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Socialiniai būstai –  
vis dar neišspręsta problema

Praėjusių metų pabaigoje daugybė sostinės socialinių 
būstų gyventojų buvo sunerimę – juos pasiekė grasinan-
tys, iškeldinti žadantys pranešimai. Įvairios neįgaliųjų 
organizacijos, savivaldybės, Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerija bei prie jos veikiantis Neįgaliųjų reikalų 
departamentas gavo nemažai laiškų, prašančių padėti. 
Apie susidariusią situaciją rašėme ir „Bičiulystėje“. Buvo 
suskubta taisyti įstatymus, tačiau Neįgaliųjų reikalų de-
partamente surengtame posėdyje kalbėta, kad padary-
ta dar ne viskas. 

Tolerancijos link

Anykščių rajono sociali-
nių paslaugų Dienos cen-
tro neįgalieji jau trečius 
metus kiekvieną ketvirta-
dienį  autobusiuku skuba 
į Niūronių kaime esantį  
sporto klubą „Vilartas“. Jo-
dinėdami žirgais neįgalūs 
vaikai ir paaugliai puikiai 
praleidžia laiką, linksmai 
juokiasi. Gera nuotaika 
teigiamai atsiliepia fizi-
nei sveikatai. Nekyla no-
ras užsisklęsti tarp ketu-
rių sienų. 

Integracijos keliu

Seimo narės Aušros Mal-
deikienės iniciatyva Sei-
me surengtoje diskusijoje-
klausymuose apie socia-
linių ir socialinių neįga-
liųjų įmonių veiklą kalbė-
ta ne tik apie šioms įmo-
nėms keliamus tikslus, bet 
ir apie būtinybę nedelsiat 
keisti patį lūkesčių nepa-
teisinantį Socialinių įmo-
nių įstatymą. 

Aktualijos

Pagrindiniai pokyčiai – į pajamas 
nebus įskaitomos slaugos ir prie-
žiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės 
kompensacijos, taip pat transpor-
to išlaidų kompensacijos neįga-

liesiems. Be to, socialinio būsto 
sutartis nebus nutraukiama, jei 
asmens ar šeimos metinės paja-
mos ir turtas viršys 25 proc. įsta-
tyme nustatyto turto ir pajamų 
dydžio (buvo 20 proc.). Taip pat 
laukimo eilėje socialiniam būstui 
gauti laikas bus skaičiuojamas ir 
tada, kai asmuo gaus nuomos mo-
kesčio dalies kompensaciją. 

Vis dėlto, pasak neįgaliųjų or-
ganizacijų atstovų, šie pokyčiai 
neišspręs socialinio būsto prob
lemos iš esmės. 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
pirmininkės Jelenos Ivančenko 
teigimu, pagrindinė problema iš-
liko – numatytas pajamų ir turto 
dydis norint pretenduoti į socia-
linį būstą – per mažas. 

Lietuvoje gyvena apie 250 
tūkst. negalią turinčių žmonių. 
166 tūkst. neįgaliųjų – darbingo 
amžiaus. Dirba – apie 47,3 tūkst. 
žmonių su negalia. Apie 6,2 tūkst. 
dirba socialinėse ir neįgaliųjų so-
cialinėse įmonėse, kiti – atviroje 
darbo rinkoje.

Dabar keletas skaičių apie 
valstybės pagalbą dirbantiems 
neįgaliesiems. Šalyje veikia 172 
socialinės įmonės, iš kurių 65 – 
neįgaliųjų socialinės įmonės. Kaip 
jau minėta, jose dirba apie 6,2 
tūkst. negalią turinčių žmonių.  

Socialinėms įmonėms 
nepalanki statistika

Per mažos pajamų  
ribos

Nuo 2017 metų keičiasi kai 
kurios Paramos būstui įsigyti ar 
išsinuomoti įstatymo nuostatos. 

Neįgaliųjų reikalų departamente surengtoje diskusijoje kalbėta apie problemas.

Socialinių įmonių padėtis aptarta Seime vykusioje diskusijoje.

Žirgyne negalią turintys rai-
teliai ne tik jodinėja, bet ir ben-
drauja su jojimo treniruotes lan-
kančiais jaunaisiais sportinin-
kais, kartu su tėveliais švenčia 
įvairias šventes, socialiai, ben-
druomeniškai auga. Dienos cen-

tro darbuotojų parengto projekto 
„Veiklūs jaunuoliai“ lėšomis pa-
dengiama žirgų nuomos ir trans-
porto išlaidos. 

Hipoterapijos 
užuomazgos

„Arklio muziejaus“ sumany-
tojas profesorius Petras Vasi-

nauskas, keliaudamas arkliu po 
Lietuvą, mąstė apie kurortinę 
žemdirbystę ir  svajojo apie mu-
ziejų, kur žmonės pramogautų 

ir stiprintų sveikatą važiuodami 
ar jodami žirgais.  Profesorius – 
garsaus gydomosios kūno kultū-
ros specialisto Karolio Dineikos 
mokinys. Tartu universitete įgijęs 
kūno kultūros mokytojo specia-
lybę, K. Dineika sugrįžo į Lietu-
vą ir Linkuvos „Saulės“ gimnazi-
joje dirbo fizinio lavinimo moky-
toju. Gimnazistas P. Vasinauskas 
pastebėjo  jauno mokytojo mei-
lę dėstomam dalykui. Pritaiky-
damas psichofizinės treniruotės 
principus pats mokytojas pakilo 
iš ligos patalo. Vėliau Druskinin-
kuose K. Dineika įkūrė gydomo-
sios fizinės kultūros ir klimato 
terapijos parką. 

K. Dineika buvo „Arklio mu-
ziejaus“ tarybos narys, muzie-
juje, kur veikė 12 km ilgio važia-
vimo arkliais trasa, siūlė organi-
zuoti vadinamąsias gydyklas, kur 
specialistai žmones gydytų labai 

Arklius reikia iš naujo prisijaukinti
(nukelta į 3 psl.)

(nukelta į 3 psl.)

(nukelta į 5 psl.)

Ruošiamės joti.

Aldonos Milieškienės nuotr.
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Vievis: 
�� Vievietė Karolina Na-

prienė „Bičiulystei“ parašė 
apie pasikeitimus Vievio ne-
įgaliųjų draugijoje. 

Taip jau įprasta, kad bai-
giant kalendorinius metus 
norisi apžvelgti nueitą ke-
lią, susumuoti viską, kas 
nuveikta ir numatyti dar-
bus, kuriems reikės skirti 
dėmesį ateityje.

Būtent tokių minčių ve-
dini Vievio neįgalieji rinko-
si į kultūros centrą, kur turė-
jo įvykti draugijos ataskaiti-
nėrinkiminė konferencija. 
Džiugu, kad buvo sulaukta 
ir svečių. Atvyko Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Jelena Ivančenko su 
teisininke Evelina Kelme-
liene, Vievio miesto seniū-
nas Zenonas Pukėnas, Elek-
trėnų savivaldybės Sociali-
nės paramos skyriaus ve-
dėja Violeta Šimkūnienė ir 
šio skyriaus vyr. specialistė 
Asta Vitkauskienė. Vievio 
neįgalieji bene pirmą kartą 
sulaukė svečių iš respubli-
kinės asociacijos. Gal todėl, 
kad šis neįgaliųjų susirinki-
mas buvo įvardytas kaip ne-
eilinė konferencija. Neeilinė 
todėl, kad jau keletą mėne-

Neįgaliųjų draugijos konferencija

sių neįgalieji žinojo, jog jų 
visų gerbiama ir mylima il-
gametė pirmininkė Marijo-
na Pacevičienė, vadovavusi 
draugijai 15 metų, nutarė 
perduoti organizacijos vairą 
naujam pirmininkui. Dauge-
lį metų ji į darbą eidavo kaip 
į šventę. Dabar, deja, to jau 
nejaučia. Visa puokštė „už-
gyventų“ ligų jos entuziaz-
mą slopina, vis labiau vilio-
ja mintys apie minkštą krės-
lą prie židinio. Visi tą supra-
to ir į konferenciją rinkosi 
prislėgtos nuotaikos, mat 
dėl konkretaus kandidato į 
naujo pirmininko vietą ne-
buvo sutarta.

Vievio neįgaliųjų draugi-
ja vienija beveik 300 narių, 
gyvenančių trijose seniūnijo-
se: Vievio, Kazokiškių ir Pas-
trėvio. Taigi, draugijos aptar-
naujama teritorija gana plati, 
susisiekimas ne visiems pa-
togus, todėl ne visi turintie-
ji negalią buvo vienodai ak-
tyvūs draugijos veikloje. Per 
ataskaitinį laikotarpį – trejus 
metus – buvo suteikta dau-
giau nei 1000 įvairių paslau-
gų, įskaitant darbą įvairiuose 
darbščiųjų rankų būreliuose 
ir klubuose.

Kai atėjo laikas rinkti 
naują kandidatą į pirminin-
kus, buvo daug ginčų, abejo-

nių, pasiūlymų, pritarimų ir 
nepritarimų, palinkėjimų ir 
ieškojimų. Mat visi norėjo, 
kad naujai išrinktas pirmi-
ninkas prilygtų ankstesnei 
vadovei. Kad būtų toks pat 
draugiškas, nuoširdus, or-
ganizuotas, iniciatyvus ir 
visiems artimas. Galop to-
kia kandidatė buvo suras-
ta ir patvirtinta. Tai Marija 
Slavinskienė, ilgametė Ne-
įgaliųjų draugijos revizijos 
komisijos pirmininkė. Tai-
gi – vieną Mariją išlydėjom, 
kitą Mariją sutikom. Abiem 
linkim geros sveikatos, ilgų 
gyvenimo metų be skausmų 
ir nusivylimų. 

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Vievio neįgalieji išsirinko naują pirmininkę.

Pareini namo. Įsispiri į šlepetes. Išsiverdi kavos. Sė-
diesi ant sofos. O aplink tyla... Kas tai – vienatvė ar 

laisvė ?
Draugų poreikis kinta priklausomai nuo žmogaus 

amžiaus. Kūdikiui draugų nereikia. Jis laimingas prie 
motinos krūtinės. O paauglystėje draugai ne tik labai 
geidžiami, bet ir būtini normaliam žmogaus augimui. 
Brandos amžiuje bendravimas su žmonėmis tampa dau-
giau prag matiškas. Draugų paprastai turime mažiau ir 
jais tampa tie žmonės, su kuriais kartu mes sprendžia-
me materialines šeimos problemas, auginame vaikus, 
leidžiame laisvalaikį, augame profesiškai.

Senatvėje viskas susijaukia. Suaugę vaikai išsiskirs-
to, darbdaviai žmogui pataria keliauti į užtarnautą poilsį, 
pablogėjusi sveikata mažina mobilumą, dažnas, netekęs 
gyvenimo palydovo, lieka vienas. Kai kuriems vienatvė 
labai skausminga, niekaip neišsprendžiama problema, 
o kitiems – laisvės pojūtis. Džiaugiamasi, kad likimas pa-
galiau duoda laiko nuveikti ilgai atidėliotus mielus dar-
bus. Kiek neišvaikščiotų takų, neaplankytų įdomių vietų, 
neperskaitytų knygų, neišdrožta, neišausta, neišmegzta, 
nenutapyta, neaprašyta... Kad tik niekas nesutrukdytų... 
Peršasi mintis, kad norint, jog gyvenimas būtų įdomus, 
privalome pasistengti patys, nelaukti malonės iš šalies.

Kokios skausmingo vienatvės jutimo priežastys? 
Skaudu jausti, kad tu niekam nereikalingas, niekam nerū-
pi. Viena svarbiausių vienišumo priežasčių – baimė atsi-
verti, nepatiklumas. Vienišiais mus daro baimė parodyti 
save tokį, koks esi, paviešinti savo silpnybes, galvojimas, 
kad būsi nesuprastas, pasirodysi juokingas. Tai didelė 
klaida, nes žmonės dažniau mums pajunta simpatiją ne 
už dorybes, o už žmogiškas silpnybes. Užsiskleisdamas 
žmogus atsižada to, ko jam labiausiai reikia: artumo su 
kitais, galimybės mylėti ir būti mylimam.

Žmonių likimai skirtingi. Vieniems pavyksta ir savo 
aplinkoje jie sutinka panašaus intelekto, kultūros, auklė-
jimo žmonių. Tuomet bendravimas lengvas, malonus. Ir 
visai kas kita, kai išsiauklėjęs, turtingos dvasios žmogus 
aplinkybių yra priverstas bendrauti su lėkšto mąstymo 
storžieviais. Tokioje situacijoje žmogus neranda kitos 
išeities, kaip atsiskirti ir tapti vienišiumi.

Dažnai vienatvės priežastimi tampa ligos ir nega-
lės. Jos iš žmogaus atima patrauklų darbą, priverčia lė-
tinti gyvenimo tempą, tokio žmogaus pradeda šalintis 
draugai ir net artimieji. Tai labai vaizdžiai aprašo ame-
rikiečių neurologijos mokslų daktarė rašytoja Lisa Ge-
nova knygoje „Ta pati Alisa“. Susirgusi demencija Alisa 
vis dažniau pastebėdavo, kad vyrui šiurpu į ją žiūrėti. 
Jis į ją žvelgdavo tik kaip tyrėjas, „tarsi ji būtų jo labora-
torinė žiurkė“. Autorė labai tiksliai ir tikroviškai aprašo 
bendradarbių elgseną. Visi pabrėžtinai mandagūs: „La-
bai užjaučiu“, „Ar kuo nors galėčiau padėti?“ Ir visi kuo 
greičiau palikdavo ją vieną. 

Kam jaunystėje „nėra ką veikti“, tam ir vėliau kanki-
namai nuobodu, ilgu. Žmogus, kovodamas su nuoboduliu 
ir vienatve, griebiasi to, kas jam žalinga. Gyvenimo tuš-
tumą gali užpildyti alkoholis, narkotikai, kompiuteriniai 
žaidimai, televizijos serialai, „vienišų širdžių“ klubai. Sa-
vo paslaugas žmonėms siūlo ir gausybė religinių sektų. 
Dėl to mūsų namuose loja ir kniaukia gausybė gyvūnėlių.

Kas nepakelia vienatvės, tas nemyli laisvės. Laikas, 
kurį praleidžiame vieni, yra labai svarbus ir mums vi-
siems reikalingas. Suvokime, kad labai svarbu pabūti 
vienam, įsiklausyti į save ir atgauti pusiausvyrą. Viena-
tvė yra neatsiejama nuo žmogaus egzistencijos, ji tokia 
pat reikalinga, kaip kraujas širdžiai. Vienatvė yra esmi-
nė kūrybingumo sąlyga. Vienatvėje žmogus randa atsa-
kymus į tokius klausimus, į kuriuos negali atsakyti sa-
vo kasdieniame gyvenime. Kuo dažniau susitiksime su 
savimi, tuo aiškiau jausime, kad esame nepriklausomi 
nuo kitų. Vienatvėje mes kuriame save, dvasiškai pail-
sime, atsigauname ir pasirengiame bendrauti su kitais 
žmonėmis. Turime išsiugdyti gebėjimą vienatvės metą 
paversti maloniu, mus turtinančiu, o ne skaudinančiu ir 
liūdinančiu laiku.

Vienatvė ar laisvė?

Apie tai,
kas

jaudina

Anykščiai: 

�� Birutė Čielienė laiške 
„Bičiulystei“ rašo apie nese-
niai veiklą pradėjusios orga-
nizacijos darbus. 

Prabėgo beveik metai, 
kai buvo įsteigta Anykščių 
rajono sutrikusio intelekto 
jaunuolių  globos asociacija 
„Vertės ratas“, vadovaujama 
Jūratės Vanagienės. Esminis 
jos tikslas – telkti Anykščių 
rajone gyvenančius sutri-
kusio intelekto jaunuolius 
ir suaugusiuosius, jų šei-

Bendrystė teikia džiaugsmą

mas, globėjus bei kitus jų 
interesais veikiančius as-
menis ir skatinti visapusiš-
ką sutrikusio intelekto žmo-
nių integraciją į visuomenę.

Pirmasis renginys, ku-
ris subūrė visus asociaci-
jos narius, buvo susitikimas 
su bioenergetike Svetlana 
Smertjeva. Kitoks, netradici-
nis požiūris į negalią turin-
tį žmogų, praktiniai patari-
mai ir problemos apmąsty-
mas iš dvasingumo pozicijų 

šeimoms suteikė ramybės, 
stiprybės. 

Asociacijos veikla plė-
tėsi, darėsi dinamiškesnė. 
Vasarą dideliu džiaugsmu 
tapo išvyka į Uteną, prie 
Dauniškio ežero, pasigro-
žėti šokančiais fontanais, 
pavaikštinėti ar pasėdėti 
mėgaujantis nuo vandens 
sklindančia gaiva ir muzi-
kos garsais. Buvimas kartu, 
bendravimo džiaugsmas pa-
dėjo pamiršti kasdienybės 

rūpesčius, atsipalaiduoti.
Džiugiausia, kad asoci-

acija pasijuto pastebėta ir 
teigiamai vertinama už ak-
tyvumą, kryptingą veiklą 
bei siekį prisidėti prie neį-
galiųjų bei sveikųjų santy-
kių kaitos. Tad „Vertės ra-
to“ bendruomenė labai ap-
sidžiaugė, kai atsirado ga-
limybė dalyvauti projek-
te „Sportas – sveikata“, ku-
rio veiklos finansuojamos 
Anykščių rajono savivaldy-
bės biudžeto lėšomis. Savi-
valdybės administracija iš 
Sveikatos apsaugos progra-
mos „Vertės ratui“ pasky-
rė 350 eurų – už šias lėšas 
VŠĮ „Sveikatos oazė“ suteikė  
asociacijos nariams ir jų šei-
mos nariams masažo ir ba-
seino su pirtimis  paslaugų. 
Nuostabu, kad tai, kas prieš 
keletą dešimtmečių atrodė 
kaip utopija, šiandien tampa 
natūraliu kasdienybės faktu.

Tikėdama, kad kiekvie-
nas kelias prasideda nuo 
pirmo žingsnio, asociacija 
„Vertės ratas“ viltingai žvel-
gia į ateitį.

Asociacija „Vertės ratas“ vienija sutrikusio intelekto jaunuolius ir jų šeimas.

Akmenės r.: Reikia gyventi su šypsena
�� „Bičiulystei“ laišką at-

siuntusi Janina Žąsytie-
nė pasidalijo įspūdžiais iš 
Akmenės krašto Parkinso-
no bendrijos pirmininkės 
Danutės Rudienės sureng-
tos kelionės į Varnius ir Tel-
šių katedrą. 

Varniuose, buvusioje 
kunigų seminarijoje, įsi-
kūręs Žemaičių vyskupijos 
muziejus, kurio direktorius 

Antanas Ivinskis mus supa-
žindino su įdomiais ekspo-
natais. Iki XVI a. Varniai bu-
vo vadinami Medininkais. 
Tai – buvęs vyskupijos cen-
tras. Požemiuose palaidoti 
garsieji Giedraičiai – 13 vys-
kupų. Kapinėse ilsisi rašyto-
jos Žemaitės tėvai. 

Varniuose, ypatingoje 
aplinkoje, vienuolei Reginai 
Teresiutei padedant, liejo-

me tikro vaško žvakutes. Iš 
jos lūpų išgirdome posakį: 
„Reikia gyventi su šypse-
na, net jei gyvenimas skiria 
sunkių išbandymų.“

Išvykę iš Varnių skubė-
jome į Telšius, kur Katedro-
je mūsų jau laukė kunigas 
kanauninkas Andrejus Sa-
baliauskas. Pavaikščiojome, 
susipažinome su šventove, 
joje saugomomis žemai-

čiams brangiomis relikvijo-
mis. Pasimeldėme prie vys-
kupo Antano Vaičiaus kapo.

Turiningos kelionės 
įspūdžiai, patirtos emoci-
jos mus įkvėpė naujiems 
darbams. Tikime, kad ben-
drijai įsikūrus naujose pa-
talpose – miesto poliklini-
kos pastate, mūsų laukia 
dar daug įdomių renginių 
ir susitikimų.
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Akis bado / širdį glosto 

Jurbarkiškis Stasys Remeikis ir 
Šakių rajone gyvenantis Felik-

sas Cipka kreipėsi į įvairias vals-
tybės institucijas ir „Bičiulystės“ 
redakciją atkreipdami dėmesį, 
kad valstybinės reikšmės kraš-
to kelias 137 KiduliaiJurbar-
kas per Jurbarko Nemuno tiltą  
nėra pritaikytas judėjimo nega-
lią turinčių ir riboto judumo as-
menų poreikiams. Tiltas pasta-
tytas 1978 metais, nuo to laiko 
pėsčiųjų takas nėra rekonstruo-
tas. Tiltą pasitikėjimo teise val-

do valstybės įmonė „Tauragės 
regiono keliai“. 

Pasak S. Remeikio, nuo Nemu-
no tilto  avariniu pėsčiųjų taku 
patenkama į autobusų stotį Vy-
dūno gatvėje. Čia nėra apsaugos 
ir nuvažiavimo (vienoje tako pu-
sėje – aukšti  bordiūrai, kitoje – 
dygliuota gyvatvorė, toliau nėra 
galimybes neįgaliojo vežimėliu 
ar elektriniu skuteriu patekti į ga-
tvę (kelias veda į turgų ir į mies-
tą), nėra saugaus išvažiavimo iš 
sankryžos.

Tiltą per Nemuną neįgaliesiems 
įveikti sudėtinga 

Tam pritarė ir sutrikusio in-
telekto žmonių globos bendri-
jos „Vilniaus viltis“ vadovė Biru-
tė Šapolienė: skaičiuojant paja-
mų dydį naudojamas atskaitos 
taškas – valstybės remiamos pa-
jamos – jau daugelį metų neki-
lo, o, tarkim, minimalus atlygini-
mas, didėjo. Šeimos vengia dirb-
ti, verčiau gyvena iš pašalpų, nes 
ir nedaug uždirbant kyla grėsmė 
netekti socialinio būsto. Šiuo me-
tu norint išlaikyti teisę į socialinį 
būstą asmens be šeimos mėnesio 
pajamos Vilniuje, Kaune, Klaipė-
doje ir rajonuose aplink juos tu-
ri neviršyti 323 eurų, o, pavyz-
džiui, keturių ir daugiau asmenų 
šeimos kiekvieno nario pajamos 
neturi būti didesnės nei 187 eu-
rai. Mažesniuose miestuose šios 
sumos mažesnės. 

Pasak nuo vaikystės neįgalią 
dukrą auginančio vilniečio Algi-
manto Baranausko, jos neįgalu-
mo išmoka – 224 eurai. Todėl ga-
li atsitikti taip, kad jeigu šeimoje 
yra keletas sunkios negalios as-
menų, jų gaunamos pensijos vir-
šys socialiniam būstui gauti nu-
matytas ribas. 

Sunku įsigyti būstą 
Kad problema yra, patvirtino 

ir Lygių galimybių kontrolierės 
patarėjas Vytis Muliuolis. Jo tei-
gimu, Lygių galimybių kontrolie-
riaus tarnyba dėl socialinio būs-
to pernai gavo nemažai skundų. 
Pavyzdžiui, kreipėsi šeima, kurio-
je – 2 sunkesnę negalią turintys 
asmenys. Jie abu pradėjo dirbti. 
Šeimos pajamos nėra didelės, so-
cialiniam būstui gauti numatytą 
sumą viršija, tačiau būsto kredi-
to gauti negali.

Pasak V. Muliuolio, 2015 me-
tų Konstitucinio teismo nutarimu 
rašoma, kad turi būti nustatoma 
tokia pajamų riba, kad žmogus, 
netekęs teisės į socialinį būstą, 
galėtų pajėgti įsigyti būstą. Ypač 
tai aktualu Vilniuje, nes tiek nuo-
mos, tiek būsto įsigijimo kainos 
čia yra labai didelės. Tačiau pa-
sitaiko panašių problemų ir ma-
žuose miestuose. Praėjusiais me-
tais nedideliame mieste gyvenan-
tis asmuo turėjo išsikelti iš socia-
linio būsto, nes jo pajamos viršijo 
įstatyme numatytus dydžius. (Be-
je, pagal dabar galiojančią įstaty-
mo redakciją jis būtų galėjęs pa-
silikti socialiniame būste). Šiuo 
metu žmogus gyvena nuomoja-

mame, pagal negalios pobūdį ne-
pritaikytame būste, nes įsigyti sa-
vo butą neturi vilties. 

B. Šapolienės siūlymu, riba, 
nuo kurios žmogus netektų teisės 
į socialinį būstą, galėtų būti sieja-
ma su minimaliu atlyginimu. Šiuo 
metu tai būtų 380 eurų. 

V. Muliuolio teigimu, Lietu-
voje nustatyta skurdo rizikos ri-
ba – 259 eurai vienam asmeniui. 
Ta suma ir galėtų būti kriterijus 
vertinant, ar žmogus turi teisę į 
paramą. 

Vyriausybės kanceliarijos 
Socia linių ir sveikatos reikalų sky-
riaus patarėja Eglė Neciunskienė 
patvirtino, kad didinti valstybės 
remiamų pajamų dydį planuoja-
ma, tačiau prieš tai reikia atlikti ty-
rimus ir nustatyti minimalų pragy-
venimo lygį šalyje. E. Neciunskie-
nės teigimu, tam reikėtų atsižvelg-
ti į daugelį aspektų, kad valstybės 
remiamų pajamų pakėlimas ne-
didintų noro gyventi iš paramos. 

Savivaldybėms – 
sprendimo teisė 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos Paramos būstui sky-
riaus vedėjas Aloyzas Stapulionis 
pabrėžė, kad tais atvejais, kai tur-
tas ir pajamos už kalendorinius 
metus viršija įstatyme numaty-
tas ribas daugiau nei 25 proc., 
savivaldybės taryba gali nutarti 
leisti nuomoti tą būstą ne socia-
linio būsto sąlygomis, o kaip sa-
vivaldybės būstą rinkos kainomis 
(pirmaisiais metais mokestis ne-
gali būti didesnis nei 20 proc.). 
Pasak A. Stapulionio, socialinio 
būsto plėtra ir nuoma – savaran-
kiška savivaldybės funkcija. Jos 
geriau mato, kam iš tiesų to būs-
to reikia, todėl turėtų būtų verti-
nami konkretūs atvejai. Pvz., sa-

vivaldybė gali priimti sprendimą 
daug vaikų auginančią šeimą pa-
likti gyventi socialiniame būste 
tol, kol jie baigs mokyklą, išimtis 
taikyti neįgaliesiems ir pan. 

Savivaldybės įmonės „Vil-
niaus miesto būstai“ direktorės 
pavaduotoja Rosita Žibelienė at-
kreipė dėmesį, kad savivaldybės, 
skirstydamos būstus ir taikyda-
mos išimtis, turi atsižvelgti ir į 
esamą poreikį. Tarkim, Vilniaus 
mieste šiuo metu socialinio būs-
to laukia 2 142 asmenys, iš jų 425 
neįgalieji. Kai kurie iš jų eilėje sto-
vi jau nuo 2003 metų ir dar ilgiau. 
Savivaldybei sunku apsispręsti, 
ar leisti socialiniame būste pasi-
likti tiems, kurių pajamos virši-
ja nustatytus dydžius, ar suteikti 
būstą tiems, kurie laukia eilėje su 
mažesnėmis pajamomis. 

A. Stapulionis pabrėžė, kad 
kabant apie socialinį būstą di-
džiausia problema – jo trūkumas. 
Artimiausiais metais ES lėšomis 
visoje šalyje bus nupirkta apie 
1 200 būstų. Tačiau ir tai iš esmės 
neišspręs esamos problemos. 

Dalis savivaldybės būstų yra 
parduodama. Neįgaliųjų reikalų 
departamento direktorės Astos 
Kandratavičienės nuomone, už 
juos gautos lėšos turėtų būti nau-
dojamos socialinio būsto plėtrai, 
remontui, kompensacijoms už 
būstą išmokėti. 

Ar neįgalieji turėtų būti 
išskirti? 

A. Baranauskas pacitavo Aukš-
čiausiojo Teismo nutartį, kurioje 
skelbiama, kad tos šeimos, kurios 
augina neįgalų vaiką, patiria di-
desnes išlaidas nei kitos. Šią min-
tį papildė ir V. Muliuolis – Konsti-
tucinis teismas taip pat yra atkrei-
pęs dėmesį, kad vertinant pajamas 
reikėtų atkreipti dėmesį, kaip as-
muo jas naudoja, ar turi papildo-
mų būtinųjų išlaidų. Iš tikrųjų as-
menims, kurie yra netekę darbin-
gumo, gerokai sunkiau realizuoti 
save darbo rinkoje, taip pat jie tu-
ri daugiau išlaidų lyginant su ki-
tomis į valstybės paramą preten-
duojančiomis grupėmis, tarkim, 
našlaičiais. Pastarieji turi daugiau 
galimybių užsidirbti. Dabar visos 
grupės, kurios turi teisę į paramą, 
vertinamos vienodai. 

Posėdyje sutarta, kad reikia 
tobulinti valstybės paramos būs-
tui išsinuomoti ar įsigyti tvarką, 
kad prie šių klausimų dar teks ne 
kartą sugrįžti. 

Aurelija BABinskienė 
Autorės nuotr. 

Pasak Lietuvos neįgaliųjų forumo 
administracijos direktorės Henri-
kos Varnienės, iš jų tik apie 330 
žmonių turi sunkesnę negalią, vi-
si kiti – vidutinę arba lengvesnę. 
Juos įdarbinusioms socialinėms 
įmonėms iš valstybės ir Europos 
Sąjungos biudžetų praėjusiais 
metais buvo skirta 24 mln. eu-
rų parama. 

Kokia situacija atviroje darbo 
rinkoje? Neįgaliuosius įdarbinan-
tys darbdaviai taip pat gali tikėtis 
valstybės paramos, kurią numa-
to Užimtumo rėmimo įstatymas. 
Tačiau atviroje rinkoje dirban-
tiems neįgaliesiems pernai skir-
ta tik apie 4,5 mln. eurų. Dispro-
porcija akivaizdi.

Seimo nario Justo Džiugelio 
teigimu, 2004 m. priimtas Sociali-
nių įmonių įstatymas per 10metį 
tapo ydingu. Pasak jo, neįgalieji 

turi turėti galimybę integruotis į 
atvirą darbo rinką ir sulaukti ade-
kvačios paramos. A. Maldeikienė 
pažymi, kad socialinės įmonės ta-
po gera niša šiuo statusu piktnau-
džiaujantiems verslininkams ir 
tokią praktiką būtina nedelsiant 
stabdyti. Nevyriausybinės neįga-
liųjų organizacijos jau kelerius 
metus kalba apie būtinybę keisti 
įstatymą, siekia, kad jis užtikrintų 
sunkiausią negalią turinčių žmo-
nių įdarbinimą. Socialinės apsau-
gos ir darbo ministras Linas Ku-
kuraitis pritaria, kad socialinių 
įmonių reformai reikia efekty-
vių ir kompleksinių sprendimų. 
Ir greitų, mat šių metų biudže-
te numatytas tik trečdalis socia-
linėms įmonėms reikalingų lėšų. 

Plačiau apie Seime vykusią 
diskusiją – kitame „Bičiulystės“ 
numeryje. 

Aldona Milieškienė

Socialinėms įmonėms 
nepalanki statistika

(atkelta iš 1 psl.)

Socialiniai būstai –  
vis dar neišspręsta problema

(atkelta iš 1 psl.)

Lygių galimybių kontrolierės patarėjas Vytis Muliuolis (dešinėje) mano, kad 
aprūpinimo socialiniu būstu tvarką dar reikia tobulinti. 

Vilnietis Algimantas Baranauskas įsitikinęs, kad pajamų ribos pretenduojan-
tiems į socialinį būstą turėtų būti didesnės.

Tiltas per Nemuną prie Jurbarko nėra saugus neįgaliesiems vežimėliuose.

Mieli „Bičiulystės“ skaitytojai,
Kviečiame Jus siųsti savo nuotraukų, kuriose užfiksuoti akis badan-

tys ar širdį glostantys vaizdai. Juk kiekvienam tenka pastebėti dalykų, 
kurie ypač pradžiugina arba atvirkščiai – nuliūdina. Pasidžiaukime 
gražiais pavyzdžiais, iškelkime viešumon negeroves. Prie nuotraukų 
lauksime ir komentarų.

Būkime pilietiški!
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Daktaras
Aiskauda

Konsultuojame, 
komentuojame 

Anksčiau galiojusi tvarka 
sveikatos apsaugos ministro įsa-
kymu buvo pakeista siekiant pa-
gerinti paslaugų prieinamumą ir 

aprūpinti daugiau žmonių jiems 
reikiamomis priemonėmis, pa-
vyzdžiui, įtvarais. Šiuo metu Vals-
tybinė ligonių kasa (VLK) jau pa-
sirašo sutartis su gamintojais – 
planuojama, kad bus pasirašytos 
sutartys su daugiau nei 20 įmo-
nių, kurios aprūpins žmones rei-
kiamomis OTP bei klausos ap-
aratais. 

„Žmogui, kuriam skauda ir 
reikia pagalbos, yra labai svar-
bu, kad pagalba būtų suteikta 
kuo greičiau. Individualiai pa-
gaminti ortopedijos priemones 
ilgai užtrunka, o serijinės gamy-
bos OTP žmogui bus galima pri-
taikyti iš karto“, – sako VLK di-

rektoriaus pavaduotoja Nerin-
ga Bernotienė. Pasak jos, seri-
jiniu būdu gaminamoms OTP 
yra nustatytos žemesnės bazi-
nės kainos, pagal kurias kom-
pensuojamos OTP išlaidos, nei 
gaminamoms pagal užsakymą. 
Tai reiškia, kad bus galima su-
mažinti laukimo eiles OTP gau-
ti. Taip pat sumokant mažiau 
už paprastus įtvarus, kurie iki 
šiol valstybei kainuodavo labai 
brangiai, atsiras galimybė pra-
dėti kompensuoti naujas, mo-
dernesnes OTP. 

 Taip pat įsigaliojus naujajai 
tvarkai nuo šių metų keičiasi ir 
klausos aparatų bei akių prote-

zų kompensavimo tvarka, todėl 
žmonėms nebereikės laukti ei-
lėse, kad gautų jiems reikiamas 
priemones. 

„Iki šiol klausos aparatai buvo 
perkami centralizuotai. Tai reiš-
kia, kad žmogus gydymo įstaigo-
je turėjo stoti į eilę ir laukti, kol 
jam bus išduotas klausos apa
ratas. Nuo šiol, gydytojui nusta-
čius, kad žmogui reikalingas klau-
sos aparatas, jį bus galima gauti 
sutartį su ligonių kasomis suda-
riusioje įmonėje. Be to, gydantis 
gydytojas, atsižvelgdamas į kur-
tumo laipsnį, nurodys, kokios 
grupės aparato reikia: vaikams 
iš viso yra 4, o suaugusiems – 5 

klausos aparatų grupės“, – teigia 
N. Bernotienė. 

Gydantis gydytojas privalo su-
teikti žmonėms visą reikiamą in-
formaciją apie tai, kokios įmonės 
gali išduoti klausos aparatą. Tai 
pasitikrinti galima ir ligonių ka-
sų interneto svetainėje. 

Iš viso 2017 m. OTP kompen-
suoti Privalomojo sveikatos drau-
dimo fonde yra numatyta 13,3 
mln. eurų, iš jų – 725 tūkst. eurų 
klausos aparatams. Ligonių kasos 
apmokės bazinę klausos aparatų 
kainą, o žmogui, norinčiam įsigyti 
brangesnį aparatą, reikės primo-
kėti kainų skirtumą.

Vlk ir „Bičiulystės“ inf.

Nauja kompensavimo tvarka: mažesnės kainos  
ir daugiau aprūpintų žmonių 

Nuo šių metų įsigaliojo 
nauja ortopedijos tech-
ninių priemonių (OTP) 
kompensavimo tvarka, 
pagal kurią bus kompen-
suojamos ne tik individu-
aliai pagamintos, bet ir 
serijinės gamybos OTP. 
Taip pat keičiasi klausos 
aparatų bei akių prote-
zų kompensavimo tvarka.

Šiuolaikinė medicina ilgai 
trunkantį stresą laiko svar-

biausiu ankstyvo odos suvytimo 
faktoriumi. Mat nuolatinė įtam-
pa sukelia veido raumenų trau-
kulius. Dėl to odos elastingos 
skaidulos išsitempia daugiau, 
negu reikia, todėl sumažėja jų 
susitraukimo galia. 

Be to, streso hormonas adre-
nalinas siaurina kraujagysles. 
Šis veiksnys ypač neigiamai vei-
kia smulkiausias kraujagysles 
(kapiliarus), esančias odos pa-
viršiuje. Suprantama, kad dėl 
ilgalaikio streso oda nebegauna 
reikiamo kiekio deguonies ir ki-
tų medžiagų.

Antrasis streso hormonas 
kortizonas yra adrenalino prie-
šingybė: jis stabdo ląstelių dali-
jimąsi ir kolageno skaidulų su-
sidarymą.

Paaiškinimai: 
1. Adrenalinas – antinksčių 

šerdinės dalies hormonas, sti-
muliuojantis širdies darbą ir 
medžiagų apykaitą, didina krau-
jospūdį, cukraus kiekį kraujyje, 
lėtina žarnyno peristaltiką.

2. Kortizonas – antinksčių 
žievės hormonas, mažinantis or-
ganizmo jautrumą, gydo uždegi-
mą, alergiją. 

3. Kolagenas – siūlinis balty-
mas, svarbiausias odos ir jungia-
mųjų audinių komponentas, su-
darantis kremzles, kaulus. Beje, 
žmogaus organizme kolagenas 
sudaro apie 1/4 visų baltymų. 

Pastaba: organizmas, rea-
guodamas į stresą, visais atve-
jais kraujyje padidina tam tikrų 
hormonų (pavyzdžiui, adrenali-
no) kiekį. Dėl to sustiprėja gal-
vos smegenų, plaučių, širdies ir 
raumenų aprūpinimas krauju, 
padidėja gliukozės lygis, padaž-
nėja kvėpavimas, širdies plaki-
mas, nes organizmas ruošiasi 
atremti pavojingo „priešo“ ata-
ką. Ir dar: įsidėmėtina, kad nedi-
deli stresai grūdina organizmą.

Neigiami faktoriai, 
kuriuos sukeliame patys

Vieni faktoriai, pavyzdžiui, 
amžius, nepriklauso nuo žmo-
gaus, kitus faktorius mes sąmo-
ningai ar nesąmoningai sukelia-
me patys, pavyzdžiui, provokuo-
dami stresines situacijas. Taigi, 

stresas blogina kraujotaką, grei-
čiau atsiranda raukšlių.

Veido odos raukšlėjimuisi 
įtakos turi:
 rūkymas (nikotinas siau-

rina kraujagysles, blogina me-
džiagų apytaką, nuo jo pilkėja 
veidas), 
 alkoholio vartojimas (al-

koholis kenkia kepenims), 
 per ilgas kaitinimasis sau-

lėje nepridengtu veidu (spindu-
liai ardo ląsteles, gali visam lai-
kui atsirasti raukšlių),
 kai metų metais neskiria-

ma deramo dėmesio mitybai.
Pastabos:
1. Vartojamų baltymų, rieba-

lų, angliavandenių santykis turi 
būti toks: 25–30 % – 10–15 % – 
55–60 %. 

2. Organizmui neturi trūkti 
skysčių: jei sveika širdis ir inks-
tai, patartina per dieną išgerti 
6–8 stiklines vandens). 

3. Pasyvų poilsį reikia derin-
ti su aktyviu.

4. Nors miego trukmė yra la-
bai individuali, tačiau daugumai 
žmonių reiktų miegoti 7–8 val.

5. Streso kategorijai priski-
riamas dar ir toks faktorius, kaip 
nuolatinis „persitempimas“ (ne-
retai savanoriškas) darbe ar mo-
kymosi įstaigoje (daug darbo – 
maža poilsio). 

Malonus įvykis –  
irgi stresas 

Mūsų organizmas reaguoja 
ne tik atsiradus „priešo“ grės-
mei, bet ir malonių įvykių atve-
jais (vestuvės, vaiko gimimas, 
persikraustymas į naują butą, 
loterijoje laimėtas brangus daik-
tas ir t. t.). Be to, stresui būdin-
ga organizmo reakcija gali būti 
net ir tada, kai žmogus po ku-
rio laiko tik prisimena stresinę 
situaciją. 

Kai stresas trunka ilgiau 
kaip dvi savaites

Yra žmonių, kuriuos susarg-
dina net ir nedidelis trumpa-
laikis stresas. Tačiau daugumai 
žmonių ligą sukelia tik toks stre-
sas, kuris trunka ilgiau kaip dvi 
savaites. 

Beje, stresas, atsiradęs dėl 
psichinės ar fizinės traumos, 
bei įvairios ligos dažniausiai 

sukelia kokią nors neurozę. Su-
sirgus neuroze pradžioje atsi-
randa didesnis nuovargis, dau-
giau prakaituojama, padažnėja 
širdies plakimas, galimi miego 
sutrikimai. 

Paaiškinimai: 
1. Neurozė suprantama kaip 

psichinės kilmės liga, kylanti 
dėl žmogaus vidinės graužaties 
arba dėl labai jį skaudinančių 
konfliktų su aplinka. Yra įvai-
rių neurozės formų, pavyzdžiui, 
neurastenija, isterija, įkyriosios 
būsenos. 

2. Neurastenija – liguista psi-
chikos būsena, viena dažniausių 
neurozės formų. Ligonis greitai 
išsenka, pasidaro nervingas, la-
bai jautrus, irzlus. Ši liga papras-
tai prasideda po psichikos trau-
mos, protinio pervargimo, nesi-
laikant darbo ir poilsio režimo.

3. Isterija reiškiasi priepuo-
liais, įvairiais psichikos, jutimo, 
judėjimo, vidaus organų veiklos 
sutrikimais. Isterijai būdinga 
įtaigumas, savitaigumas, nuo-
taikos nepastovumas. Isteriją 
sukelia staigios ar ilgą laiką psi-
chiką traumuojančios situacijos. 
Sergantį gali ištikti ir judesių, 
emocijų „audra“ arba visiškas 
sustingimas, gali sutrikti sąmo-
nė, atsirasti haliucinacijų. Ligo-
nio elgesį lemia stiprios emoci-
jos, kurios reiškiasi įvairiais fi-
ziniais reiškiniais. Dėl psichinės 
įtampos ligoniui paprastai skau-
da skrandį, galvą, ji svaigsta, kar-
tais nutirpsta kūno dalys, ligo-
nis negali stovėti ir vaikščioti. 
Šie sutrikimai dažniausiai būna 
ryškūs ir trumpalaikiai.

4. Įkyriosios būsenos (t.y. li-
guistos psichikos būsenos) turi 
šiuos požymius: žmogų kamuo-

ja įkyrios mintys, abejonės, vaiz-
diniai, prisiminimai, baimė, po-
traukiai, kurių jis negali atsikra-
tyti, nors ir supranta, kad jie ne-
pagrįsti ir beprasmiški.

Depresijos variantai
Prie streso pasekmių taip 

pat priskiriama keletas depre-
sijos variantų, kurie turi gerokai 
daugiau šios ligos požymių negu 
surašyta trumpame depresijos 
apibrėžime (žr. žemiau). Štai jie:
 abejingumas viskam, kas 

dar vakar džiugino,
 nerimas, 
 nervinis dirglumas, 
 sielvartas, 
 nebesidomėjimas įprasti-

ne veikla (ir net malonumais), 
  nemiga arba, priešingai, 

mieguistumas rytais, 
 apetito pablogėjimas, 
 energingumo sumažėjimas,
 mintys apie mirtį, savižu-

dybę arba bandymai nusižudyti,
 bloga atmintis, 
  nesugebėjimas susikon-

centruoti ir priimti sprendimus.
Paaiškinimas: depresija – 

prislėgtos psichikos būsena, 
kuriai būdinga prasta nuotaika, 
pažintinių vaizdinių sutrikimas. 
Depresijos metu sulėtėja mąsty-
mas, judesiai, sutrinka vidaus 
organų veikla.

Pastabos: 
1. Nervų sistemos ligos su-

trikdo daugelį organizmo pro-
cesų. Dėl to išbąla ar nesveikai 
parausta veido oda, pastebimai 
mažėja ar didėja svoris, lūžinė-
ja ir slenka plaukai.

2. Įsidėmėtina, kad užvis la-
biausiai nukenčia veido oda – 
vienas iš sveikatos indikatorių.

Romualdas OGinskAs

Ankstyvas veido odos suvytimas: 
svarbiausias faktorius – stresas Nors Lietuvoje cukrinio diabeto 

paplitimas yra vienas mažiau-
sių Europos Sąjungoje, tačiau ser-
gančiųjų šia liga skaičius kasmet 
auga. Jei 2001 m. cukriniu diabetu 
sirgo vienas iš 90 šalies gyventojų, 
tai 2015aisiais – jau vienas iš 29. 

Susirgęs cukriniu diabetu 
žmogus gali gyventi kelerius me-
tus nejausdamas aiškių simpto-
mų, tačiau laikui bėgant dide-
lis cukraus kiekis kraujyje gali 
smarkiai pakenkti daugeliui or-
ganų sistemų ir sukelti širdies 
infarktą, insultą, nervų pažeidi-
mus, inkstų funkcijos nepakan-
kamumą, aklumą, impotenciją 
bei infekcijas. Anot mažų kainų 
vaistinių tinklo „Camelia“ vaisti-
ninkės Žydrūnės Muzikevičiūtės, 
žmonės dažnai ignoruoja cukri-
nio diabeto simptomus, o diagno-
zę išgirsta tada, kai jau būna per 
vėlu kažką pakeisti. Dėmesį bū-
tina atkreipti į tokius komplek-
sinius pokyčius kaip pagausėjęs 
šlapinimasis, troškulys, nuolati-
nis alkio jausmas, regos sutriki-
mai, drebulys, galūnių skausmai, 
dilgčiojimas, tirpimas, nejautra ir 
net dažnos grybelinės infekcijos.

„Žinoma, nustatyti ligą iš pa-
vienių simptomų yra sudėtinga. 
Tikrajai diagnozei paneigti arba 
patvirtinti yra reikalingi labora-
toriniai tyrimai, kuriais nustato-
mas gliukozės, glikolizinto hemo-
globino, C peptido bei paties in-
sulino kiekiai kraujyje, taip pat 
imamas gliukozės tolerancijos 
mėginys“, – sako Ž. Muzikevičiūtė.

Prevenciniai tyrimai ypač re-
komenduojami asmenims, pri-
klausantiems rizikos grupėms. 
Viena iš pagrindinių ligos prie-
žasčių – paveldimumas. Padidė-
jusią riziką susirgti cukriniu dia-
betu turi ir asmenys, kenčiantys 
nuo nutukimo bei antsvorio, ser-
gantys arterine hipertenzija, šir-
dies ir kraujagyslių ligomis, tu-
rintys lipidų apykaitos sutrikimų 
bei moterys, kurios gimdė sun-
kesnius nei 4 kg naujagimius ar-
ba nėštumo metu sirgo diabetu.

Siekiant išvengti cukrinio dia
beto svarbu sportuoti, maitintis 
sveikai, nepersivalgyti, praleisti 
užtektinai laiko gryname ore ir 
reguliariai lankytis pas gydytoją. 
Kruopšti prevencija ir savalaikės 
konsultacijos padės saugoti svei-
katą ir taupyti išlaidas vaistams.

„Bičiulystės“ inf.

Pirmieji simptomai – 
nekalti, bet svarbūs 
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paprastai: pasivažinėjimu ir jo-
dinėjimu žirgais. Deja, po K. Di-
neikos mirties šie planai liko ne-
įgyvendinti. 

Jojimą ėmėsi pritaikyti 
neįgaliesiems

Vakarų Europoje sėkmingai 
pradėjus praktikoje taikyti hi-
poterapijos  gydymo metodus 
ir sulaukus akivaizdžių pacien-
tų sveikatos pagerėjimo pavyz-
džių, ir „Arklio muziejuje“ buvo 
susirūpinta, kaip jojimo terapiją 
panaudoti neįgaliems žmonėms. 
Muziejuje organizuotose moksli-
nėse konferencijose apie gydymą  
jojant žirgais ir pasiektus rezulta-
tus pranešimus skaitė Birštono 
žirgyno trenerė Saulė Mereckie-
nė ir Neįgalaus jojimo asociacijos 
vadovė dr. Laura Straubergaitė. 
Tarp Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos, Anykščių rajono savivaldybės 
ir tuometinės Niūronių žirgų fer-
mos savininkės Anykščių žemės 
ūkio mokyklos buvo sudaryta tri-

šalė sutartis. Neįgaliųjų draugijai 
skyrus lėšų prasidėjo jojimo ma-
niežo po stogu įrengimo ir jojimo 
pritaikymo neįgaliems žmonėms 
darbai. Žemės ūkio mokyk lai nu-
traukus sutartį, Niūronių fermą 
įsigijo sporto klubas „Vilartas“. 
Trišalės sutarties nariai toliau 
tęsė darbus. 

Sėkminga latvių patirtis 
Anykščių rajono savivaldy-

bė dalyvavo latvių organizuota-
me projekte „Gydymas gyvūnais“ 
(„Gyvūnų terapija stiprinant so-
cialinę aplinką tarp LatvijosLie-
tuvos  pasienio bendruomenių“). 
Projekte dalyvavo 11 partnerių iš 
Latvijos ir 4 – iš Lietuvos. Džiugi-
na latvių pasiekimai šioje srityje. 
Latvijoje hipoterapija yra įteisin-
ta, o gydymo žirgais paslaugos 
pacientams apmokamos iš ligo-
nių kasos. Dalyvaudamas pro-
jekte žirginio sporto klubas įsi-
gijo keltuvą neįgaliesiems. Tre-
niruotes pradėjo lankyti neįga-
lūs vaikai. Trenerio Stasio Uoge-
los paruošta raitelė Judita Tuka-
čiauskaitė  dalyvavo Raudondva-
ryje įsikūrusiame Šeduvos tech-
nologijų ir verslo mokyklos žir-
gyne organizuojamose Lietuvos 
specia liosios olimpiados jojimo 
čempionate „Suvaldyk žirgą“, du 
kartus užėmė prizines vietas. 

Be baimės sėda ant žirgų
Anykščių rajono socialinių 

paslaugų centras vykdė tęstinį 
projektą „Pažinkime savo kraštą 
iš arčiau“. Viena iš jo veiklų buvo 
Dienos centro lankytojų su nega-
lia išvykos į žirginio sporto klu-
bą Niūronyse. Tokių išvykų me-
tu psichikos ir kitokią negalią 

turintys neįgalieji susipažino su 
žirgais ir pradėjo jodinėti. Dienos 
centro darbuotoja Agnė Eimon-
tienė prisiminė, kad pradžia bu-
vo sunki. Vaikai bijojo net prieiti 
ir paglostyti žirgus. Teko prašy-
ti tėvelių, kurie taip pat dalyvau-
davo jojimo užsiėmimuose, pa-
galbos. Dabar visi be baimės sė-
da ant žirgų. Kai lankiausi sporto 
klube „Vilartas“, diena buvo ap-
niukusi ir snigo, tačiau iš autobu-
siuko išlipę neįgalūs raiteliai ne-
pabūgo darganos, sėdo ant žirgų 
ir lydimi žirgyno darbuotojų iš-
jojo į mišką. Kiti, kuriems reika-
linga ypatinga priežiūra, jodinė-
jo aikštelėje. Noras bendrauti su 
žirgais, jodinėti buvo stipresnis 
už gamtos išdaigas. Tokių pamo-
kų nauda – pirmiausia gera nuo-
taika. Mažėja nervingumas, būna 
geresnis miegas ir poilsis. Po tru-
putį gerėja gyvenimo kokybė, tei-
kianti vilties būti sveikesniems ir 
laimingesniems. 

Reikia plėsti specialistų 
komandą

Vis dėlto norint pasiekti dar 
geresnių neįgaliųjų raitelių svei-
katos pagerėjimo rezultatų, rei-
kia, kad kartu komandoje dirb-
tų daugelio sričių specialistai. Su 

žirgu dirbantis treneris turi būti 
patyręs raitelis ir medikas, pui-
kiai išmanantis raitelio bei žir-
go kineziologiją ir biomechani-
ką. Asmenims, turintiems specia
liųjų poreikių, jodinėjant žirgais, 
turi dalyvauti specialusis peda-
gogas, taikomosios kūno kultū-
ros specialistas. Jeigu siekiama 
psichoterapinių tikslų – ir papil-
domą kvalifikaciją turintis psi-
choterapeautas. Visi specialistai 
turi stebėti raitelio sveikatos po-
kyčius. „Vilarto“ sporto klubo va-
dovė Vilmantė Veršulienė sutin-
ka, kad tiek aprėpti vienam tre-
neriui neįmanoma. Specialistų 
apmokymas arba pakvietimas 
iš kitur, kaip ir jojimo terapijai 
tinkančių ramių,  tvirtos psichi-
kos žirgų išlaikymas, reikalauja 
nemažų lėšų. Vadovės manymu, 
žirgyne trūksta darbo su specia
liųjų poreikių asmenimis patir-
ties ir vadybos žinių turinčio dar-
buotojo, kuris organizuotų gydo-
mojo jojimo programas ir įtrauk-
tų visus šios srities specialistus. 
Belieka tikėtis, kad geranoriško 
Anykščių rajono  savivaldybės, 
Neįgaliųjų draugijos, Anykščių ra-
jono socialinių paslaugų centro ir 
„Vilarto“ sporto klubo šeimininkų 
bendradarbiavimo dėka kurorto 
statusą gavusiame rajone ir toliau 
bus puoselėjamos gydomojo joji-
mo programos

 Profesoriaus P. Vasinauskas 
rašė, kad arklius reikia iš nau-
jo prisijaukinti. Praeityje arkliai 
buvo reikalingi karo žygiuose, 
žemės ūkyje, transporte, o dabar 
naudojami žirginiame sporte, tu-
rizme. Beliko arklį prisijaukinti 
gydomojo jojimo, fizinės ir dva-
sinės žmogaus sveikatos stipri-
nimo srityse. Niūronys tada taps 
draugišku visų žmonių su nega-
lia centru. 

egidijus Musteikis

Tyrimas buvo pradėtas gavus 
Lietuvos neįgaliųjų forumo skun-
dą, kuriame teigiama, kad Seimo 
rinkimuose iš 1987 rinkimų apy-
linkių tik 799 buvo pritaikytos 
asmenų su negalia poreikiams, 
o 1188 rinkimų apylinkėse tin-
kamos sąlygos nebuvo sudary-
tos: asmenys su judėjimo nega-
lia neturėjo galimybės savaran-
kiškai patekti į balsavimo patal-
pą (pastatuose yra laiptai, nėra 
įrengtų arba įrengti netinkamo 
aukščio pandusai, jie užtverti ar-
ba užstatyti daiktais, įėjimo du-

rys per siauros, nėra galimybės 
savarankiškai jų atidaryti sėdint 
rateliuose, durys atsidaro į išorę 
ir pan.), rinkimų patalpose nėra 
įrengta nei viena balsavimo kabi-
na, skirta užpildyti rinkimų biu-
letenį sėdint kėdėje ar neįgalio-
jo vežimėlyje, netinkamas bal-
savimo biuletenių pritaikymas 
asmenims, turintiems regėjimo 
negalią, netinkamai pateikta in-
formacija rinkėjams apie kandi-
datus, rinkimų procedūrą (nėra 
didesniu formatu atspausdintos 
informacijos silpnaregiams, ra-
teliais judantiesiems informaci-
ja pakabinta per aukštai), nėra 
užtikrintas pakankamas ir būti-
nas paramos teikimas, kad bal-
suoti galėtų visi asmenys, nepai-
sant negalios pobūdžio. Skunde 
taip pat teigiama, kad valstybė 
nededa pastangų pašalinti kliū-
tis asmenims su negalia visapu-
siškai dalyvauti politiniame ir vi-
suomenės gyvenime.

Pagal Seimo rinkimų įstaty-
mą,  už balsavimo bei apygardų ir 
apylinkių rinkimų komisijų būsti-
nių patalpų išlaikymą, balsavimo 
patalpų įrengimo inventoriaus 

įsigijimą ir išsaugojimą apmoka-
ma iš savivaldybių biudžetų.

Vyriausiosios rinkimų komi-
sijos primininkas Zenonas Vai-
gauskas patikslino, kad situacija 
buvo dar blogesnė: 2016 m. Sei-
mo rinkimuose iš 1996 rinkimų 
apylinkių tik 699 balsavimo pa-
talpos buvo pritaikytos asme-
nims su negalia. Komisijos pir-
mininkas nurodė, kad, rengian-
tis Seimo rinkimams, komisija 
2016 m. kovo mėnesį kreipėsi į 
visas savivaldybes, prašydama 
patikrinti ir įvertinti savivaldy-
bės teritorijoje esančių balsavi-
mo patalpų būklę. Gavusi infor-
maciją apie prastas balsavimo 
patalpas, komisija prašė apygar-
dų ir apylinkių rinkimų komisi-
jas pasirūpinti, kad savivaldy-
bių administracijos skirtų tinka-
mas patalpas balsavimui, taip pat 
kad būtų užtikrinta teisė balsuo-
ti ir asmenims su negalia. Z. Vai-
gauskas teigia, kad, esant tokiai 
situacijai, komisija rekomenduo-
ja asmenims su negalia balsuoti 
namuose, nes įrengti balsavimo 
patalpų, pritaikytų tokiems as-
menims, neturi įgaliojimų ir lėšų.

Neįgaliųjų teisių konvenci-
ja numato, kad valstybės privalo 
užtikrinti neįgaliesiems politines 
teises ir galimybę jas įgyvendin-
ti lygiai su kitais asmenimis bei 
įsipareigoja užtikrinti neįgaliųjų 
teisę ir galimybę balsuoti ir bū-
ti išrinktiems inter alia, užtikri-
nant, kad balsavimo procedūros, 
patalpos ir medžiaga būtų atitin-
kamos, prieinamos ir jas būtų ga-
lima lengvai suprasti ir naudoti.

Lygių galimybių kontrolierė 
Agneta Skardžiuvienė teigia, kad 
Vyriausiosios rinkimų komisijos 
rekomendacija asmenims su ne-
galia balsuoti namuose neužtikri-
na šių asmenų pilnavertės teisės 
dalyvauti rinkimuose su kitais 
asmenimis ir neatitinka Neįga-

liųjų teisių konvencijos nuosta-
tų. Taip pat, pasak kontrolierės, 
savivaldybių lėšų trūkumas ne-
gali būti pateisinamas pagrindas 
nepritaikyti balsavimo patalpų. 
Kontrolierė ragina Lietuvos sa-
vivaldybes imtis visų reikiamų 
priemonių, kad asmenys su ne-
galia galėtų veiksmingai ir visa-
pusiškai dalyvauti politiniame ir 
visuomenės gyvenime.

Atlikusi tyrimą, kontrolierė 
kreipėsi į Socialinės apsaugos ir 
darbo ministeriją siūlydama su-
daryti tarpinstitucinę darbo gru-
pę dėl teisės aktų projektų, su-
sijusių su Neįgaliųjų teisių kon-
vencijos tinkamu įgyvendinimu, 
parengimo.

„Bičiulystės“ inf. 

Arklius reikia iš naujo prisijaukinti

Seimo rinkimuose asmenims su negalia  
nebuvo sudarytos vienodos galimybės balsuoti

Lygių galimybių kontro-
lierė nustatė, kad 2016 
metais vykusiuose visuo-
tiniuose Lietuvos Respub-
likos Seimo rinkimuose 
asmenims su negalia ne-
buvo sudarytos sąlygos 
veiksmingai juose daly-
vauti, kaip tai numato 
Jungtinių Tautų neįgalių-
jų teisių konvencija, ku-
rios nuostatas Lietuva yra 
įsipareigojusi įgyvendinti.

(atkelta iš 1 psl.)

Jojimas. Agnės Eimontienės nuotr.

Pasivažinėjimas su arkliais.

„Bičiulystę“ skaitykite ir atnaujintoje 
interneto svetainėje. 

nuo šiol registruoti vartotojai gali 
komentuoti joje skelbiamus straipsnius.

www.biciulyste.lt
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 6.35, 
8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 9.05 
– orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, sausio 16 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

89 s. 10:00 Ten, kur namai 1. N-7. 1/9 
s. (kart.). 10:45 Laisvės vėliavnešiai. 
(kart.). 11:15 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(kart.). 11:45 Savaitė. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 
Ten, kur namai 1. N-7. 1/10 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 19:19 Sportas. 
19:22 Orai. 19:30 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio 
centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Premje-
ra. „Laisvės kaina. Savanoriai“. N-7. 
10 s. 22:25 Trumposios žinios. 22:30 
Premjera. Juodoji naktis Paryžiuje. 
(subtitruota). 23:25 Trumposios ži-
nios. 23:30 Premjera. Valdžios tvir-
tovė. N-7. 19 s. 00:35 Laisvės vėliav-
nešiai. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 
01:10 Komisaras Reksas. N-7. 89 s. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:10 Karinės paslaptys. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. (kart.). 05:30 Tei-
sė žinoti. (kart.).

Antradienis, sausio 17 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

90 s. 10:00 Ten, kur namai 1. N-7. 
1/10 s. (kart.). 10:50 Stilius. (kart.). 
11:30 Klausimėlis.lt. (kart.). 11:45 
Juodoji naktis Paryžiuje. (subtitruota, 
kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 Ten, kur 
namai 1. N-7. 1/11 s. 17:10 Klauski-
te daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu 
į gestų kalbą). 19:19 Sportas. 19:22 
Orai. 19:30 Emigrantai. 20:25 Lote-
rija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Spor-
tas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Nemu-
nu per Lietuvą“. 22:25 Trumposios ži-
nios. 22:30 Istorijos detektyvai. 23:20 
Trumposios žinios. 23:25 Da Vinčio 
demonai 2. N-14. 2/5 s. (subtitruota). 
00:20 Stilius. (kart.). 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 
90 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Emigrantai. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per 
Lietuvą“. (kart.). 05:00 LRT radijo ži-
nios. 05:05 Istorijos detektyvai. (kart.).

trečiadienis, sausio 18 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 91 

s. 10:00 Ten, kur namai 1. N-7. 1/11 s. 
(kart.). 10:50 Emigrantai. (kart.). 11:45 
Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per 
Lietuvą“. (kart.). 12:40 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauski-
te daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 Ten, 
kur namai 1. N-7. 1/12 s. 17:10 Klaus-
kite daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu 
į gestų kalbą). 19:19 Sportas. 19:22 
Orai. 19:30 Gyvenimas. 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 
Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Auk-
sinis protas. 22:45 Trumposios žinios. 
22:50 Premjera. Pinigai ir galia. N-7. 1 
s. 00:25 Trumposios žinios. 00:30 Ke-
liai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras 
Reksas. N-7. 91 s. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Gyvenimas. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Auksinis protas. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Auksi-
nis protas. (tęsinys, kart.). 05:25 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.).

ketvirtadienis, sausio 19 d.
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 92 

s. 10:00 Ten, kur namai 1. N-7. 1/12 s. 
(kart.). 10:50 Gyvenimas. (kart.). 11:45 
Istorijos detektyvai. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 

Ten, kur namai 1. N-7. 1/13 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 19:19 Spor-
tas. 19:22 Orai. 19:30 Specialus tyri-
mas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 21:05 Dėmesio centre. 
21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Lo-
terija „Jėga“. 21:30 Lietuvos patriotai. 
22:45 Trumposios žinios. 22:50 Suk-
ti reikaliukai. N-14. 00:55 Trumposios 
žinios. 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 92 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 Specialus tyrimas. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Lietuvos patriotai. (kart.). 05:00 LRT 
radijo žinios. 05:05 Lietuvos patriotai. 
(tęsinys, kart.). 05:25 Laisvės vėliav-
nešiai. (kart.).

Penktadienis, sausio 20 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

93 s. 10:00 Ten, kur namai 1. N-7. 
1/13 s. (kart.). 10:50 Specialus tyri-
mas. (kart.). 11:45 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. (kart.). 12:40 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauski-
te daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 Ten, 
kur namai 2. N-7. 2/1 s. 17:10 Klaus-
kite daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu 
į gestų kalbą). 18:38 Sportas. 18:41 
Orai. 18:45 Speciali laida. JAV prezi-
dento inauguracija. Tiesiogiai iš Va-
šingtono ir Vilniaus. 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Loteri-
ja „Jėga“. 21:00 Duokim garo! 22:35 
Trumposios žinios. 22:40 Gamtos ins-
pektoriai. 23:05 Vaiduoklis. N-7. 01:15 
Trumposios žinios. 01:20 Komisaras 
Reksas. N-7. 93 s. (kart.). 02:10 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radi-
jo žinios. 03:05 Stilius. (kart.). 03:45 
Klausimėlis.lt. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 „Eurovizija 2017“. (kart.).

Šeštadienis, sausio 21 d. 
06:05 Specialus tyrimas. (kart.). 

07:00 Nacionalinė ekspedicija „Nemu-
nu per Lietuvą“. (kart.). 07:55 Premje-
ra. Nauji Piterio Peno nuotykiai 2. 2/24 
s. 08:20 Tatonka ir mažieji draugai. 
10 s. 08:30 Šervudo padauža Robi-
nas Hudas. 6 s. 08:45 Džiunglių kny-
ga 1. 36 s. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, 
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 La-
bas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:10 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Įdo-
miausios pasaulio keistenybės. 2 d. 
(subtitruota). 13:05 Pasaulio doku-
mentika. Laukinė Aliaskos gamta. 2 
d. Vasara. 14:05 Džesika Flečer. N-7. 
1, 2 s. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų kalbą). 16:00 Klausimėlis.lt. 
16:30 Sveikinimų koncertas. 18:00 
Keliai. Mašinos. Žmonės. 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 18:45 
Sportas. 18:48 Orai. 18:55 Bėdų tur-
gus. (Subtitruota). 19:40 Stilius. 20:25 
Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
21:00 „Eurovizija 2017“. 22:50 Trum-
posios žinios. 22:55 Premjera. Po-
pietės su Margerit. N-7. (subtitruota). 
00:30 Trumposios žinios. 00:35 Pa-
saulio dokumentika. Įdomiausios pa-
saulio keistenybės. 2 d. (subtitruota, 
kart.). 01:30 Pasaulio dokumentika. 
Laukinė Aliaskos gamta. 2 d. Vasara. 
(kart.). 02:25 Džesika Flečer. N-7. 1, 
2 s. (kart.). 04:00 Stilius. (kart.). 04:45 
Lietuvos patriotai. (kart.).

Sekmadienis, sausio 22 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. (kart.). 06:35 

Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 
07:30 Šventadienio mintys. 08:00 Gim-
toji žemė. 08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 09:00 Premjera. Nauji Pi-
terio Peno nuotykiai 2. 2/25 s. 09:25 
Džiunglių knyga 1. 37 s. 09:35 Prem-
jera. Auklė Mun. 14 s. 09:45 Premje-
ra. Šikšnosparnis Patas. 9 s. 10:00 
Gustavo enciklopedija. (Subtitruota). 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 12:00 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Erdvės. Pa-
saulio žavesys. 10 d. Paslaptingosios 
Japonijos salos. (subtitruota). 13:00 
Pasaulio dokumentika. Premjera. Ste-
buklingi metų laikai. 3 d. Okavangas. 
(subtitruota). 14:00 Puaro. N-7. 9/2 s. 
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16:00 Laisvės vėliavnešiai. 
16:30 Karinės paslaptys. 17:15 Auksi-
nis protas. (kart.). 18:30 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 18:50 Sportas. 
18:53 Orai. 19:00 Teisė žinoti. 19:30 
Savaitė. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 21:00 „Auksinės bitės 
2016“. 22:50 Trumposios žinios. 22:55 
Premjera. Įsimylėjęs Šekspyras. N-14. 
01:00 Trumposios žinios. 01:05 Kino 
žvaigždžių alėja. Vareno naktis. N-14. 
(subtitruota, kart.). 03:30 Puaro. N-7. 
9/2 s. (kart.). 05:05 Savaitė. (kart.).

Pirmadienis, sausio 16 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (6). N-7. 06:55 Simp-
sonai (15) (R). N-7. 07:25 Simpso-
nai (16) (R). N-7. 07:55 Gero vaka-
ro šou. N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2512). N-7. 10:00 Sila. Kelias namo 
(74). N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(40). N-7. 13:30 Simpsonai (17). N-7. 
14:00 Simpsonai (18). N-7. 14:25 Pa-
žadėtoji (1027). N-7. 15:00 Pažadėtoji 
(1028). N-7. 15:30 Itališka meilė (98). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Rezidentai (24). N-7. 
20:00 Apie mus ir Kazlauskus. N-7. 
21:00 Bruto ir Neto (5). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 spor-
tas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Komandi-
nis darbas. N-14. 00:20 Raitelis be gal-
vos (1). N-14. 01:20 Naujokė (4). N-7. 
01:50 Naujokė (5). N-7. 02:15 Trapu-
čio parkas (9). N-14.

Antradienis, sausio 17 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (9). N-7. 06:55 Simp-
sonai (17) (R). N-7. 07:25 Simpsonai 
(18) (R). N-7. 07:55 Rezidentai (24). 
N-7. 08:25 Bruto ir Neto (5). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2513). N-7. 10:00 Si-
la. Kelias namo (75). N-7. 11:55 Eks-
trasensų mūšis. N-7. 13:00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (41). N-7. 13:30 Simp-
sonai (19). N-7. 14:00 Simpsonai (20). 
N-7. 14:25 Pažadėtoji (1029). N-7. 
15:00 Pažadėtoji (1030). N-7. 15:30 
Itališka meilė (99). N-7. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Rezidentai (25). N-7. 20:00 Prieš sro-
vę. N-7. 21:00 Bruto ir Neto (6). N-7. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 
sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Romeo 
ir Džiuljeta. N-7. 00:55 Raitelis be gal-
vos (2). N-14. 01:45 Naujokė (6). N-7. 
02:15 Naujokė (7). N-7.

trečiadienis, sausio 18 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (10). N-7. 06:55 Simpsonai 
(19) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (20) (R). 
N-7. 07:55 Rezidentai (25). N-7. 08:25 
Bruto ir Neto (6). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2514). N-7. 10:00 Sila. Kelias 
namo (76). N-7. 11:55 Ekstrasensų 
mūšis. N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (42). N-7. 13:30 Simpsonai (21). 
N-7. 14:00 Simpsonai (22). N-7. 14:25 
Pažadėtoji (1031). N-7. 15:00 Paža-
dėtoji (1032). N-7. 15:30 Itališka mei-
lė (100). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai (26). 
N-7. 20:00 Gero vakaro šou. N-7. 21:00 
Bruto ir Neto (7). N-7. 21:30 TV3 vaka-
ro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 
orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Darbo 
vakarėlis. N-14. 00:15 Raitelis be gal-
vos (3). N-14. 01:15 Naujokė (8). N-7. 
01:40 Naujokė (9). N-7. 02:05 Trapu-
čio parkas (10). N-14.

ketvirtadienis, sausio 19 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (11). N-7. 06:55 Simp-
sonai (21) (R). N-7. 07:25 Simpsonai 
(22) (R). N-7. 07:55 Rezidentai (26). 
N-7. 08:25 Bruto ir Neto (7). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2515). N-7. 10:00 Si-
la. Kelias namo (77). N-7. 12:00 Eks-
trasensų mūšis. N-7. 13:00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (43). N-7. 13:30 
Simpsonai (1). N-7. 14:00 Simpso-
nai (2). N-7. 14:25 Pažadėtoji (1033). 
N-7. 15:00 Pažadėtoji (1034). N-7. 
15:30 Itališka meilė (101). N-7. 16:30 
TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Rezidentai (27). N-7. 20:00 Fa-
rai. N-7. 21:00 Bruto ir Neto (8). N-7. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 
sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Krikš-
tatėvis III. N-14. 01:55 Naujokė (10). 
N-7. 02:20 Naujokė (11). N-7.

Penktadienis, sausio 20 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (12). N-7. 06:55 Simpsonai 
(1) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (2) (R). 
N-7. 07:55 Rezidentai (27). N-7. 08:25 
Bruto ir Neto (8). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2516). N-7. 10:00 Sila. Kelias 
namo (78). N-7. 12:00 Ekstrasensų mū-
šis. N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (44). N-7. 13:30 Simpsonai (3). N-7. 
14:00 Simpsonai (4). N-7. 14:25 Paža-
dėtoji (1035). N-7. 15:00 Pažadėtoji 
(1036). N-7. 15:30 Itališka meilė (102). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Ledynmetis 3. N-7. 21:20 
Amerikietiškas pyragas 3. Vestuvės. 
N-14. 23:15 Mobis Dikas. N-14.

Šeštadienis, sausio 21 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (16) (R). 07:00 Trans-
formeriai. Maskuotės meistrai (5). N-7. 
07:30 Vėžliukai nindzės (15). 08:00 

Pirmadienis, sausio 16 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (43). 07:05 „Tomo ir Džerio 
pasakos“ (2). 07:30 „Kiaulė, Ožka, Ba-
nanas ir Svirplys“ (8). 07:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (105). N-7. 08:50 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (106). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, 
kaip yra. N-7. 11:40 24 valandos (kart.). 
N-7. 12:40 Bus visko (kart.). 13:35 Būk 
mano meile! N-7. 14:30 „Nakties karalie-
nė“ (2). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17:35 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:25 Nuo... Iki... 21:30 Ži-
nios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Gaudynės. N14. 
00:10 „Mentalistas“ (7). N-7. 01:00 „Strė-
lė“ (1). N-7. 01:50 „Detektyvė Džonson“ 
(10). N-7.

Antradienis, sausio 17 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (44). 07:05 „Tomo ir Džerio 
pasakos“ (3). 07:30 „Kiaulė, Ožka, Bana-
nas ir Svirplys“ (9). 07:55 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (107). N-7. 08:50 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (108). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 11:40 24 valandos (kart.). N-7. 
12:45 KK2 (kart.). N-7. 13:35 Būk ma-
no meile! N-7. 14:30 „Nakties karalienė“ 
(3). N-7. 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. 20:25 PREMJERA Anapus nežino-
mybės. N-7. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 
22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS 
Laiko įkaitai. N-7. 00:25 „Mentalistas“ 
(8). N-7. 01:15 „Strėlė“ (2). N-7. 02:05 
„Detektyvė Džonson“ (11). N-7.

trečiadienis, sausio 18 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (45). 07:05 „Tomo ir Dže-
rio pasakos“ (4). 07:30 „Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys“ (10). 07:55 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (109). N-7. 
08:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(110). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 Yra, 
kaip yra (kart.). N-7. 12:45 KK2 (kart.). 
N-7. 13:35 Būk mano meile! N-7. 14:30 
„Nakties karalienė“ (4). N-7. 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 
Tik nesijuok. N-7. 21:30 Žinios. 22:09 
Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO 
SEANSAS Laikrodinis mechanizmas. 
N14. 00:10 „Mentalistas“ (9). N-7. 
01:00 „Strėlė“ (3). N-7. 01:50 „Detek-
tyvė Džonson“ (12). N-7.

ketvirtadienis, sausio 19 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (46). 07:05 „Tomo ir Dže-
rio pasakos“ (5). 07:30 „Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys“ (11). 07:55 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (111). N-7. 
08:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(112). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 Yra, 
kaip yra (kart.). N-7. 12:45 KK2 (kart.). 
N-7. 13:35 Būk mano meile! N-7. 14:30 
„Nakties karalienė“ (5). N-7. 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 Valanda su Rū-
ta. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Pa-
šalinti Karterį. N14. 00:15 „Mentalis-
tas“ (10). N-7. 01:05 „Strėlė“ (4). N-7. 
01:55 Sveikatos ABC televitrina (kart.).

Penktadienis, sausio 20 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (47). 07:05 „Tomo ir Dže-
rio pasakos“ (6). 07:30 „Kiaulė, Ožka, 

Bananas ir Svirplys“ (12). 07:55 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (113). N-7. 
08:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(114). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 Yra, kaip 
yra (kart.). N-7. 12:40 Nuo... Iki... (kart.) 
13:35 Būk mano meile! N-7. 14:30 
„Nakties karalienė“ (6). N-7. 16:30 La-
bas 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 Snaiperis (Shooter). N14. 
23:25 Vaiduokliai mokykloje. S. 01:05 
Pašalinti Karterį (kart.). N14.

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

„Tomo ir Džerio pasakos“ (5) (kart.). 
06:55 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svir-
plys“ (10) (kart.). 07:20 „“Nickelodeon“ 
valanda. Harvis Biksas“ (26). 07:45 
„Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“ 
(37). 08:10 „Sandžėjus ir Kreigas“ (18). 
08:35 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svir-
plys“ (12) (kart.). 09:00 „Tomo ir Dže-
rio šou“ (21). 09:30 „Ponas Bynas“ (21). 
09:55 KINO PUSRYČIAI Vėžliuko Se-
mio nuotykiai. 11:35 Nensė Driu. 13:35 
Pono Septimo restoranas. N-7. 15:20 
„Gyvenimo šukės“ (108). N-7. 17:30 
Bus visko. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS Vėž-
liukai nindzės. N-7. 21:25 Storulis ringe. 
N-7. 23:25 Didingiausias filmas. N14. 
01:10 Snaiperis (kart.) (Shooter). N14.

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

„Tomo ir Džerio pasakos“ (6) (kart.). 
06:55 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svir-
plys“ (11) (kart.). 07:20 „“Nickelode-
on“ valanda. Žuviukai burbuliukai“ (1). 
07:45 „Žybsnis ir stebuklingos mašinė-
lės“ (38). 08:10 „Sandžėjus ir Kreigas“ 
(19). 08:35 „Tomo ir Džerio šou“ (22). 
09:00 Sveikatos ABC televitrina. 09:25 
KINO PUSRYČIAI Persirengimo meis-
tras. 11:00 Žiedų valdovas. Karaliaus 
sugrįžimas. N-7. 14:40 „Didingasis am-
žius. Jos didenybė Kiosem“ (19). N-7. 
16:40 Ne vienas kelyje. 17:20 Telelo-
to. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Pramogų pasaulio apdova-
nojimai „Žmonės 2017“. 22:30 PREM-
JERA Vandens ieškotojas. N14. 00:45 
Storulis ringe (kart.). N-7.

Pirmadienis, sausio 16 d. 
06:15 Sveikatos ABC televitrina. 

06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (10). N-7. 
07:35 „Tokia tarnyba“ (16) (kart.). N-7. 
08:25 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (6). 
N-7. 09:20 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 10:15 „Kas žudikas?“ (9) (kart.). 
N-7. 11:15 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(30) (kart.). N-7. 12:10 „Prokurorų patikri-
nimas“ (319) (kart.). N-7. 13:15 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 14:10 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (16). N-7. 15:05 „To-
kia tarnyba“ (17). N-7. 15:55 „Prokurorų 
patikrinimas“ (341). N-7. 17:00 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (31). N-7. 
19:30 Farų karai. Munduro garbė. I da-
lis. N-7. 20:30 Farai. N-7. Realybės šou 
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (42). N-7. 
21:30 SOS, Kalėdų Seneli, arba Viskas 
išsipildys. N-7. 23:15 Pabėgėlė (kart.). 
N14. 00:50 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 
(10) (kart.). N-7. 01:35 „Karas ir taika“ 
(6) (kart.). N-7. 03:00 Visi vyrai - kiau-
lės... 2 (42) (kart.). N-7. 03:25 „Džekas 
Hana kviečia į gamtą“ (1) (kart.). 03:45 
„Džekas Hana kviečia į gamtą“ (2) (kart.). 
04:05 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ 
(3) (kart.). 04:25 „Džekas Hana kviečia 
į gamtą“ (4) (kart.).

Antradienis, sausio 17 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(11). N-7. 07:35 „Tokia tarnyba“ (17) 
(kart.). N-7. 08:25 „Farų karai“ (9) (kart.). 
N-7. 09:20 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 10:15 „Kas žudikas? Baudžiamo-
sios bylos“ (12) (kart.). N-7. 11:15 „Su-
dužusių žibintų gatvės“ (31) (kart.). N-7. 
12:10 „Prokurorų patikrinimas“ (341) 
(kart.). N-7. 13:15 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 14:10 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (17). N-7. 15:05 „Tokia tarnyba“ 
(18). N-7. 15:55 „Prokurorų patikrinimas“ 
(342). N-7. 17:00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (32). N-7. 19:30 Farų ka-
rai. Munduro garbė. II dalis. N-7. 20:30 
Farai. N-7. 21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 
(43). N-7. 21:30 Trise valtimi arba be ir-
klo. N-7. 23:25 SOS, Kalėdų Seneli, ar-
ba Viskas išsipildys (kart.). N-7. 01:05 
„Džeikas, Storulis ir šuo“ (11) (kart.). 
N-7. 01:50 „Vampyro dienoraščiai“ (19). 
N14. 02:35 „Penktoji pavara“ (1). 03:20 
Visi vyrai - kiaulės... 2 (43) (kart.). N-7. 
03:45 „Amerikos mieliausieji“ (6) (kart.).

trečiadienis, sausio 18 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(12). N-7. 07:35 „Tokia tarnyba“ (18) 
(kart.). N-7. 08:25 „Farų karai“ (10) 
(kart.). N-7. 09:20 „Šuo“ (20) (kart.). N-7. 

TV3

LNK

BTV

Ančiukų istorijos (17). 08:30 Kempas 
ir draugai. 09:00 Virtuvės istorijos. 
09:30 Grožio mėnuo. 10:00 Pasaulis 
pagal moteris. 10:30 Svajonių ūkis. 
11:00 Dručkiai. N-7. 13:00 Didžiosios 
vestuvės. N-7. 14:45 Šokis hiphopo 
ritmu. Revoliucija. N-7. 16:45 Ekstra-
sensų mūšis. N-7. 18:30 TV3 žinios 
(312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 TV3 
orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 Garfil-
das. 21:05 Taksi. N-7. 23:05 Kelionė 
po Europą. N-14. 00:55 Tokia kaip ta-
vo šypsena. N-7.

Sekmadienis, sausio 22 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (17) (R). 07:00 Trans-
formeriai. Maskuotės meistrai (6). N-7. 
07:30 Vėžliukai nindzės (16). 08:00 An-
čiukų istorijos (18). 08:30 Madagaskaro 
pingvinai (3). N-7. 09:00 Mamyčių klu-
bas. 09:30 Penkių žvaigždučių būstas. 
10:00 Svajonių sodai. 11:00 Inspekto-
rius Gadžetas. 12:35 Užsispyrėlės su-
tramdymas. N-7. 14:25 Bilis Mediso-
nas. N-7. 16:10 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 18:00 Raudonas kilimas. 18:30 
TV3 žinios (312). 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Lietuvos talen-
tai. 22:00 Laukinė. N-14. 00:25 Vieni-
šius. N-14.

LRT
10:20 „Mistinės istorijos“ (56) (kart.). N-7. 
11:15 „Sudužusių žibintų gatvės“ (32) 
(kart.). N-7. 12:10 „Prokurorų patikrini-
mas“ (342) (kart.). N-7. 13:15 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 14:10 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (18). N-7. 15:05 „To-
kia tarnyba“ (19). N-7. 15:55 „Prokurorų 
patikrinimas“ (343). N-7. 17:00 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (33). N-7. 
19:30 Farų karai. Munduro garbė. III da-
lis. N-7. 20:30 Savaitės kriminalai. N-7. 
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (44). N-7. 
21:30 Tėvukų skyrybos. N14. 23:10 Tri-
se valtimi arba be irklo (kart.). N-7. 00:55 
„Džeikas, Storulis ir šuo“ (12) (kart.). N-7. 
01:40 „Vampyro dienoraščiai“ (20). N14. 
02:25 „Penktoji pavara“ (2). 03:10 Visi 
vyrai - kiaulės... 2 (44) (kart.). N-7. 03:35 
„Penktoji pavara“ (1) (kart.).

ketvirtadienis, sausio 19 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(13). N-7. 07:35 „Tokia tarnyba“ (19) 
(kart.). N-7. 08:25 „Farų karai“ (11) 
(kart.). N-7. 09:20 „Paskutinis faras“ (1) 
(kart.). N-7. 10:20 „Mistinės istorijos“ (57) 
(kart.). N-7. 11:15 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (33) (kart.). N-7. 12:10 „Prokurorų 
patikrinimas“ (343) (kart.). N-7. 13:15 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 14:10 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (19). N-7. 
15:05 „Tokia tarnyba“ (20). N-7. 15:55 
„Prokurorų patikrinimas“ (344). N-7. 
17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
Info diena. 18:30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (34). N-7. 19:30 Farų karai. Mun-
duro garbė. IV dalis. N-7. 20:30 Gyve-
nimiškos istorijos. 21:30 Logano karas. 
Susaistytas garbės. N14. 23:20 Tėvukų 
skyrybos (kart.). N14. 00:55 „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (13) (kart.). N-7. 01:40 
„Vampyro dienoraščiai“ (21). N14. 02:25 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (16) (kart.). 
N-7. 03:10 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(17) (kart.). N-7. 03:55 Savaitės krimi-
nalai (kart.). N-7.

Penktadienis, sausio 20 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(14). N-7. 07:35 „Tokia tarnyba“ (20) 
(kart.). N-7. 08:25 „Farų karai“ (12) 
(kart.). N-7. 09:25 „Nikonovas ir Ko“ (1). 
N-7. 10:20 „Nikonovas ir Ko“ (2). N-7. 
11:15 „Sudužusių žibintų gatvės“ (34) 
(kart.). N-7. 12:10 „Prokurorų patikrini-
mas“ (344) (kart.). N-7. 13:15 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 14:10 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (20). N-7. 15:05 „To-
kia tarnyba“ (21). N-7. 15:55 „Prokurorų 
patikrinimas“ (345). N-7. 17:00 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (35). N-7. 
19:30 „Amerikietiškos imtynės“ (2). N-7. 
20:30 „Amerikietiškos imtynės“ (2). N-7. 
21:30 Mirtinas ginklas 3. N-7. 23:40 Lo-
gano karas. Susaistytas garbės (kart.). 
N14. 01:20 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (14) 
(kart.). N-7. 02:05 „Vampyro dienoraš-
čiai“ (22). N14. 02:50 Mirtinas ginklas 
3 (kart.). N-7. 04:40 „Nikonovas ir Ko“ 
(1) (kart.). N-7.

Šeštadienis, sausio 21 d. 
06:30 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (18) (kart.). N-7. 07:20 „Diagnozė 
- žmogžudystė“ (19) (kart.). N-7. 08:10 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (20) (kart.). 
N-7. 09:00 Autopilotas. 09:30 Apie žū-
klę. 10:10 „Blogas šuo!“ (1). 11:00 Balti-
jos galiūnų čempionato finalas. Sidabra-
vas. 12:00 „Mistinės istorijos“ (59). N-7. 
13:00 „Mistinės istorijos“ (60). N-7. 13:55 
„Mistinės istorijos“ (61). N-7. 14:55 „Va-
nity Fair. Visiškai slaptai“ (7). N-7. 15:50 
„Kas žudikas?“ (10). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 17:55 „Paskutinis 
faras“ (2). N-7. 19:00 Savaitės kriminalai 
(kart.). N-7. 19:30 Muzikinė kaukė. 21:55 
MANO HEROJUS Leonas. N14. 23:55 
AŠTRUS KINAS Ilgas savaitgalis. Gam-
tos kerštas. N14. 01:30 „Vampyro dieno-
raščiai“ (21) (kart.). N14. 02:15 „Vampy-
ro dienoraščiai“ (22) (kart.). N14. 03:00 
Muzikinė kaukė. Geriausieji (kart.). 
05:00 „Nikonovas ir Ko“ (2) (kart.). N-7.

Sekmadienis, sausio 22 d. 
06:35 Baltijos galiūnų čempionato 

finalas. Sidabravas (kart.). 07:30 Svei-
katos kodas. 08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 „Viena už visus“ (109). N-7. 09:30 
„Viena už visus“ (110). N-7. 10:00 „Vie-
na už visus“ (111). N-7. 10:30 „Blogas 
šuo!“ (2). 11:30 „Džekas Hana kviečia į 
gamtą“ (5). 12:00 „Džekas Hana kviečia 
į gamtą“ (6). 12:30 „Džekas Hana kvie-
čia į gamtą“ (7). 13:00 „Džekas Hana 
kviečia į gamtą“ (8). 13:30 Sveikinimai. 
15:50 „Kas žudikas? Baudžiamosios by-
los“ (13). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. 17:55 „Paskutinis faras“ (3). 
N-7. 19:00 Denis - grėsmė visuomenei. 
Kalėdos. 20:40 Superbombonešis. Nai-
kinti viską. N-7. 22:55 „Sekso magistrai“ 
(1). N14. 00:00 „Sekso magistrai“ (2). 
N14. 01:00 Leonas (kart.). N14. 02:45 
Ilgas savaitgalis. Gamtos kerštas (kart.). 
N14. 04:10 Denis - grėsmė visuomenei. 
Kalėdos (kart.).
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Neįgalieji  
pasaulyje

Atsitinka ir taip, kad šei-
moje tarsi pasikeičiama 
vaidmenimis. Vaikai pri-
žiūri tėvus, stebi, ar laiku 
išgeria tabletes, prilaiko 
lipančius laiptais, stengia-
si nepaleisti iš akių nė mi-
nutę. Paauglė visai rimtai 
sako: „Retai išeinu iš na-
mų, nes bijau, kad mama 
ką nors iškrės.“

Šiaulietę Dianą Jasaitytę (40) ir 
jos vyrą Virgilijų (46) likimas 
nemenkai apdovanojo – namuo-
se auga aštuoni vaikai. Šeima gy-
vena socialiniame būste, keturių 
kambarių bute. Tiesa, nesibai-
giantį klegesį ir šurmulį temdo 
nerimas – šeimoje auga neįgali 
trimetė mergaitė Austėja. Medi-
kai neteikia ypatingų vilčių dėl 
Austėjos ateities. Ne kartą susi-
rūpinusiai mamai yra sakę, kad 
mažylė gyvens tiek, kiek plaks 
jos širdelė. 

Su dabartiniu vyru moteris 
sugyveno keturis vaikus – Airidą, 
Aistę, Austėją ir Adrijų. Pagrandu-
kui – vos dveji.  Ji džiaugiasi da-
bartine padėtimi – vyras geras, 
padeda auginti vaikus, rūpinasi 
šeima. „Kad mums gims neįga-
li mergytė, sužinojome penktąjį 
nėštumo mėnesį. Ji gimė visai ki-
tokia. Jai nuo pat gimimo nusta-
tytas sunkus neįgalumas, pripa-
žinta įgimta smegenų vandenė, 
širdies yda, cerebrinis viso kūno 
paralyžius, raumenų displazija. Ji 
tegali gulėti ant nugarytės, žiūrė-
ti į žaislus ir šypsotis. Visas die-
nas būnu su ja ir su vos metukais 
mažesniu sūneliu. Austėja gimė 
2014ųjų sausio mėnesį, o mažy-
lis Adrijus pasaulį išvydo tų pačių 
metų gruodį. Gimė taip pat neiš-
nešiotas“, – kalbėjo šiaulietė.

Vis dėlto ji džiaugiasi, kad 
vyras, sužinojęs, kad pasaulį iš-
vys neįgali mergytė, neišsigan-
do. Anaiptol, šis skausmas suar-
tino šeimą. Kol moteris rūpinasi 
vaikais, vyras finansiškai aprūpi-
na šeimą, dirba su medienos ga-
miniais. Dešimties asmenų šeima 
pragyvena iš 1000 eurų, kuriuos 
sudaro vyro atlyginimas, išmokos 
už vaikus, neįgalios mergaitės ir 
našlaičių pašalpos. Vasarą šeima 
iš socialinio būsto išsikrausto į 
jau mirusio Dianos tėčio namus, 
sodo namelį. 

Moteris atviravo – ji nieka-
da nesvajojo apie tokią gausią 
šeimą, tačiau dabar, gyvendama 
nuolatiniame šurmulyje, yra lai-
minga. Mokyklinio amžiaus vai-
kai dienas leidžia dienos centre. 
Ten, pasibaigus pamokoms, jie 
ruošia namų darbus. Tuo metu 
vyras dirba, o moteris namuose 
būna su mažaisiais. Vakarais, pa-
sak pašnekovės, namai primena 
turgų – visi klega, dalijasi įspū-
džiais, žaidžia ir bendrauja. „Di-
džiausia laimė, kad su vyru pui-
kiai sutariame, jis labai gražiai 
bendrauja su vaikais. Niekuo 
nesiskundžiame – jaučiamės lai-
mingi, gyvendami gausioje šei-
moje. Gera nuotaika ir pozityvu-
mu norime dalytis ir su kitais“, – 
kalbėjo ji.

Daugiavaikės šiaulietės likimas 
nepagailėjo 

Gerda Morozovienė tinklalapyje lrytas.lt rašo apie neįgalią mer-
gaitę auginančią daugiavaikę šeimą, kuri nestokoja pozityvios 
nuotaikos. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąMano mama – lyg vaikas

Nauji metai – naujos, dar labiau 
gyventojų poreikius atitinkan-
čios permainos. Tokiu šūkiu nau-
jus, 2017 metus pasitiko Vilniaus 
rajono Juodšilių seniūnijos ben-
druomenės socialinių paslau-
gų centras, nuo sausio mėnesio 
pradedantis įgyvendinti projek-
tą „Integralios pagalbos teikimas 
Vilniaus rajone“.

2015 metais Vilniaus rajono 
savivaldybės tarybai patvirtinus 
integralios pagalbos (dienos so-
cialinės globos ir slaugos) pas-
laugų teikimo asmens namuose 
tvarkos aprašą, žengtas pirmas 
žingsnis didinant bendruome-
nėje teikiamų socialinių paslau-
gų dalį, pereinant nuo instituci-
nės globos prie bendruomeni-
nių paslaugų.

Integrali pagalba namuose – 
tai nauja, Vilniaus rajone iki šiol 
neteikta slaugos ir dienos globos 
paslauga, kurios pagrindinis ir 
svarbiausias tikslas – užtikrinti 
tinkamas gyvenimo sąlygas nega-
lią turintiems asmenims, apsau-
gant juos nuo ligos paūmėjimo ar 
progresavimo, atsižvelgiant į šei-
mos narių poreikius bei galimy-
bes rūpintis vienas kitu. Savo sri-
ties specialistai vykdami į paslau-
gų gavėjų namus padės stiprinti 
asmenų gebėjimus bei socialinius 
ryšius su šeima, bendruomene, 

taip pat suteiks galimybę šeimos 
nariams integruotis į visuomenę 
ir darbo rinką derinant šeimos ir 
darbo įsipareigojimus.

Integralios pagalbos paslaugą 
galės gauti negalią turintys vaikai, 
suaugę ir (ar) senyvo amžiaus as-
menys, kuriems teisės aktų nu-
statyta tvarka nustatytas visiš-
kas nesavarankiškumo lygis. Šie 
asmenys savo gyvenamąją vietą 
turi būti deklaravę Vilniaus rajo-
ne. Projekto vykdymo laikotarpiu 
(projekto įgyvendinimas truks 32 
mėnesius) integralios pagalbos 
gavėjams slaugos paslaugos, ku-
rių sąrašą tvirtina Vilniaus rajo-
no savivaldybės administracijos 
direktorius, bus teikiamos ne-
mokamai.

Bus suformuotos 6 mobilios 
komandos, kuriose dirbs po 6 
darbuotojus. Kiekviena komanda 
dirbs nustatytose zonose ir aptar-
naus 3–4 neįgaliuosius, gyvenan-
čius Vilniaus rajone. Kiekvienam 
dienos socialinės globos namuo-
se gavėjui, priklausomai nuo po-
reikio, paslaugos bus teikiamos 
nuo 4 iki 8 val. per dieną.

Vilniaus rajono savivaldybė 
tikisi, kad projekto įgyvendini-
mo laikotarpiu net 60 asmenų su 
sunkia negalia bus suteikta profe-
sionali ir prieinama integrali pa-
galba jų pačių namuose.

Integrali pagalba namuose – ir Vilniaus 
rajono gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje skelbiama, kad nuo šių 
metų ir Vilniaus rajono gyventojai sulauks labai reikalingos pa-
slaugos. 

Sudėtinga situacija
Antonia Rae iš Didžiosios Bri-

tanijos buvo vos penkerių, kai ta-
po mama! Ne biologine. Mažylės 
mamą Leslę ištiko insultas. Po 
daugelio mėnesių ligoninėje ma-
ma grįžo į namus ne visai sveika. 
Antonia nuolat turi būti šalia, ne-
svarbu, ką ši darytų – praustųsi 
duše, liptų laiptais ar virtų kavą. 
Nesėkmingas judesys, trumpas 
galvos svaigulys gali baigtis di-
džiule trauma ar net žūtimi, to-
dėl dukrelė stebi, ar mamai vis-
kas gerai.

Tokia sudėtinga situacija ne-
lengva abiem – ir mamai, ir duk
relei. „Juk aš turėčiau prižiūrė-
ti mažylę“, – sako 49erių Leslė.

Bėgant metams niekas 
nesikeičia

Antonia – jau vienuolikos. Ji 
jaudinosi, nes ruošėsi į mokslo 
metų baigimo šventę mokykloje. 
Po vasaros atostogų ji lankys ki-
tą mokyklą. Mergaitė stovėjo vai-
kų kambaryje prieš veidrodį ir at-
sargiai dažėsi tušu blakstienas.

Tiesą sakant, ji labai nervino-
si, bet ne dėl šventės, o dėl ma-
mos. Bijojo palikti mamą vieną, 

kad ši ko nors neiškrėstų, nesu-
sižeistų.

Mergaitės rūpestis pagrįstas. 
Prieš metus Leslė bandė nusižu-
dyti. Antonia laiku grįžo namo ir 
atėmė iš mamos peilį. Mama ne-
teko vilties, kad jos sveikata kada 
nors pagerės, todėl dažnai nusto-
ja vartoti būtinus medikamentus. 
Tapo dar sunkiau.

„Pykstu dėl to, kas įvyko. Bet 
negalėčiau palikti mamos. Per 
daug ją myliu“, – tikina mergaitė.

Broliukų išbandymas
Kaip būna, kai vaikystė staiga 

dingsta ir užgriūva atsakomybė 
ne pagal metus, žino broliai To-
mas (11 metų) ir Džo (14 metų). 
Jų mama Vikė kenčia nuo chroniš-
kos kepenų ligos. Ji nuolat liūdna, 
pavargusi. Išgelbėti gali tik dono-
ro kepenys.

Tomas ir Džo padeda mamai 
kaip moka. Dozuoti vaistus jie iš-
moko labai gerai. „Mama per die-
ną išgeria apie 30 tablečių. Jai net 
negera nuo tų pakuočių vaizdo. 
Aš padedu. Žinau jos vaistus, at-
pažįstu kiekvieną tabletę iš spal-
vos, formos“, – nesididžiuodamas 
sako Tomas.

Tačiau jis žino ne viską. Li-

ga užklupo mamą, kai Tomas te-
buvo 9 mėnesių kūdikis. Suirutė 
namuose nepraėjo be pėdsakų, 
paveikė berniukų sveikatą. „To-
mui stresas atsiliepia skrandžio 
skausmais. Džo abi kojos dėl ne-
aiškių priežasčių išbertos dėmė-
mis“, – sako Vikė.

Be abejo, ne tik vaikai yra ša-
lia. Su jais gyvena ir Vikės vyras. 
Bet kasdienybėje mama dažniau-
siai pasikliauja berniukais, kurie 
neretai užsikrauna daugiau nei 
gali panešti.

Šią patirtį būtina 
išanalizuoti

Pasakojimas apie anglų vai-
kus, prižiūrinčius savo neįgalius 
tėvus, buvo išspausdintas vokie-
čių interneto portale. Pabaigoje 
pateikta informacija: „Vokietijoje 
225 tūkstančiai vaikų iki 18 me-
tų prižiūri bent vieną iš sergančių 
tėvų, net jei ir neturi tam reikia-
mų žinių ir jėgų.“   

Galima spėti, kad taip atsitin-
ka dėl įvairių priežasčių. Menkos 
pajamos, bloga situacija šeimoje, 
draudimo nebuvimas ir kt. Bet ko-
kiu atveju apie tai būtina kalbėti.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAlikienė

Raseinių neįgaliųjų dienos už-
imtumo centro darbuoto-

jai ir lankytojai turėjo išskirtinę 
galimybę susipažinti su viena iš 
Dakaro ralyje dalyvavusių lietu-
vių komanda „Bee Dakar“ – pilo-
tu Vaidotu Žala ir šturmanu Sau-
liumi Jurgelėnu. Lietuvos žmonių 
su negalia sąjunga pakvietė pri-
sijungti prie Lietuvos neįgaliųjų 
forumo ir „Bee Dakar“ koman-
dos organizuojamos inicia tyvos 
papuošti ralio komandą ir fanus 
megztomis kepuraitėmis su Lie-
tuvos simbolika.

Centro kūrybinių dirbtuvė-
lių „Devyni amatai“ lankytojos: 
B. Grabauskienė, J. M. Šiuipienė, 
L. Šamburkienė, V. Daujotienė, 
G. Janulienė, E. Judickienė beveik 
mėnesį darbavosi ir iš organizato-

rių parūpintų medžiagų numezgė 
18 kepuraičių.

Visos mezgėjos ir kiti Rasei-
nių neįgaliųjų dienos užimtumo 
centro darbuotojai bei lankyto-
jai buvo pakviesti į Vilniaus mo-
kytojų namuose vykusį susitiki-

mą su „Bee Dakar“ komandos 
dalyviais V. Žala ir S. Jurgelė-
nu bei akcijos organizatorėmis 
Egle Pamakštyte ir Henrika Var-
niene. Visi turėjo galimybę pa-
bendrauti su lenktynininkais, 
aptarti ralio paslaptis ir kitas 
dominančias temas. Neįgalių-
jų numegztos kepuraitės ralio 
komandai paliko puikų įspūdį. 
Moterys gavo papildomą užsa-
kymą numegzti dar per 20 ke-
puraičių.

Po susitikimo su „Bee Dakar“ 
komanda raseiniškiai dar aplan-
kė Lietuvos kulinarinio paveldo 
muziejų, aplankė Katedros aikš-
tę. Raseinių neįgaliųjų dienos už-
imtumo centro lankytojos labai 
džiaugiasi galėdamos dalyvauti 
tokioje akcijoje.

Raseinių savivaldybės ir 
„Bičiulystės“ inf. 

Primezgė kepuraičių Dakaro ralio dalyviams

Dakaro ralio dalyviai V. Žala ir S. Jurgelėnas patenkinti kepurėmis.

Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro lankytojos primezgė spalvingų 
kepuraičių.
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Prie kūrybos 
šaltinio

Gyvenimo pūgų 
blaškoma jausmų sala 

Eime į audrą 
Einu laukais, o vėjas švilpia, kaukia.
Tokia per amžius klystančių dalia. 
Prie ąžuolo koplytstulpio palaukėj
kalbu senas vaikystės maldeles.

Rūpintojėlis mąsto čia parimęs:
įsimena visas skriaudas tautos.
Girdžiu maldas pagoniškos 

Praurimės, 
matau žvakes užgęstant nuolatos...

O kas tie Žemėj klystantys beteisiai, 
iešką seniai nukritusių žvaigždžių, 
gyvenimo prasme šio nusivylę 

baisiai, 
kai jiems mažos paguodos nerandu.

Todėl kviečiu visus į audrą eiti –
priglausti švelniai tiesiamas rankas, 
mus pasitiks graži kerų mergaitė, 
mums sučiurlens šaltinis nesenkąs...

Įkyrios mintys 
Įkyriai puola mintys bukos
iš posmų, posakių, dainų
ir kala kala lyg plaktukas
virš plieno dalgio ašmenų, –

nebe žolės peizažai gula
į pradalges kreivai tiesias, 
bet atminimai, o Dievuli, 
kur mintys landžiosios nuves?

Ar įsakys dar liežuvėliui
paviešint paslaptis senas, 
ar patykom sugrįš jos vėlei
į nedainuojamas dainas?

Baladė klevams
Kaktoje vis daugiau privingiavo
rūpestėlių, kasdienių vagų:
gerkim sulą gaivinančią klevo –
gal nebus kasdienybėj sunku?! 

Leiski – savąją ranką uždėsiu
ant pavargusios tavo kaktos:
klevo lapų karpytų pavėsis
tą sargybą šventai pakartos.

Išėjau vėjų vieškeliais. Mojo
susigėdę sodybos klevai, 
barstė žiedus ieva mylimoji,
kai kartu su manim keliavai...

Parkeliavus tau galvą aprišiu
skarele, kad nurimtų gėla, –
susijungs trūkinėjantys ryšiai, 
kai gaivinsimės klevo sula. 

O sugrįžę ar rasim besėdint
po klevais, ant suolelio, tėvus?
Ten ir mums pastatyta bus 

kėdė, 
ir sulos ąsotėlis ten bus...

Gintautas stAnkAitis
Ukmergė

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Vartyti Eglės Baranauskaitės 
eilėraščių knygą „Jausmų sa-

la“ žiemą ‒ savotiška intriga. Už 
lango sninga, o spalvotuose pus-
lapiuose dega jausmai. Eilėraš-
čius iliustravo M. K. Čiurlionio 
menų mokyklos moksleivė Auš-
rinė Sinušaitė ir Palangos „Balti-
jos“ pagrindinės mokyklos moks-
leivė Karina Šeremetjeva. Ilius-
tratores verta minėti, nes jų dė-
ka ši knyga atrodo ne šiaip graži, 
bet ir išskirtinė. Tokia, koks uni-
kalus gali būti kiekvieno gyveni-
mas, kuriame, kaip puslapių, gali 
būti tiek baltų, tiek juodų, raudo-
nų ar geltonų dienų... 

Tekstų autorė E. Baranaus-
kaitė gyvena Palangoje, ir, kaip 
rašo ant knygos nugarėlės, kar-
tais susimąsto, kuo taptų, jei ga-
lėtų judėti. Dabar lyg „srovenanti 
upė“ pasijunta kurdama ‒ anks-
čiau eilėraštį galėdavo brandinti 
ir pusę metų, nes žinodama, kad 
žodis turi didelę įtaką žmonių gy-
venime, jaučia atsakomybę už sa-
vo kūrybą. O mums lieka tik pasi-
nerti į tą jos kūrybos šaltinį:

Vaivorykštės spalvos
Guodžia vandens rūbą
Saulėje nutvieskia aukso karoliais
Ir pasislepia kalno glėbyje.
Gamtos tyluma.
Krioklys niūniuoja giesmę
Išlaisvinti burbulai
Ištirpsta ant gležno kūno. („Tyla“)

E. Baranauskaitės eilėraš-
čiai kupini vaizdingų metaforų 
(įskyla saulėlydžio pumpuras; pa-
dangėj ištiško šermukšniai; lietus 
beldžia į saulės širdį; dvi obuolių 
širdys nebylios...) ‒ dažniausiai 
tos metaforos gamtinės, įsižiū-
rint, pastebint tai, pro ką ne vie-
nas iš mūsų praeitume. Esama 
keistų, begalinę autorės fantazi-
ją liudijančių vaizdinių (Stiklinė 
taurė pripildyta tuščių minčių / 
Tik aplink ją stumdosi moliuskai; 

Namų pilna gatvė / Spaudžia ir 
veržia / Savo pilkomis mūrinė-
mis rankomis; Nespalvotas me-
dinis žmogeliukas / Sėdi ir mąs-
to / Kaip pasveikt nuo pagiežos...; 
Aguonų lauke / Supasi skudurinė 
lėlė / Jai ant slidaus veido / Nukri-
to blakstiena). Reikia pripažinti, 
kad E. Baranauskaitė sugeba tuos 
vaizdinius suvaldyti, jos eilėraš-
tis ‒ trumpas, nerimuotas, savo 
struktūra artėjantis prie tartum 
vienu atodūsiu išsakomos sen-
tencijos apie gyvenimo prasmę, 
jausmų trapumą, laiko praeina-
mybę, galbūt ‒ tobulo pasaulio 
ilgesį (Jis suranda savy baltą šu-
kę / Ir bando žingsniuoti / Mažom 
pėdutėm / Link naivaus tikslo ‒ / 
Tobulo pasaulio). Koks būtų tas 
tobulas pasaulis?.. Galbūt ‒ įsi-
klausant į širdies balsą, jaučiant 
harmoniją su gamta, kurioje daž-
nai ieškoma paguodos.      

Džiugu, kad E. Baranauskai-
tės kūryboje galima aptikti ne-
mažai ženklų, kad autorė gyve-
na pajūryje:

Guboja liūliuoja
Nakties apsuptyje
Jos karūna
Didingesnė už visą jūros planetą
Jos pilis

Biri kaip žmogaus nuogas kūnas
Mąstymo erdvė
Neprispausta medinių rėmų   
(„Guboja“)

Smėlio kruopelytė gintaro 
gabalėlyje „atspindi beribį lai-
ką“, eilėraščio subjektė eina „per 
gerumo kopą“... Ne viename ei-
lėraštyje šmėsteli ir žodis „Lie-
tuva“, rūpestis dėl tautos likimo 
ar ‒ išlikimo:

Susiraukšlėję batai klausia
Per kokią žemę vedi?
Padangėj ištiško šermukšniai
Ir žemėj numinti takai
Tų uogų raudonumo.
Tautos kojos susitepė...
Lietuva sako:
‒ Aš tau nuplausiu kojas
Tik nepalik manęs vienos. 
(„Degantys jausmai“)

Knygos autorei ‒ dvidešimt 
šešeri, pati jaunystė, tačiau tekstai 
liudija anksti subrendusią asme-
nybę, linkusią apmąstyti gyveni-
mą. Jaunystės ženklų esama ‒ štai 
Prisirpsta aviečių bučiniai, / Vėjas 
atskrieja nešdamas / Pirmos mei-
lės jausmą /.../; Motinos rankos / 
Ne visada globos, kaip mažą kūdi-
kėlį / Kai tavo širdyje / Laisvas pa-
vasario žiedas. 

O mąstant, žiūrėk, ir atsiveria 
„Nakties paslaptis“:

Ugnelė plevena prie ledinio 
pianino.

Jausmai veržiasi iš sielos dugno
Ir kavos aromatas įsilieja 

į kalėdinę naktį
Auksinėm žvaigždėm išsegiotas 

dangus
Meilė suliepsnoja iki raudonumo 

nuogumu
Kalėdų spektakliai kuria naują 

gyvenimą.

Tikra poezija taip pat kuria 
naują gyvenimą. 

nijolė kVietkAuskė

Konkursui    „Po gimtinės dangum“ 

Algio Gibos nuotr., Panevėžys

Centrinėje miesto aikštėje ma-
ne, skubančią nusipirkti bul-

vių, sustabdė jaunas įdomus vyras 
ir prisistatęs režisieriumi, kurian-
čiu reportažą apie sportuojančius 
pensininkus, pakvietė pasikalbėti. 
Mielai sutikau. Šonan nustūmiau 
„tašę“ su ratukais ir ėmiau tapyti 
savo gyvenimo drobę su sporto in-
tarpais. Viskas vyko maždaug taip:

Jis. Liaudies išmintis byloja, 
kad moteris laiko tris namo kam-
pus, o kiek laikote Jūs?

Aš. Cha, nepatikėsite, bet as-
meniškai aš laikau ne tris, bet vi-
sus keturis, o kritiniais atvejais ir 
penkis kampus.

Jis. ??? (režisieriaus veide 
šypseną keičia nustebusi išraiš-
ka).

Aš. Praktikuoju sunkiąją atle-
tiką. Be jos eilinės moters pensi-
ninkės gyvenimas – kaip ši „tašė“ 
be ratukų. Nepaveš.

Jis. Jūs sportuojate? Kiek kar-
tų lankote sporto salę?

Aš. Sportuoju kasdien. Beveik.
Jis. Stumiat rutulį ar kilno-

jat štangą?
Aš. Kasdienybės štangą. Praė-

jusią savaitę vienoje parduotuvėlė-
je aptikau akciją cukrui. Nuolaida 
buvo didelė. Įsigijau 20 kilogramų 
ir parsinešiau namo. Iki namų – ge-
ras kilometras. Štai jums ir štanga.

Jis. Atleiskite už netaktą. Ar 
turite vyrą?

Aš. Turiu.
Jis. O vyras?
Aš. Pasidomėkite statistika: 

dešimčiai mano amžiaus mote-
rų tenka vienas vyras. Privalau 
jį tausoti.

Jis. Nesuprantu.
Aš. Su dviem pensijom leng

viau šturmuoti gyvenimo aukš-
tikalnes.

Jis. Vyras vairuoja?

Aš. Vairuoja. Jeigu vyras par-
veš akcinį cukrų, pridėjus benzino 
sąnaudas, jis taps neakcinis. Ne-
bus prasmės jį vilkti ant kupros.

Jis. O ši talpyklėlė su ratukais?
Aš. Nepraktiška. Pakelia ne 

daugiau kaip 10 kilogramų.
Jis. Išties kilnojate sunkumus. 

Sunku patikėti, kad tokios mažos 
rankelės tiek daug pakelia. Ačiū 
už malonų pokalbį.

Jis elegantiškai ištiesė man 
ranką. Paspaudžiau ją iš visos 
širdies, režisierius net pritūpė, o 
iš jo lūpų išskrido sparnuota ne-
cenzūrinė frazė.

Aš. Dabar tikite?
Jis. Tikiu, kaip Dievą myliu, ti-

kiu. Paleiskite.
Paleidau jo ranką ir nuskubė-

jau kultivuoti buitinės sunkiosios 
atletikos.

Gražina ČekAViČienė 
Jonava 

Mano sunkioji atletikaHumoreska


