintys gali pasimokyti mu-
zikuoti, dainuoti, piešti, rengti 
savo darbų parodėles.

LMRF inform.

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl mamutės mirties 
nuoširdžiai užjaučiame Skuodo rajono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkę Ramintą Zabitienę.

Skuodo rajono neįgaliųjų draugija
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Nors retas aria, sėja,
Tačiau tai ne bėda:
Mes Kosmose garsėjam...
Žvaigždžių mūs valanda! 
Ir kas tave galiausiai
Laimingu padarys,
Jei drąsiai nesikausi
Savy tarsi karys? !
Ko vyturėlis mažas
Nekyla jau dangun?
,,Fantomai“ ir ,,Miražai“
Sparnais pamoja mums.
Nes putinas Raudonas
Šakojasi labai:
Ne itin jau malonūs
Jo kėslai ir darbai.
Parlėkus pempė klausia:
– Žemele, ar gyva?
Gyva tu, mylimiausia

Egidijaus Skipario nuotr.

Jeigu jums svarbu nuolat jausti 
gyvenimo pulsą – žinoti, kokias 
neįgaliųjų gyvenimui įtakos turė-
siančias naujoves planuoja valsty-
bė, kokios paramos galima tikėtis 
iš savivaldybių, kokias užimtumo 
veiklas jums žada neįgaliųjų or-
ganizacijos – užsiprenumeruokite 
„Bičiulystę“ 2015 metams.  
Lietuvos neįgaliųjų draugijos na-
riai, norintys lengvatinėmis sąly-
gomis užsiprenumeruoti „Bičiu-
lystę“, turėtų kreiptis į savo miesto 
ar rajono neįgaliųjų draugiją. 24 
litus (6,95 Eur) kainuojanti meti-
nė (arba 12 litų (3,48 Eur) – pus-
mečio) prenumerata draugijose 
bus priimama iki gruodžio 5 d.
Individualiai Lietuvos pašto sky-
riuose ir „Lietuvos ryto“ biuruose 
savaitraštį galėsite užsisakyti iki 
gruodžio 19 d.

Kaip vanduo teka mūsų laikas...

Nelikite be 
„Bičiulystės“ ir 

2015-aisiais!

Šiandien tu užklupai mane
Lyg vaiką svetimam darže.
Atplaukęs debesų laivu,
Užpuolei lietumi gausiu.

Neleidęs skėčio išsitraukt,
Ėmei akis ir veidą praust,
Lyg būčiau aš tavęs to prašius,
Lietaus karolių nebūčiau mačius.

Pavyko lietsargį išskleist –
Gali dabar kiek nori žaist.
Bet tu supykęs paskubom
Vėją pasikvietei talkon.

Jis, čiupęs skėtį už kraštų, 
Labai įsiuto – net baisu!
Man tėškė lietų į akis
Ir skėtį plėšė, lankstė vis.

Akies kampučiu matau 
Pyksta, pajuodo dar labiau.
Skubu pabėgti – nėra jėgų,
Nes vėjas tąso už plaukų.

Seniokiškai girgžda 
šulinio svirtis... 
Kibiras vandens po mano kojomis.
Raibuliuoja skaidrumas
spalvų atspindžiais.
Sukasi, lyg šoka
šapeliai keli,
paklydęs pušies spyglys
keliskart apsuka ratą...
Dangus dar spėja įkrist
į tą kibirą,
kur saulė
pažyra,
kvepia. Vanduo kvepia!
Ir tyra tyra!
Beldžias į tylą
mano širdis,
mergaitiška siela
ten atsispindi...
Pabyra veido detalės.
Tas atspindys ---
toks raibuliuoja portretas! Iš meilės!

Kai vėlyvas ruduo nubrau-
kia savo drėgnu delnu la-

pus nuo pakelės beržo, įsivy-
rauja kažkokia  keista tyla. 
Lyg stabtelėjimas, lyg lauki-
mas, lyg ilgesys kažko be galo 
brangaus.

Sulyti lapai taikiai glau-
džiasi prie žemės veido ir pa-
mažu nyksta rudens migloj...

Kaip man reikia dabar ta-
vęs. Tavo šilto delno ir nenu-
sakomos ramybės tavo akyse...

Nukvatojo vasara, gervė-
mis nuklykė ankstyvas ruduo. 
Sausa, susišiaušusi žolė pake-
lėj ir tušti, ūkanoti laukai...

Kokia tuščia, žeme, dabar 
tavo  sauja ir kokia tuščia  šian-
dien mano širdis...

Zita VaLeikiene
Lazdijų r.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo 
fondas remia projektą „Požiūrio 
lūžis – nuo negalios iki galios“ ir jo 
rubrikas: „Aplinka visiems“, „Darbo 
rinkoje – neįgalieji“, „Tolerancijos link“, 
„ Prie kūrybos šaltinio“.

Vėlyvas 
ruduo

B. Medvedevas turi savo 
kūrybos gerbėjų.

Skambėk, 
pavasarėli!
Skambėk, pavasarėli, 
Vai lingo, lingo, ly. 

Gal tūkstančiai tralia... 
Šiltutis vėjas pučia... 
Lengva anų dalia... 
Žiū, Briuselis tėvelis 
Globoja mus visus... 
Rašau eiles lig valios...
 Sulon merkiu ūsus... 
Kaip pamaldžiai senjorai 
Žegnojas iš širdies... 
Jei valdžiai gaila oro, 
Tai Viešpats jiems padės. 
Dangaus įkvėpęs mėlio, 
Vis gyvenu geriau:
Iš silkių sūrymėlio
Daug valgių pridarau.
Nereikia mesti svorio:
It smilga išlakus,
Į tėviškėlę noriu...
Išbėgti į laukus...

Rūtelių Lietuva!
– Gyva! – linksmi artojai
Pamoja stikline...
Dar vieną pakartoja
Ir tįsteli kla-ne...
Nors liejasi pilstukai
Balandom, usnimis,
Mes stiprūs kaip puntukai:
Juk Dievas su mumis.
Net skamba linksmos dainos,
Vai lingo, lingo, liu,
Kai Darbo biržon einam
Pavasario keliu. 

Benediktas  
MEDVEDEVAS

Žaliuokit, usnys, svėrės, 
Žaliuokit pakely.
 O kaip gražiai poruojas 
Kikiliai su kregždėm. 
Ta meilė – tikras rojus –
Sodomiška perdėm. 
Ir kas tos mano ligos –
Trombozė ar vėžys, 
Jei mano kelias ilgas 
Eurais greit pražys. 
Į gera viskas veda: 
Nėra ko skųstis, rėkt... 
Ana, Olimpiadoj 
Be kojų galim bėgt... 
Ir ko esi ne inkstas, 
Besišypsąs taukuos? 
Ar pažadai nebrinksta 
Nei pumpurai miškuos?! 
Kabinetuos lakštučių 

Sprukau aš tiesiai po medžiu:
Gal jis užstos nuo pykčio jų?
Bet susitarę du draugai
Šakas tuoj permerkė kiaurai.

Jaučiu – už kaklo, už ausų
Vanduo tuoj pasipils srautu.
Todėl supykusi tariau: 
– Na, siauskit, šėlkit! – nebijau.

Suskleidus skėtį, pasukau
Į kelią tą, kuriuo ėjau.
Pavargo vėjas ir lietus, 
Išpylę pykčio likučius.

Išskydo juodas debesis, 
Suspindęs saulės spindulys
Veidą paglostė, palytėjo,
Laimingo kelio palinkėjo.

Debesiui nusijuokiau linksmai,
Ranka pamojau ten – aukštai.
– Laimingo kelio, palši tu!
Kai susitiksim, būk draugu.

Danutė MAKELIENĖ

Miniatiūra

Mano gimtasis miestas 
– Alytus. Jį supa miš-

kai, pievos ir laukai. Aly-
tus – žaliasis miestas. Per 
jo vidurį teka Nemunas. Jis 
dalija Alytų į dvi dalis, yra 
pirmas ir antras Alytus. Ant 
Nemuno kranto stovi pilia-
kalnis. Čia vyksta senovinės 

jotvingių šventės.
Anksčiau buvo du plia-

žai. ėjome maudytis, pasi-
kaitinti saulutėje. Jaunystė-
je teko išsimaudyti ir su dra-
bužiais, nes vaikinai mus su 
drauge įmetė į upę. Dabar 
jau pliažų nebėra. Anksčiau 
buvo pantoninis tiltas. Jis 
siūbuodavo einant, buvo ne-
jauku. Dabar vietoj jo – nau-
jas tiltas.

Sutvarkyta ir senamies-
čio aikštė. Joje – gražus fonta-
nas, kuris trykšta trimis kas-
kadomis. Ant šaligatvio taip 
pat trimis srovėmis trykšta 
fontanas ir žybsi lemputės. 
Ypač gražu vakare. Gražus 
fontanas ir miesto sode, kur 
auga daug rožių, o pavasa-
rį pražysta ir magnolija di-
deliais lyg drugelis žiedais.

Elvyra JANKAUSKIENĖ 

Manau, pabučiuosiu ten esantį!
... ir panardinu
į tą ledinį, 
krištolinį,
šventą nešventintą 
vandenį iš bobulės šulinio---
------
Skrieja mintys
apsalę.
Nuostaba.
Nuskaidrėju, suvokiu... aš ne ta...
----
Girdžiu: aikšy, slūgela, kur dzingai? Ot 
necikis vaikas! Aš laukiu su viedru, o jy 
bovinas sau! Mislinu, šulinin inpuolė! 
Va, vėl pusė viedro cik! Ir visa šlapia! 
Dar spėju gurkštelt…
O gelia!
Gomurys apsąla!

Iki šiol.

Vandens skonis iš kaimo

Gaivus šaltinis
Kaip dykumoj keleivė pasiklydus
Ėjau per kaimus ir miestus.
Širdį man slėgė liūdesys sunkus,
Pakol savam kely šaltinį aš išvydau.

Kur upės drumzlinos, užterštos –
Paukšteliams baisu buvo iš jų gerti.
Tik štai šaltinis!.. Toks skaidrus lyg šventas.
Skubu prie jo naujų jėgų aš pasisemti.

Pavargusi, ištroškus iš jo gėriau:
Naujų jėgų aš dosniai pasisėmiau.
Gyvenimas kitom spalvom nušvito, 
Nuskaidrinęs mintis, suteikęs viltį.

Birutė ŽILINSKIENĖ

Alytus

Vita SVIKLĖ

Vienas prieš du
D. Makelienė (kairėje) ir V. Sviklė seminaro užduotį atliko nesunkiai.

B. Žilinskienei aktualios visos 
gyvenimo temos.

E. Jankauskienės kūryboje dažnos tėviškės 
temos.

Aldonos Milieškienės nuotr.

(Pabaiga)
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