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Teko įveikti nemažai 
sunkumų 

Vilnietės Anželikos Molis gy-
venimas susiklostė taip, kad nuo 
9 klasės dėl įvairių ligų ji turėjo 
mokytis namuose. 9 ir 10 klasė-
je mergina labai daug sirgo, to-

dėl daug laiko praleido ligoninė-
se, sanatorijose. Vėliau Anželika 
patyrė sudėtingą stuburo ope-
raciją, kurios metu buvo pažeis-
tas nervas. Tada teko keleriems 
metams užsidaryti nuo visuome-
nės. Vis dėlto ji nepasidavė, sten-
gėsi neatsilikti nuo bendraam-
žių. Anželika pasakoja, kad nuo 
11 klasės jai buvo skirtas mo-
kymas namuose, tačiau moky-
tojai nė karto neatėjo: užduotis 
atnešdavo draugai. Teko pačiai 
aiškintis sudėtingus uždavinius. 
Įveikdavo juos. Gal tik chemijos 
nesuprasdavo, tad paprašydavo 
užduotis atnešusio klasioko pa-
aiškinti. Anželika sako, kad 10 
klasės egzaminus sėkmingai iš-
laikė. Na, o 12 klasėje, gydyto-
jui rekomendavus, nuo egzami-
nų buvo atleista. Į atestatą buvo 
surašyti metinių įvertinimų pa-
žymiai. Deja, faktas, kad nelaikei 
egzamino, stojant į aukštąją mo-
kyklą labai trukdo – mat jų ba-
lai turi daug didesnę vertę nei 
metiniai pažymiai. Todėl įstoti į 
norimą specialybę, o ypač į ne-
mokamą vietą, labai sunku. An-
želika Vytauto Didžiojo univer-
sitete studijuoja ekonomiką ir 
finansus. Už mokslus tenka mo-
kėti. Ji džiaugiasi, kad ten aplin-
ka pritaikyta negalią turintie-
siems: patogu ir automobilį pa-
sistatyti, ir į auditorijas, tuale-
tą patekti, nereikia nieko praši-
nėti, gali jaustis savarankiškai.  

Lietuvoje vis 
dar leidžiama 
diskriminuoti

1991 metais Švietimo 
įstatymas įteisino, kad 
Lietuvoje nebėra „nemo-
kytinų“ vaikų. Taip pat 
jame numatyta, kad kiek
vienas vaikas iki 16 m. 
privalo būti mokomas ir 
gali pasirinkti tą ugdy-
mo įstaigą, kuri jam yra 
geriausia. Vis dėlto neįga-
liųjų organizacijos kons-
tatuoja, kad nuo to laiko 
pasiekta pažanga yra per 
menka. Lietuvoje dar per-
nelyg didelė dalis nega-
lią turinčių vaikų mokosi 
atskirti nuo kitų (specia-
liosiose mokyklose arba 
namuose). Be to, per ma-
žai neįgaliųjų studijuo-
ja aukštosiose mokyklo-
se (jie sudaro vos 1 proc. 
visų studentų). Apie tai, 
ką reikėtų daryti spren-
džiant šias problemas, 
kalbėta Lietuvos neįga-
liųjų forumo inicijuoto-
je diskusijoje, į kurią su-
sirinko įvairių institucijų 
atstovai, neįgaliųjų orga-
nizacijų, mokyklų vado-
vai, patys neįgalieji. 

Tolerancijos link

(nukelta į 3 psl.)

Svarbiausia – socialinių 
įmonių samprata

Daugiau kaip 10 metų veikian-
tį Socialinių įmonių įstatymą rei-
kia iš esmės keisti – vieningai su-
taria neįgaliųjų nevyriausybinės 
asociacijos. Jo turinys neatspindi 
šiandieninės situacijos, pasikei-
tusių darbo rinkos reikalavimų. 
„Dar daugiau – socialinės įmonės 
prieštarauja socialinio verslo kon-
cepcijai“, – teigia Lietuvos neįga-
liųjų draugijos (LND) pirminin-
kas Zigmantas Jančauskis. Pasak 
jo, dauguma Lietuvoje įsikūrusių 
socialinių įmonių yra akcinės ar-
ba uždarosios akcinės bendrovės, 
kurių pagrindinis tikslas – pelno 
siekimas, o ne socialinių proble-
mų sprendimas. Dėmesys į tai 
atkreipiamas ir pernai Ūkio mi-
nisterijos patvirtintoje Socialinio 
verslo koncepcijoje. Joje pažymi-
ma, kad Socialinių įmonių įsta-
tyme pateikta socialinės įmonės 
apibrėžtis neatitinka Europos Ko-
misijos nustatytų socialinės įmo-

nės kriterijų. Lietuvos socialinėse 
įmonėse išlieka tradicinio verslo 
modeliui būdingas pelno maksi-
mizavimo siekis. „Įmonės savinin-
kai savo nuožiūra sprendžia pel-
no paskirstymo klausimus, pelnas 
nėra reinvestuojamas į socialinės 
misijos įgyvendinimą, nėra taiko-
mos inovacijos socialinės misijos 
ir ekonominės veiklos sinergi-
jai pasiekti“, – rašoma Socialinio 
verslo koncepcijoje. 

Atsižvelgdami į šias pastabas 
SADM specialistai į keičiamą So-
cialinių įmonių įstatymą įtraukė 
nuostatą, kad 15 proc. uždirbto 
pelno įmonės turėtų reinvestuo-
ti į darbo sąlygų, aplinkos geri-
nimą, skirti kitoms socialinėms 
problemoms spręsti. SADM 
Darbo departamento direkto-
rės Eglės Radišauskienės teigi-
mu, šie procentai prilygsta pel-
no mokesčio dydžiui. Neįgaliųjų 
reikalų departamento direktorė 
Asta Kandratavičienė į įstatymo 
pataisas pasiūlė įtraukti 35 proc. 

reinvesticijas. Neįgalieji mano, 
kad į socialines programas tu-
rėtų būti reinvestuojamas visas 
įmonių gaunamas pelnas.

Neįgaliųjų asociacijų atsto-
vų nuomone, jau kelerius metus 
rengiami Socialinių įmonių įsta-
tymo pakeitimai apskritai nebe-
teko prasmės, reikia kurti naują 
įstatymą. Nepavyksta užmegz-
ti konstruktyvaus dialogo ir su 
socia linių įmonių atstovais. Situ-
acija primena I. Krylovo pasakė-
čią apie į skirtingas puses vežimą 
tempiančius gulbę, lydeką ir vėžį...

Tikslinių grupių bus 
daugiau, o naudos?..
Susitikę su SADM vicemi-

nistru Gintaru Klimavičiumi ir 
Darbo departamento direktore 
E. Radišauskiene, neįgaliųjų aso-
ciacijų atstovai kritikavo, kad So-
cialinių įmonių įstatyme numa-
tyta nuo 6 iki 11 išplėsti tiksli-
nių grupių sąrašą. Jų nuomone, 
į šį įstatymą netikslinga įtrauk-
ti jaunimą ar vyresnius nei 50 
metų darbo biržoje registruo-
tus asmenis. E. Radišauskienė 
pakomentavo, kad ES teisės ak-
tai reikalauja sudaryti vienodas 
sąlygas visoms asmenų, kuriems 
sunku prisitaikyti prie darbo rin-
kos pokyčių, grupėms.

Susitikimo dalyviai atkreipė 
dėmesį ne tik į tikslinių grupių,  
bet ir į galimų socialinių įmonių 
steigėjų sąrašą. Jį išplėtus bū-
tų galima tikėtis geresnių rezul-
tatų. Kol kas šį sąrašą ketinama 
papildyti tik viešosiomis įstai-
gomis. Pakeitus įstatymą socia-
linės įmonės statuso ir ateityje 
negalės įgyti valstybės, savival-
dybių institucijos, asociacijos. 
LND pirmininko Z. Jančauskio 
nuomone, savivaldybėse tikrai  

Socialinių įmonių įstatymas, planuojami jo pakeitimai ir 
toliau išlieka aštrių diskusijų tema. Didžiulės socialinėms 
įmonėms skiriamos valstybės subsidijos piktina neįga-
liųjų asociacijas. Pasak jų, socialinėse įmonėse įdarbin-
ta labai mažai sunkiausios negalios žmonių, o subsidi-
jos skiriamos į laisvą darbo rinką integruotis galintiems 
neįgaliesiems. Užuot sprendusios socialines problemas, 
jos tik kaupia pelną, kurio panaudojimo šiuo metu galio-
jantis įstatymas net nereglamentuoja. Be to, socialinės ir 
neįgaliųjų socialinės įmonės nemoka pelno mokesčio bei 
naudojasi Viešųjų pirkimų įstatyme numatytomis išskir-
tinėmis sąlygomis. Socialinės apsaugos ir darbo ministe-
rijoje (SADM) surengtame susitikime neįgaliųjų asocia-
cijų atstovai dar kartą mėgino išdėstyti socialinių įmo-
nių viziją, jų prioritetus, išsakyti lūkesčius.

Integracijos keliu

Socialinių įmonių įstatymo pataisos rūpi įvairių neįgaliųjų asociacijų atstovams.

(nukelta į 5 psl.) Prof. J. Ruškus mielai bendrauja su neįgaliaisiais.
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Lietuvos neįgaliųjų forumas (LNF) sukvietė į apskri-
tojo stalo diskusiją. Joje kalbėta apie vieną neįga-

liųjų gyvenimo fragmentą – švietimą, bet ar kas nors 
susimąsto, kad daugelis negalią turinčių vaikų net ne-
pasiekia „švietimo“ laiptelio. Kodėl? Nes nežiūrima į 
visumą, nėra kompleksinės pagalbos, tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo. Mes, fondo „Algojimas“ specialis-
tai, dirbantys su negalią turinčiais vaikais, pateikėme 
alternatyvią ataskaitą apie tai Jungtinėms Tautoms. 
Iki tol Lietuva kalbėjo tik apie suaugusį negalią turin-
tį žmogų. Vaikai buvo pamiršti...

Kai susilaukiau savo pirmagimio Stepono, buvo 
1987 metai. Kaip netrukus paaiškėjo, mano sūnelis 
turėjo sveikatos problemų. Invalidas. Rėžia ausį ir 
smelkia širdį toks apibūdinimas, nors tada šis ter-
minas buvo naudojamas, nes termino „negalia“ dar 
nežinojome. Kaip nežinojome ir to, kad vaikeliui gali 
būti nustatytas neįgalumas ir skirta šalpos pensija, 
kad mama, slauganti savo vaiką, gali būti apdrausta 
sveikatos draudimu… Šiandien daug kas yra kitaip.

Steponėlis šioje žemėje svečiavosi trumpai, nepil-
nus dvejus metus. Jam išėjus, grįžau į darbą tuometi-
niame Panevėžio kultūros skyriuje. Tiesą pasakius, žo-
dis „grįžau“ niekaip neapibūdina tos mano būsenos ir 
jausenos, kurią tuo metu išgyvenau. Buvau tik kūnas, 
kuris prarado sielą ir visas gyvybines versmes. Nors 
formaliai dirbau, tačiau tegalėjau žiūrėti į vieną tašką. 

Savo tuštumą, geliančią vienatvę ir skaudėjimą iš-
mokau paslėpti darbuose, nes tai, ką tuomet dirbau, 
leido lengvai apgauti kitus, pirmiausia save. Tik vienas 
tikras ir nesumeluotas nei sau, nei kitiems noras ma-
nęs neapleido – surengti šventę neįgaliems vaikams. 
Žmonių, kurie prie jos prisidėjo, buvo gal 50. Tada tai 
buvo įvykis, sukrėtęs ne tik Panevėžį, ir tapęs pagal-
bos negalią turintiems vaikams pradžia.

Antrasis sūnus buvo mano Mokytojas, nes aš pati 
jau buvau pasiruošusi mokytis. Mokausi ir mokysiuos. 
Tai, ką veikiu šiandien, man pačiai yra didieji universi-
tetai, daug didesni už tuos, kuriuose studijavau. Nega-
lia, kaip fenomenas, o ne kaip negalėjimas, tapo ta sriti-
mi ir tuo traukos lauku, kuriame turbūt liksiu kol būsiu.

Nuo šių įvykių praėjo beveik trys dešimtmečiai. Kas 
per tą laiką pasikeitė neįgaliais gimstančių vaikų ir jų 
šeimų gyvenimuose? Laisva valstybė ir visa jos teisi-
nė sistema jau spėjo padaryti viską, kad užtikrintų jų 
ir jų artimųjų orų gyvenimą. Nustebote? Turiu minty-
je tik teisės aktus (dokumentus)...

Kas pasikeitė mumyse? Išmokome manipuliuoti. Iš-
mokome rašyti, bet nevykdyti. Pateikti ataskaitas, bet 
ne darbus. Kalbėti tiesas, o veikti be tiesos. 

LNF diskusijoje dalyvavo daug dėdžių ir tetų iš įvai-
rių kontorėlių ir sujudimų. Bet kalbėjo jie ne apie vai-
kus. Kalbėjo, tiksliau baksnojo vieni į kitus, kas turėjo 
ką nors padaryti, bet nepadarė. O vaikai? Vaikai nesu-
skaičiuoti. Vieni juos vadina neįgaliais, kiti specialiųjų 
poreikių, dar kiti specialiųjų ugdymosi poreikių. Deja, 
visos šios sąvokos ne apie tą patį vaiką. 

Ir netgi ne apie VAIKĄ, o apie juos, kaip kažkokią 
neapčiuopiamą beformę masę, kurioje nėra VAIKO. 
Nėra indindividualumo. Nėra individualių poreikių. 
Nėra ateities, į kurią palydimas kiekvienas vaikas, ku-
riam reikalinga individuali pagalba, nes kiekvienas yra 
skirtingas ir unikalus. Taip kaip ir skirtinga kiekvieno 
aplinka ir jo situacija. Vienų tėveliai dirba ir uždirba, 
kitus išmaitina negalintysis (neįgalus) vaikas iš jam 
mokamos šalpos pensijos. Apie tai LNF surengtoje dis-
kusijoje nekalbėjo NIEKAS.

Šiuo metu rengiu socialinės globos įstaigose gy-
venančių negalią turinčių vaikų individualių poreikių 
nustatymo ir individualių planų sudarymo metodinių 
dokumentų paketą. Jo reikia tam, kad bendruomenė-
se, kiekvienoje savivaldybėje ir seniūnijoje atsirastų 
paslaugos, atliepiančios KIEKVIENO vaiko ir jo šei-
mos poreikius. Tikiu, kad taip ir bus, nors ir negreitai... 

Aušra StAnčikienė

Po pasisėdėjimo prie 
apskritojo stalo...

Apie tai,
kas

jaudina
Marijampolė:

 Marijampolės savival-
dybės neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Lina Cvirkienė 
papasakojo, kaip buvo pa-
minėta Vasario 16oji. 

Vasario 16-ąją Lietu-
va šventė Valstybės atkū-
rimo dieną. Miestuose ir 
miesteliuose vyko rengi-
niai šiai dienai paminėti. 
Marijampolės savivaldy-
bėje ši diena taip pat buvo 
minima. Vienas tokių ren-
ginių vyko Lygumų laisva-
laikio salėje. Šventė prasi-
dėjo Lietuvos himnu, kurį 
giedojo visi susirinkusieji 
salėje. Šio renginio vedė-
ja, kultūrinių renginių or-
ganizatorė Rita Degutienė 
kalbėjo apie šviesų gar-
bingų protėvių atminimą 
ir jų didelius darbus atku-
riant Lietuvos valstybę. Jie 
įkvepia mus kasmet minė-
ti Vasario 16-ąją. R. Degu-
tienė taip pat priminė, ko-
kį sunkų kelią nuėjo Lietu-
va, kol iškovojo valstybės 

Paminėjo Vasario 16-ąją

laisvę. Savo pasakojimą ji 
papildė išsamiomis, tuos 
istorinius laikus menan-
čiomis skaidrėmis. Minė-
jime dalyvavo Sasnavos 
seniūnė Nijolė Smilgienė, 
Gavaltuvos kaimo ben-
druomenės pirmininkas 
Justinas Kailius. Jie sveiki-
no kaimo bendruomenės 
narius ir svečius su šven-
te. Į renginį buvo pakvies-
tas ir Marijampolės savi-
valdybės neįgaliųjų drau-

gijos folkloro ansamblis 
„Gija“, kuriam vadovauja 
Danė Jančienė. 

Koncertą pradėjo Ly-
gumų laisvalaikio salės 
moterų ansamblis, vado-
vaujamas Marytės Gry-
bienės. Skambėjo dainos 
apie Lietuvą, apie gimtąjį 
kraštą. Neįgaliųjų draugi-
jos ansamblis „Gija“ taip 
pat apdainavo Lietuvos 
grožį, nuvedė prisimini-
mų takais į jaunystę, pri-

minė pirmąją meilę, vai-
kystę. Skambėjo ne tik 
gražios dainos, bet buvo 
skaitomos ir eilės. Solistui 
Jonui Goberiui po dainos 
„Jaunystės godos“ Sasna-
vos seniūnė padovanojo 
trispalvį šaliką, primenan-
tį mūsų Lietuvos vėliavą. 
Paskutinę koncerto dainą 
„Pasodinom ąžuolą“ atsi-
stoję su trispalvėmis vė-
liavėlėmis rankose daina-
vo visi salėje esantys.

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Vyriausybės pasitarime 
pritarta Socialinės ap-

saugos ir darbo ministe-
rijos siūlomam neįgaliųjų 
specialiųjų poreikių verti-
nimo ir tenkinimo mode-
lio projektui, kuriuo nu-
matoma nustatyti dviejų 
lygių slaugos ir dviejų ly-
gių priežiūros (pagalbos) 
specialiuosius poreikius, 
pagal kuriuos bus skiria-
mos išlaidų tikslinės kom-
pensacijos, taip pat numa-
toma į neįgaliųjų specia-
liųjų poreikių vertinimą 
įtraukti socialinius dar-
buotojus.

„Socialinis darbuotojas 
yra arčiausiai žmogaus, tu-
rinčio negalią, tad geriau-
siai mato, kokio lygio spe-
cialiosios pagalbos žmo-
gui reikia, todėl jų daly-
vavimas vertinant specia-

liuosius poreikius yra la-
bai svarbus“, – sako socia-
linės apsaugos ir darbo 
ministrė Algimanta Pabe-
dinskienė.

Pasak ministrės, nau-
jasis neįgaliųjų specialiųjų 
poreikių vertinimo ir ten-
kinimo modelis leis suma-
žinti atotrūkį tarp tikslinių 
kompensacijų dydžių. Pa-
gal naująjį modelį neįga-
liems žmonėms numato-
mos dviejų lygmenų slau-
gos išlaidų tikslinės kom-
pensacijos (280 eurų ir 
179,2 euro) ir dviejų lyg-
menų priežiūros (pagal-
bos) išlaidų tikslinės kom-
pensacijos (atitinkamai 
112 eurų ir 22,4 euro). Pa-
gal dabar galiojančią tvar-
ką, skiriama slaugos išlai-
dų tikslinė kompensacija 
yra 280 eurų, priežiūros 

Nemenčinės neįgalių-
jų dienos užimtumo 

centro lankytojai sulaukė 
svečių – skautų iš Turge-
lių kaimo (Šalčininkų r.) 
P. K. Bžostovskio gimnazi-
jos. Vyresnių klasių moki-
nius atlydėjo tikybos mo-
kytoja Magdalena Klepka 
ir technologijų mokytoja 
Ana Lozovska. Gimnazijos 
mokiniai atvažiavo susipa-
žinti su lankytojais, cen-
tro veikla bei šiame cen-
tre dirbančių darbuotojų 
funkcijomis.

Svečiai susidomėję 
apžiūrinėjo centro patal-
pas, susipažino su pagrin-
dinėmis centre veikian-
čiomis užimtumo veiklo-

mis. Mokiniai domėjosi 
neįgaliųjų pagamintais 
rankdarbiais, stebėjosi 
lankytojų sugebėjimais. 

Neįgalieji bendravo su moksleiviais 

Taip pat gimnazistai turė-
jo galimybę užduoti klau-
simus centro darbuoto-
jams apie jų profesijos 

ypatumus ir pagrindines 
darbo funkcijas.

Centro lankytojai sve-
čiams parodė trumpą kon-
certą, kuris mokiniams pa-
liko didelį įspūdį. Vėliau 
visi kartu dainavo, žaidė 
įvairius integracinius žai-
dimus, bendravo ir pui-
kiai leido laiką prie arba-
tos puodelio.

Nemenčinės neįga-
liųjų dienos užimtumo 
centro lankytojai dėkingi 
P. K. Bžostovskio gimnazi-
jos kolektyvui už surink-
tas lėšas, kurios bus skir-
tos įvairioms rankdarbių 
priemonėms įsigyti.

 nemenčinės  
neįgaliųjų dienos 

užimtumo centro inf.

(pagalbos) išlaidų tikslinė 
kompensacija yra 112 eu-
rų arba 56 eurai ir trans-
porto išlaidų kompensa-
cija yra 9,5 euro.

Naujajame modelyje 
numatoma, kad galutinį 
sprendimą dėl neįgaliųjų 
specialiųjų poreikių pri-
ims Neįgalumo ir darbin-
gumo nustatymo tarnyba 
prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos, ta-
čiau ji vadovausis ne tik 
asmens sveikatos priežiū-
ros įstaigos pateiktais me-
dicininiais dokumentais, 
bet ir savivaldybių socia-
linių darbuotojų pateikta 
informacija apie asmens 
savarankiškumo, mobilu-
mo, bendravimo, pažini-
mo, ugdymosi problemas.

Pagal naująjį mode-
lį savivaldybių darbuoto-

jai įgis teisę kontroliuoti, 
kaip naudojamos tiksli-
nės kompensacijos, ir pri-
reikus minėtas kompen-
sacijas keisti socialinėmis 
ir kitomis asmens specia-
liesiems poreikiams ten-
kinti reikalingomis pas-
laugomis.

Skaičiuojama, kad nau-
jajam modeliui įgyvendin-
ti reikės 2 mln. eurų.

Planuojama, kad nau-
jasis specialiųjų poreikių 
vertinimo ir tenkinimo 
modelis pradės veikti nuo 
2017 m. vidurio, kai bus 
pakeisti Transporto len-
gvatų, Tikslinių kompen-
sacijų, Neįgaliųjų sociali-
nės integracijos, Vietos sa-
vivaldos įstatymai ir spe-
cialiųjų poreikių nustaty-
mo tvarka.

„Bičiulystės“ ir SADM inf.

Siūlomas naujas specialiųjų poreikių 
nustatymo ir tenkinimo modelis

Ansamblis „Gija“ Dainų šventėje.

Nemenčinės neįgalieji su moksleiviais.
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Vis dėlto mergina pripažįsta, kad 
jai nelengva važinėti į Kauną. Dėl 
įtempto grafiko buvo labai pablo-
gėjusi sveikata. Deja, Vilniuje nė-
ra tinkamų sąlygų studijuoti pa-
gal jos norimą specialybę. Pavyz-
džiui, Vilniaus universitete pas-
kaitos vyksta įvairiose vietose. 
Vienos geriau pritaikytos, kitos – 
blogiau, ar iš viso neprieinamos. 
Jei įvažiuoji į pastatą, tualetai ne-
pritaikyti, kitur nėra liftų, arba jie 
per siauri... Anželika apgailestau-
ja, kad dar negali mokymo įstai-
gos pasirinkti savo mieste. 

LNF surengtoje diskusijoje 
dalyvavusi negirdinčios ir kitų 
specialiųjų poreikių turinčios 
mergaitės mama Valentina pa-
sidalijo patirtimi, kad mokyklos 
nenori jos dukros priimti, nėra 
užtikrinama pagalba jai. 

Žmogus dar nėra 
prioritetas 

Matas Geležauskas yra Vil-
niaus universiteto 4 kurso stu-
dentas. Jis, pats nuo vaikystės 
sergantis cerebriniu paralyžiu-
mi, sako nelengvai įveikęs visas 
švietimo pakopas. Matas sako 
neretai girdintis istorijas, kad 
neįgaliųjų nenori priimti į ben-
drojo lavinimo mokyklas ir pa-
žįstantis ne vieną ir ne du žmo-
nes, kurie teigia, kad negali stu-
dijuoti Vilniaus universitete ir 
turi važiuoti į Kauną. Pasak M. 
Geležausko, situacija, kai neį-
galūs vaikai lieka be kokybiško 

išsilavinimo, yra apgailėtina. Dėl 
to pralaimi valstybė – ji netenka 
potencialių specialistų. Vaikinas 
džiaugiasi, kad tik todėl, kad dar 
gali vaikščioti savo kojomis, pa-
jėgia mokytis universitete. Pasak 
jo, šie klausimai pradės spręstis, 
jei bus tinkamai sudėlioti prio-
ritetai. Jie dabar nėra orientuo-
ti į žmogų.

Ir iš tiesų atrodo, kad moky-
klose prioritetas dar ne žmogus, 
o šiltos sienos. Per praėjusį Eu-
ropos Sąjungos struktūrinės pa-
ramos laikotarpį (2007 – 2013 
m.) renovuota 280 mokyklų, ta-
čiau pritaikyta tik maža dalis 
iš jų – didžiausias dėmesys bu-
vo skirtas pastatų energetinio 
efektyvumo didinimui. Lietuvos 
žmonių su negalia sąjungos at-
liktas tyrimas parodė, kad judė-
jimo negalią turintiesiems visiš-
kai neprieinama apie pusė visų 
šalies mokyklų. Dar dalyje įreng-
ti įvažiavimai, tačiau nėra gali-
mybės patekti į kitus aukštus, 
nėra žymėjimų silpnaregiams. 
Panaši situacija ir aukštosiose 
mokyklose. 

Švietimo ir mokslo ministe-
rijos Švietimo pagalbos skyriaus 
vedėja Gražina Šeibokienė sutin-
ka, kad buvo padaryta klaida. Ji 
pabrėžė, kad naujuoju ES struk-
tūrinės paramos laikotarpiu vi-
si regioniniai renovavimo pro-
jektai turės atitikti reikalavimus, 
kurie aktualūs šiuolaikinei mo-
kyklai, taip pat privalės būti pri-
taikyti neįgaliesiems. 

Pritaikymas – ne tik 
įvažiavimas 

G. Šeibokienė taip pat atkrei-
pė dėmesį, kad įtraukties proce-
sas nėra vien buvimas vienoje 
mokykloje, po vienu stogu. Svar-
bu ir mokymo priemonės, moky-
tojų ir bendruomenės pasirengi-
mas priimti specialiųjų poreikių 
turintį vaiką. 

Lietuvos aklųjų ir silpnare-
gių sąjungos vadovas Sigitas 
Armonas ir Kurčiųjų draugijos 
prezidentas Vytautas Pivoras 
konstatavo, kad, deja, bendro-
jo lavinimo mokyklos dar nega-
li užtikrinti kokybiško neįgalių-
jų mokymo. Specialiosios mo-
kyklos tam kur kas geriau pasi-
rengusios.

S. Armonas atkreipė dėme-
sį, kad negalios yra skirtingos ir 
negalima visų vertinti vienodai. 
Jei vieniems užtenka tik galimy-
bės patekti į patalpas, kitiems 
reikia pagalbos ir tinkamų mo-
kymo priemonių. 

Specialiosios pedagogikos ir 
psichologijos centro direktorė 
Irma Čižienė sako, kad ledai ju-
da ir šioje srityje – pastaraisiais 
metais buvo parengtos 26 nau-
jos mokomosios priemonės spe-
cialiųjų poreikių turintiesiems, 
tarp jų ir 6 Brailio raštu. 

„Medeinos“ pradinės mokyk-
los, kurioje negalią turintys vai-
kai mokomi kartu su jos neturin-
čiais, direktorius Virgilijus Mo-
lis atkreipė dėmesį, kad norint 
suteikti vaikui visapusišką ug-

(atkelta iš 1 psl.)

blogėja apsitarnavimas, todėl 
reikalinga visapusiška pagalba. 
Akcijos herojukei nupirkta danų 
kompanijos R82 stovynė „Cari-
bou“, kainavusi 2787 eurus. 

Ketverių metukų Lukas ir 
penkiolikmetė Mantilė serga 
Hiperimunoglobulino D sindro-
mu. Lukas pradėjo sirgti sulau-
kęs vos 6 mėnesių amžiaus. Jo 
ligos eiga – nuolatinė, periodi-
nė. Berniuko ligai būdingi karš-
čiavimo epizodai, lydimi bėrimo, 
pilvo skausmų su viduriavimu 
bei sąnarių skausmų. Mantilė 
šia genetine liga serga nuo gimi-
mo – kas 3-4 savaites ji karščiuo-
ja, mergaitės burnoje atsiranda 
opų, mažylę kankina sąnarių 
skausmai. Abiem akcijos heroju-
kams jau parenkamos individu-
alios naujo biologinio preparato 
„Anakinra“ (Kineret) dozės, pa-
dedančios sveikti. Luko ir Man-

tilės gydymui metams prireiks 
apie 10 000 eurų kiekvienam.

Ketverių Deividas nuo gi-
mimo serga lėtine granuliomi-
ne liga LGL – turi paveldimą, 
dažniausiai su X chromosoma, 
rečiau – su autosominių genų 
mutacijomis susijusį fagocituo-
jančių ląstelių defektą. Berniuko 
organizme nuolat kartojasi bak-
terinės infekcijos – vis sudėtin-
gesnės ir atsparesnės antibioti-
kams, tenka operuoti supūlia-
vusius limfmazgius. Pagrindinis 
gydymas – kaulų čiulpų trans-
plantacija – galimas tik nusta-
čius genų mutacijas. Deivido di-
agnozei patvirtinti būtina atlikti 
genetinius tyrimus, kurie Lietu-
voje nėra daromi, todėl berniu-
ko kraujo mėginys buvo išsiųs-
tas į Olandiją. Tyrimas kainavo 
950 eurų.

Visos „Išsipildymo akcijos“ 
lėšos, kurios nebus panaudotos 
ligoniukų istorijoms, bus skiria-
mos be tėvų augantiems, globos 
namuose ir šeimynose globoja-
miems vaikams, šeimynose gy-
venančių vaikų sveikatinimui, fi-
ziniam ir kūrybiniam lavinimui 
bei buities gerinimui, globos na-
muose augančių vaikų sveikati-
nimui bei fiziniam ir kūrybiniam 
lavinimui. Akcijoje užsiregistra-
vusiuose vaikų globos namuose 
ir šeimynose – 4043 vaikai. 

Paramos projektas „Išsipil-
dymo akcija“ gyvuoja nuo 2003-
ųjų. Iš viso geros valios žmonės 
suaukojo daugiau nei 7,6 milijo-
no eurų.

„Bičiulystės“ inf. 

dymą, turi būti pasiruošusi visa 
bendruomenė. Deja, dar ne visa-
da taip yra. Seimo narys Edvar-
das Žakaris pasakojo susidūręs 
su atveju Šiauliuose, kai neregė 
mergaitė kelete mokyklų negalė-
jo mokytis dėl nepalankaus po-
žiūrio. Vienoje ugdymo įstaigoje 
tėvai netgi pasakė atsiimsiantys 
savo vaikus, jei ji mokysis kartu. 
„O ką kalbėti apie intelekto ne-
galią turinčiuosius?“, – retoriškai 
klausė Seimo narys. 

Nepakanka finansavimo 
Pasak Sutrikusio intelekto 

žmonių globos bendrijos „Viltis“ 
vadovės Danos Migaliovos, pagal 
dabartinę moksleivio krepšelio 
skirstymo metodiką visiems spe-
cialiųjų poreikių turintiesiems 
tenka tiek pat lėšų – 35 proc. 
daugiau nei įprastas krepšelis. 
D. Migaliova mano, kad skirs-
tant moksleivio krepšelį turi bū-
ti vertinami kiekvieno asmens 
poreikiai. Dabar skiriamų lėšų 
neužtenka užtikrinti pagalbą di-
delių specialiųjų poreikių turin-
tiesiems – tiems, kuriems reikia 
mokytojo asistento. Šiam siūly-
mui pritarė ir profesorius Albi-
nas Bagdonas. Pasak jo, vertinant 
kiekvieno moksleivio individua-
lius poreikius turi būti numaty-
tas ir individualus finansavimas. 

G. Šeibokienė pritaria, kad 
specialiųjų poreikių vaikų ugdy-
mo finansavimas pagal krepše-
lio metodiką yra netobulas. Pa-
sak jos, šią tvarką žadama keis-

ti. Šiuo metu yra įvedamas vadi-
namasis klasės krepšelis, kuris 
bus skirstomas visiškai kitokiu 
principu ir bus labiau individu-
alizuotas.

Lietuvos atstovas Jungtinių 
Tautų Neįgaliųjų teisių komite-
te profesorius Jonas Ruškus pa-
brėžė, kad Jungtinės Tautos ir 
Unesco jau kalba ne apie specia-
liuosius, bet apie kiekvieno indi-
vidualius poreikius. Pasak profe-
soriaus, turime galvoti ne apie 
integraciją, o apie visaapimantį 
ir įtraukųjį kokybišką lygiateisį 
mokymą visą gyvenimą.

J. Ruškaus manymu, tai, kad 
nesudaromos galimybės kiek-
vienam vaikui mokytis jo aplin-
koje, turi būti suprantama kaip 
diskriminacija. Profesorius ap-
gailestauja, kad Lietuvoje iki šiol 
diskriminuoti leidžiama. 

Aurelija BABinSkienė 
Autorės nuotr. 

„Išsipildymo akcijos“ suburta visuomenė keičia vaikų gyvenimus
Televizijos TV3 ir SEB banko 

jau tryliktus metus organi-
zuojamas paramos projektas 
„Išsipildymo akcija“, kaip ir kas-
met, sulaukė ypatingo visuome-
nės dėmesio. Paaukota daugiau 
nei pusė milijono eurų.

Akcijos pradžia buvo pa-
skelbta lapkričio mėnesį. TV3 
eteryje nuskambėjo net du „Iš-
sipildymo akcijai“ skirti šventi-
niai koncertai. Iki šiol geros va-
lios žmonės suaukojo daugiau 
nei 508 700 eurų, kurie sutei-
kia galimybę padėti ne tik de-
vyniems akcijos herojukams, 
bet ir daugybei kitų panašaus 
likimo vaikų.

Vos 4 mėnesių Faustai, ser-
gančiai medžiagų apykaitos liga 
hiperamonemija, jau nupirktas 
būtinas, 36 300 eurų kainuo-
jantis, hemodializės aparatas 
„Carpediem“. Šio, vienintelio to-
kio tipo aparato, skirto naujagi-
miams, Lietuvoje iki šiol nebu-
vo. Hemodializei vykdyti reika-
lingi ir specialūs vienkartiniai 
komplektai. Faustos ir kitų vai-
kų gydymui jų gali prireikti 20 – 
tam skirta dar 10 500 eurų. Ben-
dra pirkinio kaina – 46 800 eu-
rų. Aparatas turėtų pasiekti li-
goninę jau po mėnesio.

Šis hemodializės aparatas 
padės ne tik Faustai, bet ir dau-
gybei kitų kūdikių, gydomų Vai-
kų ligoninėje, Vilniaus universi-
teto ligoninės Santariškių klini-
kų filiale. Aparatas taip pat pa-
dės naujagimiams su sutriku-
sia inkstų funkcija, su įgimtomis 
medžiagų apykaitos ligomis ir 

kitais panašiais susirgimais.
„Išsipildymo akcijos“ maža-

jai herojei Sofijai – vos pusantrų 
metukų. Mergaitė gimė be visų 
galūnių, todėl jai būtini protezai. 
Per ateinančius trejus metus jai 
bus gaminami ir pakeičiami vis 
nauji protezai, nes mažylė grei-
tai auga. Protezams bus išleista 
9000 eurų. Jau kovo mėnesį ma-
žylės laukia ortopedijos specia-
listų konsultacija.

Dviejų su puse metukų Nag
lis daugiau nei prieš metus su-
sirgo žaibine meningokokine in-
fekcija. Mažylio gyvybę pavyko 
išgelbėti, tačiau jam buvo labai 
reikalingi kelių įtvarai. „Išsipil-
dymo akcijos“ metu suaukotos 
lėšos leido pagaminti specialius, 
2 299 eurus kainavusius, Nagliui 
pritaikytus įtvarus su dviašiu są-
nariu. Jie berniukui leidžia ne tik 
saugiai vaikščioti, bet ir atsitūp-
ti, atsiklaupti. Augant Nagliui 
bent trejus artimiausius metus 
bus pasirūpinama jo įtvarų at-
naujinimu.

Trylikametis Artūras serga 
Diušeno raumenų distrofija. Dėl 
šios ligos jis nevaikšto nuo de-
šimties metų. Silpstant raume-
nims, blogėja berniuko kvėpa-
vimo takų išsivalymas, todėl jis 
labai dažnai serga kvėpavimo 
takų ligomis. Prieš Naujuosius 
metus Artūrui buvo nupirkta 
„Hill Room“ kvėpavimo takų iš-
valymo sistema – vibracinė lie-
menė, kainavusi 13 988 eurus. 
Berniuko mama džiaugiasi, kad 
vibracinė liemenė sūnui labai 
naudinga. Neseniai vėl susirgęs 

kvėpavimo takų liga, Artūras jau 
galėjo panaudoti „Hill Rom“ kvė-
pavimo takų išvalymo sistemą ir 
pirmą kartą pasveiko be antibi-
otikų. Vaikui nebeprireikė vykti 
į ligoninę, o susirgimas išnyko 
per savaitę.

Vienuolikmetė Greta, būda-
ma vos devynių mėnesių, susir-
go reta glikogeno kaupimo liga 
(Fanconi-Bickel sindromu), dėl 
kurios didėja kaulų trapumas. 
„Išsipildymo akcijos“ dėka tęsia-
mas tinkamas gydymas – mer-
gytės būklė gerėja. Gretai toliau 
perkami vaistai „Basica & Reduc-
to Special“, kainuojantys 204 eu-
rus. Šie vaistai bus perkami kiek-
vieną mėnesį.

Devynerių Gabrielė serga 
spinaline raumenų atrofija. Vais-
tų gydymui nėra, todėl taikoma 
kineziterapija, daromi masažai. 
Mergaitei silpsta visos galūnės, 

Lietuvoje vis dar leidžiama diskriminuoti

Matas Geležauskas.

Artūras su mama.
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Daktaras
Aiskauda

Psichologo patarimai

Šiandien nebe naujiena, kad 
svogūnų laiškai (100 g turi 

vos 20 kcal.) puikiai tinka per-
šalimo ligų ir gripo profilakti-
kai. Žinoma, tai jokiu būdu nėra 
vaistai nuo šių ligų ir ne skiepai, 
tačiau ši daržovė stiprina mūsų 
imunitetą ir apskritai organizmą. 
Svogūnų laiškai netgi efektyviau 
už svogūnų galvutes padeda at-
silaikyti stresinėmis situacijo-
mis, sugrąžina išsekusias fizi-
nes jėgas, palankiai veikia krau-
jodaros sistemą (šį darbą atlieka 
svogūnų laiškuose esantis žalia-
sis pigmentas chlorofilas). Sai-
kingai su maistu vartodami svo-
gūnų laiškus, geriname apetitą, 
virškinimą, padedame savo or-
ganizmui apsivalyti nuo įvairių 
kenksmingų medžiagų, stiprina-
me plaukus ir nagus. Kai žmogui 
reikalinga bedruskė dieta, svo-
gūnų laiškai gali pakeisti druską 
ir pagerinti maisto skonį.

Pastabos:
1. Asmenys, sergantys kraujo 

ligomis, gali vartoti (žinoma, pa-
sitarę su gydytoju) tik namų są-
lygomis išaugintų svogūnų gal-
vutes ir laiškus.

2. Esant pakenktai skrandžio, 
žarnyno, kepenų, inkstų ir kitų 
organų gleivinei, ypač progre-
suojant kepenų ir tulžies pūslės 
ligoms, svogūnų laiškai gali būti 
vartojami labai ribotai – per die-
ną tik 2–3 laiškai. Ir dar: didesni 
svogūnų laiškų kiekiai paprastai 
išprovokuoja arterinio kraujos-
pūdžio pakilimą, bronchinės as-
tmos priepuolį (jei sergama šia 
liga), taip pat didina skrandžio 
sulčių rūgštingumą.

3. Naudingosios svogūnų 
laiškų savybės išlieka tik ter-
miškai neapdorotuose laiškuose 
(poveikis sustiprės, jei kartu su 
jais bus vartojamas alyvuogių ar 
kukurūzų, kiti augaliniai aliejai). 

4. Liaudies medicina svogūnų 
laiškus naudoja atsiradus nuo-
vargiui, išsekimui, slogai, ger-
klės uždegimui, esant kai kurių 
vitaminų ir mineralų stygiui, ser-
gant mažakraujyste, varginant 
nemigai, atsikosėjimui skatinti, 
galvos skausmui malšinti (nors 
ir labai retai, tačiau yra žmo-
nių, kuriems svogūnų galvutės 

ir laiškai kaip tik sukelia galvos 
skausmą!), karščiavimui mažin-
ti ir kaip antibakterinę bei anti-
grybelinę priemonę. 

5. Laikoma, kad svogūnų laiš-
kų galiukai ne tik nenaudingi, 
bet gali būti netgi žalingi (rūgi-
mas skrandyje, galvos skausmas, 
nervinis dirglumas).

Komentarai apie 
cheminę sudėtį

Vitaminai. Svogūnų laiškuose 
yra didelis kiekis cinko, kuris yra 
svarbus imunitetui, padeda for-
muotis skeletui, atsinaujinti ląs-
telėms, palaiko tinkamą vyriš-
kų hormonų ir prostatos veiklą. 

Svogūnų laiškuose yra re-
kordinis kiekis vitamino C (100 
g kartais būna visa vit. C dienos 
dozė), kuris suteikia žvalumo, 
stiprina kraujagysles, skatina 
netgi didelių žaizdų ir nudegi-
mų gijimą, padeda įsisavinti ge-
ležį, svarbus medžiagų apykaitai, 
saugo nuo ardomojo deguonies 
poveikio daugelį biologiškai ak-
tyvių medžiagų – vitaminus A, E, 
B1,B2, folio rūgštį ir biotiną (vit. 
H), stiprina organizmo atsparu-
mą, stimuliuoja jungiamojo au-
dinio, kaulų ir dantų formavimą-
si, maisto energijai padeda virs-
ti organizmo energija. Ir tai dar 
ne viskas: šis vitaminas padeda 
skaidyti cholesterolį (todėl stab-
domas arterijų kalkėjimo proce-
sas), padeda organizmui šalinti 
iš organizmo sunkiuosius me-
talus šviną, kadmį, gyvsidabrį. 

Vitaminas B2 palaiko norma-
lias odos ir gleivinių funkcijas, 
yra svarbus regėjimui, veikia rie-

balų įsisavinimą, sintezę ir kaulų 
čiulpų funkciją, reikalingas ami-
norūgščių apykaitai, gamybai ir 
jauno organizmo augimui.

Vitaminas PP būtinas dau-
geliui fermentų, nervų sistemai, 
virškinimui, kraujo apytakai 
(praplečia arterioles ir odos ka-
piliarus), ląstelių medžiagų apy-
kaitos funkcijoms.

Beta karotenas (augalų pig-
mentas, iš kurio gaminasi vit. 
A) reikalingas akims, odai, glei-
vinėms, kaulų ir dantų formavi-
muisi, normaliam augimui, daly-
vauja nervų sistemos ir daugini-
mosi funkcijose.

Vitaminas K dalyvauja kaulų 
atnaujinime, skatina raumenų 
veiklą, didina organizmo atspa-
rumą infekcinėms ligoms, ska-
tina žaizdų gijimą, palaiko nor-
malų kraujo krešėjimą, stiprina 
kaulus (kartu su vit. D).

Mineralai. Kalcis, esantis šia-
me produkte, dalyvauja krau-
jo krešėjimo procese, būtinas 
nervų sistemos, visų organizmo 
liaukų ląstelėms, kaulams (kal-
cis – pagrindinis kaulų struk-
tūros komponentas, atliekantis 
plastinę funkciją). Taigi, kalcis 
stiprina dantis, dantenas, širdies 
ir kraujagyslių sistemą, normali-
zuoja širdies darbą, normos ribo-
se palaiko arterinį kraujospūdį.

Be to, svogūnų laiškuose yra 
didelis kiekis kalio, kuris reika-
lingas normaliai nervų sistemos 
ir širdies raumenų veiklai bei 
organizmo skysčių pusiausvy-
rai palaikyti. Beje, kalis pasižy-
mi kraujospūdį mažinančiu po-
veikiu, dalyvauja daugelyje fer-

mentinių procesų, organizmo 
skysčių apykaitoje, aktyvina en-
dokrininių liaukų veiklą, mažina 
baltymų brinkimą, didina ląste-
lių sienelių laidumą, perduoda 
nervinius impulsus (dalyvauja 
kalio jonai).

Kartu būtina paminėti ir fos-
forą, kurio dideli kiekiai taip 
pat randami svogūnų laiškuo-
se. Pastarasis mineralas padeda 
perduoti genetinę informaciją, 
jis reikalingas smegenų, kepe-
nų, inkstų biocheminiams pro-
cesams, maisto medžiagų apy-
kaitai ir įsisavinimui, baltymų 
sintezei, energijos gamybai bei 
apykaitai. Beje, fosforas kartu 
su kalciu – pagrindinė kaulų ir 
dantų sudedamoji dalis, jis įei-
na į kai kurių svarbių organinių 
rūgščių sudėtį, palaiko pastovią 
audinių ir apskritai organizmo 
skysčių sudėtį.

Taip pat svogūnų laiškai turi 
pakankamai eterinių aliejų (nuo 
jų priklauso specifinis kvapas ir 
skonis bei antiseptinės savybės), 
mažai baltymų, užtat tikri re-
kordininkai tarp daržovių pagal 
azoto, magnio ir kitų aukščiau 
aprašytų mineralų kiekį.

Svogūnų laiškų 
auginimas vandenyje
Nuo seno yra įprasta svogū-

nų laiškų užsiauginti vandens 
pripildytuose stikliniuose inde-
liuose, pastačius juos virtuvėje 
ar kitoje patalpoje ant palangės 
(geriausia, kai langai būna pietų, 
pietryčių ar pietvakarių pusėje). 
Šiam reikalui dažniausiai paren-
kamos tokio dydžio svogūno gal-
vutės, kurių skersmuo didesnis 
už indelio skersmenį.

Pastabos:
1. Geriausia naudoti galvutes 

su pradėjusiais želti laiškais. Jei 
tokių nėra, kad greičiau pasiro-
dytų laiškai, teks nupjauti gal-
vučių viršutinę dalį maždaug 
1–1,5 cm. 

2. Prieš merkiant galvutes į 
vandenį, patartina nulupti sau-
sus lukštus.

3. Ir vienu, ir kitu atveju turi 
būti apsemta vandens visa gal-
vutės apačia (kad pradėtų aug-
ti šaknelės). 

4. Nereiktų skinti pirmųjų, 
ką tik pasirodžiusių gležnų laiš-

kų – leiskime jiems ūgtelėti bent 
iki 20–30 cm. 

5. Vandenyje auginti svogū-
nų laiškai, jei lyginsime juos su 
augintais žemėje, būna silpnes-
ni ir aštresnio skonio.

Svogūnų laiškų auginimo 
vandenyje būdas naudojamas 
nuo seno, ypač žiemos ir pava-
sario laikotarpiu. Kol neišdygu-
sios svogūno šaknelės, vanduo 
turi būti keičiamas du kartus 
per dieną (ryte ir vakare). Kai 
pasirodo šaknelės ir prasikala 
laiškai, vanduo keičiamas tik 
kartą per dieną. Keičiant van-
denį, kiekvieną kartą plauna-
mi ir indeliai, ir galvutės. Ir čia 
dar ne viskas: jei naudojamas 
ne šulinio, o vandentiekio van-
duo, jis turi būti nusistovėjęs 
(pvz., per naktį palaikytas atvi-
rame inde).

Geriausia galvutes 
pasodinti

Galvutės vidiniai resursai ri-
boti – augdami laiškai galvutes iš-
sekina maždaug per savaitę. Tai-
gi, norint laiškų derliumi naudotis 
ilgiau, teks įsigyti specialų lovelį, 
kitokį indą (geriausia keraminį), 
medinę dėžę, dvigubus pieno, ke-
fyro pakelius, trilitrinius butelius 
nuo vandens (nupjaunama viršu-
tinė siaurėjanti dalis) ir 3,5–4 cm 
skersmens galvutes pasodinti že-
mėje (ant galvučių turi būti apie 2 
cm žemių sluoksnis) 1–3 cm ats-
tumu. Pradžioje pasodinti svogū-
nai laikomi tamsioje šiltoje vieto-
je ir laistomi šiltu vandeniu. Pasi-
rodžius pirmiesiems želmenims, 
„plantacija“ perkeliama ant palan-
gės ir vėl laistoma šiltu vandeniu. 
Didelių laiškų sulauksime maž-
daug po poros savaičių.

Pastabos:
1. Žemėje puikiai gali augti 

šių rūšių svogūnai: ropiniai, žie-
miniai, daugiaaukščiai, smulkia-
laiškiai ir kvapnieji.

2. Pageidautina, kad žemė 
nebūtų suplūkta ir nesulaikytų 
vandens. Indų viduje apačioje 
turėtų būti įdėta smulkių akme-
nėlių, molinių indų šukių, o dug-
no viduryje – drenažo anga.

3. Svogūnai gali būti sodina-
mi lauko žemėje, durpių substra-
te arba žemių mišiniuose. 

Romualdas OGinSkAS 

Vitaminai ant palangės: svogūnų laiškai

Perfekcionizmas – polinkis 
būti nepatenkintam viskuo, kas 
nėra tobula ar neatitinka itin 
aukštų standartų. Tai žmogaus 
būdo bruožas, skatinantis visus 
darbus atlikti be priekaištų. Dau-
guma psichologų sutaria, kad po-
linkis į perfekcionizmą žmogui 
daro tiek teigiamos, tiek neigia-

Tobulybės našta

mos įtakos. Pozityvioji perfekcio-
nizmo pusė yra ta, kad būtent ši 
charakterio savybė padeda pa-
siekti užsibrėžtų tikslų ir mėgau-
tis pačiu siekimo procesu. Tokio-
se srityse kaip sportas ar moks-
las, šis charakterio bruožas ne tik 
toleruojamas, bet ir skatinamas. 
Perfekcionistai dažnai geba gerai 

organizuoti darbą, kelia sau aukš-
tus standartus. Šios savybės gali 
padėti pasiekti puikių rezultatų.

Neigiamas perfekcionizmo as-
pektas yra tas, kad šį bruožą tu-
rintys žmonės dažniausiai siekia 
nepasiekiamų idealų, nepaisyda-
mi jokių aplinkybių. Perfekcionis-
tai pernelyg jautriai reaguoja į ne-
sėkmes, prastus įvertinimus, savo 
silpnąsias vietas. Jie nepripažįsta 
„pakankamai gerų“ rezultatų, bi-
jo suklysti. Perfekcionistams vis-
kas turi būti tobula. Tokie aukšti 
standartai neretai veda depresi-
jos, valgymo sutrikimų ir kitų psi-
chologinių problemų link.

Perfekcionizmas ar 
darboholizmas?

Iš pirmo žvilgsnio gali pasiro-
dyti, kad perfekcionizmas yra tas 

pats ar beveik tas pats, kaip dar-
boholizmas. Nors šios charakte-
rio savybės neretai būna susiju-
sios, yra keletas esminių skirtu-
mų. Perfekcionistai beveik visada 
būna orientuoti į galutinį tikslą ir 
gali dėl jo išlieti paskutinius pra-
kaito lašus. Darboholikai yra pri-
klausomi nuo darbo ir nebūtinai 
jį sieja su galutiniu rezultatu. Per-
fekcionistai dažnai nerimauja, ką 
apie juos galvoja aplinkiniai, bijo 
būti jų atstumti. Jų savivertė tie-
siogiai priklauso nuo pasiektų 

tikslų, todėl dažnai nepadarius 
visko taip, kaip norėjosi, perfek-
cionistai save nuvertina. Jie ski-
ria pernelyg daug laiko net pa-
prastoms užduotims atlikti, nuo-
lat jas tobulina. Toks elgesys su-
kelia nuolatinį stresą ir nerimą.

Darboholikai dažniausiai ne-
moka pasiilsėti, atsiriboti nuo 
darbo. Visas su darbu susijusias 
užduotis ir problemas jie „par-
sineša“ namo. Paprastai jie ap-
siima padaryti daugiau nei gali,  

Gebėjimas darbus atlikti gerai ir iki galo – naudingas 
bruožas. Visuomet smagu turėti išlavintus įgūdžius. Ta-
čiau riba tarp noro viską daryti gerai ir tobulai yra ga-
na neryški. Puikių rezultatų siekis veda į laimę, tobulų – 
į amžiną kovą su pačiu savimi. Perfekcionizmas – kaip 
akmuo, kurį pats žmogus užsikrauna sau ant pečių ir 
būna nuolat nelaimingas, tempdamas tokią naštą. Ypač 
jei suvokia, kad tobulybės pasiekti apskritai neįmano-
ma... Kas gi yra tas perfekcionizmas ir kodėl jis pridaro 
daugiau žalos, nei naudos?

(nukelta į 5 psl.)
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todėl nukenčia kitos gyvenimo 
sritys. Jiems nepatinka rutina, 
todėl tokie žmonės nuolat ieš-
ko naujų iššūkių. Su darboholiz-
mu gali būti susijusios gilesnės 
problemos asmeniniame gyve-
nime. Tai labiau netikęs įprotis, 
o ne būdo bruožas. Vis dėlto šie 
abu elgesio modeliai yra netinka-
mi ir neretai kelia problemų ne 
tik pačiam žmogui, bet ir jo arti-
miesiems, kolegoms, draugams.

Pripažinkite problemą
Kaip išgyti nuo perfekcioniz-

mo? Kaip ir susidūrus su dauge-
liu netinkamo elgesio modelių, 
pirmiausia reikia pripažinti sau, 
kad juos verta ar būtina keisti. 
Jei savo elgesyje ir mąstyme pa-
stebite perfekcionizmo apraiškų, 
trukdančių džiaugtis gyvenimu 
ir nuveiktais darbais, pripažin-
kite sau tai. Jei nuolatos sau ke-

liate ypatingai aukštus reikalavi-
mus, jaučiate stresą, pyktį, neri-
mą kai nesiseka pasiekti tikslų, 
nuolat nerimaujate dėl aplinki-
nių nuomonės ir pernelyg daug 
laiko praleidžiate atlikdami net 
paprastas užduotis – verta susi-
mąstyti. Nebijokite sau pripažin-
ti, kad tai problema, nes tik taip 
galėsite patobulinti elgesį.

Imkitės veiksmų
n Keiskite mintis. Perfekcio-

nizmas apima jausmus, mintis 
ir elgesį, todėl norint atsikratyti 
šio įpročio, verta atkreipti dėme-
sį į visas šias sritis. Lengviausia 
keisti savo mintis. Perfekcionis-
tai dažnai mintyse kartoja save 
nuvertinančius teiginius. Pakeis-
kite juos pozityviomis, realistiš-
komis mintimis. Kartokite jas 
dažnai ir reguliariai, kol teigia-
mas savęs vertinimas taps įpro-
čiu. Nuolat sau priminkite, kad 

tobulų žmonių nėra, kad klysti 
žmogiška, kad visiems pasitai-
ko prastų dienų. Taip pat įsidė-
mėkite, kad neprivalote visiems 
patikti, o tai, ar jus mėgsta aplin-
kiniai, dažniausiai visiškai ne-
susiję su jūsų darbo rezultatais.

Kitas svarbus dalykas, kurį 
būtina išmokti daryti – žvelgti į 
užduotis plačiau. Perfekcionis-
tai dažniausiai susikoncentruo-
ja į detales ir smulkmenas, o tai 
kelia papildomo streso. Prieš sa-
ve nuvertindami, pagalvokite, ar 
kiek viena smulkmena tikrai ver-
ta jūsų nerimo. Kas blogiausia 
gali nutikti? Ar tai tikrai bus svar-
bu rytoj ar po savaitės? O po me-
tų? Platesnės perspektyvos ma-
tymas dažniausiai padeda suvok-
ti, kad nepataisomų dalykų nėra. 
Išmokite leisti sau klysti, nuleis-
kite kartelę nuo „tobulo“ užduo-
ties atlikimo, iki „puikaus“ ar „la-
bai gero“. Tai padės nenuvertinti 

savęs net jei rezultatai nebus vi-
siškai tokie, kokių tikėjotės.

n Keiskite elgesį. Norint pa-
siekti iš tiesų gerų rezultatų, 
svarbu neapsiriboti vien min-
timis. Perfekcionizmas dažnai 
atsispindi ir elgesyje. Geriausia 
taktika tam įveikti – tyčinės klai-
dos. Jei jus erzina, kai namuose 
nėra tobulos tvarkos, specialiai 
palikite keletą drabužių ar neiš-
plautą puodelį. Jei esate perdė-
tai punktualus, pavėluokite dvi 
minutes. Išmokite prisipažinti 
aplinkiniams, kad nesijaučiate 
„tobulai“, o esate pavargęs, nu-
siminęs ar susikrimtęs. Toks są-
moningas elgesys padės pama-
žu praplėsti savo mąstymo ri-
bas, įsileisti į gyvenimą šiek tiek 
spontaniškumo ir chaoso. Maži 
netobulumai dažniausiai neturi 
lemiamos reikšmės galutiniams 
rezultatams, išmokite tai įsisą-
moninti ir atsipalaiduoti. Karto-

kite šį elgesį nuolat. Nenustebki-
te ir nepasiduokite, jei nepavyks 
iš karto. Visi elgesio pokyčiai ke-
lia nerimą, tačiau dažniausiai yra 
verta „perlipti per save“ ir prisi-
jaukinti permainas.

n Apdovanokite save. Sunku 
keisti elgesį, todėl nepamirški-
te sau atsilyginti už pastangas. 
Tai gali būti bet kas: pietūs ka-
vinėje, susitikimas su draugu ar 
tiesiog poilsis namuose. Daryki-
te tai, kas jums malonu, kad kitą 
kartą motyvacija imtis permainų 
būtų dar didesnė.

Tobulų žmonių nebūna, o 
jei ir būtų, jie būtų nepaprastai 
nuobodūs. Išmokite save vertinti 
ne pagal pasiektus rezultatus, o 
remdamiesi gilesnėmis vertybė-
mis. Mažos klaidos verčia pasau-
lį suktis ir neretai atneša netikė-
tų rezultatų. Leiskite sau kartais 
suklysti ir tuo pasimėgauti.

Parengė Miglė LeVinienė

(atkelta iš 4 psl.)

Turbūt kiekvienas esame su-
laukę palinkėjimo: „Būk lai-

mingas“. Tačiau kas yra toji lai-
mė? Kaip būti laimingam?

Pagal psichologų tyrimus, 
laimingi tie, kurie patiria dau-
giau malonių išgyvenimų negu 
nemalonių. Ne paskutinę vietą 
užima ir sugebėjimas džiaugtis 
bei vieno ar kito žmogaus psichi-
kos bruožai. Laimingiausi yra ra-
maus būdo, besidomintys aplin-
ka, išlaikantys pusiausvyrą žmo-
nės, o liūdniausiai gyvena į save 
įsigilinę, dirglūs asmenys. 

Manoma, kad aukštesnio in-
telekto žmonės turėtų dažniau 
būti laimingi negu žemesnio. Ta-
čiau taip nėra. Amerikiečių psi-
chologai teigia, kad tarp intelek-
to ir laimės ryšio nėra. Aukštes-
nio intelekto žmonės turi dau-
giau pretenzijų, geriau suvokia 
ne tik savo, bet ir visuomenės 
problemas, supranta, kad jos ne-
lengvai sprendžiamos. 

Svarbi laimės prielaida yra 
darni santuoka. Anot psicholo-
gų, vedusio vyro galimybės jaus-
tis laimingam yra penkis kartus 
didesnės nei vienišo, ištekėjusių 
moterų – du kartus viršija nete-
kėjusių galimybes. 

JAV buvo tiriami milijono do-
lerių laimėtojai. Jie nesijautė lai-
mingesni, negu iki išlošdami. Ti-

riant žmones, praradusius suge-
bėjimą savarankiškai judėti, pa-
aiškėjo, kad dauguma jų suma-
žino savo lūkesčius, atrado nau-
jų tikslų ir nesijaučia daug nelai-
mingesni už negalios neturinčius. 

Taigi laimė labiau priklau-
so nuo mūsų savybių, o ne nuo 
ekonominių sąlygų, bjaurių val-
dininkų, neištikimų mylimųjų, 
nedėkingų vaikų ir daugelio kitų 
dalykų, kuriems norime priskirti 
atsakomybę už tai, už ką esame 
atsakingi patys – už savo laimę. 

Norėdami būti laimingi, turė-
tume labiau domėtis kitais, su-
teikti jiems nors nedaug džiaugs-
mo, mažiau kreipti dėmesį į 
smulkmenas. 

Laimės pojūtį teikiančių da-
lykų sąraše pirmauja autonomi-
ja, kompetencija, ryšys su kitais 
žmonėmis, savigarba, saugumo 
jausmas. Pavyzdžiui, JAV studen-
tams svarbiausiai yra savigarba. 
Pietų Korėjos gyventojams – ry-
šys su kitais žmonėmis. Šiais lai-
kais tapo madinga dejuoti. Žinia, 
ne visada lengva susitaikyti su 
gyvenimo skersvėjais. Bet mes 
įrodykime, kad bent dvasia gali-
me būti stipresni už sveikuosius. 
Džiaukimės pragyventa diena, 
išmintingu žodžiu, apšerkšniju-
siu ąžuolu. Skubėkime džiaugtis!

Janina OžALinSkAitė 

esama įvairių veiklos rūšių, į ku-
rias, sukūrus socialines įmones, 
būtų galima įtraukti neįgaliuo-
sius. Gauti socialinės įmonės 
statusą neturėtų būti uždrausta 
ir neįgaliųjų asociacijoms. Pasak 
jo, jau yra pavyzdžių, kai įstaty-
me numatyti draudimai sėkmin-
gai apeinami. Prie globos namų, 
kurie patys negali kurti socia-
linių įmonių ir gauti valstybės 
numatytų subsidijų, atsiranda 
apsukrių socialinių įmonių fili-
alai ir valstybės lėšos subyra į 
jų kišenes...

Neįgalieji – paklausiausi 
darbuotojai

Neįgaliųjų organizacijos daž-
nai sulaukia socialinių įmonių 
vadybininkų skambučių: „Ieš-
kome norinčių dirbti neįgaliųjų.“ 
Panašaus turinio skelbimų gausu 
ir internete. „Jeigu šiuos skelbi-
mus platintų atviroje darbo rin-
koje veikiantys darbdaviai – tai 
būtų sveikintinas dalykas, – tei-
gia Z. Jančauskis. – Bet kai neįga-
liųjų ieško socialinės įmonės, tuo 
nesidžiaugiame, nes rūpinamasi 
ne negalią turinčiais žmonėmis, o 
dotacijomis iš valstybės biudže-
to, savo įmonės pelnu. Paprastai 
tokios įmonės priima tiek neį-
galiųjų, kokį jų įdarbinimo pro-
centą nustato valstybės subsidi-
jas garantuojantys teisės aktai.“

Apgailestaudamas, kad jau 
porą metų Darbo birža neskelbia 
duomenų apie socialinių įmo-
nių uždirbtus pelnus ir gautas 
subsidijas iš valstybės biudže-
to, Z. Jančauskis primena porą iš-
kalbingų 2013 m. pabaigos skai-
čių: įmonės pelnas – 13 mln. Lt, 
valstybės dotacija – 600 tūkst. 
Lt; įmonės pelnas – 12 mln. Lt, iš 
valstybės prašoma suma – 1 mln. 
Lt. „Dirbantys neįgalieji tikrai 
užsidirba atlyginimą, o jiems ski-
riamos subsidijos tampa įmonių 
kapitalu, – samprotauja Z. Jan-
čauskis. – Tačiau juk ne to siek-
ta skatinant kurti socialines įmo-
nes. Pagrindinis tikslas – spręsti 
socialines problemas.“

Z. Jančauskio nuomone, socia-
linės įmonės tapo savotiškais in-
kubatoriais. Ne verslo, o tam tik-

ros, dotacinės neįgaliųjų grupės 
išsaugojimo vieta. Jos ne tik nein-
vestuoja į darbuotojų kvalifikaci-
jos kėlimą, neskatina jų įsitvirtin-
ti atviroje darbo rinkoje, bet net-
gi sugalvoja įvairių apribojimų, 
kad į darbą priimtas neįgalusis 
negalėtų lengvai iš jo išeiti. LND 
sulaukia skambučių, kuriais neį-
galieji teiraujasi, ar įmonė darbo 
sutartyje gali numatyti sąlygas, 
kad savo noru išeiti iš darbo bū-
tų neįmanoma (tektų padengti 
apmokymų, pvz., dirbti valytoja, 
išlaidas ar pan.).

Kas padės atviroje darbo 
rinkoje perspektyvų 

neturintiesiems? 
Neįgaliųjų asociacijų atsto-

vai atkreipė dėmesį, kad socia-
linės įmonės yra visiškai atsiri-
bojusios nuo tų neįgaliųjų, kurie 
niekada negalės dalyvauti atvi-
roje darbo rinkoje. 

Lietuvos sutrikusios psichi-
kos žmonių globos bendrijos va-
dovo Vaidoto Nikžentaičio teigi-
mu, psichikos negalia šalyje nu-
statyta 24 tūkst. asmenų. Dau-
gelis iš jų gali dirbti, tačiau dir-
ba tik 1 proc. Ir tuos dažniausiai 
įdarbina pačios neįgaliųjų asoci-
acijos, nors subsidijos ir negau-
na. Pasak V. Nikžentaičio, Euro-
poje dirba 9–10 proc. sutriku-
sios psichikos žmonių. Užsienio 
šalių praktika rodo, kad šiems 
žmonėms įsidarbinus, gerėja jų 
gyvenimo kokybė, daugiau kaip 
50 proc. uždirba vidutinį darbo 
užmokestį. 

Lietuvos aklųjų ir silpnųjų 
sąjungos (LASS) pirmininkas Si-

gitas Armonas pabrėžia, jog fak-
tas, kad per 10 metų yra atsira-
dusi 141 socialinė įmonė, turė-
tų priversti suklusti – jokiose ki-
tose verslo srityse tokio įmonių 
kūrimo sprogimo nebuvo. Soci-
alinių įmonių gausa nereiškia, 
kad jose įdarbinti sunkiausios 
negalios žmonės. Pasak S. Ar-
mono, turime pripažinti, kad 
Darbo biržos pateikiama statis-
tika apie įdarbintus sunkios ne-
galios asmenis klestinčioms so-
cialinėms įmonėms taip pat ne-
palanki. Didžioji dauguma tokių 
neįgaliųjų – tai aklieji ir silpna-
regiai, dirbantys LASS įkurtose 
įmonėse. Su tuo sutiko ir SADM 
Darbo departamento direktorė 
atstovė E. Radišauskienė. 

Neįgaliųjų asociacijų atsto-
vai apgailestavo, kad Lietuvoje 
socialinio verslo suvokimas ap-
siriboja socialinių įmonių veik-
la. Tik joms skiriamas ir socia-
liniam verslui skatinti numaty-
tas finansavimas. Šiemet socia-
linėms įmonėms numatyta 13,9 
mln. eurų. Z. Jančauskis klausia: 
„Kas ir iš kokių lėšų finansuos 
apsaugotas darbo vietas sun-
kiausios negalios asmenims, jų 
užimtumo programoms, jei visas 
lėšas SADM skiria vienai prie-
monei – „Parama neįgaliesiems 
socialinėse įmonėse“? 

Ar neįgaliųjų pateikti argu-
mentai suguls į Socialinių įmo-
nių pakeitimo įstatymą, paro-
dys laikas. O gal vis dėlto bus 
įsiklausyta į jų įžvalgas ir imta-
si kurti naują Socialinių įmonių 
įstatymą? 

Aldona MiLieškienė

kviečia bėgimas Jonavoje
Kovo 11-ąją bėgimo entuziastai rinksis Jonavoje, čia vyks jau 

XXVII tradicinis bėgimas „Obeliskas A. Kulviečiui – Jonava“, skirtas 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Tai kartu 
yra ir Lietuvos bėgimo taurės II etapas. Tai vienas masiškiausių 
pavasario bėgimo renginių Lietuvoje. Pernai skirtingas distan-
cijas įveikė apie 2500 bėgimo šventės dalyvių. Tradiciškai jame 
dalyvauja ir neįgalieji vežimėliuose. 

Pirmieji bėgimai nuo obelisko Abraomui Kulviečiui iki Jona-
vos vyko slapta. Iš pradžių bėgimas buvo skirtas Vasario 16-ąjai – 
Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti. Vėliau, atkūrus Ne-
priklausomybę kovo 11-ąją, bėgimas dedikuotas šiai datai. Nuo 
2002-ųjų bėgimą organizuoja Jonavos Kūno kultūros ir spor-
to centras. 

Neįgalieji vežimėliuose startuos kovo 11 d. 11.45 val. prie Jo-
navos rajono savivaldybės, Žeimių g. 13. 

Registracija vyks nuo 10.30 val. starto vietoje. Neįgalieji ve-
žimėliuose važiuos 2 km (vyrai) ir 1 km (moterys). 

Nugalėtojai bus apdovanoti taurėmis, piniginiais prizais, pri-
zininkai – medaliais, prizais.

„Bičiulystės“ inf. 

Pamėginkime būti laimingiSocialinių įmonių įstatymas: 
taisysime ar kursime naują?

(atkelta iš 1 psl.)

SADM atstovai išklausė neįgaliųjų nuomonę.

2016 m. vasario 25 d. – kovo 2 d., Nr. 8 (1297), „Bičiulystė“5 psl.



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, vasario 29 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 

118 s. 10:05 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 4/2 s. (24 s.) (kart.). 11:05 Prem-
jera. Kaip atsiranda daiktai 8. 8/13 s. 
11:30 Bėdų turgus. (Subtitruota, kart.). 
12:15 Savaitė. (kart.). 13:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:05 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Premjera. 
Komisaras Štolbergas. N-7. 4/3 s. (25 
s.). 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 19:15 
Sportas. 19:18 Orai. 19:30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 20:25 Loterija „Per-
las“. 20:30 Panorama. Verslas. Kultū-
ra. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 Spor-
tas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Perlas“. 
21:30 Teisė žinoti. 22:25 Trumposios 
žinios. 22:30 Premjera. Ebolos protrū-
kis. 23:20 Trumposios žinios. 23:25 Du-
rys atsidaro. 23:55 Istorijos detektyvai. 
(kart.). 00:45 Klausimėlis.lt. 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 118 s. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Naciona-
linė paieškų tarnyba. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Teisė žinoti. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Karinės 
paslaptys. (kart.).

Antradienis, kovo 1 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 119 

s. 10:05 Komisaras Štolbergas. N-7. 4/3 
s. (25 s.) (kart.). 11:05 Premjera. Kaip 
atsiranda daiktai 8. 8/14 s. 11:30 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 12:20 
Ebolos protrūkis. (subtitruota, kart.). 
13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 
16:10 Premjera. Komisaras Štolber-
gas. N-7. 4/4 s. (26 s.). 17:10 Klaus-
kite daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu 
į gestų kalbą). 19:15 Sportas. 19:18 
Orai. 19:30 Emigrantai. 20:25 Loteri-
ja „Perlas“. 20:30 Panorama. Verslas. 
Kultūra. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Per-
las“. 21:30 Muzikinis žaidimas „Atspėk 
dainą“. 23:15 Trumposios žinios. 23:20 
Premjera. Veisenzė. Berlyno meilės is-
torija 3. N-7. 3/1 s. 00:15 Trumposios 
žinios. 00:20 Bėdų turgus. (Subtitruo-
ta, kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 119 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Emigrantai. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Muzikinis žaidimas „At-
spėk dainą“. (kart.). 05:00 LRT radijo ži-
nios. 05:05 Muzikinis žaidimas „Atspėk 
dainą“. (tęsinys, kart.).

trečiadienis, kovo 2 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 

120 s. 10:05 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 4/4 s. (26 s.) (kart.). 11:05 Prem-
jera. Kaip atsiranda daiktai 8. 8/15 s. 
11:30 Emigrantai. (kart.). 12:25 Istori-
jos detektyvai. (kart.). 13:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:05 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Premjera. 
Komisaras Štolbergas. N-7. 4/5 s. (27 
s.). 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 19:15 
Sportas. 19:18 Orai. 19:30 Gyvenimas. 
20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 Pano-
rama. Verslas. Kultūra. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Perlas“. 21:30 Auksinis 
protas. 22:45 Trumposios žinios. 22:50 
Pinigų karta. 23:20 Premjera. Veisen-
zė. Berlyno meilės istorija 3. N-7. 3/2 s. 
00:15 Trumposios žinios. 00:20 Stilius. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 120 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Gyvenimas. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:10 Auksinis protas. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Auksi-
nis protas. (tęsinys, kart.). 05:30 Pini-
gų karta. (kart.).

ketvirtadienis, kovo 3 d.
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 121 

s. 10:05 Komisaras Štolbergas. N-7. 4/5 
s. (27 s.) (kart.). 11:05 Premjera. Kaip 
atsiranda daiktai 8. 8/16 s. 11:30 Gy-
venimas. (kart.). 12:25 Stilius. (kart.). 
13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 
16:10 Premjera. Komisaras Štolbergas. 
N-7. 4/6 s. (28 s.). 17:10 Klauskite dak-
taro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 19:15 Sportas. 19:18 Orai. 19:30 

Specialus tyrimas. 20:25 Loterija „Per-
las“. 20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Lote-
rija „Perlas“. 21:00 LRT forumas. 21:55 
Trumposios žinios. 22:00 Premjera. 
Klounas ir fiureris. N-14. 23:40 Trum-
posios žinios. 23:45 Emigrantai. (kart.). 
00:40 Klausimėlis.lt. (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 121 s. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Specia-
lus tyrimas. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 LRT forumas. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:10 Stilius. (kart.).

Penktadienis, kovo 4 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 

122 s.10:05 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 4/6 s. (28 s.) (kart.).11:05 Premje-
ra. Kaip atsiranda daiktai 8. 8/17 s.11:30 
Specialus tyrimas. (kart.).12:25 Kari-
nės paslaptys. (kart.).13:10 Klauskite 
daktaro. (kart.).14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.14:15 Laba diena, Lietuva.15:00 
Žinios. Orai.15:05 Laba diena, Lietu-
va.16:00 Žinios. Orai.16:10 Premje-
ra. Komisaras Štolbergas. N-7. 4/7 s. 
(29 s.).17:10 Klauskite daktaro.18:00 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą).18:40 
Sportas.18:43 Orai.18:50 Brolių Grimų 
pasakos. 8 s. Nykštukėnas.19:55 Klau-
simėlis.lt.20:25 Loterija „Perlas“.20:30 
Panorama. Verslas. Kultūra.20:52 
Sportas.20:57 Orai.20:59 Loterija „Per-
las“.21:00 Duokim garo!22:40 Trumpo-
sios žinios.22:45 Premjera. Vaiduoklis. 
N-7.00:55 Trumposios žinios.01:00 
LRT radijo žinios.01:10 Komisaras 
Reksas. N-7. 122 s. (kart.).02:00 LRT 
radijo žinios.02:10 Klauskite daktaro. 
(kart.).03:00 LRT radijo žinios.03:10 Pa-
vojingi jausmai. 39, 40 s. (kart.).04:00 
LRT radijo žinios.04:05 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai. (kart.).05:00 LRT ra-
dijo žinios.05:05 Gyvenimas. (kart.).

Šeštadienis, kovo 5 d. 
06:05 Bėdų turgus. (Subtitruota, 

kart.). 06:45 Specialus tyrimas. (kart.). 
07:40 Karinės paslaptys. 08:30 Misi-
ja: Vilnija. 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. 12:00 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Gėlių 
odisėjos. 2 d. Vandens lelijos ir rožės. 
(subtitruota). 13:00 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Akistatos. 2 s. Dasleris 
prieš Daslerį: „Puma“ prieš „Adidas“. 
(subtitruota). 14:00 Premjera. Dakta-
ro Bleiko paslaptys. N-7. 5, 6 s. 16:00 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:15 Popietė su Algimantu Čekuoliu. 
(Subtitruota). 16:45 Sveikinimų koncer-
tas. 18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų 
kalbą). 18:40 Sportas. 18:43 Orai. 18:50 
Bėdų turgus. (Subtitruota). 19:40 Stilius. 
20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 Panora-
ma. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 
Eurovizija 2016. 23:10 Trumposios ži-
nios. 23:15 Premjera. Prašmatnu! N-7. 
(subtitruota). 01:00 Trumposios žinios. 
01:05 Pasaulio dokumentika. Gėlių odi-
sėjos. 2 d. Vandens lelijos ir rožės. (sub-
titruota, kart.). 01:55 Pasaulio dokumen-
tika. Akistatos. 2 s. Dasleris prieš Dasle-
rį: „Puma“ prieš „Adidas“. (subtitruota, 
kart.). 02:50 Daktaro Bleiko paslaptys. 
N-7. 5, 6 s. (kart.). 04:40 Emigrantai. 
(kart.). 05:30 Durys atsidaro. (kart.).

Sekmadienis, kovo 6 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu. (Subtitruota, kart.). 06:35 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji že-
mė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Premjera. Pasakininkas. 
Hanso Kristiano Anderseno šiuolaiki-
nė klasika. 18 s. 09:30 Premjera. Šer-
vudo padauža Robinas Hudas. 44, 45 
s. 10:00 Gustavo enciklopedija. (Sub-
titruota). 10:30 Mūsų gyvūnai. 11:00 
Vaikų ir moksleivių televizijos konkur-
sas „Dainų dainelė 2016“. 12:40 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Nuosta-
bieji Japonijos gamtos kampeliai. 2 d. 
Pietvakarių salos. (subtitruota). 13:40 
Premjera. Paryžiaus paslaptys. 1 s. Mu-
len Ružo paslaptis. N-7. 15:15 Stilius. 
(kart.). 16:00 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą). 16:15 Istorijos detektyvai. 
17:00 Tėvų susirinkimas. 17:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai. 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 18:50 Spor-
tas. 18:53 Orai. 19:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 19:30 Savaitė. 20:30 Panora-
ma. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 
Premjera. Giminės. Gyvenimas  tęsiasi 
2. 1 s. 21:50 Trumposios žinios. 21:55 
Premjera. Pavojingi jausmai. 41, 42 s. 
22:50 Trumposios žinios. 22:55 Pa-
saulio dokumentika. Nuostabieji Japo-
nijos gamtos kampeliai. 2 d. Pietvaka-
rių salos. (subtitruota, kart.). 23:45 Par-
yžiaus paslaptys. 1 s. Mulen Ružo pa-
slaptis. N-7. (kart.). 01:15 Auksinis pro-
tas. (kart.). 02:30 Klausimėlis.lt. (kart.). 
02:55 Savaitė. (kart.). 03:50 Eurovizija 
2016. (kart.).

Pirmadienis, vasario 29 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (18) (kart.). N-7. 07:25 Simp-
sonai (19) (kart.). N-7. 07:55 Kempi-
niukas (55) (kart.). 08:25 Ponas Jan-
gas (22). 08:55 Meilės sūkuryje (2289). 
10:00 Du tėvai ir du sūnūs (17). N-7. 
10:30 Du tėvai ir du sūnūs (18). N-7. 
11:00 Sunkus vaikas. N-7. 12:40 Vėž-
liukai nindzės (75). 13:00 Kempiniukas 
(56). 13:30 Simpsonai (20). N-7. 14:00 
Simpsonai (21). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (336). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(337). N-7. 15:30 Aistra ir valdžia (13). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (50). N-7. 20:00 
Apie mus ir Kazlauskus (7). N-7. 21:00 
Nuovada (16). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Kerštas (23). N-7. 23:30 
Kaip išsisukt įvykdžius žmogžudystę 
(13). N-14. 00:30 Detektyvas Bekstrio-
mas (10). N-14. 01:25 Naujokė (9). N-7. 
01:50 Naujokė (10). N-7. 02:15 Nepasiti-
kėk bjaurybe iš 23 buto (19). N-7. 02:35 
Programos pabaiga.

Antradienis, kovo 1 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (20). N-7. 07:25 Simpso-
nai (21). N-7. 07:55 Kempiniukas (56). 
08:25 Nuovada (16). N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2290). 10:00 Du tėvai ir du sū-
nūs (19). N-7. 10:30 Du tėvai ir du sūnūs 
(20). N-7. 11:00 Paskutinis iš vyrų (7). 
N-7. 11:25 Paskutinis iš vyrų (8). N-7. 
12:00 Apie mus ir Kazlauskus (7). N-7. 
13:00 Kempiniukas (57). 13:30 Simpso-
nai (22). N-7. 14:00 Simpsonai (23). N-7. 
14:30 Mažoji nuotaka (338). N-7. 15:00 
Mažoji nuotaka (339). N-7. 15:30 Aistra 
ir valdžia (14). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai 
(51). N-7. 20:00 Prieš srovę. N-7. 21:00 
Nuovada (17). N-7. 21:30 TV3 vakaro ži-
nios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Bibliotekininkai (8). N-7. 23:30 Le-
gendos (9). N-14. 00:30 Gražuolė ir pa-
baisa (3). N-7. 01:25 Paskutinis iš vyrų 
(7). N-7. 01:50 Paskutinis iš vyrų (8). 
N-7. 02:15 Du tėvai ir du sūnūs (19). 
N-7. 02:45 Du tėvai ir du sūnūs (20). 
N-7. 03:10 Programos pabaiga.

trečiadienis, kovo 2 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (22). N-7. 07:25 Simpso-
nai (23). N-7. 07:55 Kempiniukas (57). 
08:25 Nuovada (17). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2291). 10:00 Du tėvai ir 
du sūnūs (1). N-7. 10:30 Du tėvai ir du 
sūnūs (2). N-7. 11:00 Paskutinis iš vyrų 
(9). N-7. 11:30 Paskutinis iš vyrų (10). 
N-7. 12:00 Prieš srovę. N-7. 13:00 Kem-
piniukas (58). 13:30 Simpsonai (1). N-7. 
14:00 Simpsonai (2). N-7. 14:30 Ma-
žoji nuotaka (340). N-7. 15:00 Mažoji 
nuotaka (341). N-7. 15:30 Aistra ir val-
džia (15). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai (52). 
N-7. 20:00 Svogūnų Lietuva. N-7. 21:00 
Nuovada (18). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 
orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Aligato-
rių alėja. N-14. 00:15 Elementaru (21). 
N-7. 01:15 Paskutinis iš vyrų (9). N-7. 
01:40 Paskutinis iš vyrų (10). N-7. 02:05 
Du tėvai ir du sūnūs (1). N-7. 02:35 Du 
tėvai ir du sūnūs (2). N-7. 03:00 Progra-
mos pabaiga.

ketvirtadienis, kovo 3 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (1). N-7. 07:25 Simpsonai 
(2). N-7. 07:55 Kempiniukas (58). 08:25 
Nuovada (18). N-7. 08:55 Meilės sūku-
ryje (2292). 10:00 Du tėvai ir du sūnūs 
(3). N-7. 10:30 Du tėvai ir du sūnūs (4). 
N-7. 11:00 Paskutinis iš vyrų (11). N-7. 
11:30 Paskutinis iš vyrų (12). N-7. 12:00 
Svogūnų Lietuva. N-7. 13:00 Kempi-
niukas (59). 13:30 Simpsonai (3). N-7. 
14:00 Simpsonai (4). N-7. 14:30 Mažoji 
nuotaka (342). N-7. 15:00 Mažoji nuo-
taka (343). N-7. 15:30 Aistra ir valdžia 
(16). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Rezidentai (53). N-7. 
20:00 Farai. N-7. 21:00 Nuovada (19). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:20 TV3 
sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Patruliai. 
N-14. 00:50 Kaulai (22). N-14. 01:40 Pa-
skutinis iš vyrų (11). N-7. 02:05 Paskuti-
nis iš vyrų (12). N-7. 02:30 Du tėvai ir du 
sūnūs (3). N-7. 03:00 Du tėvai ir du sū-
nūs (4). N-7. 03:25 Programos pabaiga.

Penktadienis, kovo 4 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (3). N-7. 07:25 Simpso-
nai (4). N-7. 07:55 Kempiniukas (59). 
08:25 Nuovada (19). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2293). 10:00 Du tėvai ir 
du sūnūs (5). N-7. 10:30 Du tėvai ir du 
sūnūs (6). N-7. 11:00 Paskutinis iš vyrų 
(13). N-7. 11:30 Paskutinis iš vyrų (14). 
N-7. 12:00 Farai. N-7. 13:00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis. 13:30 Simpsonai (5). 
N-7. 14:00 Simpsonai (6). N-7. 14:30 

Pirmadienis, vasario 29 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (27). 06:55 "Denis Vai-
duokliukas" (16) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (18) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (57). N-7. 
08:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" (58). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:40 Nuo-
takų karai (kart.). N-7. 12:20 Viena diena 
Niujorke (kart.). 14:00 "Kempiniukas Pla-
čiakelnis" (19). 14:25 "Eskimų mergaitė" 
(10). 14:30 "Ištark sudie" (46). N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:25 24 valan-
dos. N-7. 18:30 Žinios. Kriminalai. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:25 Nuo... Iki... 21:30 Žinios. Verslas. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKA-
RO SEANSAS Kaulų kolekcininkas. N-7. 
00:25 "Kultas" (9). N14. 01:15 "Juodasis 
sąrašas" (19). N-7. 02:00 "Strėlė" (8). 
N-7. 02:45 Programos pabaiga.

Antradienis, kovo 1 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (28). 06:55 "Tomo ir Dže-
rio pasakos" (9) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (19) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (59). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (60). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:40 Kam atiteks namai? (kart.). N-7. 
12:40 Pričiupom! N-7. 13:05 "Tomo ir 
Džerio pasakos" (10) (kart.). 13:30 "De-
nis Vaiduokliukas" (17). 14:00 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (20). 14:25 "Eski-
mų mergaitė" (11). 14:30 "Ištark sudie" 
(47). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. Kriminalai. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 Pagalbos 
skambutis. N-7. 21:30 Žinios. Verslas. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKA-
RO SEANSAS Moteris-Katė. N-7. 00:15 
"Kultas" (10). N14. 01:05 "Juodasis są-
rašas" (20). N-7. 01:50 "Strėlė" (9). N-7. 
02:35 Programos pabaiga.

trečiadienis, kovo 2 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (29). 06:55 "Denis Vai-
duokliukas" (17) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (20) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (61). N-7. 
08:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
(62). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:50 
24 valandos (kart.). N-7. 11:55 Yra, kaip 
yra (kart.). N-7. 13:00 Pričiupom! N-7. 
13:30 "Denis Vaiduokliukas" (18). 14:00 
"Kempiniukas Plačiakelnis" (21). 14:25 
"Eskimų mergaitė" (12). 14:30 "Ištark 
sudie" (48). N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 
Žinios. Kriminalai. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 Su cinkeliu. 
N-7. 21:30 Žinios. Verslas. 22:09 Spor-
tas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO SE-
ANSAS Snaiperis 2. N14. 00:00 "Kul-
tas" (11). N14. 00:50 "Juodasis sąra-
šas" (21). N-7. 01:35 "Strėlė" (10). N-7. 
02:20 Programos pabaiga.

ketvirtadienis, kovo 3 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (30). 06:55 "Denis Vai-
duokliukas" (18) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (21) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (63). N-7. 
08:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
(64). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:50 
24 valandos (kart.). N-7. 11:55 Yra, kaip 
yra (kart.). N-7. 13:00 Pričiupom! N-7. 
13:30 "Denis Vaiduokliukas" (19). 14:00 
"Kempiniukas Plačiakelnis" (22). 14:25 
"Eskimų mergaitė" (13). 14:30 "Ištark 
sudie" (49). N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 
Žinios. Kriminalai. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Valanda su Rūta. 21:30 Ži-
nios. Verslas. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Keršto 
valanda. Teisingumas. N14. 00:05 "Kul-
tas" (12). N14. 00:55 "Juodasis sąrašas" 
(22). N-7. 01:40 Sveikatos ABC televi-
trina (kart.). 02:05 Programos pabaiga.

Penktadienis, kovo 4 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (31). 06:55 "Denis Vai-
duokliukas" (19) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (22) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (65). N-7. 
08:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
(66). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:50 
Pagalbos skambutis (kart.). N-7. 11:40 
Lietuvos superšefas. Žvaigždžių iššūkis 
(kart.). 13:00 Pričiupom! N-7. 13:30 "De-
nis Vaiduokliukas" (20). 14:00 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (23). 14:25 "Eski-
mų mergaitė" (14). 14:30 "Ištark sudie" 
(50). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:25 24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. 
Kriminalai. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 Paramos koncertas “Už vaikystę”. 
23:30 Roninas. N-7. 01:45 Snaiperis 2 
(kart.). N14. 03:15 Programos pabaiga.

Šeštadienis, kovo 5 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (30) (kart.). 06:55 "Ma-
žieji Tomas ir Džeris III" (49). 07:20 
""Nickelodeon" valanda. Žybsnis ir ste-
buklingos mašinėlės" (27). 07:45 "San-
džėjus ir Kreigas" (14). 08:10 "Harvis 
Biksas" (18). 08:35 "Tomo ir Džerio pa-
sakos" (11). 09:00 "Ponas Bynas" (10). 
09:30 Grąžinkite Reksą. 09:45 Mikė 
Pūkuotukas. 10:00 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Varliaveidis Fredis. 11:45 
PREMJERA Kapitonas Kardadantis. 
N-7. 13:35 Pričiupom! N-7. 14:00 "Gy-
venimo šukės" (61). N-7. 16:00 Beatos 
virtuvė. 17:00 PREMJERA Nauja legen-
da. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 SUPERKINAS Kempiniukas 
Plačiakelnis. 21:10 Transformeriai. N-7. 
00:00 Draugiškas seksas. N14. 02:00 
Keršto valanda. Teisingumas (kart.). 
N14. 03:35 Programos pabaiga.

Sekmadienis, kovo 6 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (31) (kart.). 06:55 "Mažie-
ji Tomas ir Džeris III" (50). 07:20 ""Nic-
kelodeon" valanda. Žybsnis ir stebuklin-
gos mašinėlės" (28). 07:45 "Sandžėjus 
ir Kreigas" (15). 08:10 "Harvis Biksas" 
(19). 08:35 "Tomo ir Džerio pasakos" 
(12). 09:00 Sveikatos ABC televitrina. 
09:30 Mikė Pūkuotukas ir rūpesčių die-
na. 09:50 Mikė Pūkuotukas eina į sve-
čius. 10:00 KINO PUSRYČIAI Nepa-
prasta komanda. 11:50 PREMJERA Ne-
realus šuo. 13:35 Pričiupom! N-7. 14:00 
"Gyvenimo šukės" (62). N-7. 16:00 Bus 
visko. 16:50 Ne vienas kelyje. 17:20 
Teleloto. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 Žvaigždžių du-
etai. 22:10 Naktinis reisas. N14. 23:50 
Skambutis 2. N14. 01:50 Transformeriai 
(kart.). N-7. 04:05 Programos pabaiga.

Pirmadienis, vasario 29 d. 
06:45 Sveikatos ABC televitrina. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
08:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
09:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
10:20 "Kalbame ir rodome" (379). N-7. 
11:20 "Prokurorų patikrinimas" (193) 
(kart.). N-7. 12:30 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 14:35 "Amerikos talentai" 
(31). 15:35 "Prokurorų patikrinimas" 
(194). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 Akivaizdu, 
bet neįtikėtina. 19:00 "Sunkių nusikalti-
mų skyrius" (15). N-7. 20:00 Ant liežu-
vio galo. 21:00 "Visi vyrai - kiaulės..." 
(93). N-7. 21:30 Paskutinės dienos Mar-
se. N14. 23:25 Drakono bučinys (kart.). 
N14. 01:10 "Sunkių nusikaltimų skyrius" 
(15) (kart.). N-7. 01:55 "Liežuvautoja" 
(16). N-7. 02:40 Programos pabaiga.

Antradienis, kovo 1 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (12). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 "Mistinės istorijos" (17). N-7. 
09:15 "Viena už visus" (29) (kart.). N-7. 
09:50 "Viena už visus" (30) (kart.). N-7. 
10:20 "Kalbame ir rodome" (380). N-7. 
11:20 "Prokurorų patikrinimas" (194) 
(kart.). N-7. 12:30 Muchtaro sugrįži-

mas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 14:35 "Amerikos talen-
tai" (32). 15:35 "Prokurorų patikrinimas" 
(195). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 Akivaizdu, 
bet neįtikėtina. 19:00 "Sunkių nusikalti-
mų skyrius" (16). N-7. 20:00 Ant liežu-
vio galo. 21:00 "Visi vyrai - kiaulės..." 
(94). N-7. 21:30 Blondinė ieško vyro. 
N14. 23:30 Velnio ašara (kart.). N14. 
01:05 "Sunkių nusikaltimų skyrius" (16) 
(kart.). N-7. 01:50 "Liežuvautoja" (17). 
N-7. 02:35 Programos pabaiga.

trečiadienis, kovo 2 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (13). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 "Mistinės istorijos" (18). N-7. 
09:15 "Viena už visus" (31) (kart.). N-7. 
09:50 "Viena už visus" (32) (kart.). N-7. 
10:20 "Kalbame ir rodome" (381). N-7. 
11:20 "Prokurorų patikrinimas" (195) 
(kart.). N-7. 12:30 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 14:35 "Amerikos talen-
tai" (33). 15:35 "Prokurorų patikrini-
mas" (196). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
Labai juokinga laida. 19:00 "Sunkių 
nusikaltimų skyrius" (17). N-7. 20:00 
Išgyvenk, jei gali. 21:00 "Visi vyrai - 
kiaulės..." (95). N-7. 21:30 Be įsipa-
reigojimų. N14. 23:30 Paskutinės die-
nos Marse (kart.). N14. 01:15 "Sunkių 
nusikaltimų skyrius" (17) (kart.). N-7. 
02:00 "Liežuvautoja" (18). N-7. 02:45 
Programos pabaiga.

ketvirtadienis, kovo 3 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (1). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 "Mistinės istorijos" (19). N-7. 
09:15 "Kvapų detektyvas" (1) (kart.). 
N-7. 10:20 "Kalbame ir rodome" (382). 
N-7. 11:20 "Prokurorų patikrinimas" 
(196) (kart.). N-7. 12:30 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 14:35 "Amerikos ta-
lentai" (34). 15:35 "Prokurorų patikri-
nimas" (197). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
Labai juokinga laida. 19:00 Dainuok 
mano dainą 2. 21:00 Farai. N14. 21:30 
Trintukas. N-7. 23:45 Be įsipareigojimų 
(kart.). N14. 01:35 "Mistinės istorijos" 
(20) (kart.). N-7. 02:25 "Liežuvautoja" 
(19). N-7. 03:10 Programos pabaiga.

Penktadienis, kovo 4 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (2). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 "Mistinės istorijos" (20). N-7. 
09:15 "Kvapų detektyvas" (2) (kart.). 
N-7. 10:20 "Kalbame ir rodome" (383). 
N-7. 11:20 "Prokurorų patikrinimas" 
(197) (kart.). N-7. 12:30 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:35 "Muchtaro 
sugrįžimas" (334). N-7. 14:35 "Ame-
rikos talentai" (35). 15:35 "Prokurorų 
patikrinimas" (198). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 Pričiupom! N-7. 19:00 "Amerikie-
tiškos imtynės" (8). N-7. 20:00 "Ameri-
kietiškos imtynės" (8). N-7. 21:00 Sa-
vaitės kriminalai. N-7. 21:30 7 sekun-
dės. N-7. 23:25 "Tikras kraujas" (1). 
N14. 00:20 "Tikras kraujas" (2). N14. 
01:15 "Mistinės istorijos" (21) (kart.). 
N-7. 02:05 "Liežuvautoja" (20). N-7. 
02:50 Programos pabaiga.

Šeštadienis, kovo 5 d. 
07:10 "Amerikos talentai" (34) 

(kart.). 08:05 "Amerikos talentai" (35) 
(kart.). 09:00 Statyk! 09:30 Apie žū-
klę. 10:00 Akivaizdu, bet neįtikėtina 
(kart.). 10:30 Akivaizdu, bet neįtikėtina 
(kart.). 11:00 Pasaulio galiūnų čempio-
nų lygos etapas Olandijoje. 12:00 "Vie-
na už visus" (33). N-7. 12:30 "Viena už 
visus" (34). N-7. 13:00 "Viena už visus" 
(35). N-7. 13:30 "Viena už visus" (36). 
N-7. 14:00 "Mistinės istorijos" (22). 
N-7. 15:00 "Mistinės istorijos" (23). N-7. 
16:00 "PREMJERA Kas žudikas? Bau-
džiamosios bylos" (1). N-7. 17:00 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 "Kvapų de-
tektyvas" (3). N-7. 19:00 Labai juokinga 
laida (kart.). 19:30 Dainuok mano dainą 
3. 21:30 MANO HEROJUS Sukeisti žu-
dikai. N14. 23:15 AŠTRUS KINAS Pa-
gieža 3. S. 00:55 "Melagių žaidimas" (7). 
N-7. 01:45 Programos pabaiga.

Sekmadienis, kovo 6 d. 
07:00 Statyk! (kart.) 07:30 Pasau-

lio galiūnų čempionų lygos etapas Olan-
dijoje (kart.). 08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Autopilotas. 09:30 Krepšinio pa-
saulyje su Vidu Mačiuliu. 10:00 Sveika-
tos kodas. 11:00 "FAILAI X. Kriminalisti-
kos istorija" (3). 12:00 "BBC dokumenti-
ka. Australijos kaubojus" (2). 13:00 Sa-
vaitės kriminalai (kart.). N-7. 13:30 Svei-
kinimai. 16:00 Išgyvenk, jei gali (kart.). 
17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
"Kvapų detektyvas" (4). N-7. 19:00 Ko 
laukti kai laukiesi. N-7. 21:00 "Įkaitai" 
(11). N14. 21:55 "Įkaitai" (12). N14. 
22:50 Karaliaus vardu 2. Du pasauliai. 
N14. 00:35 "Melagių žaidimas" (8). N-7. 
01:20 Programos pabaiga.

LRT

TV3

LNK

BTV

Mažoji nuotaka (344). N-7. 15:00 Ma-
žoji nuotaka (345). N-7. 15:30 Aistra 
ir valdžia (17). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Šrekas. Il-
gai ir laimingai. 21:15 Persijos princas. 
Laiko smiltys. N-7. 23:35 Greiti ir įsiu-
tę. N-7. 01:40 Retrogradas. N-14. 03:05 
Programos pabaiga.

Šeštadienis, kovo 5 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (36). N-7. 07:25 
Vėžliukai nindzės (77). 07:55 Ančiukas 
Donaldas ir draugai (46). 08:30 Legen-
da apie Korą (25). N-7. 09:00 Mitybos ir 
sporto balansas. 09:30 Mamyčių klubas. 
10:00 Svajonių ūkis. 10:30 Skonio lenk-
tynės. 11:00 Daktaras Dolitlis 5: Lakis 
keliauja į Holivudą!. N-7. 12:45 Kung fu 
panda. Įtūžusio penketo paslaptys. N-7. 
13:15 Kung fu panda. Meistrų paslap-
tys. N-7. 13:40 Kaulų trupintojo legenda. 
N-7. 14:00 Paukšteli, spruk. N-7. 16:15 
Ekstrasensai detektyvai (303). N-7. 
17:20 Ekstrasensai detektyvai (304). 
N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:15 TV3 
sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eurojack-
pot. 19:30 Sunkus vaikas 2. N-7. 21:15 
Trys įtemptos dienos. N-14. 00:05 Pa-
triotas. N-14. 01:45 Devyni gyvenimai. 
N-14. 03:10 Programos pabaiga.

Sekmadienis, kovo 6 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (37). N-7. 07:25 
Vėžliukai nindzės (78). 07:55 Ančiukas 
Donaldas ir draugai (47). 08:30 Padė-
kime augti. 09:00 Statybų TV. 09:30 
Virtuvės istorijos. 10:00 Svajonių so-
dai. 11:00 Ramblio filmukas. Mikės Pū-
kuotuko nuotykiai tęsiasi. 12:25 Pries-
konių princesė. N-7. 14:20 Seržantas 
Bilko. N-7. 16:10 Ekstrasensai detekty-
vai (305). N-7. 17:15 Ekstrasensai de-
tektyvai (306). N-7. 18:30 TV3 žinios 
(312). 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Kadagys. 22:30 Stokeriai. 
N-14. 00:35 Apgaulė. N-14. 02:20 Pro-
gramos pabaiga.
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Neįgalieji  
pasaulyje

Buvo berniukas kaip ber-
niukas. Gabus, geriausias 
tarp bendraklasių, pami-
šęs dėl elektronikos. Vie-
ną dieną jam tapo sunku 
vaikščioti, paskui – ir kal-
bėti. Nebeįstengė sukon-
centruoti dėmesio. Tuo-
met uždanga visai nusi-
leido. Dvylikametis pani-
ro į komą. 12 metų buvo 
tarp gyvybės ir mirties.

7,7 tūkst. eurų atiteko Kur-
čiųjų reabilitacijos centrui. Jo 
vadovė Dalia Bieliauskienė tei-
gė, jog šiemet projektą rengė 
išvien su Sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrija „Kre-
tingos viltis“, todėl ir lėšų jiems 
buvo skirta daugiausiai.

„Abiejose organizacijose yra 
83 asmenys – 40 kurčiųjų ir 22 
sutrikusio intelekto asmenys bei 
jų tėvai. Neįgaliesiems ir jų šeimų 
nariams organizacijų būstinėse 
veikiančiuose dienos centruose 
bus skaitomos paskaitos, veda-
mi dailės terapijos užsiėmimai. 
D. Bieliauskienės žodžiais, su ne-
įgaliaisiais bendraus savanoriai. 

Kretingos rajono neįgalių-
jų draugijai vykdyti socialinės 
reabilitacijos bendruomenėje 
projektą skirta 13,8 tūkst. eurų. 
Ši draugija yra pati gausiausia iš 
Kretingos rajone veikiančių neį-
galiųjų bendruomenių. Bendrijai 
jau antrus metus vadovaujantis 
Antanas Juškėnas sakė, kad joje 
iš viso yra 180 narių: vieni akty-
vūs, kiti – ne. „Gavę projekto lė-
šų savo būstinėje J. K. Chodke-
vičiaus gatvėje įkurtame dienos 
veiklos centre plėtosime kūry-
binę veiklą: 3 dėstytojos mokys 
keramikos, ebru meno bei piešti 
ant šilko. Draugijos nariams taip 
pat rengsime paskaitas apie su-
sirgimus, sveikatinimo būdus, 
mokysime amatų, floristikos“, – 
būsimą projektinę veiklą apibū-
dino A. Juškėnas.

Jų draugijos neįgalieji, pa-
brėžė vadovas, itin mėgsta ke-
liauti, tačiau tam lėšų iš šio pro-
jekto neskirta. Teks į keliones 
leistis už savo pinigus.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
draugijos Kretingos skyrius pro-
jektinei veiklai gavo 13 tūkst. 
eurų. Anot šio skyriaus vadovės 
Romos Varnelienės, jų būstinė-
je, kaip ir kitose neįgaliųjų orga-
nizacijose, veikiančiame dienos 
centre bus rengiami užsiėmimai 
pagal pomėgius – žmonės kurs 
rankdarbius, vyks sveikatinimo 
paskaitos.

„Taip pat įkurtas neįgalių-
jų asistento etatas. Šis asmuo 
pakaitomis ir pagal poreikį, 
suderinus su Socialinių reika-
lų ir sveikatos skyriumi, teiks 
paslaugas 24 neįgaliems žmo-
nėms: padės tvarkytis buityje, 
eis kartu apsipirkti bei mokys 
kitų socialinių įgūdžių“, – kal-
bėjo R. Varnelienė.

Aklųjų centrui, kuris vienija 
per 100 asmenų su regos nega-
lia iš Kretingos bei Palangos, so-
cialinei reabilitacijai skirta 11,7 
tūkst. eurų. Anot šio centro va-
dovės Loretos Andronovienės, 
kitaip nei kitos organizacijos, jie 
nėra numatę įkurti dienos cen-
tro. Veikla bus koncentruota į 
konkrečią socialinę pagalbą ne-
įgaliajam – įsteigtas asmeninio 
asistento etatas. „Asistentas pa-
lydės regėjimo negalią turinčius 
asmenis į įvairias valdžios, gydy-
mo įstaigas, Klaipėdos techninės 
pagalbos neįgaliesiems centrą, 
padės apsipirkti ir susitvarkyti 
buityje. Mes taip pat pamokome 
aklą žmogų, kaip naudotis jam 
paskirtomis techninės pagalbos 
priemonėmis“, – sakė L. Andro-
novienė. Bus toliau plėtojama 
neįgaliųjų meninių gebėjimų la-
vinimo veikla.

Neįgaliųjų organizacijos kurs dienos 
centrus

Irena Šeškevičienė „Pajūrio naujienose“ rašo, kad 4 Kretingos 
rajono neįgaliųjų organizacijoms – Neįgaliųjų ir Raudonojo 
Kryžiaus draugijoms bei Kurčiųjų reabilitacijos ir Aklųjų cen-
trams – buvo skirta 56,2 tūkst. eurų socialinės reabilitacijos 
paslaugoms teikti.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Kelmės rajone sutrikusio in-
telekto žmonių globos bendri-
jos „Kelmės viltis“ ir Kelmės ra-
jono savivaldybės iniciatyva įgy-
vendintas projektas, pagal kurį 
Paprūdžių kaime pastatyti Gru-
pinio gyvenimo namai suaugu-
siems asmenims su sutrikusiu 
intelektu ir kompleksine negalia.

„Projektas nebuvo lengvas, 
tačiau rezultatas tikrai geras“, – 
sakė Kelmės rajono savivaldy-
bės meras Vaclovas Andrulis. 

Nacionalinės pasyvaus namo 
asociacijos direktorius Aidas Vai-
čiulis drauge su Aplinkos ministe-
rijos viceministre Daiva Matonie-
ne rajono vadovams įteikė lentą 
su ypatingu užrašu: „Šis pastatas 
yra pirmasis socialinės paskirties 
pastatas Lietuvoje, sertifikuotas 
A+ energinio naudingumo klasei“.

Projekto vadovė Dalia Skar-
džiuvienė detaliau supažindino 
su projekto eiga ir rezultatais. 
Grupinio gyvenimo namai įsikū-

rė naujame 660 kv. m ploto šiuo-
laikiškame, ekologiškame, eko-
nomiškai pasyviame pastate. Čia 
bus galima apgyvendinti 20 as-
menų. Įrengta 12 vienviečių ir 4 
dviviečiai kambariai, socialinių 
ir kitų darbuotojų, bendrosios 
praktikos slaugytojos bei ben-
dro naudojimo patalpos (poilsio 
zonos, virtuvės, pagalbinės pa-
talpos). Namai aprūpinti visais 
reikalingais baldais, stebėjimo 
kameromis, belaidėmis iškvieti-
mo sistemomis, telefoninio ryšio 
įranga ir kita technika, įsigytas 
specializuotas automobilis. Gru-
pinio gyvenimo namams Kelmės 
rajone įrengti panaudotos Euro-
pos regioninės plėtros fondo ir 
Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžeto lėšos. Bendras projek-
to biudžetas – 1 094 186,49 Eur.

Dabar pagrindinis uždavinys 
yra gauti licenciją paslaugoms 
teikti ir kuo greičiau priimti pir-
muosius gyventojus.

Grupinio gyvenimo namai laukia 
gyventojų

Kelmės rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Kel-
mės rajone, Paprūdžiuose, baigtas įgyvendinti projektas „Gru-
pinio gyvenimo namai asmenims su negalia“. 

Nieko gero nežadėjo
Gydytojai taip ir nesuprato, 

kas gi atsitiko Martinui Pistoriui, 
mažajam Pietų Afrikos Respubli-
kos gyventojui. Gydė jį nuo įvai-
rių ligų (meningito, smegenų tu-
berkuliozės), bet nesėkmingai. O 
kai Martiną visai paralyžiavo ir 
jis nebereagavo į aplinką, pasiūlė 
vežti iš ligoninės namo ir tik žiū-
rėti, kad neatsirastų pragulų. Tė-
vai neišgirdo jokių viltingų paža-
dų. Medicina buvo bejėgė.

Viską jautė ir suprato
Dienos, savaitės, mėnesiai, 

metai... Vienodos dienos. 5 val. 
skamba žadintuvas. Tėvas nu-
prausia sūnų, neša į mašiną ir 
veža į mirtinai sergančiųjų die-
nos centrą. Po darbo veža Mar-
tiną namo ir guldo į lovą. Žadin-
tuvas skamba ir naktį, kai reikia 
apversti sūnų.

„Greičiau jis numirtų“, – kartą 
tarė mama, žvelgdama į sustin-
gusį Martino kūnelį. O jis viską 
girdėjo. Daug metų.

Martinas negali pasakyti, ka-
da jis pabudo iš komos. Gal ke-
letą metų buvo tarsi „daržovė“. 
Paskui grįžo mintys. Kas iš to, 
kad pabudo, jei negalėjo pra-
nešti apie tai nei rankos judesiu, 
nei žvilgsniu. Tėvai nepastebėjo 
jokių pakitimų, nors kasdien jį 
kruopščiai apžiūrėdavo.

Teko apsišarvuoti kantrybe ir 
tiesiog laukti. Iš televizoriaus su-
žinodavo, kas vyksta pasaulyje. 
Ypač jį pribloškė teroristų ataka 
Niujorke, kai lėktuvais buvo ata-
kuoti dvyniai dangoraižiai, taip 
pat ir princesės Dianos žūtis. Na-
mie vienintelis malonumas – di-
džiulių švelnių tėvo rankų prisi-
lietimas. Martinas jautėsi lyg vai-

duoklis, juk turbūt ir vaiduoklis 
įstengtų pajusti rankų šilumą. 
Negi taip ir gulės, kol numirs? 
Martinas svajojo, dvejojo, kar-
tais norėdavo išmokti vėl išjungti 
smegenis ir nebesikankinti.

Tėvas turėjo daug draugų. 
Jie neišlaikę apsiašarodavo ste-
bėdami, kaip didžiulis ir stiprus, 
lyg lokys, jų bičiulis Rodnis sū-
puoja sūnelį. Kančia buvo stebėti 
kadaise tokios linksmos šeimos 
gyvenimą. Draugai ėmė vengti 
namų, kuriuose apsigyveno liū-
desys. Martino sesuo išvyko mo-
kytis į Angliją, tapo dar liūdniau.

Gelbėtoja – slaugė Virna
Galiausiai tėvai nustojo vežio-

ti Martiną į dienos centrą, kur jį 
pasodindavo kelioms valandoms 
prieš televizorių. Animacinio fil-
mo „Barnis ir jo draugai“ hero-
jaus Martinas taip nemėgo, kad 
svajojo išmokti paspausti pultelį 
ir išjungti nusibodusį tipą. Per tas 
nuobodžias valandas visko prisi-
galvodavo. Iš saulės kelionės už 
lango išmoko nuspėti, kiek valan-
dų liko, kol pasirodys tėvas.

Namie buvo daug geriau nei 
dienos centre. Tėvai samdė ke-
lias slauges, kurios pasikeisda-
mos prižiūrėdavo berniuką, pas-
kui – jaunuolį, vyrą – metai taip 
greitai bėgo.

Viena slaugė, vardu Virna, bu-
vo labai pastabi. Ji pasakodavo 
Martinui visokias istorijas ir bu-
vo įsitikinusi, kad jis girdi ir net 
bando kažką pranešti judindamas 
vyzdžius. Virna įtikino tėvus pa-
rodyti Martiną rimtiems specia-
listams. O šie netrukus patvirti-
no: Martinas yra sąmoningas, pui-
kiausiai orientuojasi realybėje, 
jo intelekto lygis – labai aukštas.

Taip prasidėjo grįžimas į gy-
venimą. Akimis valdomas kom-

piuteris suteikė galimybę Marti-
nui kalbėti, nors ir ne savo balsu. 
Prabilęs jis visus metus kalbėjo 
ir kalbėjo, tiek daug žodžių buvo 
susikaupę galvoje. Džiaugėsi su-
gebėjęs išsiveržti iš kalėjimu ta-
pusio kūno, kuo greičiau pamirš-
ti tuos metus, kai nepasiduoti 
vertė vien neapykanta Barniui ir 
noras bent kiek kontroliuoti sa-
ve, kad galėtų nežiūrėti į ekraną.

Laiminga pabaiga
Šiandien Martinui – 39 me-

tai. Grįžęs į gyvenimą jis baigė 
koledžą, įsteigė informacinių 
technologijų įmonę ir net įsi-
gijo šunį, apie kurį svajojo nuo 
vaikystės. „Kol buvau komoje, 
artimi žmonės atprato nuo ma-
nęs, – sako Martinas. – Jiems bu-
vo sunku atsisveikinti su daržo-
ve Martinu. Naujame gyvenime 
man tapo lengviau bendrauti su 
naujais pažįstamais, nei su arti-
maisiais ar buvusiais draugais.“

Kartą Martinas per skaipą 
bendravo su seserimi, kai pas 
ją užėjo draugė, vardu Džoana. 
Prisėdo prie kompiuterio, pama-
tė Martiną. Džoana, šiandien – 
Martino žmona, prisimena: „Pa-
mačiau jo veidą, nuostabią šyp-
seną ir iškart supratau – tai jis 
tas, su kuriuo aš būsiu visą gyve-
nimą. Neturėjo jokios reikšmės, 
kad jis sėdi vežimėlyje ir kalba 
padedamas specialios įrangos.“ 

Martinas persikėlė į Angliją. 
Prieš atvykdamas nusiuntė Džo-
anai sąrašą, ką jis gali ir ko ne. Ap-
sirengti gali, bet sagų užsegti – ne, 
ir taip toliau. Jo mylimąją tas są-
rašas prajuokino, juk svarbiausia, 
kad Martinas – pats linksmiau-
sias, pats patikimiausias. Po ves-
tuvių juodu liko gyventi Anglijoje.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALikienė

Savas kūnas tapo kalėjimu

ar nugarkaulio traumos. Tai pa-
prasta, neinvazinė ir pacientams 
saugi priemonė.“

Iš modernaus nikelio ir tita-
no mišinio sukurtą įrenginį pir-
mą kartą Karališkojoje Melbur-
no ligoninėje planuojama implan-
tuoti jau 2017-aisiais.

Ankstesnių bandymų su avi-
mis metu paaiškėjo, kad įtaisas 
pajėgia kokybiškai registruoti 
už motoriką atsakingos smege-
nų dalies signalus, jo neatstumia 
ląstelės.

Melburno universiteto neu-
rologijos daktaras Tomas Okslis 
tikisi, kad rinkoje įrenginys pasi-
rodys dar iki 2022-ųjų.

„Bičiulystės“ ir lrytas.lt inf. 

Kuriama technologija,  
kuri leis vėl vaikščioti

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Australijos mokslininkai su-
kūrė į žmogaus kūną implan-

tuojamą įtaisą, kuris gali nugaros 
traumas patyrusiems asmenims 
suteikti galimybę vėl vaikščio-
ti, mintimis kontroliuojant prie 
jų kūno pritvirtintą egzoskeletą.

Įrenginį sudaro į ligonio sme-
genyse esančias kraujagysles 
įjungiamas elektrodas, taip pat 
nedidelis akumuliatorius ir po 
oda esantis impulsus perduo-
dantis siųstuvas, todėl naujo-
ji sistema tampa minimaliai in-
vazine ir kartu padeda paciento 
mintis paversti veiksmais.

Prietaisas fiksuoja tam tikrą 
nervų sistemos aktyvumą ir im-
pulsus perduoda procesoriui, 

kuris nukreipia signalus į galū-
nes judinti padedantį egzoskele-
tą arba leidžia kontroliuoti dirb-
tines galūnes. Beje, sąvaržėlės 
dydžio įtaisas gali į paciento kū-
ną būti implantuojamas neatlie-
kant sudėtingos operacijos – jis 
kateteriu įvedamas į kraujagyslę.

„Ši technologija yra tikrai 
nepaprasta, – teigia Melburno 
universiteto profesorius Terry 
O'Brienas. – Tai pirmas kartas, 
kada galime pademonstruoti 
ir sukurti įrenginį, implantuo-
jamą be sudėtingos operacijos 
ir galintį nuolatos fiksuoti sme-
genų aktyvumą. Naudingiausias 
jis tampa žmonėms, paralyžiuo-
tiems po patirto širdies smūgio 

Martinas Pistorius koledžo baigimo ceremonijoje.
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Iš „Bičiulystės“ 
bičiulių kūrybos

Prie kūrybos šaltinio

draugei

Tarsi upės vandenys bėga dienos ir metai.
Auga medžiai ir auga vaikai.
Mes išaugom metus, ir retėja mūs gretos,
Jei išduoda vieni, neišduoda tikrieji draugai. 

Tu – viena iš to būrio, kurie moka branginti 
draugystę,

Esi ten, kur sunku, kur reikia padėt. 
Tavo darbas žmonėms tarsi gėlės pražysta.
Argi gali tavęs kas tokios nemylėt?

Bėga, srūva Neris vis pirmyn, vis į priekį.
Su Nerim, prie Neries ir tu – jos dukra.
Išauginta šios žemės, palikai joj lyg liepa.
Būk stipri, būk tvirta, visų mylima ir sava.

draugystė

Jos nenupirksi
ir už milijonus,
ji neparduodama,
neperkama.
Draugystė – meilės
ir svajonių sodai, 
ji – kaip gyvenimas – 
vienintelė tokia.

Už ją ir mirti 
eidavo ant ešafoto,
aukojo turtus, meilę
ir viltis.
Ją pavyzdžiu
išminčiai rodė, 
įveikt jos negalėjo 
kardo kirčiai, nebūtis.

Tikri draugai 
draugystės neišduoda
klastingam priešui 
žygy, kovoje.
Draugystės gėlės –
skaisčios kraujo rožės,
mes pasirašome 
krauju už ją. 

Draugų gali turėti daug,
svarbiausias – vienas:
su juo ir džiaugtis,
ir liūdėt gali.
Su juo į žygį eik,
jo rankų plienas
padės įveikt kliūtis
gyvenimo kely. 

Tikrai draugystei
dainiai himnus gieda,
ją šlovina
poetai eilėmis.
Draugystė – 
pats gražiausiais žiedas
papuoš gyvenimą
ir niekada nevys. 

„Mano tėviškės spalvos” Konkursui

Visko žmogus prisapnuoji. 
Bet dabartiniai mano sap-

nai – nuolatinis kojų darbas ar 
kitoks smagus judėjimas. Kai pa-
bundi po tokio sapno ir dar pu-
siau snausdamas lovoje tą sap ną 
tarsi tebesapnuoji, tai džiugiai 
galvoji, kad dar viskas galima, 
dar judėsi, dar vaikščiosi. Nese-
niai sapnavau itin smagiai – kad 
bėgu labai patogia nuokalne že-
myn, o kojos pačios neša nė kiek 
nepavargdamos – juk būna to-
kios itin tinkamo nuolydžio ir 
lygiu paviršiumi nuokalnės. Pui-
kiausiai atmenu jas iš vaikystės, 
tiksliau – kūnas ir kojos atmena 
tą malonų lengvo judėjimo po-
jūtį, kai, rodos, kokia banga neša 
tave, o tu tik automatiškai per-
statinėji kojas. 

Tame nuostabiame sapne 
dar galvojau, kad, pasirodo, ma-
no kojų silpnumas tik laikinas, 
kad dar galimas šitoks lengvas, 
nuostabus bėgimas. Kai pabu-
dau ir atitokau, tapo aišku, kad 
sapnas, deja, skiriasi nuo tikro-
vės. Vėl atsiguliau, galvojau apie 

tuos sapnus. Na, tas bėgiojimas 
gal aišku – negaliu susitaikyti su 
dabartine savo būsena ir pasą-
monė nuolatiniais sapnais žeria 
tą nesusitaikymą. Bet pagal tą 
schemą gal verta būtų peržvelgti 
ir kitus savo sapnus, ypač labiau-
siai atmintyje įstrigusius – kas gi 
toje pasąmonėj tūno ir gyventi 
ramiai neleidžia? Kai kas iškart 
aiškėja, bet tebedrybsančiam sa-
viapgaulės specialistui nesino-
ri į tuos brūzgynus leistis, todėl 
jis nutaria keltis ir rengtis. Taip 
prasideda nelengva „dienos by-
la“. Kartkartėmis vis grįžta min-
tis apie sapnus. „Vis tik reikėtų 
juos dar ir su kokiu specialistu, 
psichoanalitiku aptarti. Ypač tai, 
kodėl tau tokie svarbūs senų įvy-
kių sapnai?“ „Vėl ir vėl tu apie 
praeities laikus, o kada į šian-
dieną rimtai pažiūrėsi? Juk ži-
nai, kad joje ne viskas gerai. Ir 
naudingiau tas būtų. Dar kai ką 
keisti joje būtų galima. Links-
ta juk medis, kol jaunas ir ža-
lias, tą gi žinai. O visas galimy-
bes susigyventi su savo nega-

lia ar išnaudoji? Kiek vaizdžių, 
sunkesnių nei tavo pavyzdžių, 
kaip žmonės kovoja su savo 
bėdomis, esi skaitęs ir žinai?“ 
„Klausyk, pupuliuk, o gal tu tin-
gi? Gal užuot darius tau leng-
viau apie senus laikus aima-
nuoti? Bet ką tu begali dabar 
be sveikatos daryti? Vis tik kai 
ką juk gali – nors dantimis dėl 
tos dabarties nuolat negriež-
ti.“ Taip, vėl minčių painus ka-
muolys susisuko. Gal būtų ge-
riau pirma pavalgyti, o tada 
ramiai pilnu skrandžiu prie jų 
grįžti? Ir nusijuokiu pats iš sa-
vęs – juk būtent tais žodžiais 
C. S. Lewio knygoje „Kipšo laiš-
kai“ kipšas savo globotinį mesti 
gilius mąstymus, galinčius nu-
vesti prie kipšui nepalankių iš-
vadų, gundė...

Taip suskamba sąmonėj 
pirmas skambutis. Ir aišku, kad 
po antro ar trečio nebegalėsiu 
ramiai sau dūsaut. Nori ar ne-
nori teks imtis darbo. 

Saulius LynikAS
Druskininkai

Sapnai
MEDŽIŲ PRABUDIMAI

Liepos peizažas. Pušies sužydėjimai.

Obels abstrakcijos.

Beržo vulkanas.

Stanislavos Juozapaitytės nuotr., Panevėžys

skubėkim gyventi 

Rankoje lazda, 
ant pečių kuprinė – 
sunku gyvenimą 
nešt su savim.
Atrodo, paimtum
kuo daugiau apkabinus, – 
nepakelsi, neliko
paprasčiausiai jėgų. 

Keleivis esi: 
per gyvenimą skirta
keliaut tik į priekį...
Ieškojai draugų.
Buvo daug –
kai kurie pakeliui pasiliko,
kitus palikai
beskubėdamas tu. 

Laikas lyg upė – 
nestoja, nelaukia...
Laivai ir lėktuvai,
greiti traukiniai.
Ne mums sustabdyt
skriejantį laiko traukinį –
skubėkim gyventi, 
skubėkime lėkt. 

Danutė kULiAVienė 
Jonava

Žmonės gyvena tol, kol įstengia 
žengti vandens paviršiumi. 
Sudygti iš po žiemos
Drauge su rugiais. 
                    R. Stankevičius

Saulė ir lietus nuplukdė upėse ledus. Gal 
jau pavasaris bus. Vasario vėjas šėlsta už lan-
gų. Tokiu metu sėdėti kambary jauku. Pro 
langą matai skubančius praeivius. Sutrink-
si durys. Žinai – kažkas grįžo iš darbų, kelio-
nių. Tu sėdi ir mąstai. Tavo gyvenime niekas 
nepasikeis, ar bus vasara, ar žiema. Tu prie 
lango sėdėsi, kol jėgos leis. 

Matai žemę merkiantį lietų. Stengies ne-
sumaišyt žemės ir lietaus kartu. Tada liktų 
tiktai purvas lipnus, kurį klampoja kas die-
ną žmogus, dirbdamas laukus.

O tu klausaisi radijo, televizijos žinių. Ma-
tai. Girdi. Žiaurūs įvykiai. Karai. Supranti – 
šiandien blogai. Ryt bus dar blogiau. Žmo-
gui, išgirdus tokią žinių dozę, lieka apnuody-
ta diena. Turi sukaupti jėgų. Patikėti gerumu, 
kurio dėka laikosi pasaulis.

Atsisuki į langą. Už jo matai – tokia švie-
sa! Tokia ramybė! Nuščiuvęs vėjas. Graži die-
na. Ramybę sudrumstė skambutis. Užėjo se-
niai matytas žmogus. Kažkoks ne toks, kaip 
visada. Be sąmojo. Be džiaugsmo akių kam-
pučiuos.

Klausiu, kas atsitiko? Kas blogai? „Širdis 
gyvent neleidžia. Važiuoju, gal padės. Bet ži-
nai – juk visko būna, kaip sako daktarai. Tai 
prieš kelią užėjau tau pasakyt ne sudie, o iki 
susitikimo.“ 

„Viskas bus gerai“, – pati sau sakau. Gir-
di – sušalęs mažas lietaus lašelis į nebylų 
vakarą jau brenda. Kažkur pravirko vaikas, 

balsas kaip krištolas skaidrus. Miegok ra-
miai, mažyli. Tavęs laukia gyvenimas ilgas 
ir gražus.

Tu man sakei: „Pamiršk, dėl ko tau šir-
dį suskaudėjo. Praeis diena šita. Kai išauš, 
jau bus diena kita. Diktuos kitus žodžius at-
ėjęs laikas.“

Bičiuli, žmogau, gerumu per žemę ėjęs. 
Visų darbų nuveikt nespėjęs lauki lemties 
sprendimo. Dievo ir žmogaus. Prašei – pasi-
melsk, kad nesuvirpėtų pirštai tavo gyveni-
mą gelbstinčio žmogaus. Sakei, visų atsipra-
šei. Visiems atleidai. Ir dabar atrodo, kad ta-
pai toksai švarus, lyg vakar gimęs. „Ir tu man 
atleisk, daug kartų mūs mintys nesutapo. Ry-
toj tau paskambinsiu. Tik niekur neišeik“, – 
žinau, tai sakydamas nusišypsojai.

O vakaras nakčiai jau padavė raktus. Pa-
talas priglaus mintis ir kūną, nurims širdis, 
plazdėjusi lyg sparnai kregždutės. Merkiasi 
akys. Sumirga vaizdiniai. Šviesa. Toli plaiks-
tosi vėjuje balta afiša, kurioje parašyta „Škac, 
mirtie, visada škac“. Matytas spektaklis. Se-
niai seniai. Pramerkiau akis. Nieko nėra. Tai 
iš kur ji, ta afiša? Gal kad P. Treinio knygą 
apie teatrą skaičiau? Bet, atrodo, joje apie šį 
spektaklį nieko parašyta nėra. Praėjo naktis 
nerami. Sveikina žmogų rytas, nukėlęs nak-
ties tamsos kepurę.

Ir paukščiai rytui atsiliepė balsu. Po nera-
maus laukimo, bičiuli, tavo balsą išgirstu: „Šį 
kartą viskas laimingai. Gyvenu!“ Dangaus ir 
žmogaus dovana. Kas pajunta iš rankų slys-
tantį buvimą, tas niekada nepamirš tos valan-
dos. Gyvenimo kainos didžios. Po spengian-
čios tylos – šviesos sprogimo. 

Stefanija FeDULAitė
Panevėžys 

Dangaus  
ir žmogaus 
dovana – 

gyvenimas 

8 psl.2016 m. vasario 25 d. – kovo 2 d., Nr. 8 (1297), „Bičiulystė“


