
 Šiame numeryje:
 Nauja rubrika: „Kaip aš pažinau negalią“ ............................... 3 psl.

 Mineralų perteklius kenkia sveikatai ............................................. 4 psl.

Šeimai, ieŠkantiems bendraminčių ir paguodos

2018 m. sausio 4–10 d.,   Nr. 1 (1390)   Savaitraštis leidžiamas nuo 1990 m. spalio mėn.   Kaina 0,66 Eur

Požiūrio į negalią lūžio reikia 
visose gyvenimo srityse 

Aktyvaus tipo vežimėlis
Küschall K-Series

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

Nuo sausio 1 d. – 
didesnės šalpos 

išmokos
Nuo 2018 metų sausio 1 die-

nos įsigalioja naujas – 130 Eur – 
bazinis šalpos pensijos dydis. 
Dėl to šalpos išmokos (pri-
klausomai nuo išmokos rū-
šies ir gavėjų kategorijos) pa-
didės nuo 9 eurų (šalpos naš-
laičių pensija) iki 40,5 eurų 
(šalpos neįgalumo pensija ne-
tekusiems 100 proc. darbingu-
mo iki 24 metų). Šalpos senat
vės pensija padidės nuo 100,8 
eurų iki 117 eurų.

Šalpos išmokas gauna dau-
giau nei 60 tūkst . asmenų. 
Tai – našlaičiai, neįgalūs vai-
kai, nuo vaikystės neįgalūs su-
augę asmenys, kiti neįgalieji ir 
senatvės pensijos amžių suka-
kę asmenys, kurie neįgijo sta-
žo socialinio draudimo pensi-
jai gauti.

Sergančius vaikus 
slaugyti bei išmokas 

gauti galės ir seneliai, 
ilgėja slaugos laikotarpis

Slaugyti susirgusius anū-
kus ir už tai gauti atitinkamą 
ligos išmoką nuo 2018 metų 
galės ir teisę į šią išmoką tu-
rintys seneliai. Kad gautų iš-
moką, jie turi mokėti ligos so-
cialinio draudimo įmokas, ki-
taip tariant – būti dirbantys 
ir draudžiami ligos socialiniu 
draudimu bei turėti reikalin-
gą ligos draudimo stažą. Vienu 
metu išmoką sergančio vaiko 
slaugai galės gauti vienas iš jį 
slaugančių ir teisę į išmoką tu-
rinčių šeimos narių.

Taip pat ilgėja sunkiomis li-

Šiemet laukia nemažai so-
cialinių naujovių: didėja 
minimalioji mėnesinė al-
ga, minimali motinystės, 
tėvystės ir vaiko priežiū-
ros išmoka, bus mokama 
išmoka vaikui, sudaromos 
palankesnės sąlygos gauti 
piniginę socialinę paramą 
nepasiturintiems gyven-
tojams. Kai kurie pokyčiai 
aktualūs ir neįgaliesiems. 

Aktualijos

Socialinės naujovės 
2018 metais 

gomis sergančių vaikų slaugos 
laikotarpis. Ypač sunkių ligų 
atveju išmoka už vaiko iki 18 
metų slaugą jį slaugančiam tė-
čiui, mamai, seneliui, senelei, 
globėjui ar rūpintojui galės bū-
ti mokama iki 364 kalendorinių 
dienų, skaičiuojant nuo pirmo-
sios slaugymo dienos, o už sun-
kiomis ligomis sergančio vaiko 
iki 18 metų slaugą – iki 180 ka-
lendorinių dienų.

Nuo 2018 m. minimali mo-
tinystės, tėvystės ir vaiko prie-
žiūros išmoka negalės būti ma-
žesnė nei 6 bazinės socialinės 
išmokos. Bazinę socialinę iš-
moką tvirtina Vyriausybė ir jos 
dydis šiuo metu – 38 eurai. Va-
dinasi, minimali mėnesinė mo-
tinystės, tėvystės ir vaiko prie-
žiūros išmoka negalės būti ma-
žesnė nei 228 eurai. (2017 m. 
gruodį minimali motinystės, 
tėvystės ir vaiko priežiūros iš-
moka buvo 166 eurai).

Didesnės  
socialinio draudimo 

pensijos
Nuo 2018 m. sausio 1 d. so-

cialinio draudimo pensijos bus 
perskaičiuojamos pagal naujas 
pensijų apskaičiavimo taisykles 
ir indeksuojamos, atsižvelgiant 
į darbo užmokesčio fondo po-
kyčius. Numatoma, kad jos bus 
indeksuojamos apie 7 proc. Dėl 
indeksavimo ir dėl perskaičia-
vimo, kuris bus atliekamas iki 
rugsėjo mėn., vidutinė senat
vės pensija su būtinuoju stažu, 
skaičiuojama, turėtų didėti apie 
29 eurus. Be to, nuo 2018 m. 
bus pradėtas indeksuoti ir naš-
lių pensijų bazinis dydis, todėl 
bazinio dydžio našlių pensijos 
taip pat didės jau nuo 2018 m. 
sausio 1 d.

Svarbu atkreipti dėmesį, 
kad visais atvejais pensijos di-
dės individualiai: daugiau so-
cialinio draudimo stažo įgiju-
siems asmenims didėjimas bus 
ryškesnis, mažiau – mažesnis.

Apie 7 proc. bus indeksuoja-
mos ir netekto darbingumo (in-
validumo), našlaičių, maitintojo 
netekimo, ištarnauto laiko pen-
sijos, kompensacijos už ypatin-
gas darbo sąlygas.

SADM ir „Bičiulystės“ inf. 

Norvegija: 
universalaus dizaino 
planavimu rūpinasi 

valstybė

Neįgaliųjų reikalų departamentas, pasitelkęs nevyriausybi-
nes organizacijas, atliko Neįgaliųjų teisių konvencijos įgy-
vendinimo stebėseną. Situacija analizuota 4 srityse – atlik-
ta neįgaliųjų, jų šeimų ir visuomenės apklausa, vertinta, ar 
galiojantys teisės aktai atitinka Konvencijos nuostatas, ana-
lizuota žiniasklaidoje pateikiama negalią atspindinti infor-
macija, domėtasi fizinės aplinkos ir viešosios informacijos 
prieinamumu neįgaliesiems. Šių tyrimų rezultatai pristatyti 
Neįgaliųjų reikalų departamento surengtoje konferencijoje. 

Integracijos keliu 

Norvegijoje vis daugiau 
kalbama apie tai, kad visi 
pastatai, viešosios erdvės, 
poilsio vietos būtų supro-
jektuotos pagal universa-
laus dizaino principą, t.y. 
pritaikytos daugelio gy-
ventojų poreikiams – tiek 
judantiems neįgaliojo ve-
žimėliu, tiek sunkiau vaikš-
tantiems ar mažiems vai-
kams ir kitiems. Vilniuje 
apsilankę Norvegijos ne-
kilnojamojo turto kadas-
tro ir registro (kartogra-
fijos) tarnybos darbuotojai 
papasakojo, kaip valstybė 
rūpinasi, kad kuo dažniau 
būtų naudojamasi univer-
salaus dizaino principais. 

Aplinka visiems

Nevyriausybinės 
organizacijos – 

aktyviausios neįgaliųjų 
teisių gynėjos

Neįgaliųjų nevyriausybinės 
organizacijos (NVO) jau ne kar-
tą įrodė, kad yra neįgaliųjų gy-
venimo ekspertės ir geba pa-
teikti objektyvų situacijos ver-
tinimą. Vienas akivaizdžiausių 
jų darbų – sutelktos pastangos 

tro (kartografijos) tarnybos 
vyriausiojo inžinieriaus Sve-
no Michaelio, Norvegija yra įsi-
pareigojusi iki 2025 metų tap-

ti universalaus dizaino šalimi. 
Vienas iš žingsnių artėjant prie 
šio tikslo – surinkti informaciją  

Į Neįgaliųjų reikalų departamento surengtą konferenciją susirinko nevyriausybinių organizacijų, akademinės visuo-
menės, savivaldos atstovai.

(nukelta į 5 psl.)

Universalaus dizaino 
imasi valstybės 

institucijos
Pasak Norvegijos nekilno-

jamojo turto kadastro ir regis-

Neįgaliųjų reikalų direktorės pavaduotoja Jolanta Šliužienė (iš kairės į deši-
nę) ir Norvegijos nekilnojamojo turto kadastro ir registro (kartografijos) tar-
nybos specialistai Kathrin Bogelsack bei Svenas Michaelis neabejoja univer-
salaus dizaino privalumais. 

(nukelta į 3 psl.)
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�� Šilutės rajono neįgalių-
jų draugijos narė Aldona 
Petkienė rašo apie sma-
gią išvyką. 

Slenka žiemos mėne-
siai, sniegelis po truputį 
primena, kad pasiruošęs 
baltu patalu apkloti mū-
sų žemelę, o laikrodžio 
rodyklė jau suskaičiavo 
paskutines 2017 metų 
minutes. Visi apžvelgia 
nuveiktus darbus, prisi-
mena aplankytus tolimus 
kraštus. Šilutės neįgalių-
jų draugija 2017 metais 
taip pat nemažai keliavo, 
tad užbaigti metus nuta-
rė aplankydama Klaipė-
dos jūrų muziejų po at-
naujinimo. Į Klaipėdą vėl 
teko vykti dviem autobu-
sais (panoro važiuoti 75 
draugijos nariai).

Smagiai užbaigė metus

Klaipėdos jūrų muzie-
juje pasigrožėjome delfi-
nų ir jūros liūtų pasiro-
dymu, daug įspūdžių pa-
liko ir atnaujintas akva-
riumas. 

Vėliau autobusai su-
stojo Stragnų sodyboje, 
kur visi keliauninkai bu-
vo šeimininkų šiltai su-
tikti. Mūsų laukė baltom 
staltiesėm uždengti sta-
lai, žvakučių šviesoje ga-

ravo karšti patiekalai. Po 
skanių pietų draugijos pir-
mininkė Laima Micienė 
pasiūlė kiekvienam išsi-
traukti po nedidelį „snie-
go gniužulėlį“, o jame buvo 
parašytas skaičius. Jis ro-
dė, koks suvenyras – drau-
gijos floristikos būrelio ir 
jo vadovės Zinaidos Mike-
lionio padarytas darbe-
lis – atiteks. Vienas prizas 
buvo ypatingas, įsteigtas 

pačios pirmininkės, – ki-
birėlis medaus. Skambė-
jo ansamblio „Kvietke-
lis“ atliekamos kalėdinės 
giesmės, paįvairintos Lili-
jos Žąsytienės ir Olgos Ma-
tažinskienės skaitomomis 
eilėmis. 

Linkime ir šiemet mū-
sų pirmininkei nenurimti, 
organizuoti prasmingas 
keliones, renginius, susi-
tikimus. 

Šilutės neįgalieji mėgsta keliauti.Man Naujųjų metų naktis simboliškai reiškia mū-
sų planetos Žemės gimtadienį. Nuplėšę pasku-

tinį senų metų kalendoriaus lapelį įžengiame į nau-
ją laiką ir erdvę. 

Norime to, laukiame ar ne, artėjame ir prie savo as-
meninių gimtadienių. Iš kur į Žemę atkeliauja žmogus? 
Kokia žmogaus atėjimo misija? Kas gali įvertinti žmo-
gaus buvimo prasmę ir apskritai ar turime teisę mes, 
žmonės, vertinti savo bei kitų gyvenimą? Per pasku-
tinį šimtmetį įvyko daug esminių požiūrio į žmogaus 
gimimą pokyčių. ,,Žmogaus gimimas šiandien suvokia-
mas vien kaip biologinis vyksmas. Palyginti dar nese-
niai žmonės sakydavo: ,,Jie susilaukė vaikelio, o dabar 
sakoma – jiems gimė kūdikis.“ Yra esminis skirtumas 
susilaukti vaikelio kaip svečio iš Anapus, kaip Dievo 
paleistos į žemę sielos, ir jį pagimdyti arba pasigim-
dyti“, – rašo A. Patackas, A. Žarskus ,,Virsmų knygoje“. 

Iki 19 amžiaus vidurio Latvijoje ir Lietuvoje gim-
dymas vykdavo pirtyse. Šiandien Lietuvos moterys, 
manančios, kad gimdymas namuose yra geriausias 
pasirinkimas joms pačioms ir jų kūdikiams, palie-
kamos be jokios priežiūros ar pagalbos, nes LR svei-
katos apsaugos ministro įsakymas draudžia akuše-
riams ir gydytojams akušeriamsginekologams teikti 
pagalbą namuose gimdančioms moterims, bet moks-
liniai tyrimai bei užsienio šalių statistika rodo, kad 
gimdyti tiek ligoninėje, tiek namuose ar natūralaus 
gimdymo centre yra vienodai saugu. 

Na, bet po tokių nešventiškų pamąstymų sugrįž-
kime prie savo atėjimo į šį pasaulį momento. Gimti 
yra didžiulė sėkmė, nes mūsų tėvai, o ypač mama, tu-
rėjo kelias dešimtis galimybių susilaukti ir kito kū-
dikio. Ir štai ne kam kitam, o jums, jūsų broliui ar se-
sei likimas suteikė laimingą loterijos bilietą. Gimimo 
diena – vienintelė, ji nepanaši į kitas dienas. Gimimo 
dienos, mėnesio ir metų kombinacija – unikalus deri-
nys, simbolizuojantis mūsų atėjimą į šį pasaulį bei ly-
dintis mus visą gyvenimą. Astrologai įvertina ne tik 
gimimo dienos, bet net valandos bei minučių svarbą. 

Savojo gimimo gimtadieniu pavadinti negalėčiau, 
nes gimiau naktį. Mažo miestelio ligoninėje buvau pir-
ma mergaitė tarp penkių po Naujųjų metų gimusių ber-
niukų. O buvo visko... Su šypsena atmenu savo 35ąjį 
gimtadienį. Kadangi esu gimusi žiemą, niekuomet per 
savo gimtadienį nelaikiau rankose gėlių puokštės – ge-
riausiu atveju vieną kitą raudoną gvazdiką. Tad prieš 
pat Naujus metus, paklausta bendradarbių, kokios do-
vanos noriu, atsakiau trumpai: „Gėlių“. Ir už visus ben-
dradarbių surinktus pinigus man iškilmingai buvo 
įteikta 27 raudonų, rožinių ir baltų gvazdikų puokš-
tė. Tuo metu gyvenau su vaikais Maskvoje, tad su vi-
somis gėlėmis sėdome į traukinį važiuoti Kaunan, nes 
per moksleivių žiemos atostogas norėjosi aplankyti tė-
vus. Traukinio palydovė greitai surado stiklainį mano 
gėlėms, jaunesnysis sūnus įsitaisė su ausinukais antro-
je miegamojo vagono lentynoje, vyresnysis išsitraukė 
knygą. Kadangi buvo likusi viena laisva vieta, laukėme 
dar vieno pakeleivio. Dar traukiniui nepajudėjus, duris 
pravėrė jaunas inteligentiškas vyriškis. Prisėdęs ir at-
sikvėpęs jis po trumpos pertraukos pasirausė savo la-
gamine ir ant staliuko padėjo didelę gražią saldainių 
dėžutę: ,,Tai ką, švęsime mamytės 27 gimtadienį?“ – 
šyptelėjo. Ir kokia moteris išdrįs prisipažinti, kad jai 
daug daugiau metų nei atrodo? Atsargiai žvilgtelėjusi 
į muzikos besiklausantį šešiametį jaunėlį ir nepajutu-
si pavojaus signalo, nusišypsojau ir pritariamai link-
telėjau galvą. Ir, o siaube, kaip žaibo kirtis iš viršaus 
nukrito sakinys: ,,Mamai tik 27 gvazdikus padovano-
jo, o sukako jai jau 35“, – išpyškino teisybės sergėtojas. 

Linkiu Jums ir sau sulaukti dar daug linksmų ir 
prasmingų gimtadienių. O kartu suvokti ir savo iš-
skirtinę, dievišką prigimtį, kad metams bėgant su-
laukti atsakymų į visus iškilsiančius klausimus būtų 
taip lengva, kaip akimis danguje naktį surasti žvaigž-
dę Aušrinę, kuri nuo šv. Kalėdų įsižiebs vis vėliau, pa-
likdama daugiau šviesos mūsų kasdienybės šventėje... 

Gimimo slėpinys

Apie tai,
kas 

jaudina

Šilutė: 

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

�� „Bičiulystei“ atsiųsta-
me laiške Kaišiadorių ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Stanislava 
Globienė papasakojo apie 
pernai nuveiktus darbus, 
pasidalijo šių metų orga-
nizacijos planais. 

Kaišiadorių rajono 
neįgaliųjų draugija šiuo 
metu vienija 431 narį. 
Pagrindinė mūsų veikla 
vyksta pagal Socialinės 
reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruo-
menėje projektą. Drau-
gijos veikloje žmonės su 
negalia dalyvauja pagal 
savo pomėgius ir porei-
kius. Žemdirbystės bū-
relyje pernai darbavosi 
89 neįgalieji, rankdarbių 
būrelyje ,,Bitutė“ – 12, fo-
tografųliteratų būrely-
je – 11 žmonių su negalia, 
meninių gebėjimų būre-
lis vienija 12 draugijos ir 
senyvo amžiaus asmenų.

Neįgaliųjų draugija 
pernai įgyvendino ir Socia
linės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems per kūno 
kultūrą ir sportą projek-
tus. Kaišiadorių kūno kul-
tūros centre baseino pas-
laugomis 8 mėn. naudojo-
si 28 neįgalieji. Mankštas
treniruotes vandenyje ve-
dė Solveiga Sausdravienė. 
Daugelis naudojosi ir sau-
na. Šiaurietiško ėjimo tre-
niruotėse dalyvavo 15 ne-
įgaliųjų asmenų. 

Buvo įgyvendintas ir 
projektas, skirtas senyvo 
amžiaus, neįgalių asmenų 
gyvenimo kokybei gerin-
ti. Skatinome socialinę at-
skirtį patiriančių žmonių 
bendravimą ir tarpusavio 
pagalbą, aktyvumą, užim-
tumą ir turiningą poilsį, 
įtraukėme juos į įvairius 
amatų, meninių gebėjimų 
ugdymo, meno, kultūros 
užsiėmimus, išvykas.

24 asmenų grupė ap-
silankė Birštone, Drus-
kininkuose, pabuvojo ten 

Rūpestis neįgaliaisiais – nuolatinis 
darbas

veikiančiose sanatorijo-
se, susipažino su relaksa-
cinėmis ir gydomosiomis 
programomis, pasilepi-
no baseinuose, išmėgino 
įvairias procedūras. 22 
neįgalieji apsilankė Mer-
kinės piramidėje, kiti – 
Grūto parke, Šiaulių rajo-
ne esančiame Kryžių kal-
ne, Šeduvos malūne. 

Senyvo amžiaus as-
menys mokėsi dekupažo, 
sparčiai populiarėjančios 
rankdarbių rūšies suta-
žo. Tai savita terapija, ku-
ri ramina, atpalaiduoja. 
Draugijos amatų būrelio 
narės apsilankė Kernavė-
je (Širvintų r.), Anykščiuo-
se, Vilkaviškio rajono lan-
kytinose vietovėse. 

Dalyvavome Kaišia-
dorių krašto neįgaliųjų 
sąjungos organizuotoje 
tarprajoninėje spartakia-
doje. Mūsų draugijos narė 
Janina Padrėzienė šaškių 
rungtyje užėmė I vietą.

Kasmet su savo žem-
dirbystės būrelio išaugin-
tomis daržovėmis, rank-
darbių būrelio pagamin-
tais darbais dalyvaujame 
mieste rengiamose pava-
sario ir rudens mugėse, 
neįgaliųjų šventėse Talač-
koniuose, Vilniuje, Kaune. 

Dalyvavome Elektrė-
nų neįgaliųjų draugijos 
organizuotame sociali-
nės įtraukties renginyje 
,,Mes esame vienodi, mes 
norime būti kartu“. Vyko 
parodamugė, koncerta-
vo ir mūsų meno kolek-
tyvas ,,Gabija“. Ansamblis 
taip pat pasirodė kasme-
tinėje neįgaliųjų meno ko-
lektyvų šventėje ,,Vilties 
paukštė“, Lietuvos pensi-
ninkų sąjungos ,,Bočiai“ 
organizuotame renginyje 
,,Pabūkime kartu“, vyres-
nio amžiaus žmonių voka-
linių ansamblių šventėje 
,,Rudens žydėjimas“ Žiež-

mariuose, vokalinių an-
samblių festivalyje ,,Lie-
tuva, kai aš tave tariu“ 
Kaišiadoryse. „Gabija“ bu-
vo pakviesta koncertuo-
ti ir Šv. Faustinos moky-
klos renginyje ,,Myliu ta-
ve, mamyte“. Keletą dainų 
atliko kartu su specialio-
sios mokyklos auklėtinė-
mis. Ne pirmą kartą kon-
certavome ir Kaišiadorių 
meno mokyklos bendruo-
menės organizuotame 
renginyje „Pasidalinkime 
muzikiniais laiškais“. La-
bai džiaugėmės, kad meno 
mokyklos bendruomenė 
pagerbė mus, supažindi-
no ir pristatė savo moky-
klos mokinukams. 

Pernai teikėme ir nuo-
latinio pobūdžio paslau-
gas, neįgaliuosius vežė-
me į hemodializes. Mūsų 
draugija nauja transpor-
to priemone nuvažiavo 
37 346 km. Teikiant vien-
kartinio pobūdžio paslau-
gas (vežant neįgaliuosius į 
aukštesnio lygio gydymo 
ir reabilitacijos ligonines, 
ekskursijas) nuvažiuota 
6 098 km. Per metus su-
teikta 1 568 įvairaus po-
būdžio paslaugų draugi-
jos neįgaliesiems ir seny-
vo amžiaus asmenims.

Baigiame savo jėgomis 
ir lėšomis susiremontuoti 
patalpas ir šiemet jau ga-
lėsime pagal Socialinės 

reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruo-
menėje projektą vykdyti 
neįgaliųjų dienos užimtu-
mo ir siuvimo būrelio ,,Ri-
tė“ veiklas. Šiomis paslau-
gomis galės naudotis visi 
norintys draugijos nariai 
ir senyvo amžiaus neįga-
lūs asmenys. Vyks svei-
kos gyvensenos mokymai, 
įvairūs pokalbiai tomis te-
momis, sveikos mitybos 
užsiėmimai. Siuvimo bū-
relyje bus galima išmokti 
siuvimo įgūdžių, drabužio 
sukirpimo pagrindų, pa-
sisiūti buičiai reikalingų 
įvairių priemonių 

Su draugijos nariais 
buvo susitikęs Kaišiado-
rių visuomenės sveikatos 
biuro atstovas Arvydas 
Raskilas ir Kauno apskri-
ties vyriausiojo policijos 
komisariato bendruome-
nės pareigūnė Irena Bud
rikienė. Jie pamokė, kaip 
naudoti atšvaitus tam-
siu paros metu, paragino 
dėvėti specialias lieme-
nes važiuojant dviračiais, 
kiek vienam dalyviui įtei-
kė po atšvaitą, padovano-
jo nemažai specialių lie-
menių su atšvaitais. 

Mūsų visų bendras dar
bas – rūpintis neįgaliaisiais, 
padėti jiems sukurti sau-
gią, patogią aplinką, apgin-
ti jų teises ir įgyvendinti lū-
kesčius.

Kaišiadorių neįgaliųjų draugijos ataskaita buvo pristatyta orga-
nizacijos nariams.

Kaišiadorys:
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Bendravo savo  
kalba 

Dainininkui Jurgiui Bruzgai 
buvo ketveri, kai gimė brolis 
Linas. Kai jaunėlis sulaukė vos 
11 mėnesių, gydytojai nustatė, 
kad vaikas turi intelekto su-
trikimų. Medikai tėvams sakė, 
kad berniukas nevaikščios ir 
nekalbės. Linas paneigė medi-
kų prognozes – jis vaikšto! Tie-
sa, nekalba, bet kitus supranta. 

„Mudu su broliu užaugome 
viename kambaryje“, – pasako-
ja Jurgis. Kad brolis turi nega-
lią, jis sužinojo tik tuomet, kai 
šiam buvo treji, ketveri metai. 
„Man nereikėjo aiškinti, kad 
brolis negali kalbėti, kad yra 
kitoks. Aš jo kitoniškumą pri-
ėmiau natūraliai. Mudu susi-
kalbėjome tik mums supran-

tamais ženklais. Nepasakyčiau, 
kad brolis nebuvo mano žaidi-
mų draugas. Mudu žaisdavome 
parduotuves, kitus žaidimus, 
kaip ir visi bendraamžiai, ta-
čiau jeigu aš parkrisdavau ir 
apsimesdavau negyvas, bro-
lis nesuprasdavo, kad žaidžiu 
ir pradėdavo garsiai raudoti, 
kelti mane.“ 

Savo brolį Jurgis globojo 
nuo mažumės, kai reikėdavo, 
padėdavo jam apsirengti, pasi-
naudoti tualetu – visada jautė-
si globėju. Dainininkas pabrė-
žia, kad tėvai stengėsi jo neap-
krauti rūpesčiais dėl brolio, bet 
džiaugėsi, kad jiedu bendrauja 
natūraliai, kad supranta vie-
nas kitą. 

Jurgis sako patyčių dėl bro-

lio negalios iš draugų nepaty-
ręs, tačiau, kai jiedu būdavo 
viešumoje, tekdavo atlaiky-
ti įdėmius žmonių žvilgsnius. 
„Man buvo ne tik nemalonu, bet 
ir pikta. „Linas yra mano bro-
lis ir aš jį apginsiu“, – žvilgsniu 
atsakydavau smalsiems aplin-
kiniams.

Su broliu – į vieną 
mokyklą 

Iš pradžių Jurgis mokėsi 
S. Nėries mokykloje, o vėliau 
tėvų iniciatyva perėjo į „Vilties“ 
specialiąją mokyklą, kurioje 
buvo integruota klasė. „Mano 
klasėje mokėsi vaikai su nežy-
mia intelekto negalia, o Linas, 
turintis didelę negalią, buvo 
kitoje klasėje kartu su panašų 
intelekto sutrikimą turinčiais 
vaikais“, – pasakoja Jurgis. Pa-
klaustas, kaip jis jautėsi, moky-
damasi vienoje klasėje su neį-
galiais vaikais, Jurgis sako, kad 
jam intelekto sutrikimų turin-
tys žmonės niekada nesukelia 
šoko ar nuostabos. 

„Integracija mokyklose, ma-
nau, labai teisingas žingsnis. 
Negalima atskirti proto negalią 
turinčių žmonių, jie turi gyven-
ti ir mokytis drauge su visais, 
kad ir pagal specialią progra-
mą“, – sako J. Bruzga.

Šoką pakeitė  
supratimas

Jurgio pastebėjimu, kai 
žmogus su kito žmogaus ne-

galia, ypač protine, susiduria 
staiga, jį tikrai ištinka šokas. 
Jurgis ir neslepia, kad jo žmo-
na Akmėja nebuvo susidūrusi 
su tokią negalią kaip Linas tu-
rinčiais žmonėmis. Ji prisipaži-
no, kad nežino, kaip bendrauti 
su Jurgio broliu. „Kai ji manęs 
paklausė, kaip elgtis su Linu, 
atsakiau: kaip su visais kitais 
artimais žmonėmis.“

Dabar bendravimo proble-
mų jau nekyla, o brolis nepa-
prastai džiaugiasi, kai į tėvų 
namus Jurgis ateina su žmona 
ir vaikais. „Jis tiesiog krykščia 
iš džiaugsmo, kupinas švelnu-
mo bučiuoja mūsų dukrytes. 
Mano brolis, o ir kiti panašią 
negalią turintys žmonės, dau-
gelį dalykų suvokia savaip, 
tačiau jie nepaprastai moka 
džiaugtis“, – sako Jurgis. 

„Spalvų muzikos“ 
orkestro  

improvizacijos 
„Mano tėvai dirba su „Spal-

vų muzikos“ orkestru, kuriame 
groja intelekto sutrikimų tu-
rintys vaikai ir suaugusieji. Ne 
kartą dainavau su šiuo orkes-
tru ir visada stebėjausi jo daly-
vių atvirumu, gebėjimu atsipa-
laiduoti ir scenoje jaustis kaip 
namie“, – sako atlikėjas. 

Jurgis prisipažįsta neįsi-
vaizduojąs, kaip jaustųsi, jei-
gu orkestro dalyvius pamaty-
tų pirmą kartą, bet jis užaugo 
su šiuo kolektyvu. „Tėvai mane 

vesdavosi į repeticijas nuo še-
šerių metų. Koncertuodamas 
drauge su „Spalvų muzikos“ 
orkestru jokio nepatogumo ar 
nuostabos nepatyriau, nes pa-
žįstu šiuos žmones nuo ma-
žens.“ Jurgis pripažįsta, kad jei-
gu būtų klasikos atlikėjas, gal 
ir kiltų nesklandumų, mat šie 
muzikantai negali labai tiksliai 
groti. Tačiau Jurgis – iš džiazo 
mokyklos ir tie nesklandumai 
jam kaip smagus pažaidimas, 
tam tikra improvizacija. 

Gerų emocijų  
šaltinis  

Jurgis prisimena ne kartą 
savanoriavęs vasaros stovyk
lose, į kurias susirinkdavo in-
telekto negalią turintys vaikai 
ir suaugusieji. 

„Mane visada žavėdavo šių 
žmonių optimizmas, mokėji-
mas džiaugtis tuo, kas vyksta 
šią minutę, šią valandą. Jie ne-
sigilina į problemas, jeigu ko 
nors supyksta, tuoj pat pamirš-
ta tai. Man jie tokie geriečiai ir 
aš iš jų semiuosi gerų emoci-
jų. Kai grįždavau pas draugus, 
man atrodydavo, kad jie niurz-
gia kartais visai be jokio reika-
lo. Proto ir intelekto negalią tu-
rintys žmonės išsaugo vaikišką 
gebėjimą džiaugtis ir gyven-
ti šią akimirka. Man tai patin-
ka“, – mintimis apie pozityvią-
sias pažinties su negalia puses 
dalijasi J. Bruzga. 

Eglė KulviEtiENė

Kaip aš pažinau negalią Žavi vaikiškas gebėjimas džiaugtis  
ir gyventi šia akimirka

Negalia... Į mūsų gyvenimus 
ji ateina netikėtai, nelauk-
tai. Ir užklumpa tam visiš-
kai nepasiruošusius. Nevil-
tis, baimė, nežinia – bene 
dažniausios akistatoje su 
ja užvaldančios emocijos. 
Kaip su jomis susitaikome, 
ko patys išmokstame, kaip 
ši pažintis pakeičia mūsų 
vertybes ir pasaulio suvo-
kimą – apie visa tai naujo-
joje „Bičiulystės“ rubrikoje 
„Kaip aš pažinau negalią“. 
Pasidalykite ir Jūs savo po-
tyriais ir mintimis, išmok-
tomis pamokomis ir požiū-
rio lūžiais. 

Jurgis Bruzga. 
Asmeninio archyvo nuotr.

(atkelta iš 1 psl.)
apie esamą situaciją. Tai buvo 
pavesta valstybinei Norvegijos 
nekilnojamojo turto kadastro 
ir registro (kartografijos) tar-
nybai, kuri rūpinasi žemėlapių 
sudarymu, taip pat kaupia ka-
dastro duomenis, registruoja 
savivaldybių planus ir pan. 

Pirmiausia nuspręsta įver-
tinti miestų centrus ir laisva-
laikio vietas. Žiūrima, ar ju-
dantiems neįgaliojo vežimė-
liu (paprastu ar elektriniu) ir 
regos sutrikimų turintiesiems 
pritaikyti įėjimai į viešuosius 
pastatus (administracijos, 
švietimo, kultūros, sveika-
tos, sporto įstaigas), automo-
bilių statymo aikštelės, vie-
šojo transporto stotelės, pa-
sivaikščiojimo maršrutai (ša-
ligatviai, pėsčiųjų takai, aikš-
tės ir skverai), poilsio, mau-
dymosi, žvejybos vietos, tu-
aletai ir panašūs dalykai. Šie 
duomenys suvedami į Norve-
gijos nekilnojamojo turto ka-
dastro ir registro (kartogra-
fijos) tarnybos duomenų bazę, 
jie tampa oficialių žemėlapių 
dalimi. Objektai vertinami pa-
gal teisės aktuose numatytus 
standartus ir žymimi spalvo-
mis: žalia reiškia pritaikyta, 
geltona – iš dalies, raudona – 
nepritaikyta. Be to, pažymė-
jus objektą galima pamaty-
ti jo nuotrauką ir konkrečius 
skaičius (durų plotį, nuoly-
džio statumą ir pan.) Pasak S. 

Michaelio, šie duomenys buvo 
renkami kaip statistinė in-
formacija, kurią galima būtų 
naudoti vertinant savivaldy-
bes, planuojant miestų plėtrą 
ir pan., tačiau pasirodė, kad ji 
yra gana dažnai naudojama. 
Buvo sukurta mobilioji prog
ramėlė telefonams ir planšeti-
niams kompiuteriams. Ja nau-
dojantis kiekvienas gali susi-
daryti maršrutus, kuriais pa-
togiai pravažiuos neįgaliojo 
vežimėliu ir išvengs nepritai-
kytų kelių. Jei žmogui netinka 
standartinis pritaikymas (pa-
vyzdžiui, reikia platesnių du-
rų ar žemesnio nuolydžio), jis 
gali pasirinkti objektus pagal 
savo poreikius. 

Savivaldybės aktyviai 
įsitraukė

Į šias veiklas aktyviai įsi-
traukė ir savivaldybės. Dabar 
jos įpareigotos rinkti duome-
nis apie objektų pritaikymą. 
20152017 m. tam buvo skir-
ta milijonas Norvegijos kronų 
valstybės lėšų. Atsiranda vis 
daugiau sužymėtų maršrutų ir 
takų. Neapsiribojama tik mies-
tų centrais, daug dėmesio ski-
riama gamtos objektams, po-
ilsio vietoms. 

S. Michaelis pasakoja, kad 
planuodamos miestų plėtrą sa-
vivaldybės neretai imasi ir neį-
galiesiems svarbių pokyčių. Pa-
vyzdžiui, Ringerikės savivaldy-
bė parengė strategiją ir sudarė 

darbo grupę Norvegijos univer-
salaus dizaino ir prieinamu-
mo veiksmų planui įgyvendin-
ti. Pradėjo nuo situacijos mies-
to centre ir aplinkui esančio-
se poilsio vietose įvertinimo. 
Universalaus dizaino strategi-
joje numatyti žingsniai atsidū-
rė savivaldybės planavimo do-
kumentuose. Užsibrėžta mies-
to gatves, poilsio vietas, žaidi-
mų aikšteles, prieplauką ir par-
ką padaryti prieinamus. Pernai 
sutvarkytas pasivaikščiojimų 
takas palei upę. Tai nebuvo pa-
prasta padaryti, kadangi vieto-
vė labai kalnuota. 

Lietuvoje taip pat yra 
gerų pavyzdžių

Savo patirtimi kuriant pa-
našias informacines sistemas 
pasidalijo ir islandė Osk Sigur-
dadottir, kurios įsteigta soci-
alinė įmonė sukūrė ir admi-
nistruoja keliavimui be kliū-
čių skirtą programėlę TRA-
VABLE. Ši programėlė nepasi-
riboja vien tik Islandija, suren-
kami duomenys apie objektų 
pritaikymą visame pasaulyje. 
Šią informaciją pateikia keliau-
tojai, kuriems aktualūs vieno-
kie ar kitokie poreikiai. Taip 
pat Islandijoje buvo pasitelk-
tos ir neįgaliųjų organizaci-
jos – vienos iš jų nariai vasarą 
buvo įdarbinti vertinti objek-
tų pritaikymą.

Lietuvoje taip pat juda-
ma panašia kryptimi: Lietu-

vos žmonių su negalia sąjunga 
(LŽNS) yra sukūrusi tinklala-
pį www.beslenksciu.lt, kuriame 
galima rasti informacijos apie 
įvairių objektų prieinamumą 
asmenims su judėjimo negalia. 
Pasak LŽNS projektų koordi-
natorės Ramunės Šildlauskai-
tės, galvojama ir apie progra-
mėlę mobiliesiems telefonams. 
Iš Norvegijos galima būtų ne-
mažai pasimokyti – nuveikia-
ma kur kas daugiau, kai į dar-
bą įsitraukia savivaldybės, kai 
tam skiriamas tikslinis valsty-
bės finansavimas. 

Lietuva gali  
perimti gerąją 

Norvegijos patirtį 
Pasak Neįgaliųjų reikalų 

departamento direktorės pa-
vaduotojos Jolantos Šliužie-
nės, Lietuvoje universalus di-
zainas dar palyginti nauja są-
voka, tačiau džiugu tai, kad 
šis terminas atsiranda teisės 
aktuose. Pavyzdžiui, Statybos 
įstatymo naujoje redakcijoje 
nurodoma, kad vienas iš es-
minių statinio architektūros 
reikalavimų – atitikti univer-
salaus dizaino reikalavimus, 
nustatomus normatyviniuose 
dokumentuose. Taip pat Vie-
šųjų pirkimų įstatyme nuro-
doma, kad visų pirkimų, skir-
tų fiziniams asmenims, tech-
ninės specifikacijos, išskyrus 
pagrįstus atvejus, turėtų bū-
ti parengtos taip, kad jose bū-

tų atsižvelgta į neįgaliųjų kri-
terijus ir tinkamumą visiems 
naudotojams. Be to, Vyriau-
sybė 20142020 metų nacio-
nalinės pažangos programo-
je įsipareigojo universalaus 
dizaino principą taikyti vie-
šųjų paslaugų prieinamumo, 
švietimo, sveikatos, kultūros 
ir kitose srityse. 

Vilniaus dailės akademijos 
profesoriaus Mariaus Šaliamo-
ro manymu, universalaus di-
zaino principų taikymas pri-
klauso nuo požiūrio. Jis turėtų 
keistis: reikia pereiti nuo pri-
taikymo vežimėliuose iki pro-
jektavimo taip, kad tiktų vi-
siems. Lietuvoje dar nėra pa-
tvirtintų universalaus dizaino 
standartų, kuriuos galima būtų 
taikyti statant ar projektuojant 
statinius. Kol kas tenka vado-
vautis Statybos techniniu reg
lamentu, kuris yra labiau nu-
kreiptas į specialų pritaikymą 
neįgaliesiems. 

Šiaurės ministrų tarybos 
biuro, kuris organizavo susiti-
kimą, direktorė Helen Nilsson 
pabrėžė, kad Europos Sąjun-
gos ir kituose tarptautiniuo-
se teisės aktuose deklaruo-
jami lygybės ir prieinamumo 
visiems principai yra esminės 
vertybės, kuriomis vadovau-
jasi ir Šiaurės šalys. Univer-
salus dizainas, projektavimas 
visiems labai svarbus siekiant 
šių tikslų.

Aurelija BABiNSKiENė

Norvegija: universalaus dizaino planavimu rūpinasi valstybė
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Daktaras
Aiskauda

Mineralai: ne tik jų stygius, bet ir 
perteklius gali pakenkti sveikatai

Slaugos namuose paslaugos 
teikiamos ir šių paslaugų išlaidos 
kompensuojamos Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo (PSDF) 
biudžeto lėšomis tuo atveju, jeigu 
jos yra teikiamos asmenims, ku-
riems nustatyti specialieji nuola-
tinės slaugos, nuolatinės priežiū-
ros (pagalbos) poreikiai, o taip 
pat ir pacientams, kuriems atlik-
ta tracheostoma ar gastrostoma 
bei būtinas gleivių išsiurbimas iš 
kvėpavimo takų.

Šiems privalomuoju sveika-
tos draudimu apdraustiems žmo-
nėms šiemet jau yra suteikta apie 
262 tūkst. ambulatorinės slaugos 
paslaugų namuose, pernai – dau-
giau nei 331 tūkstantis minėtų 
paslaugų.

„Demografinė situacija mūsų 
šalyje keičiasi, visuomenė senė-
ja, tad slaugos paslaugų poreikis 
nuolat auga. Kai paciento fizinė 
ar psichinė negalia visiškai ap-
riboja jo galimybes orientuotis, 
judėti, dirbti ir savarankiškai 
tvarkyti gyvenimą, slauga na-
muose tampa itin svarbi. Tuo la-
biau, kad dauguma pacientų nori 
gyventi ir sveikti savo aplinko-
je, palaikomi artimųjų bei, kiek 
gali, stengiasi pasirūpinti savi-
mi patys“, – sako Valstybinės li-
gonių kasos prie Sveikatos ap-
saugos ministerijos (VLK) Pas-
laugų ekspertizės ir kontrolės 
skyriaus vyriausioji specialistė 
Oksana Burokienė.

Pasak specialistės, pacientas 
ar jo artimieji dėl slaugos pas-
laugų namuose turėtų kreiptis į 
šeimos medicinos paslaugas ar-
ba pirmines psichikos sveikatos 
priežiūros paslaugas teikiantį 
gydytoją. 

„Slaugos paslaugas namuose 
gali teikti visos sveikatos prie-
žiūros įstaigos, turinčios licenci-
ją šiai veiklai ir turinčios sutartį 
su teritorine ligonių kasa (TLK). 
Už ambulatorinės slaugos paslau-
gas namuose apmokama pagal su-
tartis su TLK sudariusioms gydy-
mo įstaigomis. Taigi, privalomuo-
ju sveikatos draudimu apdraus-
tiems pacientams už paslaugas 
patiems mokėti nereikia“,– teigia 
O. Burokienė.

Slaugytojai pacientų namuo-
se gali atlikti nemažai įvairių 
slaugos procedūrų, t. y. suleis-
ti vaistus, prijungti ir prižiūrė-
ti lašinės sistemą, paimti kraują 
ar šlapimą laboratoriniams ty-
rimams, padaryti elektrokar-
diogramą, užtikrinti žaizdų bei 
pragulų profilaktiką ir priežiū-
rą, dirbtinių kūno angų (stomų) 
priežiūrą, enterinį maitinimą ir 
kt. Visos slaugos paslaugų na-
muose rūšys bei slaugos proce-
dūros išvardytos sveikatos ap-
saugos ministro įsakyme.

Šiemet slaugos paslaugoms 
namuose apmokėti iš PSDF biu-
džeto yra skirta apie 5,9 mln. 
eurų.

vlK ir „Bičiulystės“ inf. 

Mineralų randama mūsų or-
ganizmo kietuosiuose ir 

minkštuosiuose audiniuose, krau-
jyje, limfoje, tulžyje, virškinimo 
sultyse ir kituose skysčiuose. Mi-
neralai reikalingi sudėtingų bal-
tymų sintezei, fermentų, vitami-
nų, hormonų, ląstelių medžiagų 
apykaitai, kraujo kūnelių gamy-
bai, nervų sistemai, kraujo kre-
šėjimui, endokrininių (belatakių) 
liaukų normaliai veiklai, širdies 
raumens darbui ir kt.

Mineralų stygiaus ir 
pertekliaus pasekmės 
Mineralai – svarbiausi neorga-

niniai elementai, būtini medžiagų 
apykaitai. Jie yra neorganiniai, tai 
reiškia, kad nesigamina augaluose 
ir gyvūnų organizmuose. Žmonės 
savo mineralų atsargas papildo 
vartodami augalinį maistą, pieną, 
kiaušinius, gyvulių, žvėrių, paukš-
čių mėsą, taip pat gerdami papras-
tą ar mineralinį vandenį. 

Svarbu žinoti, kad sveikatai 
gali pakenkti ne tik mineralų sty-
gius, bet ir jų perteklius (jį daž-
niausiai sukelia ne maisto pro-
duktai, o be gydytojo žinios var-
tojami mineralų preparatai, kurie 
vadinami maisto papildais). 

Cinkas. Paros poreikis: su-
augusiems žmonėms – 12 mili-
gramų (mg), nėščiosioms ir žin-
dyvėms – 15 mg. Stokojant cin-
ko lėtai gyja žaizdos, netenkama 
svorio, vargina nuovargis, nervi-
nė įtampa, nuotaikų kaita, slenka 
ir blogai auga plaukai, susilpnėja 
imunitetas, prastėja skonio ir uos-
lės funkcijos, gali sutrikti rega.

Esant šio mineralo pertekliui 
pakenkiama imunitetui, sumažė-
ja gerojo cholesterolio lygis, pa-
blogėja kitų mineralų (pvz., va-
rio) apykaita.

Trukdo įsisavinti: alkoholis, 
kai kurie laisvinamieji, kai kurie 
kontraceptikai, pakaitinė hormo-
nų terapija, sėklos, riešutai, dide-
li kiekiai arbatos, kavos, maistas, 
turintis daug geležies bei maisto 
papildai su geležimi.

Chloras. Paros poreikis su-
augusiems žmonėms apie 1000 
mg. Trūkstant chloro gali atsiras-
ti mieguistumas, vangumas, rau-
menų silpnumas, burnos džiūvi-
mas, skonio ir apetito praradimas, 
atminties susilpnėjimas, plaukų 
slinkimas, dantų klibėjimas. Beje, 
esant žymiam šio mineralo trūku-
mui (pasitaiko labai retai) gali iš-
tikti koma ir net mirtis.

Dėl chloro pertekliaus kaupia-
si skysčiai, pakyla arterinis krau-
jospūdis, atsiranda sausas kosu-
lys, skauda krūtinę, galvą, prade-
da perštėti ir ašaroti akys, pučia 
vidurius, vargina rėmuo. 

Chromas. Paros poreikis su-
augusiems žmonėms 50250 mi-
krogramų (mkg).

Esant chromo stygiui atsiran-
da nerimas, nemiga, bend ras sil-
pnumas, sutrinka centrinė nervų 
sistema, didėja rizika susirgti ate-
roskleroze, diabetu, skauda galvą, 
taip pat būna nervinio pobūdžio 
galūnių skausmų bei judesių ko-
ordinacijos sutrikimų.

Dėl chromo pertekliaus galimi 
kepenų ir inkstų funkcijų sutriki-
mai, padidėja rizika susirgti bron-

chine astma, odos ir kitų organų 
uždegiminėmis ligomis, alergi-
ja, egzema, skrandžio ir dvylika-
pirštės žarnos opalige, onkologi-
nėmis ligomis.

Fosforas. Paros poreikis su-
augusiesiems – 900 mg, nėščio-
sioms ir žindyvėms – 1200 mg.

Trūkstant fosforo sutrinka 
medžiagų apykaita, kai kurios 
nervų sistemos funkcijos, atsi-
randa bendras silpnumas, skauda 
kaulus, pradingsta apetitas. Kai 
fosforo nepakanka maisto pro-
duktuose, organizmas ima naudo-
ti jo atsargas iš kaulų. Beje, trūks-
tant fosforo su šlapimu pasišalina 
daug kalcio, ir tai gali pabloginti 
kaulų mineralizaciją. 

Atsiradus fosforo pertekliui, 
vystosi mažakraujystė, galimi 
kraujavimai, organizmas sunkiai 
įsisavina kalcį (kalcio ir fosforo 
santykis turėtų būti 1:1,5), žalo-
jamos kepenys, susergama inkstų 
akmenlige. Beje, atsiradus inkstų 
nepakankamumui fosforo kiekis 
turi būti mažinamas. 

Trukdo įsisavinti: magnio ir 
aliuminio perteklius.

Geležis. Paros poreikis: vy-
rams ir moterims per 50 m. am-
žiaus – 10 mg, 19–49 m. moterims 
– 15 mg, nėščiosioms – 25 mg, žin-
dyvėms – 20 mg.

Stokojant geležies susergama 
mažakraujyste, atsiranda nuo-
vargis, pabąla oda, būna galvos 
skausmų.

Dėl geležies pertekliaus gre-
sia apsinuodijimas. Beje, geležies 
įsisavinimą didina gyvūniniai 
baltymai.

Trukdo įsisavinimą: sėklos, 
riešutai, grūdai, dideli kiekiai ar-
batos, kavos, maisto papildai su 
kalciu, analgetikai (aspirinas), 
narkotikai (kodeinas, morfinas), 
kai kurios priemonės, neutrali-
zuojančios rūgštis, antibiotikai 
ir vaistai, skirti gydyti podagrą.

Jodas. Paros poreikis: suau-
gusiems – 150 mkg, nėščiosioms – 
180 mkg, žindyvėms – 200 mkg.

Stokojant jodo gali padidėti 
skydliaukė, atsirasti nuovargis, 
prislėgta nuotaika, nervingu-
mas, sulėtėti medžiagų apykai-
ta, pablogėti atmintis ir apskritai 
protinė veikla. Vaikams dėl jodo 
trūkumo nukenčia smegenys ir 
psichika. Ir dar: dėl jodo trūku-
mo nukenčia plaukai (pasidaro 
šiurkštūs, lūžinėja) ir oda. 

Esant jodo pertekliui padidė-
ja prakaitavimas, nervinis dirglu-
mas, padažnėja širdies plakimas, 
krenta svoris, atsiranda polinkis 
viduriuoti ir kiti negalavimai.

Trukdo įsisavinti: ropės, briu-
seliniai ir paprasti gūžiniai ko-
pūstai. 

Kalcis. Paros poreikis (jeigu 
gydytojas nenurodo kitaip): su-
augusiems žmonėms – 1000 mg, 
50–64 m. amžiaus žmonėms, nėš-
čiosioms ir žindyvėms – 1200 mg, 

moterims po menopauzės, var-
tojančioms estrogeninius prepa-
ratus – 1500 mg, 65 m. amžiaus 
abiejų lyčių asmenims – 1500 mg. 
Kalcį reiktų vartoti kartu su ma-
gniu (santykiu 2:1) ir vengti kofe-
ino bei alkoholio (pastarieji pro-
duktai pagreitina kalcio šalinimą 
iš organizmo).

Trūkstant kalcio gali su-
minkštėti kaulai, gresia kaulų 
retėjimas (osteoporozė), nuga-
ros ir kaulų traukuliai, depresija. 
Beje, moters organizmas blogiau-
siai įsisavina kalcį po menopau-
zės – tik 20 %. Kalcio įsisavinimą 
gerina vitaminas D, kiti mineralai 
(magnis ir fosforas). 

Kai vaikams trūksta kalcio, 
gali deformuotis kaulai (suser-
gama rachitu) ir sulėtėti augimas. 

Esant kalcio pertekliui gali už-
kietėti viduriai, inkstuose atsiras-
ti akmenų, pablogėti geležies ir ki-
tų mineralų įsisavinimas.

Trukdo įsisavinimą: piktnau-
džiavimas fosforu, valgomąja 
druska ir baltymais, alkoholis, 
antibiotikai, tabletės, turinčios 
didelį kiekį B grupės vitaminų, 
rūgštynių rūgštis (rabarbarai ir 
kt.), fitatas, esantis sėlenose, kai 
kurie laisvinamieji, šlapimą va-
rantys vaistai. 

Kalis. Paros poreikis abiejų 
lyčių suaugusiesiems – 2500 mg.

Stokojant kalio atsiranda stip
rus troškulys, nuovargis, gausiai 
prakaituojama, vemiama, būna 
chroniškas viduriavimas, gali su-
trikti refleksai, kvėpavimas, pa-
kilti arterinis kraujospūdis, stoti 
širdis (dažniau pasireiškia nely-
gus širdies plakimas). Sveikiems 
žmonėms kalio trūksta retai, nes 
maisto produktuose jo yra pakan-
kamai. Nemažai kalio praranda-
ma prakaituojant, viduriuojant, 
vartojant laisvinamuosius vais-
tus, intensyviai sportuojant.

Kalio perteklius gali sutrikdy-
ti širdies veiklą: širdies raumuo 
negali susitraukinėti dėl nervi-
nio impulso perdavimo sutriki-
mų. Be to, šis mineralas didina ir 
natrio poreikį.

Trukdo įsisavinti: natrio per-
teklius, alkoholis, kava, kai kurie 
laisvinamieji, antibiotikai, vaistai, 
skirti gydyti podagrą. 

Manganas. Paros poreikis su-
augusiems žmonėms – 2,5–5 mg.

Trūkstant mangano atsiran-
da mineralų apykaitos sutrikimų, 
galimi spazmai ir traukuliai, imu-
niteto sumažėjimas, mažakrau-
jystė, artritas, ankstyvas klimak-
sas, kaulų išretėjimas, angliavan-
denių ir riebalų apykaitos sutriki-
mas, chroniškas nuovargis, nervi-
nis dirglumas.

Atsiradus mangano pertek
liui pakenkiama imunitetui, var-
gina galvos ir raumenų skausmai, 
nuovargis, mieguistumas, paste-
bimas atminties ir koncentracijos 
sumažėjimas.

Magnis. Paros poreikis suau-
gusiesiems – 300 mg, nėščiosioms 
ir žindyvėms – 350 mg.

Trūkstant magnio gali atsi-
rasti nuovargis, miego sutrikimai, 
galvos skausmas, svaigimas, at-
minties pablogėjimas, depresija, 
pagreitėjęs širdies plakimas, iš-
tikti širdies spazmai, kojų trau-

kuliai, varginti irzlumas, nerimas, 
pykinimas, sunkesniais atvejais – 
garsinės haliucinacijos; be to, iš 
organizmo pašalinamas kalcis.

Atsiradus magnio pertekliui 
gali atsirasti mieguistumas, pa-
restezija (t.y. tirpimo, niežėjimo ir 
kitų nesamų dirgiklių tariamasis 
jutimas), hipotonija (žemas arte-
rinis kraujospūdis), prasidėti kau-
lų retėjimas (osteoporozė).

Trukdo įsisavinti: alkoholis, 
kalcis, angliavandeniai, neutra-
lizuojantys rūgščių poveikį, kai 
kurie antibiotikai ir šlapimą va-
rantys vaistai.

Natris. Paros poreikis suau-
gusiems žmonėms – 1500 mg.

Dėl natrio stygiaus sutrin-
ka organizmo vandens apykaita, 
druskos rūgšties susidarymas 
skrandyje, atsiranda troškulys, 
mieguistumas, mažiau išsiski-
ria šlapimo, galimi rankų ar ko-
jų traukuliai, šiek tiek sumažė-
ja arterinis kraujospūdis, dings-
ta apetitas.

Atsiradus natrio pertekliui 
pabrinksta veidas ir kojos, gali-
mos širdies ir kraujagyslių bei 
inkstų ligos.

Trukdo įsisavinti: kai kurie 
šlapimą varantys vaistai, laisvi-
namieji, antibiotikai, vaistai, gy-
dantys podagrą.

Selenas. Paros poreikis suau-
gusiems vyrams – 70 mkg, mo-
terims – 55 mkg, žindyvėms – 
70 mkg (visi skaičiai nurodyti 
apytikriai).

Dėl seleno stygiaus silpsta 
imunitetas, didėja rizika sirgti už-
degiminėmis ligomis, atsiranda 
bendras silpnumas, sulėtėja me-
džiagų apykaita, suglemba oda, 
susilpnėja raudonųjų kraujo kū-
nelių atsparumas, greitėja ateros-
klerozės vystymasis, didėja rizika 
susirgti onkologinėmis ligomis, 
greitėja senėjimo procesai, ga-
li sutrikti širdies ir kasos veikla.

Seleno perteklius veikia tok-
siškai, todėl būna pykinimo ir vė-
mimo priepuolių, slenka plaukai, 
skilinėja nagai, parausta ir pleis-
kanoja oda, atsiranda problemų 
su kepenimis.

Varis. Paros poreikis suaugu-
siems žmonėms – 1,2–3 mg, nėš-
čiosioms ir žindyvėms – 3–4 mg.

Esant vario trūkumui silpsta 
imunitetas, dažniau susergama 
sąnarių ligomis, bronchine astma, 
diabetu, ateroskleroze, maža-
kraujyste, kaulų išretėjimu, ner-
vų sistemos ligomis, daugėja blo-
gojo cholesterolio, slenka plaukai, 
atsiranda odos ligų, didėja rizika 
susirgti širdies ligomis, mazginiu 
venų uždegimu, sulaukti anksty-
vo pražilimo.

Dėl vario pertekliaus atsi-
randa raumenų skausmai, nervi-
nis dirglumas, depresija, dažniau 
sergama diabetu, reumatinėmis, 
inkstų, kepenų, onkologinėmis 
ligomis, bronchine astma, maža-
kraujyste, miokardo infarktu, al-
koholizmu.

Trukdo įsisavinimą: racionas, 
turintis daug cinko, cinko prepa-
ratai, piktnaudžiavimas geležimi, 
manganu, molibdenu, vitaminu C 
bei medžiagomis, neutralizuojan-
čiomis rūgštis.  

Romualdas OGiNSKAS 

Slaugos 
paslaugos – 

namuose
Kasmet vis daugiau asme-
nų gauna slaugos paslau-
gas namuose. Pernai jas 
gavo daugiau nei 37 tūkst.



2018 m. sausio 4–10 d., Nr. 1 (1390), „Bičiulystė“5 psl.

Moksleiviams ir 
neįgaliesiems – 

nemokami 
uostamiesčio 

muziejai

Klaipėdos miesto savival-
dybės taryba nusprendė, 
kad savivaldybei pavaldžių 
muziejų parodas ir ekspo-
zicijas uostamiesčio moks-
leiviai ir neįgalieji bei jų 
padėjėjai galės lankyti ne-
mokamai. Ši tvarka galios 
Mažosios Lietuvos istorijos 
muziejuje, Pilies, Kalvystės 
muziejuose, Klaipėdos kul-
tūrų ir komunikacijų centro 
Parodų rūmuose.

Išanalizuoti galimybę moks-
leiviams muziejuose lanky-
tis nemokamai savivaldybės 
administracijai pavedė mies-
to meras Vytautas Grubliaus-
kas. Idėja dėl nemokamo mu-
ziejų lankymo buvo iškelta ir 
svarstant Šimtmečio paminėji-
mo programą.

„Kultūros prieinamumas 
nuo šiol Klaipėdoje bus dar di-
desnis. Dėkoju tarybai už vien-
balsį šios iniciatyvos palaiky-
mą ir kartu noriu aiškiai pasa-
kyti, kad tai tik ilgo kelio pra-
džia. Moksleiviams ir neįgalie-
siems turėtų būti nemokamai 
atveriama kuo daugiau muziejų 
ir salių. Ugdyti kultūros porei-
kį labai svarbu, nes tai išlieka 
visam gyvenimui“, – sako Klai-
pėdos meras V. Grubliauskas.

Tikimasi, kad sprendimas 
moksleiviams ir negalią turin-
tiems asmenims atverti mu-
ziejų ekspozicijas nemokamai 
paskatins dar labiau domėtis 
miesto kultūra, istoriniu pa-
veldu, padės savarankiškai la-
vintis.

Muziejų atstovai nurodė, 
kad dėl įvestos naujos lengva-
tos įstaigos per metus bendrai 
gali prarasti apie 5100 eurų pa-
jamų. Negautos pajamos muzie-
jams bus kompensuojamos iš 
savivaldybės biudžeto.

Mažosios Lietuvos istori-
jos muziejaus, Pilies, Kalvystės 
muziejų bei Klaipėdos kultūrų 
ir komunikacijų centro Parodų 
rūmų parodas bei ekspozici-
jas nemokamai galės lankyti ir 
ikimokyklinio amžiaus vaikai, 
kuriems tokia lengvata galio-
jo ir iki šiol, taip pat mokslei-
vių grupes lydintys mokytojai 
bei turistų grupes lydintys gi-
dų gildijos nariai.

Dalis muziejų yra pavaldūs 
Kultūros ministerijai, kuri taip 
pat yra iškėlusi panašią inici-
atyvą dėl galimybės ateityje 
moksleiviams lankyti muziejus 
nemokamai.

Klaipėdos miesto savivaldybės  
ir „Bičiulystės“ inf.

„Bičiulystę“ skaitykite 
ir internete

www.biciulyste.lt

(atkelta iš 1 psl.)

Požiūrio į negalią lūžio  
reikia visose gyvenimo srityse

ir atlikti įvairių sričių tyrimai 
Lietuvos neįgaliųjų forumui 
rengiant alternatyviąją Kon-
vencijos įgyvendinimo ataskai-
tą. Socialinės apsaugos ir darbo 
ministras Linas Kukuraitis taip 
pat pabrėžė, kad per savo darbo 
metus įsitikino, jog nėra kitos 
tokios srities, kur taip stipriai 
NVO kovotų už žmogaus teises. 

Tad neatsitiktinai Konvenci-
jos stebėsenai atlikti Neįgaliųjų 
reikalų departamentas ir šįsyk 
nusprendė pasitelkti nevyriau-
sybines organizacijas. Viešųjų 
pirkimų konkursą šiems tyri-
mams vykdyti laimėjo Lietu-
vos neįgaliųjų draugija, Lietu-
vos neįgaliųjų forumas ir Lietu-
vos žmonių su negalia sąjunga. 
Visos šios organizacijos domė-
josi skirtingomis neįgaliųjų tei-
sių užtikrinimo sritimis. 

Neįgaliųjų teisėms apsaugo-
ti turime svarbų dokumentą – 
Neįgaliųjų teisių konvenciją. Ta-
čiau ar laikomės jį ratifikuojant 
valstybės vardu duotų įsiparei-
gojimų? Į šiuos klausimus NVO 
ir ieškojo atsakymų. 

L. Kukuraičio teigimu, gal 
kiek skirtingai valstybės tar-
nautojai ir nevyriausybininkai 
vertina, kaip efektyviai nau-
dojamės Konvencija, siekdami 
užtikrinti žmonių su negalia 
teises. Tačiau teigiamų poslin-
kių, pasak ministro, tikrai yra. 
L.Kukuraitis paminėjo susitari-
mą su Neįgaliųjų reikalų taryba 
iš esmės koreguoti Konvencijos 
priemonių įgyvendinimo planą. 
Ir kartu pasidžiaugė, kad lyde-
rystės čia taip pat ėmėsi NVO, 
kurių atstovai yra minėtos Ta-
rybos nariai. Pasak L. Kukurai-
čio, šis planas buvo aptariamas 
ir Vyriausybėje, o Ministras Pir-
mininkas prašė visų ministe-
rijų rimtai įvertinti jų kompe-
tencijai priskiriamas priemo-
nes ir įsipareigoti keisti situa-
ciją Lietuvoje. 

L. Kukuraičio teigimu, kai 
kas jau yra padaryta. Tam tikri 
teisės aktai pateikti arba Vy-
riausybei, arba Seimui. Vienas 
jų – Seimo rinkimų įstatymas, 
kuriuo siekiama užtikrinti ne-
įgaliesiems teisę balsuoti. Ki-
tas – įstatymų paketas, kuris 
koreguoja specialiųjų poreikių 
nustatymo tvarką, labiau į šį 

procesą įtraukiant savivaldy-
bių darbuotojus, kad iš karto 
būtų galima planuoti būtinas 
paslaugas. Atsisakoma diskri-
minuojančios „nedarbingo“ są-
vokos. Laukia ir dar vienas bū-
tinas sprendimas – asmeninio 
asistento paslaugos reglamen-
tavimas. 

Ministras užsiminė ir apie 
daug diskusijų sukėlusį Socia
linių įmonių įstatymą. Pasak 
jo, sutarta, kad pavasario sesi-
joje Seimui bus pateiktas įstaty-
mų paketas, kuriuo bus suvie-
nodintos pagalbos priemonės 
socialinėse įmonėse ir atviroje 
darbo rinkoje dirbantiems ne-
įgaliesiems. 

Parengtas Konvencijos 
stebėsenos mechanizmo 

projektas
Konferencijoje dalyvavu-

si Lygių galimybių kontrolierė 
Agneta Skardžiuvienė primi-
nė, kad Konvencijos įgyvendi-
nimo stebėsenos funkcija vis 
dar nėra priskirta kokiai nors 
konkrečiai institucijai. Jungti-
nių Tautų Neįgaliųjų teisių ko-
mitetas, svarstęs, kaip Lietuva 
įgyvendina Konvencijos nuos-
tatas, pažymėjo, kad Neįgalių-
jų reikalų taryba, kuriai buvo 
numatyta stebėsena, nėra ne-
šališka ir nepriklausoma. Vy-
riausybės nutarimas, kuriame 
Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnybai rekomenduojama kon-
troliuoti Konvencijos įgyvendi-
nimo stebėseną, prieštarauja 
kitiems teisės aktams. Pasak 
A. Skardžiuvienės, Lygių gali-
mybių kontrolieriaus tarnyba 
gali kontroliuoti tik savo kom-
petencijos ribose, t.y. vadovau-
damasi Lygių galimybių bei 
Moterų ir vyrų lygių galimybių 
įstatymų nuostatomis. 

A. Skardžiuvienės teigimu, 
Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnybos iniciatyva buvo suda-
ryta darbo grupė, kuri pabandė 
sukurti nepriklausomą stebė-
senos mechanizmą. Joje dalyva-
vo įvairių valstybės institucijų, 
nevyriausybinių organizacijų 
atstovai. Pasak A. Skardžiuvie-
nės, buvo parengtas projektas, 
turintis papildyti Lygių gali-
mybių įstatymą, nurodant, kad 
prie Lygių galimybių kontrolie-
riaus tarnybos būtų sukurtas 

Žmonių su negalia teisių stebė-
senos komitetas. „Mes pasiūlė-
me stebėsenos mechanizmą, 
tačiau jis dar nėra išbaigtas, – 
konferencijoje kalbėjo A. Skar-
džiuvienė. – Projektas pateik-
tas Seimui, tačiau jis reikalauja 
dar daug pakeitimų. Laukiame 
Vyriausybės išvadų. Labai svar-
bu, kad Seime būtų sudaryta 
darbo grupė, kuri įvertintų šią 
koncepciją ir imtųsi iš esmės ją 
tobulinti.“

Diskriminacijos 
požymių pastebima ir 

įstatymuose, ir gyvenime 
Lietuvos neįgaliųjų forumo 

prezidentė Dovilė Juodkaitė, pri-
statydama tyrimo, kuriuo bu-
vo vertinamas galiojančių tei-
sės aktų atitikimas Konvencijos 
nuostatoms, pabrėžė, kad tiks-
lingai po šio dokumento ratifi-
kavimo Lietuvoje buvo tobuli-
nama teisinė bazė susijusi tik su 
teisiniu veiksnumu, deinstitu-
cionalizacijos procesais, fizinės 
aplinkos prieinamumu ir Kon-
vencijos stebėsenos mechaniz-
mu. Su kitais konkrečiais Kon-
vencijos straipsniais susijęs tei-
sinis reglamentavimas, pasak 
D. Juodkaitės, nebuvo keičiamas, 
tobulinamas, nepaisant to, kad 
prieštarauja Konvencijos nuos-
tatoms. LNF prezidentė atkreipė 
dėmesį, kad vis dar esama įsta-
tymų, kuriuose iki šiol įteisin-
tos diskriminacinės nuostatos. 

Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos atliktą neįgaliųjų, jų šei-
mų bei visuomenės apklausą 
pristatė LND pirmininkė Jele-
na Ivančenko. Tyrimas atsklei-
dė, kad nors beveik du trečda-
liai respondentų apskritai nėra 
girdėję apie Konvenciją, juo la-
biau apie jos nuostatų įgyven-
dinimą, jie taip pat pastebi neį-
galiųjų diskriminacijos atvejų. 
Beveik pusė respondentų žmo-
nes su negalia mini kaip vieną 
pagrindinių su diskriminaci-
ja, žmogaus teisių pažeidimais 
susiduriančių socialinių gru-
pių. Labiausiai, jų nuomone, pa-
žeidžiamos proto, psichikos bei 
fizinę negalią turinčių žmonių 
teisės. Daugiau nei du trečdaliai 
respondentų mano, kad neįga-
lūs vaikai labiau patiria diskri-
minaciją nei negalios neturin-
tys. Pasak J. Ivančenko, vienas 

iš daugiausiai priekaištų sulau-
kiančių aspektų – neįgaliesiems 
nepritaikyta fizinė ir informa-
cinė aplinka. 

Žmonėms su negalia 
reikia daugiau 

visuomenės dėmesio 
Būtent šie aspektai aptarti 

Lietuvos žmonių su negalia są-
jungos atliktuose tyrimuose. 
Juos pristačiusios LŽNS prezi-
dentės Rasos Kavaliauskaitės 
pranešime daugiausiai dėmesio 
skirta valstybės ir savivaldybių 
sveikatos (gydymo) paskirties 
įstaigų prieinamumo neįgalie-
siems analizei. Situacija šioje 
srityje taip pat taisytina. Re-
novuojant gydymo įstaigas ne 
visada atsižvelgiama į Staty-
bos techninio reglamento nuos-
tatas, ne visada paisoma uni-
versalaus dizaino principų ne 
tik pritaikant statinius ir fizi-
nę aplinką, bet ir perkant būti-
ną medicininę (slaugos) įrangą. 

Lietuvos neįgaliųjų forumas 
atliko dar vieną tyrimą, kuriuo 
analizavo, kaip žiniasklaido-
je vaizduojami žmonės su ne-
galia, kaip atspindimos jų pro-
blemos. Jį pristatydamos LNF 
atstovė Simona Aginskaitė ir 
Lietuvos žurnalistikos centro 
vadovė Džina Donauskaitė pa-
brėžė, kad daugiau nei pusė ži-
nučių apie negalią – tik epizodi-
nės reikšmės. Pasak tyrėjų, žur-
nalistai neformuoja neigiamų 
nuostatų apie žmones su nega-
lia, jie kiek dažniau vaizduoja-
mi kaip teisių turėtojai nei kaip 
aukos. Pozityviausiai vaizduo-
jama regėjimo negalia, o neigia-
mame kontekste dažniausiai 
minimi psichikos sutrikimai. 
Tyrimas parodė, kad visuome-
nė dar per menkai informuoja-
ma apie skirtingų negalių gali-
mybes ir poreikius. 

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento direktorės Astos Kan-
dratavičienės nuomone, tyri-
mai atskleidė, kad turime dar 
daug nuveikti visose neįgalių-
jų gyvenimo srityse. Šie tyri-
mai bus pristatyti sprendimus 
priimančioms institucijoms ir 
taps gairėmis, žyminčiomis, ku-
rioms neįgaliųjų sritims reikia 
neatidėliotinų sprendimų. 

Aldona MiliEšKiENė
Autorės nuotr. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis. Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 – La-
bas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 7.30,  
8.00, 8.30 – žinios. 6.35, 8.05 – orai.  
7.05, 7.35, 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, sausio 8 d. 
09:05 Senis. N-7. 224 s. 10:05 Štut-

garto kriminalinė policija 1. N-7. 14 s. 
10:55 Detektyvas Monkas 7. N-7. 7/4 
s. 11:40 Savaitė. (kart.). 12:40 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite 
daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Sese-
rys. N-7. 212 s. 17:30 Žinios (su vertimu 
į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 
Klauskite daktaro. 19:30 Gimę tą pa-
čią dieną. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 LRT forumas. 
22:25 Premjera. Istorijos perimetrai. 5 
d. 23:20 Modernus serialas. Medičiai, 
Florencijos valdovai. N-7. 8 s. 00:15 
Premjera. Detektyvas Monkas 8. N-7. 
8/10 s. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 
Gimę tą pačią dieną. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Beatos virtuvė. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Pramoginė laida 
„Editos šou“. N-7. (kart.). 05:00 Sese-
rys. N-7. 212 s. (kart.).

Antradienis, sausio 9 d. 
09:05 Senis. N-7. 225 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7. 
15 s. 10:55 Detektyvas Monkas 7. N-7. 
7/5 s. 11:40 Beatos virtuvė. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 213 s. 17:30 
Žinios (su vertimu į gestų k.). 17:55 
Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite 
daktaro. 19:30 Emigrantai. 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Nacionalinė ekspedicija. 22:30 Isto-
rijos detektyvai. (subtitruota). 23:20 
Valdžios tvirtovė. N-7. 1, 2 s. 01:20 
LRT radijo žinios. 01:30 Klausimėlis.lt. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Istorijos perime-
trai. 5 d. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Emigrantai. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 213 s. (kart.).

trečiadienis, sausio 10 d. 
09:05 Senis. N-7. 226 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7. 
16 s. 10:55 Detektyvas Monkas 7. 
N-7. 7/6 s. 11:40 Emigrantai. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys. N-7. 214 s. 
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klaus-
kite daktaro. 19:30 Gyvenimas. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pano-
rama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija 
„Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 22:50 
Klausimėlis.lt. 23:20 Valdžios tvirto-
vė. N-7. 3, 4 s. 01:20 LRT radijo žinios. 
01:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radi-
jo žinios. 03:05 Istorijos detektyvai. 
(subtitruota, kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Gyvenimas. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 214 s. (kart.).

ketvirtadienis, sausio 11 d.
09:05 Senis. N-7. 227 s. 10:05 Štut-

garto kriminalinė policija 1. N-7. 17 s. 
10:55 Detektyvas Monkas 7. N-7. 7/7 s. 
11:40 Gyvenimas. (kart.). 12:40 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite 
daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Sese-
rys. N-7. 215 s. 17:30 Žinios (su verti-
mu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Spe-
cialus tyrimas. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Pokalbių 
laida „Svarbios detalės“. 22:30 Dvira-
čio žinios. 23:00 Pinigai ir galia. N-7. 

2 s. 00:35 Klausimėlis.lt. (kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Specialus ty-
rimas. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Dokumentinė 
apybraiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 
03:30 Laisvės vėliavnešiai. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 215 s. (kart.).

Penktadienis, sausio 12 d. 
09:05 Senis. N-7. 228 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7. 
18 s. 10:55 Detektyvas Monkas 7. N-7. 
7/8 s. 11:40 Stilius. (kart.). 12:40 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite 
daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 La-
ba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Se-
serys. N-7. 216 s. 17:30 Žinios (su ver-
timu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. 19:00 Lietuvos lais-
vės gynėjų dienai. Atminimo laužų 
uždegimo ceremonija Nepriklauso-
mybės aikštėje Vilniuje. 19:30 Beatos 
virtuvė. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Duo-
kim garo! 22:35 Gamtos inspekto-
riai. 23:00 Fantastiškas penktadienis. 
Premjera. Drakono širdis. N-14. 00:40 
Klausimėlis.lt. (kart.). 01:00 LRT radi-
jo žinios. 01:05 Pokalbių laida „Svar-
bios detalės“. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Mūsų gyvū-
nai. (kart.). 03:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Stilius. (kart.). 05:00 Se-
serys. N-7. 216 s. (kart.).  

Šeštadienis, sausio 13 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 

07:00 Premjera. Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą 2. 2/38, 2/39 s. 07:20 
Premjera. Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai 1. 46 s. 07:30 Premjera. De-
tektyvė Miretė. 6 s. 07:45 Premjera. 
Džeronimas 3. 3/20 s. 08:10 Karinės 
paslaptys. 09:00 Labas rytas, Lietu-
va. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas 
rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 
10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 Ži-
nios. Orai. 11:35 Labas rytas, Lietuva. 
12:00 Lietuvos laisvės gynėjų dienai. 
Valstybės vėliavos pakėlimo cere-
monija Nepriklausomybės aikštėje, 
Vilniuje. 12:15 Pasaulio dokumenti-
ka. Premjera. Žemyno išvaduotojas. 
Jonas Paulius II ir komunizmo žlugi-
mas. 13:55 Ekskursantė. Istorinė dra-
ma. N-7. 15:45 Žinios. Orai (su verti-
mu į gestų kalbą). 16:00 Sveikinimų 
koncertas. 17:30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 
18:00 Teisė žinoti. 18:30 Dokumenti-
nė apybraiža „Mes nugalėjom“. 19:30 
Stilius. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 21:00 Paramos Ukrai-
nai koncertas „Kartu iki pergalės“ iš 
LRT Didžiosios studijos. 23:00 Ne-
miegantys Siatle. N-7. (subtitruota). 
00:45 Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom“. (kart.). 01:35 Pasaulio 
dokumentika. Žemyno išvaduotojas. 
Jonas Paulius II ir komunizmo žlugi-
mas. (kart.). 03:10 Teisė žinoti. (kart.). 
03:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 
04:00 Karinės paslaptys. (kart.). 04:45 
Auksinis protas. (kart.).

Sekmadienis, sausio 14 d. 
06:05 Istorijos detektyvai. (sub-

titruota, kart.). 06:55 Dokumentinė 
apybraiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 
07:30 Šventadienio mintys. 08:00 
Gimtoji žemė. 08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 09:00 Brolių Grimų 
pasakos. 11 s. Žąsiaganė. 10:00 Gus-
tavo enciklopedija. (subtitruota). 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:25 Mūsų gyvūnai. 11:50 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Atšiaurio-
ji Kanada. 1 d. Pirmykštės gamtos 
kraštas. (subtitruota). 12:45 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Įstabiausios 
Indonezijos salos. 5 d. Roplių rojus. 
(subtitruota). 13:40 Puaro. N-7. 12/4 
s. Trijų veiksmų drama. 15:15 Laisvės 
vėliavnešiai. 15:45 Žinios. Orai (su 
vertimu į gestų kalbą). 16:00 Auksi-
nis protas. (kart.). 17:15 Klausimėlis.
lt. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. 18:30 Pramoginė 
laida „Editos šou“. N-7. 19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 21:00 Premjera. Žmonės, kurie 
sukūrė Lietuvą. 21:55 Mano geriau-
sio draugo vestuvės. N-7. 23:40 Dra-
kono širdis. N-14. (kart.). 01:20 Pasau-
lio dokumentika. Atšiaurioji Kanada. 
1 d. Pirmykštės gamtos kraštas. (sub-
titruota, kart.). 02:15 Pasaulio doku-
mentika. Įstabiausios Indonezijos 
salos. 5 d. Roplių rojus. (subtitruota, 
kart.). 03:10 Savaitė. (kart.). 04:05 Pa-
ramos Ukrainai koncertas „Kartu iki 
pergalės“. (kart.).

Pirmadienis, sausio 8 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (1) (kart.). N-7. 
06:55 Simpsonai (22) (kart.). N-7. 
07:25 Simpsonai (1) (kart.). N-7. 07:55 
Pasmerkti 2 (59). N-7. 08:25 Pasmerk-
ti 2 (60). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2746). N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 
12:00 Gero vakaro šou. N-7. 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis (2). N-7. 
13:30 Simpsonai (2). N-7. 14:00 Simp-
sonai (3). N-7. 14:30 Pažadėtoji (2253). 
N-7. 15:00 Pažadėtoji (2254). N-7. 
15:30 Pažadėtoji (2255). N-7. 16:00 
Pažadėtoji (2256). N-7. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Bruto ir Neto (69). N-7. 20:00 Miestas 
ar kaimas. 21:00 Moterys meluoja ge-
riau (69). N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Kobra 11 (15). N-7. 23:35 Gau-
dynės (5). N-7. 00:30 Kaulai (7). N-7. 
01:30 Kaip išsisukt įvykdžius žmog-
žudystę (6). N-7. 02:20 Specialioji jūrų 
policijos tarnyba (5). N-7. 03:10 Ame-
rikiečiai (5). N-7. 04:05 Trapučio par-
kas (5). N-14.

Antradienis, sausio 9 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (2) (kart.). N-7. 
06:55 Simpsonai (2) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (3) (kart.). N-7. 07:55 Pa-
smerkti 2 (61). N-7. 08:25 Pasmerkti 2 
(62). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2747). 
N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Bru-
to ir Neto (69). N-7. 12:30 Moterys 
meluoja geriau (69). N-7. 13:00 Kem-
piniukas Plačiakelnis (3). N-7. 13:30 
Simpsonai (4). N-7. 14:00 Simpsonai 
(5). N-7. 14:30 Pažadėtoji (2257). N-7. 
15:00 Pažadėtoji (2258). N-7. 15:30 
Pažadėtoji (2259). N-7. 16:00 Paža-
dėtoji (2260). N-7. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Bruto ir 
Neto (70). N-7. 20:00 Prieš srovę. N-7. 
21:00 Moterys meluoja geriau (70). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Re-
trogradas. N-14. 00:20 Kaulai (8). N-7. 
01:20 Kaip išsisukt įvykdžius žmog-
žudystę (7). N-7. 02:10 Specialioji jū-
rų policijos tarnyba (6). N-7. 03:00 
Amerikiečiai (6). N-7. 03:55 Trapučio 
parkas (6). N-14.

trečiadienis, sausio 10 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (3) (kart.). N-7. 
06:55 Simpsonai (4) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (5) (kart.). N-7. 07:55 Pa-
smerkti 2 (63). N-7. 08:25 Pasmerk-
ti 2 (64). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2748). N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 
12:00 Bruto ir Neto (70). N-7. 12:30 
Moterys meluoja geriau (70). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (4). 
N-7. 13:30 Simpsonai (6). N-7. 14:00 
Simpsonai (7). N-7. 14:30 Pažadėtoji 
(2261). N-7. 15:00 Pažadėtoji (2262). 
N-7. 15:30 Pažadėtoji (2263). N-7. 
16:00 Pažadėtoji (2264). N-7. 16:30 TV 
Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Bruto ir Neto (71). N-7. 20:00 Gero va-
karo šou. N-7. 21:00 Moterys meluo-
ja geriau (71). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 
orai. 22:25 Viking Lotto. 22:30 Dvyli-
ka. N-14. 00:20 Kaulai (9). N-7. 01:15 
Kaip išsisukt įvykdžius žmogžudys-
tę (8). N-7. 02:10 Specialioji jūrų po-
licijos tarnyba (7). N-7. 03:00 Ameri-
kiečiai (7). N-7. 03:55 Trapučio par-
kas (7). N-14.

ketvirtadienis, sausio 11 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (4) (kart.). N-7. 
06:55 Simpsonai (6) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (7) (kart.). N-7. 07:55 Pa-
smerkti 2 (65). N-7. 08:25 Pasmerk-
ti 2 (66). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2749). N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 
12:00 Bruto ir Neto (71). N-7. 12:30 
Moterys meluoja geriau (71). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (5). 
N-7. 13:30 Simpsonai (8). N-7. 14:00 
Simpsonai (9). N-7. 14:30 Pažadėtoji 
(2265). N-7. 15:00 Pažadėtoji (2266). 
N-7. 15:30 Pažadėtoji (2267). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Bruto ir Neto (72). N-7. 
20:00 Gero vakaro šou. N-7. 21:00 Mo-
terys meluoja geriau (72). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Amerikietiškas 
pyragas. N-14. 00:25 Kaulai (10). N-7. 
01:15 Kaip išsisukt įvykdžius žmog-
žudystę (9). N-7. 02:10 Specialioji jūrų 
policijos tarnyba (8). N-7. 03:00 Ame-
rikiečiai (8). N-7. 03:50 Trapučio par-
kas (8). N-14.

Penktadienis, sausio 12 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (5) (kart.). N-7. 
06:55 Simpsonai (8) (kart.). N-7. 07:25 

Pirmadienis, sausio 8 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Stebuklingi vaikai“ (22). 07:05 „Mada-
gaskaro pingvinai“ (35). 07:30 „Tomas 
ir Džeris“ (3). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (199). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (1). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40 24 valandos (kart.). N-7. 12:30 
Bus visko (kart.). 13:25 „Rožių karas“ 
(65). 14:25 „Dvi širdys“ (442). 14:55 
„Dvi širdys“ (443). 15:25 „Dvi širdys“ 
(444). 15:55 „Dvi širdys“ (445). 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 va-
landos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. Infošou. 
20:00 „Meilė gydo“ (50). 20:30 Nuo... 
Iki... 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Super 
8. N14. 00:40 „Kortų namelis“ (11). 
N14. 01:35 „Vampyro dienoraščiai“ 
(10). N14. 02:15 Vingiuotas kelias na-
mo (kart.). N14.

Antradienis, sausio 9 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Stebuklingi vaikai“ (23). 07:05 „Ma-
dagaskaro pingvinai“ (36). 07:30 „To-
mas ir Džeris“ (4). 07:55 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (2). N-7. 08:50 „Volke-
ris, Teksaso reindžeris“ (3). N-7. 09:50 
24 valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. 
N-7. 11:40 24 valandos (kart.). N-7. 
12:40 Nuo... Iki... (kart.) 13:25 „Rožių 
karas“ (66). 14:25 „Dvi širdys“ (446). 
14:55 „Dvi širdys“ (447). 15:25 „Dvi 
širdys“ (448). 15:55 „Dvi širdys“ (449). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. In-
fošou. 20:00 „Meilė gydo“ (51). 20:30 
Kitu kampu. 21:30 Žinios. 22:24 Spor-
tas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEAN-
SAS Paskutinis samurajus. N14. 01:20 
„Vampyro dienoraščiai“ (11). N14. 
02:05 Super 8 (kart.). N14.

trečiadienis, sausio 10 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Stebuklingi vaikai“ (24). 07:05 „Ma-
dagaskaro pingvinai“ (37). 07:30 „To-
mas ir Džeris“ (5). 07:55 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (4). N-7. 08:50 „Volke-
ris, Teksaso reindžeris“ (5). N-7. 09:50 
24 valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. 
N-7. 11:40 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 
12:30 Anapus nežinomybės. N-7. 13:25 
„Rožių karas“ (67). 14:25 „Rožių karas“ 
(68). 15:25 „Dvi širdys“ (450). 15:55 „Dvi 
širdys“ (451). 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. Infošou. 20:00 „Meilė gy-
do“ (52). 20:30 Moterys prieš vyrus. 
N-7. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Saulė-

lydis. N14. 00:45 „Kortų namelis“ (12). 
N14. 01:35 „Vampyro dienoraščiai“ 
(12). N14. 02:20 Paskutinis samurajus 
(kart.). N14.

ketvirtadienis, sausio 11 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Stebuklingi vaikai“ (25). 07:05 „Ma-
dagaskaro pingvinai“ (38). 07:30 „To-
mas ir Džeris“ (6). 07:55 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (6). N-7. 08:50 „Volke-
ris, Teksaso reindžeris“ (7). N-7. 09:50 
24 valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. 
N-7. 11:40 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 
12:30 KK2 (kart.). N-7. 12:55 KK2 (kart.). 
N-7. 13:25 „Rožių karas“ (69). 14:25 „Dvi 
širdys“ (452). 14:55 „Dvi širdys“ (453). 
15:55 „Dvi širdys“ (454). 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. Infošou. 20:00 
Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 22:24 
Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO 
SEANSAS Naktinis reisas. N14. 00:05 
„Kortų namelis“ (13). N14. 01:05 „Vam-
pyro dienoraščiai“ (13). N14. 01:50 Al-
chemija. 02:20 RETROSPEKTYVA. Kul-
tūrinė dokumentika. Ciklas „Meninin-
kų portretai“.

Penktadienis, sausio 12 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Stebuklingi vaikai“ (26). 07:05 „Mada-
gaskaro pingvinai“ (39). 07:30 „Tomas 
ir Džeris“ (7). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (8). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (9). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:30 
KK2 (kart.). N-7. Infošou. 13:00 KK2 
(kart.). N-7. Infošou. 13:25 „Rožių ka-
ras“ (70). 14:25 „Dvi širdys“ (455). 14:55 
„Dvi širdys“ (456). 15:25 „Dvi širdys“ 
(457). 15:55 „Dvi širdys“ (458). 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 valan-
dos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 21:00 SAVAITĖS HITAS Snaiperis. 
N14. 23:25 Beverli Hilso policininkas. 
N-7. 01:20 Naktinis reisas (kart.). N14.

Šeštadienis, sausio 13 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Madagaskaro pingvinai“ (38) (kart.). 
06:55 „Tomas ir Džeris“ (6) (kart.). 07:20 
„ „Nickelodeon“ valanda. Ančiukai 
Duoniukai“ (19). 07:45 „Kung Fu Pan-
da“ (13). 08:10 „Keista šeimynėlė“ (14). 
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“ (7). 
09:00 „Peliukas Stiuartas Litlis“ (11). 
09:30 „Tinginių miestelis“ (58). 10:00 
KINO PUSRYČIAI Varliaveidis Fredis. 
11:40 Kapitonas Zumas. 13:25 Nelydi-
mi nepilnamečiai. 15:15 „Pričiupom!“ 
(12). 15:45 Nuogas ginklas 2 1/2. Bai-
mės kvapas. N-7. 17:30 Bus visko. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
SUPERKINAS Debesuota, numatoma 
mėsos kukulių kruša 2. 21:20 Įsivaiz-
duok tai. 23:25 Laukinės aistros. N14. 
01:25 Snaiperis (kart.). N14.

Sekmadienis, sausio 14 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Madagaskaro pingvinai“ (39) (kart.). 
06:55 „Tomas ir Džeris“ (7) (kart.). 07:20 
„ „Nickelodeon“ valanda. Ančiukai 
Duoniukai“ (20). 07:45 „Kung Fu Pan-
da“ (14). 08:10 „Keista šeimynėlė“ (15). 
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“ (8). 
09:00 „Peliukas Stiuartas Litlis“ (12). 
09:30 „Tinginių miestelis“ (59). 10:00 
KINO PUSRYČIAI Laukiniai nuotykiai. 
11:45 Trys nindzės sugrįžta. 13:35 „Pri-
čiupom!“ (13). 14:05 „Vaikai šėlsta“ (7). 
14:35 Jis sako „Taip!“ N-7. 16:40 Ne vie-
nas kelyje. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Lietu-
vos balsas. Superfinalas. 22:30 Gravi-
tacija. N-7. 00:15 Baubas. N14. 01:55 
Įsivaizduok tai (kart.).

Pirmadienis, sausio 8 d. 
06:40 „F. T. Budrioji akis“ (6). 07:35 

„Prokurorų patikrinimas“ (350) (kart.). 
N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (705) 
(kart.). N-7. 09:35 „Tokia tarnyba“ (25) 
(kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (35) (kart.). N-7. 11:40 „Nepa-
taisomi“ (10) (kart.). N-7. 12:40 „Teisin-
gumo agentai“ (11) (kart.). N-7. 13:40 
„Prokurorų patikrinimas“ (351). N-7. 
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“ (706). 
N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (26). N-7. 
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ (36). 
N-7. 18:00 Info diena. 18:25 „Teisingu-
mo agentai“ (12). N-7. 19:30 „Nepatai-
somi“ (11). N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 
Ledynmetis. N-7. 22:45 „Dakaras 2018“ 
(4). 23:15 Gyvatės lėktuve (kart.). N14. 
01:05 „Gyvi numirėliai“ (3) (kart.). N14. 
01:50 „Reali mistika“ (8) (kart.). N-7. 
02:35 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (12) 
(kart.). N-7.

Antradienis, sausio 9 d. 
06:40 „F. T. Budrioji akis“ (7). 07:35 

„Prokurorų patikrinimas“ (351) (kart.). 
N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (706) 
(kart.). N-7. 09:35 „Tokia tarnyba“ (26) 
(kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų 
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Simpsonai (9) (kart.). N-7. 07:55 Pa-
smerkti 2 (67). N-7. 08:25 Pasmerkti 2 
(68). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2750). 
N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Bru-
to ir Neto (72). N-7. 12:30 Moterys me-
luoja geriau (72). N-7. 13:00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (6). N-7. 13:30 Simpso-
nai (10). N-7. 14:00 Simpsonai (11). N-7. 
14:30 Pažadėtoji (2268). N-7. 15:00 Pa-
žadėtoji (2269). N-7. 15:30 Pažadėtoji 
(2270). N-7. 16:00 Pažadėtoji (2271). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Princesė ir varlius. N-7. 
21:20 Hobitas. Penkių armijų mūšis. 
N-14. 00:10 Mes dainuosim. N-7. 02:00 
Retrogradas. N-14.

Šeštadienis, sausio 13 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Aladi-

nas (2). 07:00 Legenda apie Korą (21). 
N-7. 07:30 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai (3). N-7. 08:00 Aladinas (3). 
08:30 Superekspertai. 09:00 Virtuvės 
istorijos. 09:30 Gardu Gardu. 10:00 
Svajonių ūkis. 10:30 Heida. 12:45 Mei-
lė keliauja laiku. Safyrė. N-7. 15:05 Os-
karas. N-7. 17:15 Ekstrasensai detek-
tyvai (19). N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 
19:15 TV3 sportas. 19:20 TV3 orai. 
19:25 Eurojackpot. 19:30 Aplink pa-
saulį per 80 dienų. N-7. 21:55 Sensa-
cija. N-14. 00:25 Ką radau, tas mano. 
S. 02:10 Amerikietiškas pyragas. N-14

Sekmadienis, sausio 14 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Aladinas 

(3) (kart.). 07:00 Legenda apie Korą 
(22). N-7. 07:30 Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai (4). N-7. 08:00 Ala-
dinas (4). 08:30 Simpsonai (11). N-7. 
09:00 Mamyčių klubas. 09:30 Pen-
kių žvaigždučių būstas (8). 10:00 Pa-
saulis pagal moteris. 10:30 Svajonių 
sodai (59). 11:30 Kaubojės ir angelai. 
13:15 Nimės sala. N-7. 15:10 Johanos 
paslaptis. N-7. 16:55 Ekstrasensai de-
tektyvai (20). N-7. 18:00 Raudonas 
kilimas. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 X Fak-
torius. N-7. 22:30 Auklė nakčiai. N-14. 
00:05 Išgelbėti poną Benksą. N-7. 
02:30  Sensacija. N-14.

Lrt
gatvės“ (36) (kart.). N-7. 11:40 „Nepa-
taisomi“ (11) (kart.). N-7. 12:40 „Teisin-
gumo agentai“ (12) (kart.). N-7. 13:40 
„Prokurorų patikrinimas“ (352). N-7. 
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“ (707). 
N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (27). N-7. 
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ (1). 
N-7. 18:00 Info diena. 18:25 „Teisingu-
mo agentai“ (13). N-7. 19:30 „Nepatai-
somi“ (12). N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 
Blyksnis. N14. 22:45 „Dakaras 2018“ 
(5). 23:15 Ledynmetis (kart.). N-7. 00:50 
„Pasiutę šunys“ (10). N14. 01:45 „Juoda-
sis sąrašas“ (6) (kart.). N-7. 02:30 Bangi-
nių gelbėtojai (kart.).

trečiadienis, sausio 10 d. 
06:40 „F. T. Budrioji akis“ (8). 07:35 

„Prokurorų patikrinimas“ (352) (kart.). 
N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (707) 
(kart.). N-7. 09:35 „Tokia tarnyba“ (27) 
(kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (1) (kart.). N-7. 11:40 „Nepa-
taisomi“ (12) (kart.). N-7. 12:40 „Teisin-
gumo agentai“ (13) (kart.). N-7. 13:40 
„Prokurorų patikrinimas“ (353). N-7. 
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“ (708). 
N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (28). N-7. 
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ (2). 
N-7. 18:00 Info diena. 18:25 „Teisingu-
mo agentai“ (14). N-7. 19:30 „Nepatai-
somi“ (13). N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 
Pagalbos šauksmas. N14. 22:45 „Daka-
ras 2018“ (6). 23:15 Blyksnis (kart.). N14. 
00:55 „Juodasis sąrašas“ (1). N-7. 01:40 
Smėlinių skruzdėlių imperija (kart.). 
02:35 „Pragaro katytė“ (9) (kart.).

ketvirtadienis, sausio 11 d. 
06:40 „F. T. Budrioji akis“ (9). 07:35 

„Prokurorų patikrinimas“ (353) (kart.). 
N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįžimas“ (708) 
(kart.). N-7. 09:35 „Tokia tarnyba“ (28) 
(kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (2) (kart.). N-7. 11:40 „Nepa-
taisomi“ (13) (kart.). N-7. 12:40 „Teisin-
gumo agentai“ (14) (kart.). N-7. 13:40 
„Prokurorų patikrinimas“ (354). N-7. 
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“ (709). 
N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (29). N-7. 
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ (3). 
N-7. 18:00 Info diena. 18:25 „Teisingu-
mo agentai“ (15). N-7. 19:30 „Nepatai-
somi“ (14). N-7. 20:30 Savaitės krimi-
nalai. N-7. 21:00 Sukeisti žudikai. N14. 
22:45 „Dakaras 2018“ (7). 23:15 Pagal-
bos šauksmas (kart.). N14. 00:55 „Juo-
dasis sąrašas“ (2). N-7. 01:40 Savaitės 
kriminalai (kart.). N-7. 02:05 „Pragaro 
katytė“ (10) (kart.).

Penktadienis, sausio 12 d. 
06:40 „F. T. Budrioji akis“ (10). 

07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (354) 
(kart.). N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (709) (kart.). N-7. 09:35 „Tokia 
tarnyba“ (29) (kart.). N-7. 10:30 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (3) (kart.). N-7. 
11:40 „F. T. Budrioji akis“ (6) (kart.). 
12:40 „Teisingumo agentai“ (15) (kart.). 
N-7. 13:40 „Prokurorų patikrinimas“ 
(355). N-7. 14:50 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (710). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ 
(30). N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (4). N-7. 18:00 Info diena. 18:25 
„Teisingumo agentai“ (16). N-7. 19:30 
„Ekstrasensų mūšis“ (11). N-7. 21:55 
Sergėtojas. N14. 23:35 „Dakaras 2018“ 
(8). 00:05 Sukeisti žudikai (kart.). N14. 
01:35 „Juodasis sąrašas“ (3). N-7. 02:20 
Sergėtojas (kart.). N14.

Šeštadienis, sausio 13 d. 
06:00 „F. T. Budrioji akis“ (7) 

(kart.). 06:55 „F. T. Budrioji akis“ (8) 
(kart.). 07:50 „F. T. Budrioji akis“ (9) 
(kart.). 08:45 Sveikatos ABC televitrina. 
09:00 Autopilotas. 09:30 Apie žūklę. 
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“ (35). 
10:30 „Pragaro katytė“ (11). 11:30 Gyvū-
nų namai. 12:40 „Reali mistika“ (9). N-7. 
13:50 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (1). 
N-7. 14:50 „Kas žudikas?“ (14). N-7. 15:55 
„Kas žudikas?“ (9). N-7. 17:00 LKL čem-
pionatas. Lietkabelis – Vytautas. 19:30 
Muzikinė kaukė. 21:55 MANO HERO-
JUS Misija „Neįmanoma“. N-7. 23:55 
„Dakaras 2018. Savaitės apžvalga“ (1). 
00:25 „Dakaras 2018“ (9). 00:55 AŠ-
TRUS KINAS Akis. N14. 02:30 „Juoda-
sis sąrašas“ (2) (kart.). N-7. 03:15 „Juo-
dasis sąrašas“ (3) (kart.). N-7.

Sekmadienis, sausio 14 d. 
06:00  „Ultimate Strongman“ ga-

liūnų turnyras (kart.). 07:35 „F. T. Bu-
drioji akis“ (10) (kart.). 08:30 Tauro ra-
gas. N-7. 09:00 Galiūnų čempionų lyga. 
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“ (36). 
10:30 „Pragaro katytė“ (12). 11:30 Ama-
zonės brazilinės ūdros. 12:40 „Vande-
nyno paslaptys su Džefu Korvinu“ (55). 
13:10 „Vandenyno paslaptys su Džefu 
Korvinu“ (56). 13:40 Sveikinimai. 16:00 
„Policijos akademija“ (15). N-7. 17:00 
LKL čempionatas. 19:30 Sėkmės džen-
telmenai. N-7. 21:15 „Juodasis sąrašas“ 
(7). N-7. 22:10 „Gyvi numirėliai“ (4). N14. 
23:20 „Dakaras 2018“ (10). 23:50 Misija 
„Neįmanoma“ (kart.). N-7. 01:35 „Eks-
trasensų mūšis“ (11) (kart.). N-7.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Stebuklai įvyksta ne tik per 
Kalėdas. Šiandien Maksi-
mas turi būstą, darbą ir 
teisingą gyvenimą, o galė-
jo likti psichiat rijos ligoni-
nėje ir nieko džiaugsmingo 
nepatirti. Aukštelkės socialinės globos na-

mai Kelmėje nupirko du gyvena-
muosius namus, kuriuose įkurti 
grupinio gyvenimo namai. Ne tik 
patys gyventojai, bet ir iš Pagry-
žuvio padalinio čia perkelti dar-
buotojai pasijuto atvykę dirbti 
ne kaip į biudžetinę įstaigą.

„Rytais iš namų išvykstame 
į kitus namus“, – sako socialinė 
darbuotoja. Vaikų globos namuo-
se, vėliau socialinės globos įstai-
gose gyvenusiems žmonėms šie 
būstai – pirmieji, kurie iš tikrųjų 
primena namus.  Neįgaliesiems 
gyventi pritaikyti vienviečiai ir 
dviviečiai kambariai, čia sukur-
tas interjeras primena įprastą ir 
jaukią namų aplinką.

Atvykus socialinės apsaugos 
ir darbo ministro Lino Kukurai-
čio komandai ir Kelmės bažny-
čios dekanui Mindaugui Griga-
liui namuose kvepėjo pačių nau-
jakurių keptais pyragais, kalė-
diniais meduoliais. Pasak mi-
nistro, tokie grupinio gyvenimo 
namai proto ir psichikos negalią 
turintiems žmonės sukuria pui-
kias sąlygas gyventi arčiau svei-
kų žmonių, neįgalieji gali daly-
vauti renginiuose, lankytis kul-
tūros įstaigose, bažnyčioje, įsi-
traukti į jiems įdomias veiklas.

Grupinio gyvenimo namų 
gyventojai mokomi pasigaminti 
maistą, planuoti savo dienotvar-
kę, laisvalaikį. Užmegzti ryšius su 
miesto gyventojais, planuoti dar-
bus ir kitas veiklas jiems padeda 
visą parą dirbantis personalas. 
Grupinių namų gyventojai bu-

vo kruopščiai atrinkti įvertinus 
jų sveikatos būklę bei poreikius.

Dviejų pastatų pirkimui bei 
jų pritaikymui socialinei glo-
bai Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerija skyrė 160 tūks-
tančių eurų. Grupinių gyvenimo 
namų išlaikymas Kelmės rajono 
savivaldybei nieko nekainuos, 
jie bus išlaikomi iš valstybės 
biudžeto.

Sovietmečiu buvo įprasta, 
kad proto ir psichikos negalią 
turintys žmonės būdavo užda-
romi į atokiau nuo miestų įkur-
tas gydymo įstaigas ir atskiria-
mi nuo tariamai sveikos visuo-
menės. Nors padėtis pastaruoju 
metu keičiasi, dalis visuomenės 
vis dar bijo tokių neįgaliųjų. Va-
karų Europoje tai jau praeitis.

Pasaulinė praktika byloja, 
kad gyvenimas grupinio gyve-
nimo namuose skatina neįga-
liųjų savarankiškumą, visapu-
sišką dalyvavimą bendruome-
nės gyvenime.

Grupinio gyvenimo namai 
neįgaliesiems – tai Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos fi-
nansuojamas projektas – neįga-
liųjų integracija į visuomenę, ku-
rio eigoje per artimiausius me-
tus vien Aukštelkės socialinės 
globos namai įkurs dar du gru-
pinio gyvenimo namus. Vienas iš 
jų turėtų atsirasti ir Šiauliuose. 
Tie, kuriems reikalinga speciali-
zuota slauga, liks gyventi socia-
linės globos namuose. Pagryžu-
vio dvaro pastatas bus perduo-
tas Turto bankui.

Kelmėje atidaryti grupinio  
gyvenimo namai

Naujienų portalas siauliugidas.lt rašo apie Kelmėje duris at-
vėrusius pirmuosius grupinio gyvenimo namus, kuriuose ap-
gyvendinta 20 neįgaliųjų. 

Komisija jį nurašė, 
tačiau išgelbėjo... 

socialinė darbuotoja

Nesėkmingas  
bandymas

Tiesą sakant, bandymų bu-
vo ne vienas. Na, netiko visa tai 
Maksimui. Štai stovi jis preky-
bos centre, varto etikečių krū-
velę. Jau ima panikuoti, nors ir 
stengiasi nepasiduoti. Galvoje – 
įkyrios mintys. „Tas juodas ant 
aukštutinės lentynos nuo šios 
dienos kainuos ne 90, bet 64. O 
to su miško uogomis kaina ne 70, 
o 44,90. Gerai būtų dabar išger-
ti arbatos su miško uogomis...“

Vaikinas žiūri į laikrodį. Per 
likusias 5 minutes jam reikia pa-
keisti beveik 100 prekių etike-
tes. Vadybininkas praėjusį kar-
tą perspėjo: „Jei vėl neįvykdysi 
plano, daugiau nesirodyk.“ Mak-
simas atsiremia į lentyną, plėšo 
etiketes į skutelius. Apsidairo, ar 
kas jo nemato, paskui bėga į pa-
galbines patalpas pasiimti daik-
tų ir šoka lauk pro prekybos cen-
tro duris. Čia jis nebegrįš.

Registruotas 
psichiatrijos ligoninėje

Kai Maksimui buvo 12, jis su 
diagnoze „protiškai atsilikęs“ 
pateko į internatą. Kartais bū-
davo perkeliamas į psichiatrijos 
ligoninę – ten vaikinuką išvežda-
vo, kai jis prisigerdavo alkoholio.

Internate gyveno 6 metus, 
paskui dar porą metų praleido 
pointernatiniame centre. Socia-
linė tarnyba nežinojo, ką su juo 
daryti. Širdingų giminaičių, pa-
sirengusių jį priglobti, Maksi-
mas neturėjo. Net ir sesuo bu-
vo įsitikinusi, kad vaikino vie-
ta – už baltų grotų.

Ten, už grotų, Maksimas suti-
ko ir 2012 metus. 22 valandą vi-
si ligoniai gavo po du meduolius. 
Maksimas laukė eglutės, bet ja 
niekas nepasirūpino. Tokios liū-
dnos ateityje galėjo būti visos jo 
šventės, jei ne socialinė darbuo-
toja Rachmeta, tarsi iš dangaus 
pasiųstas angelas. Ji klausė keis-
tų, nors ir logiškų, dalykų. Pa-
vyzdžiui, kodėl Maksimas neturi 
būsto, kuris jam priklauso pagal 
įstatymą? Tiesiog tas vaikinas 
niekam nerūpėjo. Kodėl kažkas 
turėtų stengtis gauti jam būstą? 
Tikrai, Rachmeta tarsi iš dan-
gaus nukrito. 

Amžina tiesa: Dievas 
padeda tiems, kurie 

patys stengiasi
Prekybos sektoriuje Maksi-

mui išties buvo per sunku. Ta-
čiau kartą jis nugirdo apie „Pa-
laimintųjų artelę“ – medienos 
gaminių dirbtuvę, kurioje dirba 
žmonės su proto negalia. Artelės 
steigėjas Andrejus Tevkinas įsi-
tikinęs, kad beveik visi žmonės, 
nepaisant negalios (nebent gu-
lėtų ištiktas komos), gali dirb-
ti ir užsidirbti pinigų. Tik reikia 
rasti vietą, kur žmogus jaustųsi 
gerai. Koks nors stiprių nervų 

neįgalusis gal ir gali dirbti kur-
jeriu ir nekreipti dėmesio, kad 
apsaugos darbuotojai tyčiojasi, 
kol jis išlemena, pas ką atėjęs. 
Kitam būtina rami aplinka. Toks 
ir Maksimas.

Šiuo metu artelėje – 25 dar-
buotojai. Neįgalieji gamina de-
tales įvairiems mediniams su-
venyrams, jas lakuoja ir blizgi-
na. Ši produkcija keliauja į par-
duotuves, muges.

Dažnai ir Maksimui patiki 
nuvežti prekes užsakovams. Jis 
labai gerai susipažino su Mask
vos planu, transporto schema. 
Gavęs užduotį, mintyse apgal-
voja, kokiu transportu važiuos, 
kur teks išlipti, persėsti ar kirs-
ti aikštes, parkus. Visa tai – gal-
voje, nes Maksimas turi labai 
gerą atmintį. Prisimena visus 
svarbius telefono numerius. 

Artelėje – labai griežtos tai-
syklės. Negalima keiktis, atei-
ti į darbą išgėrusiam. Anksčiau 
Maksimas vis prapuldavo, bet 
dabar dirbti ateina reguliariai. 
„Nesinori elgtis kaip kiaulei, rei-
kia ištaisyti praeities klaidas“, – 
sako jis. Gal ir pats supranta, 
kad ne viską galima ištaisyti. 
Bet užtat kaip malonu keistis, 
kai matai, kad kiti tavimi pasi-
tiki. Pasitiki labiau, nei tu pats.

Teisingas gyvenimas 
Artelėje Maksimas jau 5 

metai. Andrejus pats jį išmo-
kė dirbti su medžio apdirbimo 
stak lėmis. Dabar Andrejus ne-
turi galimybės kiekvieno mo-
kyti. Darbų apimtys plečiasi, at-
eina vis daugiau neįgaliųjų. Tad 
kasdien čia tarsi mažytis praga-
ras: vieni jau moka dirbti, kiti vi-
są dieną praleidžia su viena de-
tale, treti tik žiopso iš už kampo. 

Dabar Maksimas uždirba 
tiek pat, kiek gauna tos pačios 

kategorijos stalius atviroje dar-
bo rinkoje. Tai yra tikrai neblogi 
pinigai, už kuriuos galima oriai, 
turiningai gyventi. Jis nėra pats 
geriausias artelės darbuotojas, 
bet dirba taip, kaip sugeba, ne-
sinervina, nepanikuoja, ir už 
uolumą gauna pinigų. Ir tai – 
teisingas gyvenimas, nepana-
šus į ankstesnį su dviem me-
duoliais Naujųjų metų naktį.

Kartais Andrejui ir Rachme-
tai paskambina iš pointernati-
nio centro komisijos, kuri turė-
jo (o gal tebeturi?) teisę spręsti, 
kur būti Maksimui. „Jam geriau-
sia bus psichoneurologiniame 
internate, jis juk socialiai ne-
adaptuotas, niekur nepritaps. 
Tiesiog pasirašykite pažymą ir 
atsiųskite mums, nesukite sau 
galvos“, – telefonu sako komi-
sijos darbuotojai.

Jie net nežino, kad Maksi-
mas prieš 2 metus gavo būstą 
ir per tą laiką nė karto nebuvo 
nuvežtas apsiraminti į psichiat
rijos ligoninę. „Tu gerai laikai-
si“, – juokiasi Andrejus.   

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAliKiENė

 Artelės steigėjas Andrejus Tevkinas įsitikinęs, kad beveik visi žmonės, nepai-
sant negalios, gali dirbti ir užsidirbti pinigų.

Neįgalieji gamina detales įvairiems 
mediniams suvenyrams.

Siekiant stiprinti šeimų, augi-
nančių vaikus su sunkia nega-
lia, socialinį saugumą, sociali-
nės apsaugos ir darbo ministro 
Lino Kukuraičio įsakymu bu-
vo patvirtintas Šeimų sociali-
nio saugumo stiprinimo pritai-
kant būstą ir gyvenamąją aplin-
ką 2017 metais tvarkos aprašas. 
Sudėjus valstybės ir Šilutės ra-
jono savivaldybės lėšas susida-
rė 17841,28 eurų suma. Šie pini-
gai buvo panaudoti 5 būstų pri-
taikymui pagal prašymus.

Šilutės Dariaus ir Girėno 
gat vės vieno namo bute augan-
čiai Kamilei Japkinaitei įrengtas 
ir pritaikytas vonios kambarys 
(paplatintos durys, įrengta du-
šo kabina, atlikta vidaus apdai-
la). Mama džiaugėsi, kad dabar 
gali lengvai į vidų įvežti su ve-
žimėliu dukrytę ir atlikti higie-
nos procedūras. Rokas Grūpas, 
gyvenantis viename iš Šilutės 
Knygnešių gatvės butų, atvy-
kusiems svečiams pats parodė 
suremontuotą vonios kambarį, 
kuriuo dar nepasinaudojo, nes 
šiek tiek sloguoja ir kosti.

Įgyvendinant 2017 m. Būsto 

pritaikymo neįgaliesiems prog
ramą, būstas pritaikytas šešiems 
asmenims. Šiems darbams buvo 
panaudota per 32 tūkst. eurų. Už  
juos buvo įrengtas vertikalus kel-
tuvas neįgaliojo vežimėliui, kita-
me name – pandusas, dar kitame 
pritaikytas laiptinės turėklas. O 
viename Pašyšių kaimo (Juknai-
čių sen.) name įrengta vonia ir tu-
aletas. Tik šio namo gyventojams 
dar teks patiems išvesti nuotekų 
vamzdį ir įkasti į žemę sandarų 
jų rinktuvą. Jau ir dabar Jovitos 
Šilerytės veide švytėjo šypsena, 
nes ji normaliai išsimaudyti ne-
galėjo apie 20 metų. Moteris dėl 
savo kuklumo niekur nesikreipė 
ir nieko neprašė. 

Šilutės rajono savivaldybės 
Socialinės paramos skyriaus 
vedėjas Alvidas Šimelionis sa-
kė, kad šie metai buvo kaip nie-
kad dosnūs finansine prasme. 
Net dešimčiai neįgaliųjų buvo 
pritaikytas būstas. Vedėjas pa-
minėjo, kad neįgalieji, o ypač jų 
šeimų nariai dar labai nedrąsiai 
kreipiasi į skyrių prašydami pa-
ramos. Kitus net tenka įtikinėti, 
kad jiems tai nieko nekainuos.

Neįprastos dovanos papuošė  
neįgaliųjų namus

Kęstutis Jočys portale www.silokarcema.lt rašo apie neįga-
liųjų džiaugsmus – 10 jų pritaikyti būstai. 
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Prie kūrybos 
šaltinio

* * *
Geri
blogi keliai
jie
kažkur veda.
Šešėliai alkani
prietemoje
nejaučia bado.
Diena laukta
kaip dovana.
Gyvenimas
lošimas.
Be nuodėmės
nebūsime.
Žiū
skausmas
džiaugsmą
kryžkelėj
ramina...

* * *
Kur 
pasislėpė likimas?
Juokias netektis.
Tam kely tu
piligrimas.
Stiklo kalne
akmenų pilis.
Kasdienybės lobiais
užverstam šiukšlyne
liūdno vakaro verkimas
girdis pro duris.
Kur 
pasislėpė likimas?
Laukia jo
maniškės išpažintys
šimtas trys,
išaiškėjus paslaptis,
skersvėjuoto ilgesio
viltis,
dar
bevardės sielos 
paslaptis.
Ir pasislėpė likimas.

Jo nedomina
mana bemiegė
vieniša naktis.
Šimtas trys...

* * *
Visu liūdesio ilgesiu
džiaugiuosi
apsnigtais klystkeliais.
Nelaukiu
kol nutirps sniegas.
Netgi trijų žingsnių
kaina
per didelė
naujiems pažinimams.
Anų patiekalų
prisiragavau
neribotam laikui.
Girdėjau šaukiant,
kad manęs 
dar laukia
ateities monologai.
Neteisk labai
Viešpatie,
juk nenorėjau
blogio...

* * *
Nebetikiu
besparniais skrydžiais.
Tą svajų knygą
užverčiau nenoriai.
Gailiai atsidususi.
O kas beliko?
Gi
tradiciškai baltai
apsnigo
juodą šunį.
- - - - - - - -
Tamkart,
brangieji!..

Zinaida Dilytė - JuRėNiENė
Panevėžio r.

Konkursas  „Po gimtinės dangum“ 

Algio Gibos nuotr., Panevėžys



 Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybosRandas

Tarp rankų traška alaus skar
dinė. Nesvarbu, kad depo-

zitinė. Vaidotas spusteli ją dar 
smarkiau, viena aštri neapi-
brėžto geometrinio kūno detalė 
brūkšteli odą plona kraujo krei-
ve. O pro terasos pinučius pui-
kiai matyti, kaip jaunas vyras 
gretimame kieme tvarko auto-
mobilį, ruošiasi kažkur išvyk-
ti, kaip greta straksi mažas pa-
galbininkas, kaip kažką išėjusi 
laukan sako šviesiaplaukė mo-
teris. „Greičiau išvažiuok, grei-
čiau“, – be garso šnabžda Vai-
doto lūpos. Blyški kraujo kreivė 
vingiuoja riešu žemyn, paliečia 
megztinio rankovę. Nuvalo ją 
paskubomis, nes girdi motinos 
žingsnius priebutyje.

– Jau vėsoka, eik vidun, – sa-
ko ji ir pastumia artyn neįgalio-
jo vežimėlį.

– Aš pats.
Atsisėda, važiuoja į vidų, o 

prieš akis – automobilį plau-
nantis vyras. Geriausias drau-
gas Linas pas tėvus į kaimą at-
vyko prieš keletą dienų, bet 
aplankyti Vaidoto taip ir nera-
do laiko. „Dar vienas praradi-
mas“, – atsidūsta po vakarienės. 

Pastarieji metai buvo dosnūs 
praradimų. Pirmiausia avarija 
atėmė judėjimo laisvę. Medikai 
vis žadėjo – jei ne po šitos reabi-
litacijos, tai po kitos... nepraras-
kit vilties... tikėkit... Tik buvu-
siam tolimųjų reisų vairuotojui 
nuo to nebuvo geriau. Iš pradžių 
jis tikėjosi, po to bandė nepraras-
ti vilties, tačiau likimas švystelė-
jo dar vieną praradimą – palikusi 
atsisveikinimo laišką, palengvė-
jusią banko sąskaitą ir pasiėmu-
si dvylikametį sūnų, į gretimą 
miestą išsikraustė žmona. „Pats 
suprask, tu jam padėti negalė-
si sėdėdamas vežimėlyje. Šitaip 
bus geriau mums visiems“, – ra-
šė, nors jis visai netikėjo tais ne-
stipriais argumentais. Nujautė 
priežastį – kitas vyriškis, bet ko-
voti neketino. Grįžo į kaimą, pas 
tėvus. Iš pradžių paskambinda-
vo draugai, bendradarbiai, vėliau 
telefonas vis ilgiau tylėdavo, ga-

lop vyriškis tik po keleto dienų 
pastebėdavo, kad šis išsikrovęs. 
Tėvas, nagingas stalius, kiek ga-
lėdamas pritaikė namus, mama 
stengėsi ne guosti, bet skatino 
kovoti, nepasiduoti. Tik jis pats, 
tarsi užsispyręs ožys, siuntė vi-
sus velniop ir vis dažniau įsitai-
sydavo terasoje su alaus skardi-
ne rankoje.

Netyčia dirsteli veidrodin. 
Ilgoki pasišiaušę plaukai, se-
nokai skusta barzda, apsiblau-
susios, net spalvą praradusios 
akys... Ar tai aš? Ir vėl prieš akis 
tarsi šmėsteli geriausio draugo 
šešėlis – tvarkinga šukuosena, 
madingi marškiniai... Vaidotas 
netgi užuodžia švelnų jo bran-
gių kvepalų aromatą... Nors re-
aliai kvepia tik alumi...

– Tėti, – šūkteli. – Man rei-
kėtų nusiprausti, nusiskusti ir 
apsikirpti.

– Gerai, – tėvas daug nesi-
ginčija, prilaiko vežimėlį. Vaido-
tas remiasi į spintelę, dar kar-
tą pažvelgia veidrodin, bando 
žengti žingsnį į šalį, bet pavo-
jingai susvyruoja. Antras ban-
dymas sėkmingesnis, jis nusi-
kabina rankšluostį...

Po valandos veidrodis ro-
do kito žmogaus veidą – švie-
sesnį, be barzdos, ant kaktos 
dar krenta neklusnių plaukų 
sruoga... Pagaliau sugrįžta jo 
skruostų duobutės...

– Neblogai, Vaidotai, – pagi-
ria mama. – Tik žinok, kad kan-
trybės reikia daug.

– Žinau, – atsako ir dar gerą 
pusvalandį savo kambaryje pra-
kaituoja kilnodamas svarmenis.

Bemiegė naktis išsikraus-
to kitur, užleisdama vietą ra-
miam, giliam pavargusio žmo-
gaus miegui. Rytą jis pabunda 
vėlokai, jausdamas malonų rau-
menų skausmą. Terasoje šaipo-
si saulė, atsispindėdama trans-
formuotoje alaus skardinėje. 
Vaidotas ją švysteli šiukšlinėn. 
„Prarandu dešimt centų“, – šyp-
teli mintyse ir ruošiasi atsivers-
ti kompiuterį, kai staiga jų kie-
me suburzgia ir greit nutyla ge-
riausio draugo automobilis. 

– Sveikas, Vaidai, – ranką 

tiesia Linas, o greta jo stovi ge-
rą pusmetį nematytas sūnus.

– Labas, tėte, pasiilgau ta-
vęs, – berniukas tuoj pat įsitai-
so greta. 

Linas nelaukia, pasakoja to-
liau, tarsi jausdamas, kad toli-
mos miglotos draugo svajonės 
pamažu gali virsti realybe.

– Tavęs laukia reabilitacija 
Švedijoj, tikiuosi, ji bus sėkmin-
ga. Jeigu sulauktume palankaus 
teismo sprendimo, galbūt sūnus 
galėtų visą laiką gyventi su ta-
vimi. Jei šis variantas nepavyks, 
viską padarysiu, kad judu galė-
tumėte matytis...

– Tėti, yra facebook’as, ga-
lėtume kasdien bendrauti, pa-
sidalintume nuotraukomis, tu 
nebūtum vienišas, susirastum 
draugų, – jis girdi nekantrų sū-
naus balsą ir mato šviečiančias 
akis. – Juk tu viską gali, tėti...

Vaidotui sunku patikėti ir 
savo akimis, ir ausimis. Jo vieni-
ša, užsispyrusi realybė pamažu 
traukiasi, tolsta, užleisdama vie-
tą žodžiams, šypsenai, norui būti 
tarp žmonių, lengvam vėjo dvel-
kimui ir netgi ryškiai kaip nie-
kada saulei. Akimirką jis mano 
sap nuojantis, tačiau nejučia rie-
šu brūkšteli stalo kampą ir akys 
užkliūva už plonyčio rando krei-
vės. „Ne, nesapnuoju“, – galop pa-
tiki tuo, kas vyksta iš tikrųjų.

– Ačiū tau, Linai, – vyriškai 
spusteli dešinę.

– Vaidotai, gyvenimas daž-
niausiai duoda ne tai, ko mes no-
rime, o tai, ko reikia. Sunku susi-
taikyti, norisi maištauti, kartais 
jautiesi nusivylęs ir pralaimėjęs, 
tačiau visada yra prasmė gyven-
ti dėl tų žmonių, kurie tave myli. 

-----------------------------------
Daugiau nei po metų ralio 

„Aplink Lietuvą“ vicečempionas 
Vaidotas vėl prisiminė draugo 
žodžius ir šyptelėjęs pagalvojo – 
gyvenimas dosnus... Visai nety-
čia akys slystelėjo tik jam vie-
nam tematoma plonute balta li-
nija. „Tik randas beliko, – pagal-
vojo fotografuodamasis su sūnu-
mi. – Ir gerai, kad tik randas“...

vitalija ližAitiENė
Šakių r. 

 Vynuogės lapas.

Štai ir praėjo dar vieni metai. Nespėjome nė mirktelėti, o jau tenka 
versti naujo kalendoriaus lapus. 

Ačiū, kad buvote su mums 2017-aisiais. 
Ypač dėkojame tiems, kurie siuntė nuotraukas konkursui „Mano tė-

viškės spalvos“. Visus metus „Bičiulystės“ skaitytojus džiugino Jūsų 
užfiksuoti gamtos vaizdai, kasdienybės akimirkos. 

8-ąjį, kūrybinį, „Bičiulystės“ puslapį papuošė Vydmanto Bručo, Algio 
Gibos, Stanislavos Juozapaitytės, Gražinos Kalvaitienės, Vladislovo 
Kirkicko, Sigitos Letkauskaitės, Ritos Mockeliūnienės, Stefos Pocie-
nės, Rasos Skeiverienės, Kastyčo Turevičiaus, Aldonos Vachmistro-
vičiūtės, Jono Valantiejaus, Vytauto Žemaičio nuotraukos. 

Prizus šiemet skiriame:
Stanislavai Juozapaitytei – už originalumą, dinamišką žvilgsnį į su-

pančią aplinką; 
Ritai Mockeliūnienei – už meistrystę pastebėti kasdienybės fragmentus; 
Gražinai Kalvaitienei – už meniškumą, grožio pajautą; 
Jonui Valantiejui – už temų įvairovę.
Kviečiame autorius susisiekti su redakcija. 

Apgailestaujame, jei nusivylėte savo nuotraukų neišvydę laikraščio 
puslapiuose. Taip atsitiko todėl, kad turėjome daug išties gerų fo-
tografijų. Keletas patarimų: siųskite geros kokybės, aiškias nuotrau-
kas. Didesnė tikimybė, kad išspausdinsime metų laiką atspindinčią, 
įdomesnę gamtos akimirką užfiksavusią nuotrauką. 

2018-aisiais konkursą tęsime. Ieškokite, eksperimentuokite, žiūrėkite at-
merktomis akimis į pasaulį ir tuo, ką pamatėte, dalinkitės su mumis. 

„Bičiulystės“ redakcija

„Mano tėviškės spalvose“ – spalvų sklidinas pasaulis 


