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Kaziuko mugėje galėjai atverti 
ir piniginę, ir širdį 

Grįžtantys pirkėjai – 
geriausias įvertinimas 

Elektrėniškės Onutės Dam-
brauskienės palapinė iš tolo vilio-
jo įvairius žvėrelius, animacinių 
filmukų herojus primenančiomis 
kepurėmis. Su nediduku sūneliu 
į mugę atėjusi moteris prie šio 
prekystalio sustojo neatsitiktinai. 
Zuikio kepurę mūvėjęs berniukas 

neleido abejoti, kad išradingosios 
mezgėjos darbą šie du pirkėjai la-
bai vertina. „Prieš ketverius me-
tus pirktą zuikį baigiam išaug-
ti. Reikia naujos kepurės“, – sa-
kė moteris. O sūnelis nekantriai 
pridūrė: „Noriu vilko kepurės!“ 
Deja, vilko ant O. Dambrauskie-
nės prekystalio šįsyk nebuvo. Po 
neilgų derybų berniukas jau ma-

tavosi ežiuko kepurę, tokias pat 
minkštai spyg liuotas pirštinai-
tes. O moteris dar paprašė kepu-
raitės metukų dukrelei...

O. Dambrauskienė mezga 
jau daugiau kaip 17 metų. Mo-
teris mėgaujasi kūryba, ieško, 
kaskart stengiasi sugalvoti kokį 
nors naują personažą. Į šią Ka-
ziuko mugę ji atgabeno daugiau 
kaip 100 kepurių. Joms numegz-
ti prireikė gerų poros mėnesių – 
iškart po Naujųjų metų moteris 
nutolsta nuo buities darbų, ima į 
rankas virbalus ir panyra į kūry-
bą. Kepurės pagrindą numezga 
per dieną, bet jos apdailai prirei-
kia dvigubai daugiau laiko. Onu-
tė sako būsimų žvėrelių, gyvūnė-
lių veidų jau nebesipiešianti, ant 
popieriaus „akių“ neskaičiuojan-
ti – per tiek metų įgudo ir viską 
daro ekspromtu. Net po patirto 
insulto dalies judrumo netekusi 
viena moters ranka netapo stab-
džiu – Onutė ją taip išmiklino, 
kad ši kūrybai netrukdo...

Nuotaikingą žvėrelių kolekci-
ją į Kaziuko mugę atvežė ir drus-
kininkietis lėlininkas Robertas Ši-
monis. Tik jo žvėreliai – tai lėlės. 
Savimi patenkinti katinai, padau-
žos beždžionėlės, angelų sparnais 
plasnojantys šikšnosparniai... 
Mieli, švelnūs, kvepiantys kava 
ir vanile. Roberto lagaminuose 
– ir daugybė kitokių lėlių: nuo 
skudurinės Onutės iki puošnios 
interjerinės damos. Kiekvienam 
pirkėjui – pagal jo norą ir lūkes-
čius. Robertas taip pat džiaugėsi 
sulaukęs grįžtančių pirkėjų – yra 
žmonių, kurie jo siūtų žaislų ko-
lekciją kasmet papildo nauja lėle. 

Jau 412 metų gyvuojanti Kaziuko mugė šiemet nustebino 
savo dydžiu, renginių gausa, įvairiomis naujovėmis. Vil-
niečius ir sostinės svečius ji viliojo ir per dvi dešimtis ki-
lometrų besidriekiančiais margaspalviais prekystaliais, 
ir negirdėtu rekordu – kretingiškis Virgilijus Vaičiūnas 
išdrožė 11,45 m ilgio šaukštą, kuriame tilpo 180 litrų 
sriubos. Savo dirbinius į Kaziuko mugę atvežė ir nema-
žai negalią turinčių tautodailininkų, įvairių amatų bei 
rankdarbių mėgėjų. Tačiau jiems skirtoje Gerumo ir vil-
ties alėjoje stabtelėti kvietė net tik originalūs dirbiniai, 
bet ir neįgalių vaikų sveikatai, ugdymui, turiningam lais-
valaikiui aukas renkantys, informacija apie jų gyvenimą 
besidalijantys labdaros ir paramos fondai. 

Tolerancijos link

(nukelta į 8 psl.)Anykštėnų dirbinių asortimentą papildė rankinės.

Elektrėniškės Onutės Dambrauskienės megztomis kepurėmis labiausiai džiaugėsi vaikai.

Nustatant neįgalumą – 
daugiau kontrolės  

ir skaidrumo
Mažėja besikreipiančiųjų 

į NDNT
NDNT duomenimis, pastarai-

siais metais mažėja į tarnybą be-
sikreipiančiųjų. 2013 m. kreipėsi 
125 tūkst., 2014 m. –  114 tūkst., 
2015 m. – beveik 105 tūkst. gy-
ventojų. Pastebimą mažėjimo 
tendenciją, pasak M. Žymanto, 
galima paaiškinti keliomis aplin-
kybėmis. Pirmiausia – Lietuvoje 
apskritai mažėja gyventojų. Kita 
vertus, šis skaičius mažėja ir tar-
nybos pastangų dėka, nes sten-
giamasi sprendimus priimti il-
gesniam laikotarpiui. Jeigu žmo-
gus kreipiasi pirmą kartą, tarnyba 
netektą darbingumą gali nustaty-
ti 6 mėn., 1 arba 2 metams. Pakar-
totinai kreipiantis – 1–2 metams. 
M. Žymanto nuomone, tai teigia-
mas poslinkis, kadangi ir žmo-
gus jaučiasi saugesnis, ir šeimos 
gydytojas turi mažiau darbo, nes  

„Mama, pailsėk“, arba 
paslauga, padedanti 
šeimai atgauti jėgas 

Prieš kurį laiką pradėta kalbėti apie „atokvėpio“ paslau-
gą – apie tai, kad turėtų būti sudaryta galimybė neįga-
liuoju besirūpinančiai šeimai trumpam atitrūkti nuo ar-
timojo slaugos, rūpestį juo patikint specialistams. Tokių 
paslaugų atsiranda vis daugiau, tačiau ne visų jas tei-
kiančių įstaigų vadovai sako pajutę didelį susidomėjimą 
trumpalaikės globos paslaugomis.  

Integracijos keliu

Neįgalumo ir darbingu-
mo nustatymo tarnybos 
prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministeri-
jos (NDNT) direktorius 
Manfredas Žymantas, 
žiniasklaidai pristaty-
damas praėjusių metų 
rezultatus, akcentavo 
NDNT siekį, kad nusta-
tant neįgalumą ar netek-
tą darbingumą sprendi-
mai būtų priimami visur 
vienodai, teisingai ir do-
rai. Pasak M. Žymanto, 
NDNT ir toliau sieks kelti 
visuomenės pasitikėjimą 
jos priimamų sprendimų 
skaidrumu.

Aktualijos

Vilniaus sutrikusio vystymosi vaikų globos namų direktorė V. Grežėnienė 
mažiesiems surengtoje šventėje. (nukelta į 5 psl.)



Pasvalys:
 „Bičiulystei“ laišką at-
siuntusi Pasvalio rajono 
neįgaliųjų draugijos narė 
Birutė Simonaitienė pa-
pasakojo apie sveikatinimo 
būrelio ,,Purienos“ veiklą.

Žvaigždė, kuri jaunystėj 
mano

Spindėjai man jauna graži,
Sužibk virš juodo okeano,
Sužibk spindėjimų pilna...

Tas nostalgiškas ro-
mansas Pasvalio rajono 
neįgaliųjų draugijos salėje 
skamba jau 10 metų per vi-
sas ,,Purienų“ šventes. Dai-
nos žodžius lydi 60-mečių, 
70-mečių moterų šokio ir 
dainos improvizacija. 

Tai kas gi tos ,,Purie-
nos“? Grupė Danutės Ma-
tulienės ir Eugenijos But-
kienės galvose ir širdyse 
gimė tarsi juokais, iš noro 
sveikiau ir įdomiau gyven-
ti. Tuometinis draugijos 
pirmininkas Juozas Matu-

Mūsų dešimtmetis
lis leido moterims rinktis 
draugijos salėje. Eugenija 
pasiūlė sportuoti. Norin-
čių rinktis į rytinę mankš-
tą moterų būrelis tai di-
dėjo, tai mažėjo, bet bran-
duolys – magiškasis de-
šimtukas, išliko visus 10 
metų. Kai nebūdavo Euge-
nijos, bendraudavome, iš-
bandydavome kulinariją, 
dalydavomės patiekalų ar 
konservavimo receptais, 
megzdavome. 

Draugijos pirmininkui 
J. Matuliui paprašius paį-
vairinti draugijos šventes, 
,,Purienos“ nusipirko gel-
tonus marškinėlius, pra-
dėjo rengti sportines prog-
ramas. Juk sporto šventėse 
dalyvauja ne tik pasvalie-
čiai, bet ir svečiai iš kitų ra-
jonų. Šokome tose šventė-
se su lankais, kamuoliais. 
Pasveikinimams prireikė 
tekstų. Iš pradžių klysda-
mos, užsikirsdamos, ta-

čiau ėmėme deklamuoti, 
skaityti prozą. Nuo K. Do-
nelaičio, P. Vaičaičio, V. Ku-
dirkos, Maironio, G. Petke-
vičaitės-Bitės, I. Simonai-
tytės iki šiandienos poetų. 
Eiles skyrėme Motinoms, 
Tėvynės tūkstantmečiui, 
Lėveniui – gražiajam sa-
vo kraštui. 

„Purienos“ labai mėgs-
ta keliauti. Neįgaliųjų drau-
gijos autobusiuko vairuo-
tojas Stanislovas Jurgaitis 

išvežiojo mus po visą Lie-
tuvą: stovėjome prie ka-
ralienės Barboros kapo, 
gėrėme arbatą G. Petkevi-
čaitės-Bitės muziejuje Pu-
ziniškyje, deklamavome 
Maironio eiles jo svetainėje 
Kaune, stebėdamos kanki-
nio Brunono tragediją, apie 
kurią pačios ir deklamavo-
me, susikaupėme Pažaisly-
je. Ne kartą dalyvavome iš-
kilminguose Moterų katali-
kių draugijos renginiuose.

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

 Žagarės neįgaliųjų klu-
bo „Vyšnelė“ narė Stanisla-
va Kaikarienė laiške „Bi-
čiulystei“ džiaugiasi akty-
via klubo veikla ir nuošir-
džiu jo vadovės Irmos Ja-
nušienės darbu. 

Joniškio rajone įsikū-
rusiame „Vyšnelės“ klu-

Joniškio r.: Ir pramogauja, ir bendrauja 
be veiklų netrūksta – žie-
mos metu jo nariai pina 
iš vytelių: daro suveny-
rus, krepšius. Dažnos ir 
įvairios išvykos – į Pas-
valį, Šiaulius, Radviliš-
kį, Akmenę, Mažeikius. 
Kapela su nuotaikingom 
dainom aplanko ir arti-

miausius kaimus. Klubo 
nariai buvo išvykę net į 
Švediją. Rengiamos įvai-
rios šventės – padėkos 
vakarai rėmėjams, spor-
to šventės, sveikinami 
gimtadienius švenčiantys 
klubo nariai ir pan. Neį-
galieji aktyviai dalyvauja 

ir Žagarėje vykstančiame 
Vyšnių festivalyje.

Visa tai – „Vyšnelės“ 
klubo vadovės I. Janušie-
nės pastangų ir iniciatyvos 
dėka. Moteris klubui vado-
vauja nuo 2008-ųjų. Orga-
nizacija vienija 60 neįga-
liųjų ir 50 pensininkų. 

Kai užklumpa sunkumai, gyvenimas gali atrodyti 
lyg baiminanti audra, kuri niekada nesibaigs. Kar-

tais netgi ateina mintis, jog visa, ką patiriame, taip ne-
teisinga ir taip baisu, kad nebeįmanoma ištverti. Taip 
būna, kai kamuoja emocinės traumos, depresija, var-
gina chroniškos ligos, negalės po avarijos. Jausdamie-
si bejėgiai ir visiškai nusivylę, galbūt klausiame: kur 
ieškoti paguodos?

Baimė – tikro ar tariamo pavojaus sukeliamas iš-
gyvenimas. Jį sąlygoja savisaugos instinktas, patirtos 
kančios, auklėjimas. Psichologai sako, kad sveikas bai-
mės jausmas yra naudingas, kadangi padeda prisitai-
kyti prie įvairių aplinkybių kaitos bei išsaugoti savo 
orumą, turtą ir kitas vertybes. 

Tačiau nevaldoma liguista, netolygi realiam pavojui 
baimė (kitaip – fobija) dažnai sukelia nemažai proble-
mų, atsiranda diskomfortas, įtampa. Asmuo gali tapti 
net pajuokos objektu.

Žmonių su keistomis fobijomis apstu. Garsus kal-
nų slidininkas trasomis lėkdavo 130 km per valandą 
greičiu, tačiau baisiai išsigąsdavo pamatęs... vorą. Be-
baimius vadus Cezarį ir Napoleoną trikdė kačių pasi-
rodymas. Kai kurioms moterims tikrą siaubą kelia į 
savo urvelį bėganti maža pelytė.

Žinoma, yra ir rimtesnių nukrypimų, susijusių su 
psichikos reiškiniais. Nemažai žmonių bijo aukščio, 
tamsos, būti uždarose patalpose (vadinamosios klaus-
trofobijos). Nūdien ima šaknytis nerimas dėl į Europą 
masiškai plūstančių nelegalių migrantų. 

Socialinė baimė. Tai baikštumas viešai ir konkrečiai 
reikšti mintis apie svarbius ekonominius, socialinius da-
lykus. Kone vergiškas nuolankumas viršininkaujantiems 
stabdo žmogaus veiklumą, slopina sumanymus, skati-
na gebėjimą prisitaikyti prie greitai kintančių karjeros 
aplinkybių. Kalbėti aptakiai, be argumentų kartais tam-
pa tarsi privaloma norma, nes priešingu atveju rytojus 
gali būti paskutinė tavo darbo diena. Kaip ir globos na-
mų ugdytojų, kurie pastaruoju metu bijo raminančiai 
glausti prie savęs vaikus, nes gali būti apkaltinti seksu-
aliniu priekabiavimu, nors moksliniais tyrimais įrody-
ta, kad artimųjų glamonės padeda mažyliui jaustis sau-
giam, formuoja jo santykius su kitais, skiepija švelnumą.

Be drąsos, be tikroviško aplinkybių supratimo len-
gva pasiduoti sąmyšiui – panikai. Tai labai stiprus bai-
mės ir nerimo jausmas bei staigus poreikis sprukti iš 
situacijos, kurią suvokiame kaip didžiulę grėsmę savo 
ar artimų žmonių sveikatai bei gyvybei. Rimčiau susir-
gus, dažnai į galvą skverbiasi mintis apie gyvenimo pa-
baigą. Kai kam neduoda ramybės, kad atsimušus į Že-
mę asteroidui, įvyks pasaulio pabaiga arba greitai įvyks 
naujas niokojantis karas. Liūdniausia, kad panika it baisi 
liga – užkrečianti, ji silpnina gebėjimą racionaliai įvertin-
ti aplinkybes, atskirti išgąstį nuo tikro pavojaus. Moksli-
ninkai teigia, kad panikos priepuoliai gali atsirasti tiek 
vyrams, tiek moterims. Vis dėlto gerokai pirmauja dai-
liosios lyties atstovės – 75 proc. jų būdingi šie sutrikimai.

Baimė – tarsi akivaras, t. y. klampynė, liūno vieta. 
Tačiau ir tą klampynę galima įveikti. Žinoma, ne taip, 
kaip darydavo žemaičiai nuo Ylakių: bizūnu, sako, bai-
mę reikia išvaryti. Ne, pirmiausia būtina narsa – didi 
sielos savybė. „Narsa ir ištvermė reikalinga žmonėms 
ne tik gintis nuo priešų, – sakė senovės graikų rašyto-
jas, filosofas ir istorikas Plutarchas, – bet ir atremti vi-
sus kitus smūgius.“

Įveikti nuolatinį išgąstį, nerimo, panikos baubą – 
tas pat, kaip nugalėti sunkią ligą. Pačiam įveikti šias 
būties ydas beveik neįmanoma. Čia vien narsos dažnai 
nepakanka. Norint nuslopinti nuolat pasikartojančią 
blogybę būtina psichoterapeutų, neurologų, kardiolo-
gų pagalba, nes per panikos, nerimo priepuolius pasi-
reiškia dusulys, širdies plakimas, kūno dalių tirpimas 
ir dievažin dar kokios gyvybei pavojingos negandos.

Baimės akivarai

Apie tai,
kas

jaudina

Jau 17 kartą Šakių rajo-
no savivaldybės viešo-

sios bibliotekos kolekty-
vas, pasitelkdamas gausų 
savanorių būrį, tęsia gražų 
sumanymą kasmet metų 
pradžioje pristatyti pačių 
pastangomis sudarytą Ša-
kių kalendorių. Tai – kraš-
totyrinis, informacinis lei-
dinys, kuriame pristatoma 
zanavykijos krašto istori-
ja, puoselėjamas istorinis, 
kultūrinis paveldas, supa-
žindinama su šio karšto iš-
kiliais žmonėmis, jų veikla. 

Šio leidinio kasmet lau-
kia ir neįgalieji. Ir tai su-
prantama, juk čia atsispin-
di ir jų gyvenimas bei veik-
la. Na, o sintautiškiai kas-
met džiaugiasi ir dar vie-
nu – Sintautų kalendoriu-
mi, kuris šiemet išleistas 
taip pat 17 kartą. Jį suda-
ro ir leidžia viešoji įstaiga 
Sintautų akademija. Šakių 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos nariai Joana ir Algirdas 
Šuopiai vartydami kalen-
dorių taip pat randa nema-
žai pažįstamų ir bičiulių.

Kaip ir ankstesniais 
metais, sudarytojai ir 
2016 metų kalendoriu-
je primena, kad gruodžio 
3-ioji – Tarptautinė neįga-
liųjų diena. Šiai dienai ša-
kietė poetė Ona Jasinskie-

nė skiria jausmingas savo 
poezijos eiles. 

Gražaus jubiliejaus pro-
ga buvusiai vokiečių kalbos 
mokytojai Valdai Daunie-
nei šiltą rašinį skiria Kidu-
lių pagrindinės mokyklos 
mokytoja Danutė Dimai-
tienė. Negalia V. Daunienę 
lydi kiekvieną dieną. Dar 
vaikystėje netikėtai užklu-
po sunki liga – kaulų tuber-
kuliozė. Bet ji baigė moky-
klą, vėliau Vilniaus univer-
sitetą, vokiečių filologijos 
specialybę ir grįžo dirbti į 
savo mokyklą. V. Daunie-
nė – poetė, rašytoja. Pir-
muosius eilėraščius sukū-
rė mokydamasi Kidulių vi-
durinėje mokyk loje. 2000 
metais išleido poezijos rin-
kinį „Šiapus ir anapus var-
tų“, 2012-aisiais – istori-
nę apybraižą „Grįžęs iš už-
maršties.“ 

Kaip ir ankstesniais me-
tais, leidinyje atsispindi vi-

sų neįgaliųjų organizaci-
jų veikla. Čia pasakojama 
apie kasmet spalio 15-ąją 
minimą Baltosios lazdelės 
dieną, apie Lietuvos aklų-
jų ir silpnaregių sąjungos 
Šakių rajono filialo veiklą. 
Socialinė darbuotoja Ginta-
rė Kasperavičienė rašo, kad 
balandžio 1 dieną savo 85 
metų jubiliejų pasitiks Al-
dutė Kačergienė, kuri nuo 
1967 metų organizacijoje 
dirbo sekretore, nuo 1968 
m. iki 2002 – pirmininke, 
vėliau buvo tarybos narė. 

Kalendoriuje pasako-
jama apie Šakiuose jau 25 
metus veikiantį cukriniu 
diabetu sergančiųjų klu-
bą „Linelis“. Jam sėkmin-
gai vadovauja Biruta Jan-
čaitienė, kurios nuoširdus 
darbas ne vieno klubo na-
rio gyvenimą nuspalvino 
šviesiomis spalvomis. 

Sintautietė mokytoja 
pensininkė Liudvina Kut-

kaitienė kovo 14-ąją mi-
nės 80 metų jubiliejų. Šiais 
metais sukaks ir 30 metų, 
kai ji yra Neįgaliųjų drau-
gijos narė. Apie L. Kutkai-
tienės veiklą šiemetiniame 
kalendoriuje pasakoja vie-
nas iš aktyviausių jo ren-
gėjų ir autorių Juozas Ja-
cevičius. Pasak autoriaus, 
kuo bedirbdavo, ji visada 
surasdavo laiko visuome-
ninei veiklai. 2003 metais 
L. Kutkaitienė kartu su mo-
kytojomis Regina Dėdinie-
ne ir Marija Puodžiukaitie-
ne įkūrė gimtojo žodžio bi-
čiulių draugiją „Aidija“. 

2006 metų liepą Sin-
tautų moterys susibūrė į 
vadinamąją veiklos gru-
pę ir pasivadino „Bičiulė-
mis“. Apie „Bičiulių“ veik-
lą kalendoriuje rašo viena 
šios grupės įkūrėjų L. Kut-
kaitienė. Moterys organi-
zuoja renginius, kuriuose 
pristato savo rankdarbius 
ir kitus pomėgius, mini ra-
šytojų sukaktis ir pan. Vie-
na iš įdomiausių veiklų – 
įvairios išvykos. Už jas „Bi-
čiulės“ yra dėkingos Šakių 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkui Sauliu Ra-
kauskui. Dabar jos ruošia-
si minėti grupės veiklos 10 
metų jubiliejų.

Antanas OrintAs

Viliaus Grabskio nuotr.„Purienos“ sporto šventėje.

Kalendoriai, kurių kasmet laukia  
ir zanavykijos neįgalieji 

Moterų veiklos grupė „Bičiulės“. J. Navickienės nuotr.
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kama 1,5 bazinės pensijos lygio-
mis dalimis.

• Ar našlaičių pensija gali bū-
ti nustatoma suaugusiam neįga-
liajam ir ar ji mokama visą liku-
sį gyvenimą (net pačiam gaunant 
senatvės ar netekto darbingumo 
pensiją)? 

Našlaičių pensija gali būti 
skiriama pilnamečiams, jeigu 
jie pripažinti neįgaliaisiais (iki 
2005 m. liepos 1 d. – invalidais) 
iki 18 metų ir jeigu jie nuo 18 
metų nuolat yra nedarbingi ar 
iš dalies darbingi (invalidai), taip 
pat mirusiojo vaikams ir įvai-
kiams, kurie iki 2005 m. liepos 1 
d. buvo pripažinti invalidais nuo 
vaikystės po 18 metų sukakties 
dienos, tačiau ne vėliau kaip iki 
dienos, kurią jiems sukako 24 
metai, ir jeigu jie nuo pripažini-
mo invalidais dienos nuolat yra 
nedarbingi ar iš dalies darbingi 
(invalidai). Tad kol našlaitis bus 
nedarbingas ar iš dalies darbin-
gas, tol jam bus mokama našlai-
čių pensija. Tokiu atveju našlai-
čių pensija būtų mokama ir su-
kakus senatvės pensijos amžių.

• Ar yra numatyta atvejų, kai 
našlaičių pensijos mokėjimas nu-
traukiamas?

Švietimo įstaigų bendrojo 
ugdymo programų ar formalio-
jo profesinio ugdymo programų 
mokiniai ir dieninių ar nuolati-
nių studijų programų studentai, 
sukakę 18 metų, turi teisę gauti 

našlaičių pensiją iki mokymosi 
arba studijų pagal šias programas 
baigimo, bet ne ilgiau, iki jiems 
sukaks 24 metai. Jei pilnametis 
našlaitis (iki 24 metų sukakties) 
daugiau nesimoko ar nestudijuo-
ja pagal bendrojo ugdymo ar for-
maliojo profesinio ugdymo prog-
ramą, nuolatinių studijų progra-
mą, tokiu atveju našlaičių pensi-
jos mokėjimas yra nutraukiamas.

Pažymėtina, kad jei našlaičių 
pensija yra paskirta ir mokama 
kaip nedarbingam ar iš dalies 
darbingam asmeniui, šios pen-
sijos mokėjimas yra nutraukia-
mas našlaičiui tapus darbingam.

• Kur našlaitis turi kreiptis, 
kad būtų nustatyta, jog tokia pen-
sija jam priklauso ir kokius doku-
mentus turi pristatyti?

Dėl našlaičių pensijos sky-
rimo reikia kreiptis į teritorinį 
„Sodros“ skyrių pagal gyvenamą-
ją vietą. Kreipiantis dėl našlaičių 
pensijos skyrimo būtina pateik-
ti asmens dokumentą, prašymą 
skirti našlaičių pensiją, taip pat  
duomenis apie asmeninę sąskai-
tą išmokai gauti. Atsižvelgdamas į 
sukauptus duomenis apie mirusį-
jį, „Sodros“ teritorinis skyrius in-
formuos apie kitus būtinus doku-
mentus našlaičių pensijai skirti.

Dėl šalpos našlaičių pensi-
jos reikia kreiptis į savivaldy-
bės administracijos Socialinės 
paramos skyrių pagal gyvena-
mąją vietą.

Konsultuojame, 
komentuojame

„Bičiulystės“ skaitytojams 
rūpimus klausimus komentuo-
ja Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos Valstybinių pensi-
jų skyriaus vedėjo pavaduotoja 
Inga Barauskaitė ir Socialinio 
draudimo ir kaupimo pensijų 
skyriaus vyriausioji specialistė 
Dovilė Ščiukaitė.

• Kuo skiriasi našlaičių pen-
sija ir našlaičių šalpos pensija? 
Kokiais atvejais skiriama viena, 
o kokiais – kita?

Našlaičių pensija skiriama 
už mirusiuosius, kurie buvo įgi-
ję teisę gauti valstybinę socialinio 
draudimo senatvės arba netekto 
darbingumo / invalidumo pensi-
ją arba gavo vieną iš šių pensijų. 
Našlaičių pensija skiriama miru-
siojo nepilnamečiams vaikams 
(įvaikiams) iki 18 metų ir vyres-
niems, jei jie iki 18 metų buvo 
pripažinti neįgaliais ir yra nedar-
bingi ar iš dalies darbingi arba 
yra bendrojo ugdymo (formalio-
jo ugdymo) programų mokiniai 
arba nuolatinių studijų studen-
tai (iki jiems sukaks 24 metai).

Šalpos našlaičių pensija 
skiriama tik tuo atveju, kai as-
muo neįgyja teisės gauti valsty-
binės socialinio draudimo naš-
laičių pensijos arba ši pensija 
yra mažesnė nei šalpos pensi-
ja (šiuo atveju asmens pasirin-
kimu mokama šalpos našlaičių 
arba valstybinė socialinio drau-
dimo našlaičių pensija).

Šalpos našlaičių pensijos ski-
riamos mirusiojo arba įstatymų 
nustatyta tvarka paskelbto miru-
siu asmens vaikams:

1. nesukakusiems 18 metų;
2. sukakusiems 18 metų, ku-

rie yra nustatyta tvarka įregis-
truotų švietimo įstaigų bendro-
jo ugdymo programų ar forma-
liojo profesinio mokymo prog-
ramų mokiniai arba dieninių ar 
nuolatinių studijų programų stu-
dentai, tačiau ne vyresniems nei 
24 metų;

3. sukakusiems 18 metų, ku-
rie yra pripažinti neįgaliaisiais 
(iki 2005 m. liepos 1 d. – inva-
lidais) iki dienos (įskaitytinai), 
kurią jiems sukako 18 metų, jei-
gu jie visą laiką nuo 18 metų su-
kakties yra nedarbingi ar iš da-
lies darbingi (invalidai), taip pat 
kurie iki 2005 m. liepos 1 d. pri-
pažinti invalidais nuo vaikystės 
po 18 metų sukakties dienos, ta-
čiau ne vėliau kaip iki dienos, ku-
rią jiems sukako 24 metai, jeigu 
jie nuo jų pripažinimo invalidais 
dienos nuolat yra nedarbingi ar 
iš dalies darbingi (invalidai).

Atitinkamai šalpos našlai-
čių pensija mokama tol, kol as-
meniui sukanka 18 metų (jei-
gu toliau nesimoko), kol asmuo 
nustoja mokytis arba studijuoti 
arba jam sukanka 24 metai, kol 
asmuo pripažįstamas darbingu 
(jeigu teisė gauti siejama su ne-
įgalumu).  

• Kaip apskaičiuojamas naš-
laičių pensijų ir šalpos našlaičių 
pensijų dydis? Ar tikrai našlaičių 
šalpos pensija yra pastovaus dy-
džio, o našlaičių pensija priklau-
so nuo mirusiojo pensijos dydžio?

Našlaičių pensijos dydis yra 
50 proc. mirusiam asmeniui ga-
lėjusios priklausyti valstybi-
nės socialinio draudimo netek-
to darbingumo pensijos dydžio, 
nustatyto asmenims, neteku-
siems 60–70 proc. darbingumo, 
jeigu miręs asmuo nebuvo suka-
kęs senatvės pensijos amžiaus, 
arba mirusiajam galėjusios pri-
klausyti valstybinės socialinio 
draudimo senatvės pensijos dy-
džio, jeigu jis jau buvo sukakęs 
senatvės pensijos amžių. Jei tei-
sę gauti našlaičių pensiją turi du 
ir daugiau vaikų (įvaikių), kiek-
vienam skiriama po lygiai, bet 
ne daugiau kaip 100 proc. viso 
apskaičiuotos netekto darbin-
gumo (invalidumo) ar senatvės 
pensijos dydžio. Taigi našlaičių 
pensijos dydis kiekvienu atve-
ju yra skirtingas (individualus). 

Šalpos našlaičių pensijų 
(kaip ir visų kitų šalpos išmo-
kų) dydis priklauso nuo valsty-
binės socialinio draudimo bazi-
nės pensijos dydžio. Šalpos naš-
laičių pensijos dydis – 0,5 bazi-
nės pensijos dydžio (šiuo metu 
tai 56 Eur.). Jeigu teisę gauti šal-
pos našlaičių pensiją turi 4 ar 
daugiau našlaičių, visiems mo-

Našlaičių pensijos: kada ir kam jos skiriamos

jam nereikia nuolat rengti nau-
jų dokumentų NDNT. Jeigu ver-
tindami asmens būklę po 6 me-
tų specialistai mato, kad ji nesi-
keis, teigiamų poslinkių nebus, 
nedarbingumas gali būti nusta-
tytas iki pensinio amžiaus. Toks 
saugumo jausmas ypač svarbus 
žmogui, kuriam iki pensijos liko 
3–5 metai. 

Tačiau, pabrėžė NDNT di-
rektorius, jeigu žmogaus būklė 
pablogėja (pavyzdžiui, po pa-
tirto infarkto, insulto ar pan.) 
jis bet kada, nelaukdamas nu-
statyto termino pabaigos, gali 
kreiptis į tarnybą, kad situacija 
būtų įvertinta iš naujo. 

Negalia vertinama 
nebūtinai savo 

teritoriniame skyriuje 
Lietuvoje yra 24 teritoriniai 

NDNT skyriai, vertinantys nega-
lią. Kiekvienam jų priskirta tam 
tikra aptarnaujama teritorija. 

Tačiau pasitaiko atvejų, kai 
žmogus negali nuvykti į jo gyve-
namąją teritoriją aptarnaujantį 
NDNT skyrių. To priežasčių gali 
būti įvairių. Kartais vaikai į sa-
vo namus atsiveža ligotus tėvus, 
tačiau nepakeičia jų gyvena-
mosios vietos deklaracijos. Ar-
ba pasitaiko atvejų, kai žmogus 
nepasitiki vieno ar kito NDNT 
teritorinio skyriaus specialis-
tais, jų vertinimu ar tarp jų bu-
vo kilęs konfliktas. Pasak M. Žy-
manto, jeigu žmogus dėl kokių 
nors priežasčių nori kreiptis į 
kitą teritorinį skyrių, pakanka 
parašyti motyvuotą prašymą ir 
tokia galimybė jam bus suteikta. 

Abejonių keliantys 
siuntimai tikslinami
M. Žymantas akcentuoja, kad 

priimdami sprendimus NDNT 
specialistai remiasi gydytojų 
siuntimais. „Esame labai priklau-
somi nuo kokybiškai užpildyto 
gydytojo siuntimo“, – sako NDNT 
vadovas. Pasitaiko atvejų, kai gy-
dytojai iš anksto suformuoja ne-
pagrįstus paciento lūkesčius, jog 
negalia jam bus nustatyta, o siun-
timą užpildo atmestinai, diagno-
zių nepagrindžia tyrimų rezulta-
tais ir pan. NDNT teritorinių sky-
rių specialistai perklausia, pa-
tikslina apie 5–6 proc. visų gautų 
siuntimų. Kadangi bendras siun-
timų skaičius – daugiau kaip 100 
tūkst., tikslintinų dokumentų su-
sidaro apie 6 tūkst.

Kilus pagrįstoms abejo-
nėms, NDNT gali kreiptis pa-
pildomos kito specialisto ar net 

kitos įstaigos konsultacijos. Tai 
gali būti ir tretinio lygio tos sri-
ties specialisto konsultacija su 
papildomu ištyrimu, kuris pa-
dėtų priimti objektyvų spren-
dimą. Toks tikslumas, pasak 
M. Žymanto, labai svarbus, nes 
NDNT sprendimus lydi išmo-
kos – valstybės pinigai.

Nepalankų sprendimą 
galima apskųsti

Būtent išmokos (kuo dides-
nis darbingumo procentas, tuo 
jos mažesnės) ir kelia daugiau-
siai ginčų. Nepatenkinti terito-
rinių skyrių sprendimais gyven-
tojai gali juos apskųsti. M. Žy-
mantas pabrėžė, kad lyginant 
su 2011 m., 2015-aisiais skun-
dų pastebimai sumažėjo. Žino-
ma, tokie pokyčiai savaime ne-
vyksta. Tai pareikalauja nema-
žai tarnybos pastangų. Pirmiau-

sia – sustiprinta vidinė patikra 
(tarnyba savo iniciatyva tikri-
na teritorinių skyrių priimtus 
sprendimus). 2011 m. buvo pa-
tikrinta 1,5 tūkst. sprendimų, o 
2015-aisiais atlikta daugiau kaip 
6 tūkst. vidinių patikrų. Tai da-
roma tam, kad būtų užtikrinta 
tarnybos darbo kokybė ir įgy-
vendintas pagrindinis tikslas: 
sprendimai priimami visur vie-
nodai, teisingai ir dorai. Pasak 
NDNT direktoriaus, tarnybos 
specialistai žino, kad jų sprendi-
mai bet kada gali būti patikrinti. 

M. Žymanto teigimu, Spren-
dimų kontrolės skyriui patikri-
nus gautus skundus, iš esmės 
keičiama tik apie 10 proc. teri-
torinių skyrių sprendimų. Dau-
giau kaip 75 proc. sprendimų pa-
liekami tokie patys. Taigi, pasak 
NDNT direktoriaus, sprendimų 
kokybė yra stipriai pagerėjusi. 

Sprendimų kontrolės sky-
riaus išvada nepatenkinti as-
menys ją gali skųsti ikiteismi-
nio tyrimo institucijai – Ginčų 
komisijai. Nors, lyginant 2014 ir 
2015 metus, kreipimųsi skaičius 
yra sumažėjęs nežymiai, tačiau, 
M. Žymanto teigimu, pakeistų 
sprendimų – dvigubai mažiau. 
„Pasiekėm kokybės lygį, kai tei-
sės aktus vienodai taikome tiek 
mes, tiek mus kontroliuojanti įs-
taiga“, – teigia NDNT direktorius. 

Ginčų komisijos sprendimu 
nepatenkintas žmogus jį dar gali 
skųsti teismui. Pernai NDNT dėl 
savo priimtų sprendimų nepra-
laimėjo nė vienos teismo bylos 
(26 bylos buvo atmestos, 2 dar 
nebaigtos tirti). 

Tiriamas kiekvienas 
skundas

NDNT direktoriaus teigimu, 
tarnyba atsakingai reaguoja į 
kiek vieną gautą skundą. Skųs-
ti galima telefonu, laišku, siųsti 
vaizdo įrašą. Vis dėto tarnybą pa-
siekia nemažai nepagrįstų skun-
dų. Pavyzdžiui, rašoma, kad kai-
mynui nustatyta slauga, o jis stu-
mia karutį. „Įvedam į savo duo-
menų bazę – žmogaus su tokia 
pavarde, asmens kodu mūsų tar-
nybos duomenų bazėje nėra, mes 
jo niekada nematėm...“ M. Žyman-
tas neatmetė galimybės, kad esa-
ma priimtų ir nesąžiningų spren-
dimų, ypač anksčiau, tačiau nea-
bejojo, jog bus rasti būdai, kaip 
tokių atvejų išvengti. 

2015 m. vidury buvo pakeis-
ti onkologinėmis ligomis sergan-
čių asmenų darbingumo lygio 
vertinimo kriterijai. Dabar jie 
yra aiškesni, objektyvesni, lei-
džiantys individualiau vertinti 
kiekvieną asmenį, todėl ir šio-
mis ligomis sergančiųjų skundų 
dėl galimai neteisingai nustaty-
tos negalios sumažėjo perpus. 

Dar didesnį NDNT priima-
mų sprendimų skaidrumą turėtų 
užtikrinti Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos ir NDNT spe-
cialistų darbo grupės rengiamas 
NDNT priimtų spendimų perio-
dinės kontrolės aprašo projek-
tas. Numatoma, kad tikrintinas 
bylas automatiniu būdu kiekvie-
ną mėnesį atrinks informacinė 
sistema. Tai padės išvengti gali-
mo subjektyvumo, o sprendimų 
kontrolė bus dar efektyvesnė. 

Aldona Milieškienė

Nustatant neįgalumą – daugiau kontrolės ir skaidrumo

NDNT direktorius Manfredas Žymantas. Aldonos Milieškienės nuotr.
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Daktaras
Aiskauda

Psichologo 
patarimai

Chalva (arabiškai halva – sal-
dumynas) – vienas seniau-

sių konditerijos gaminių, pradė-
tas gaminti Irane V amžiuje iki 
Kristaus. Seniau išleistose en-
ciklopedijose ir žodynuose šis 
produktas būdavo trumpai api-
būdinamas taip: saldumynas iš 
tam tik ros tešlos su maltais rie-
šutais arba saulėgrąžomis; kar-
tais dar būdavo parašoma, kad 
chalva – puikus šokolado pakai-
talas ir energijos šaltinis. 

Laikantis senųjų tradicijų, 
chalvos sudėtyje turi būti tik šių 
natūralių produktų: aliejinių au-
galų sėklų, riešutų, sirupo, cuk-
raus ir miltų. 

Kai kurie priedai menkina 
chalvos vertę

Dabartiniai gamintojai neven-
gia į chalvą įmaišyti citrinų rūgš-
ties, kakavos, vanilės, šokolado 
ir dar kitokių medžiagų (maisti-
nių dažų, emulsiklių, antioksidan-
tų, – šie priedai menkina chalvos 
vertę); retkarčiais į chalvos teš-
lą įmaišoma pieno ir kiaušinių. 
Nors chalvos apibūdinime pami-
nėti riešutai ir saulėgrąžos (abu 
produktai sudaro chalvos pagrin-
dą), tačiau šio delikateso gamy-
boje taip pat gali būti naudojami 
linų sėmenys, datulės, pistacijos 
bei sezamo sėklos.

Chalva iš... daržovių
Kai kam gali pasirodyti ne-

įtikėtina, tačiau chalvą galima 
nesunkiai pagaminti iš... morkų, 
moliūgų bei manų kruopų. Taip 
pat dar gaminama glazūruota 
chalva (dažniausiai tam tikslui 
naudojamas šokoladas) ir kom-
binuota chalva, kai sezamo sė-
klos sumaišomas su kokiais nors 
riešutais arba sumaišomi kelių 
rūšių riešutai, arba saulėgrąžos 
sumaišomos su migdolais, o ko-
kie nors riešutai – su cukatomis. 

Cheminė sudėtis
Chalvoje yrà: skaidulinių me-

džiagų, pusiau džiūstančio alie-
jaus, rauginių medžiagų, balty-
mų, nepakeičiamųjų ir pakeičia-
mųjų aminorūgščių, angliavan-
denių, cinko, fosforo, geležies, 
kalio, magnio, natrio, seleno, ka-
roteno (organizme virsta vitami-
nu A), vitaminų E, B1, B2, D, F, K, 
PP, fosfolipidų (stabdo organiz-
mo senėjimą), kai kurių organi-
nių rūgščių. 

Ką turėtų žinoti pirkėjas
Chalva, kurios pagrindinis 

ingredientas – saulėgrąžos, turi 
būti malonaus švelnaus kvapo, 
beveik sausa, šviesi, sluoksniuo-
tos struktūros, pilkai žalsvo ats-
palvio, lengvai trupanti (tačiau 
ją pjaustant turi išlikti pirminė 
forma), ne per daug saldi ir ne-
karstelėjusi, lengvai tirpstanti 
burnoje, neprilimpanti prie dan-
tų ir dantenų. 

Beje, pastaruoju metu kur 
kas dažniau prekiaujama ne sve-
riama, o fasuota chalva. Ši preky-
bos forma turi pliusų ir minusų. 
Gerai yra tai, kad pirkėjas ant 
pakuotės mato informaciją apie 
produkto sudėtį, kaloringumą, 
galiojimo laiką, laikymo sąlygas 
ir kt., bet nelabai gerai, kai san-
dari pakuotė neleidžia pamaty-
ti paties produkto. Beje, tas „ne-
labai gerai“ yra sąlygiškas, nes 
pakuotė turi nemažai naudin-
gų savybių: saugo produktą nuo 
drėgmės, dulkių, mikrobų, tem-
peratūros pokyčių, pailgina ga-
liojimo laiką. 

Pastabos:
1. Jeigu chalvos paviršiuje 

yra tamsių apnašų, riebalinių 
dėmių arba ištisinė riebi plėvelė, 
ištirpusio cukraus lašelių, „gys-
lelių“ (tai rodo, kad produkte 
yra per daug karamelės),– žen-
klas, kad buvo pažeista gamybos 
technologija. 

2. Chalva taip pat laikoma ne-
kokybiška, jeigu joje yra kai ku-
rių nevalgomų priemaišų, pavyz-
džiui, saulėgrąžų lukštų.

Chalva ilgiausiai išsilaiko 
vakuuminėje pakuotėje

Vakuuminėje pakuotėje chal-
va išsilaiko iki pusmečio, karto-
ninėje taroje – apie 2 mėn. Esant 
tinkamoms sąlygoms (reikiama 
aplinkos temperatūra, drėgmė 
ir t. t.) sveriamąją chalvą galima 
išlaikyti maždaug apie 40 die-
nų. Ją geriausia laikyti šaldytuve 
stik liniame inde. Nusipirkus iš-
fasuotos chalvos, reiktų ją išim-
ti iš pakuotės, patalpinti į stiklinį 
indą ir laikyti šaldytuve.

Pastabos:
1. Jeigu pakuotėje nurody-

tas 12 mėn. galiojimo terminas – 
įdėta konservantų. 

2. Svarbu, kad nebūtų pažeis-
ta pakuotė (geriausia, kai pakuo-
tė pagaminta iš folijos). 

Kadmio sankaupos 
sukelia ligas

Nepatartina vartoti chalvos, 
kai yra pasibaigęs jos galiojimo 
terminas. Mat gausus riebalų 
kiekis, esantis šiame produkte, 
per ilgesnį laiką virsta nuodin-
gais cheminiais junginiais, taip 
pat gali chalvoje susikaupti per-
nelyg daug kadmio (šis minera-
las organizme neatlieka jokių 
specialių funkcijų). Beje, kai or-
ganizme atsiranda per didelis 
kiekis kadmio, susergama kai 
kuriomis plaučių ligomis, suke-
liamas galvos skausmas, sutrik-
domas virškinimo traktas, pa-
kenkiama inkstams, padidėja 
arterinis kraujospūdis, pasikei-
čia dantų emalio spalva, kai kada 
pradeda vystytis vėžys.

Geriausia valgyti tik 
retkarčiais ir po nedaug

Visų pirma žinotina, kad 
chalva – skanėstas, delikatesas, 
saldumynas, pagaliau – pakan-
kamai kaloringas maisto papil-
das, o ne vienas iš pagrindinių 
maisto produktų. Todėl chalva 
turėtų būti vartojama retkar-
čiais,  ne kasdien ir dar ilgesnį 

laiką. Per dieną jos turėtų bū-
ti suvalgoma (nedera valgyti 
kai tuščias skrandis, taip pat po 
sotaus valgio) ne daugiau kaip 
20–30 gramų (ši nuoroda tinka 
ir kitiems saldumynams). Iš to-
kio kiekio chalvos organizmas 
negaus perteklinių kalorijų, tik 
papildys savo atsargas naudin-
gomis medžiagomis.

Beje, 100 g chalvos turi per 
500 kcal, 12 g baltymų, 30 g rie-
balų, 54 g angliavandenių.

Kas nutinka, kai chalva 
piktnaudžiaujama

Žinoma, dėl perteklinių 
kalorijų atsiranda ne vien tik 
perteklinių riebalų, bet ir ki-
tų prob lemų. Jų yra keletas: 
pakenkiama dantims (dantų 
ėduonis, parodontozė), galimi 
virškinimo sutrikimai, kurie 
ypač pasireiškia dažnai persi-
valgantiems žmonėms, taip pat 
didesnė tikimybė sulaukti aler-
ginės reakcijos ir dar kai kurių 
kitų nemalonumų. Beje, taip pat 
galime sulaukti įvairių nemalo-
numų, jei valgysime chalvą kar-
tu su šokoladu, pieno produk-
tais, sūriu ar mėsa.

Kam apskritai žalinga 
valgyti chalvą

1. Nerekomenduotina valgyti 
chalvos asmenims, kuriems sau-
lėgrąžos, riešutai ir kiti aliejaus 
turintys maisto produktai suke-
lia alergiją, taip pat sergantiems 
cukriniu diabetu, kasos uždegi-
mu, kepenų, tulžies pūslės ligo-
mis, nutukimu. 

3. Nepatartina šio produk-
to duoti vaikams iki 6 metų am-
žiaus. Mat chalva galima už-
springti, taip pat gali būti pa-
kenkta dar nesustiprėjusiems 
dantims ir dantenoms. Antra 
vertus, chalvoje paprastai būna 
labai daug cukraus, o tai ne kas 
kita, kaip vadinamosios tuščios 
kalorijos. 

Nauda sveikatai
Saikingai vartojama chalva 

stiprina imunitetą, mažina nuo-
vargį, stabdo senėjimą, padeda 
mūsų organizmui normalizuoti 
rūgščių ir šarmų balansą, įveik-
ti nemigą bei nestiprią neurozę 
ir depresiją, tinka širdies, krau-
jagyslių ligų profilaktikai, palan-
kiai veikia nervų sistemos dar-
bą, gerina kaulų, plaukų, nagų ir 
odos būklę. Beje, moksliniai tyri-
mai rodo, kad kai kurios chalvoje 
esančios medžiagos tinka žarny-
no, plaučių, kiaušidžių ir krūties 
vėžio profilaktikai.

Paaiškinimai:
1. Kai kalbama apie chalvos 

teigiamą poveikį kraujagyslių li-
gų profilaktikai, turima omenyje 
kraujotakos gerinimas bei krau-
jagyslių vidinių sienelių apsauga 
nuo cholesterolio plokštelių su-
sidarymo.

2. Plaukų būklės gerinimas 
yra išplėstinė sąvoka, kuriai pri-
klauso įprastinis plaukų stipri-
nimo ir augimo skatinimas bei 
plaukų slinkimo (ypač patyrus 
stresą) stabdymas.

romualdas OGinskAs

Mes, žmonės, esame iš pri-
gimties socialios būtybės. Mū-
sų požiūrį, bendravimą, pasau-
lio suvokimą formuoja santykiai 
su kitais žmonėmis. Psichologai 
skirtingai ir įvairiapusiškai aiš-
kina įgimto poreikio kurti tar-
pusavio santykius svarbą. Vie-
nas garsiausių praėjusio am-
žiaus psichologų Abrahas Mas-
lou teigė, kad žmonėms tiesiog 
būtina palaikyti ryšį su kitais 
žmonėmis. Jis neaiškino, kodėl 
tai svarbu, tačiau pabrėžė, kad 
poreikis priklausyti grupei yra 
vienas svarbiausių žmogaus gy-
venime. Ekstremaliais atvejais 
jis pasidaro svarbesnis už fizio-
loginių ir saugumo poreikių pa-
tenkinimą. Tuomet žmogaus no-
ras būti su kitu žmogumi pasi-
daro toks stiprus, kad palaiko-
mi net fiziškai ir psichologiškai 
žalingi santykiai.

Pasak socialinių mainų teo-
rijos, žmonės renkasi kurti san-
tykius tuomet, kai iš jų gali gau-
ti materialios arba nematerialios 
naudos. Puoselėdami santykius 
įvertiname jų teikiamą naudą ir 
kainą. Idealiu atveju gaunama 
nauda būna didesnė už tai, ką 
mes atiduodame kurdami san-
tykius su kitu žmogumi. Todėl 
neretai būna, kad pasirenkame 
puoselėti tik tuos ryšius, kurie 
mums yra naudingiausi ir reika-
lauja mažiausiai mūsų pastangų.

Geri tarpusavio santykiai 
ir save padeda geriau pažinti. 
Bendraudami su aplinkiniais iš-
mokstame atpažinti savo emoci-
jas, įvertinti elgesį. Jau egzistuo-
jantys santykiai nulemia, kaip 
bendrausime su naujai sutiktais 
žmonėmis. 

Nepaisant skirtingų aiškini-
mų ir teorijų, turbūt kiekvienas 
sutiktų, kad kasdieniame gyve-
nime labai svarbūs artimi santy-
kiai su kitais žmonėmis. Jie gali 
padėti palaikyti gerą psichologi-
nę sveikatą, sumažinti skausmą, 
stresą ir su juo kylančias svei-
katos problemas. Atlikdami il-
galaikius tyrimus, mokslininkai 
pastebėjo, kad santuoka ir ge-
ri tarpusavio santykiai gali būti 

vienas veiksnių, lemiančių ilges-
nę gyvenimo trukmę. O ar berei-
kia sakyti, kad tie, kuriuos supa 
mylimi ir mylintys žmonės, yra 
tiesiog laimingesni?

Santykių stadijos
Visi santykiai pereina kele-

tą stadijų. Pirmoji – susipažini-
mo stadija. Sutikę naują žmogų 
pirmiausia stengiamės jį pažinti 
ir sužinoti bendriausią informa-
ciją apie jį. Jei žmonės pajaučia 
tarpusavio ryšį, tuomet bendra-
vimas pereina į kūrimo stadiją. 
Joje dažniausiai stengiamasi iš-
siugdyti pasitikėjimą vienas kitu. 
Bendri bruožai, patirtys, tikslai 
paskatina santykių vystymąsi. 
Kai pasiekiama ši stadija, įsipa-
reigojama palaikyti stiprius, ar-
timus, ilgalaikius santykius. Tai 
gali būti tiek paprasta draugys-
tė, tiek santuoka. Dažniausiai tai 
ilgas ir stabilus bendravimo lai-
kotarpis. Santykiai plėtojami to-
liau, stiprėja pasitikėjimas. Deja, 
kai kurie santykiai pradeda blo-
gėti ir galiausiai visai nutrūks-
ta. Tai paskutinės santykių sta-
dijos, kurias gali lemti ir mūsų 
apsisprendimas ar tokios aplin-
kybės, kaip artimo žmogaus ne-
tektis. Pastarosios išvengti nega-
lime, tačiau galime padaryti vis-
ką, kad santykiai su mums rūpi-
mu ir patinkančiu žmogumi tęs-
tųsi kuo ilgiau.

Kaip puoselėti 
santykius?

Palaikyti gerus tarpusavio 
santykius nėra taip sudėtinga, 
kaip gali pasirodyti. Iš tiesų te-
reikia atkreipti dėmesį į tai, kaip 
bendraujate su artimais žmonė-
mis, ir į tai, ką reikėtų patobu-
linti. Kelios paprastos technikos 
padės sukurti geresnį tarpusa-
vio supratimą ir sustiprins san-
tykius su draugais, artimaisiais 
bei sutuoktiniu.

Įvertinkite
Pasinėrus į kasdienę rutiną, 

sunku prisiminti, kad už kai ku-
riuos dalykus gyvenime turime 
būti labai dėkingi. Draugai ir ar-
timieji – vieni tokių dalykų. Ne-
retai pamirštame pasakyti, ko-
kie jie mums svarbūs, ilgainiui 
jiems pradedame skirti vis ma-
žiau dėmesio. Kad draugystė ir  

Chalva: 
stiprina imunitetą, mažina nuovargį, 

gerina nuotaiką, tinka vėžio profilaktikai

Kaip 
išsaugoti 
santykiusPalaikyti gerus tarpusa-

vio santykius – sunkus ir 
nuolatinis darbas. Visai 
nesvarbu, su kuo tie san-
tykiai yra plėtojami – su 
draugais, artimaisiais, 
sutuoktiniu, vaikais. No-
rint, kad jie išliktų stip
rūs, reikia įdėti nemažai 
pastangų. Tačiau galuti-
nis rezultatas – būti ap-
suptam mylinčių ir myli-
mų žmonių, kurie ne tik 
padės ištikus bėdai, bet ir 
kartu pasidžiaugs, – ver-
tas kiekvieno žingsnio. 
Kai kuriems žmonėms 
tarpusavio santykių puo-
selėjimas yra natūrali jų 
kasdienybės dalis, jie tai 
daro net nesusimąstyda-
mi. Kitiems tenka gerokai 
pasistengti.

(nukelta į 5 psl.)

4 psl.2016 m. kovo 10–16 d., Nr. 10 (1299), „Bičiulystė“



(atkelta iš 1 psl.)

tarpusavio ryšiai gyvuotų, rei-
kia nepamiršti bent retkarčiais 
draugams ir artimiesiems pri-
minti, kad mums svarbus jų bu-
vimas šalia. Turbūt girdėjote po-
sakį, kad „mažos dovanėlės stip-
rina draugystę“? Jos nebūtinai 
turi būti materialios. Laiku pa-
sakytas „ačiū“, suteikta pagalba 
ar tiesiog buvimas kartu gali būti 
geriausia dovana artimam žmo-
gui, dar labiau sustiprinanti tar-
pusavio ryšį.

Būkite atviras
Atvirumas – vienas svar-

biausių aspektų siekiant sukur-
ti ir sustiprinti pasitikėjimą vie-
nas kitu. Nenuoširdūs santykiai 
anksčiau ar vėliau baigiasi. Jei 
sutikote žmogų, kuriam galite 
nuoširdžiai išsipasakoti, vertin-
kite tai. Dar labiau vertinkite to 
žmogaus atvirumą. Nuoširdus 
ir atviras bendravimas yra di-
delė dovana. Galimybė atsiver-
ti stiprina tarpusavio santykius, 
nuoširdūs pokalbiai padeda ge-
riau suprasti vienam kitą. Nebi-
jokite išsakyti savo jausmus ir 
išklausyti artimą.

Nesistenkite pakeisti
Geri tarpusavio santykiai tu-

ri būti pagrįsti gebėjimu priimti 
žmogų tokį, koks jis yra. Visi tu-
rime geresnių ir blogesnių sa-
vybių, tai neišvengiama. Jeigu 
tikrai norite palaikyti gerus tar-
pusavio santykius su draugais ir 
artimaisiais, nesitikėkite, kad jie 
dėl jūsų pasikeis. Jei jums nepa-
tinka koks nors artimo žmogaus 
elgesys, užsiminkite jam apie tai 
ir galbūt ateityje pavyks išvengti 
nemalonių situacijų. Tačiau nesi-
tikėkite, kad artimas žmogus dėl 
jūsų pasikeis.

Būkite patikimas
Tai itin svarbus draugystės 

ar santuokos aspektas. Visuomet 
padėkite, kai pažadate tai pada-
ryti. Nepamirškite pranešti ir 
atsiprašyti, jei nutinka kas nors 
netikėto. Geras draugas yra tas, 
kurio galima paprašyti pagalbos 
vidury nakties. Jei esate toks, pa-
sistenkite šią savo savybę puo-
selėti, o jei jums sunku įsiparei-
goti, pagalvokite, ar draugystė iš 
tiesų tikra.

Būkite draugiškas
„Vienintelis būdas turėti 

draugų – pačiam būti draugu“, – 
sakė Ralfas Valdo Emersonas, 
amerikiečių rašytojas ir filoso-
fas. Visuomet elkitės su aplinki-
niais taip, kaip norėtumėte, kad 
jie su jumis elgtųsi. Jei norite, 
kad draugė ar draugas dažniau 
paskambintų – imkitės iniciaty-
vos tai padaryti. Jei norite, kad 
sutuoktinis rodytų daugiau dė-
mesio – dažniau jį nustebinkite. 
Draugiškas mūsų elgesys stipri-
na santykius ir skatina aplinki-
nius atsakyti tokiu pat nuošir-
džiu dėmesiu.

Palaikyti santykius su žmo-
nėmis yra darbas, palaikyti ge-
rus santykius – didelis darbas. 
Tačiau tik nuo mūsų pačių pri-
klauso, kiek draugų turėsime, 
kokie bus santykiai su artimai-
siais, kas padės mums nesijausti 
vienišiems. Kai kitą kartą pagal-
vosite, kad jums trūksta artimo 
žmogaus, prisiminkite šiuos pa-
tarimus ir pamąstykite, kaip ga-
lite juos panaudoti kurdami ar 
stiprindami draugystę.

Parengė Miglė leVinienė

(atkelta iš 4 psl.)

Antplūdžio nepajuto 
Klaipėdos sutrikusio vys-

tymosi kūdikių namuose „ato-
kvėpio“ (trumpalaikės globos) 
paslaugos teikiamos nuo pra-
ėjusio pavasario. Šeimos, au-
ginančios vaikus iki 12 metų, 
kuriems nustatyta sunki nega-
lia, gali čia kuriam laikui palikti 
mažuosius specialistų priežiū-
rai. Pasak šios įstaigos direkto-
rės Aušros Nikolajevienės, ne-
svarbu, kokia vaiko negalia – ar 
intelekto, ar judėjimo sutriki-
mas, ar kokia kita – priimami 
visi, kam reikalinga nuolatinė 
priežiūra ar slauga. Tiesa, kad 
būtų teikiama trumpalaikės so-
cialinės globos paslauga, turi 
būti savivaldybėje nustatytas 
jos poreikis. 

Šeimos negalią turintį vai-
ką trumpalaikei globai gali pa-
likti nuo paros iki pusės metų. 
Jis kūdikių namuose gali bū-
ti ir 5 dienas per savaitę, tada 
jam „atokvėpio“ paslaugos gali 
būti teikiamos neribotą laiką, 
kad ir visus metus. Dėl šios pa-
slaugos gali kreiptis šeimos, ne-
pajėgiančios vienu ar kitu me-
tu pasirūpinti savo negalią tu-
rinčiu vaiku (dėl ligos, koman-
diruotės, atostogų ar nepalan-
kaus darbo grafiko) arba tiesiog 
pavargusios, norinčios papras-
čiausiai išsimiegoti ar pasirū-
pinti savo sveikata mamos. 

Klaipėdos sutrikusio vys-
tymosi kūdikių namų direkto-
rė pasakoja, kad jos vadovau-
jamoje įstaigoje vaikai ne tik 
prižiūrimi, slaugomi, bet jiems 
teikiamos ir įvairių specialistų 
paslaugos: įstaigoje dirba kine-
ziterapeutas, ergoterapeutas, 
logopedas, masažistas, įreng-
tas sensorikos kambarys. Kiek-
vienam vaikui teikiama indivi-
duali pagalba, atsižvelgiant į 
jo poreikius ir į gydytojų reko-
mendacijas. Kiekvienam vaikui 
parenkamas individualus mi-
tybos planas – juk ne visi gali 
valgyti vienodą maistą, ne visi 
maitinasi tuo pačiu metu. A. Ni-
kolajevienės teigimu, įstaiga 
įsikūrusi gražioje vietoje, prie 
jūros, pušyne, todėl ir aplinka 
gydo, be to, čia saugu. Įstaigoje 
globojami vaikai, jei neturi ryš-
kių judėjimo sutrikimų, vedami 
prie jūros, vaikšto pušyne, ap-
lanko biblioteką ir pan. 

A. Nikolajevienė sako, kad 
nors kalbėdama su mamomis 
jaučianti didelį „atokvėpio“ pas-
laugos poreikį, per šiuos metus 
norinčių ja pasinaudoti atsirado 
vos keletas – įstaiga galėtų pri-
imti kur kas daugiau. Neįgalius 
vaikus auginančios šeimos dar 
nedrįsta patikėti jų priežiūros 
įstaigai. „Norėčiau nuraminti 
abejojančias mamas – jūsų vai-
ku įstaigoje bus tikrai gerai pa-
sirūpinta“, – sako didelę darbo 
patirtį su sutrikusio vystymosi 
vaikais turinčios įstaigos vado-
vė. Ji įsitikinusi, kad tėvai turi 
teisę išreikšti save ir darbe, ir 
asmeniniame gyvenime. Klaipė-
dos sutrikusio vystymosi kūdi-
kių namų direktorė sako, kad ir 
vaikams pokyčiai naudingi – jie 

būna patenkinti, kad gali pabū-
ti kitoje aplinkoje, pabendrauti 
su bendraamžiais, patirti nau-
jų įspūdžių. Na, o tėvai sulau-
kia specialistų patarimų, suži-
no apie įvairesnius pagalbos 
jiems būdus.

Apie paslaugą sužino 
vieni iš kitų 

Vilniaus vaikų ir jaunimo 
pensionato, kuris taip pat trum-
palaikei globai priima negalią 
turinčius vaikus ir jaunuolius 
nuo 4 iki 18 metų, direktorė 
Jūratė Čečėtienė taip pat sako 
pastebinti, kad tėvai dar ne-
drąsiai ryžtasi palikti nakčiai 
ar ilgesniam laikui savo vaikus, 
ypač mažus. Pasak jos, tai nere-
tai lemia ir neigiamos aplinki-
nių nuomonės baimė. 

Tačiau toks požiūris keičia-
si – jaunos šeimos labiau pasi-
tiki specialistais, kai kada atve-
da trumpam laikui pagloboti ir 
4–5 metų vaikus. Dažniausiai 
trumpalaikės globos paslaugų 
prisireikia, kai vaikai pradeda 
lankyti mokyklą, ypač porei-
kis padidėja moksleivių atos-
togų metu. J. Čečėtienės teigi-
mu, Vilniaus vaikų ir jaunimo 
pensionate ši paslauga teikia-
ma jau 4 metus, todėl norinčių 
ja pasinaudoti netrūksta. Iš vi-
so įstaiga gali priimti 8 vaikus 
ir jaunuolius, šiuo metu visos 
vietos užimtos (tiesa, tai sąly-
ginis pasakymas, nes kai kurie 
globotiniai į įstaigą atvažiuo-
ja tik porai savaičių per me-
tus, o kartais nebūna nė vie-
no vaiko). 

Trumpalaikės globos pas-
lauga tapo gera išeitimi šeimai, 
kurios tėčiui tenka dažnai iš-
vykti į komandiruotes, o mama 
ilgai dirba. Kai tėtis būna išvy-
kęs, mamai sudėtinga suderinti 
darbą ir dukros priežiūrą, todėl 
kelis kartus per metus mergaitė 
7–8 dienas praleidžia įstaigoje. 
Direktorė pasakoja, kad mama 
patenkinta, gali ramiai dirbti, 
nes žino, kad jos vaiku bus tin-
kamai pasirūpinta. 

Įstaiga priima ir pačios sun-
kiausios negalios vaikus. Pasi-
taiko ir tokių sunkių sutrikimų 
turinčiųjų, kad su jais „susitvar-
kyti“ pajėgia tik viena mama, 
net močiutė nesugeba jos pa-
vaduoti. O jei mamai kas nors 
atsitinka? Kur palikti vaiką? 
Išeitis – trumpalaikės globos 
paslaugos. 

Reikia daugiau paramos 
šeimai

Vilniaus sutrikusio vysty-
mosi vaikų globos namų direk-
torė Viktorija Grežėnienė pasa-
koja, kad įstaiga taip pat jau pa-
siruošusi priimti trumpalaikei 
globai vaikus iki 7 metų. Tiesa, 
kol kas tik dienai, pamažu per-
einant prie visą parą teikiamų 
paslaugų. Keletas tėvų jau ruo-
šia dokumentus, bet užimtos 
dar ne visos vietos, nors ana-
logišką paslaugą sostinėje tei-
kiantis darželis „Čiauškutis“ 
nepajėgia priimti visų norin-
čių. Direktorė mano, kad situ-
acija pasikeis, kai veikla įsibė-

gės: geriausia reklama – iš lū-
pų į lūpas. 

V. Grežėnienės teigimu, 
trumpalaikės globos paslaugos 
gali ne tik palengvinti gyveni-
mą neįgalius vaikus auginan-
čioms šeimoms, bet ir suma-
žinti globos namuose augan-
čiųjų skaičių. Pasak direktorės, 
yra atvejų, kai į globos namus 
patenka su negalia gimę vai-
kai, turintys šeimas, kurios juos 
lanko, rūpinasi. Jei šios šeimos 
sulauktų pakankamai pagal-
bos ir paramos, galbūt pajėgtų 
vaiku rūpintis ir namuose. Pla-
nuojama, kad Vilniaus sutriku-
sio vystymosi vaikų globos na-
muose bus teikiamos ir specia-
listų konsultacijos, pagalba ne-
galią turinčius vaikus auginan-
tiems tėvams. 

Tarp suaugusiųjų 
paslauga populiaresnė 

Rasa Laiconienė, laikinai 
einanti Vilniaus miesto savi-
valdybės Socialinių reikalų ir 
sveikatos departamento direk-
toriaus pareigas, pabrėžė, kad 
trumpalaikės globos („atokvė-
pio“) paslauga aktuali ne tik 
vaikams, bet ir suaugusiems 
neįgaliesiems ar senyvo am-
žiaus žmonėms. Jie dėl šios pa-
slaugos kreipiasi kur kas daž-
niau. Neretai ji pasirenkama 
vietoj ilgalaikės globos pas-
laugų arba tuo laikotarpiu, kol 
laukiama eilėje į globos įstaigą. 
Trumpalaikės globos paslaugos 
jose dažniausiai ir teikiamos.

Suaugusiesiems, turintiems 
proto ir kompleksinę negalią, 
trumpalaikės globos paslau-
gas Vilniuje teikia Valakampių 
socialinių paslaugų namai. Pa-
sak įstaigos direktorės Danu-
tės Leščinskienės, yra situaci-
jų, kai „atokvėpio“ paslauga – 
vienintelė išeitis. Pavyzdžiui, 
sunkios negalios suaugusį sūnų 
prižiūrinčiai mamai staiga su-
triko sveikata. Neįgalusis sku-
bos tvarka buvo apgyvendintas 
Valakampių socialinių paslau-
gų namuose. 

D. Leščinskienė neslepia su-
sidurianti su nuostata, kad glo-
bos įstaiga neprižiūrės neįgalio-
jo taip, kaip šeimos nariai. Vis 
dėlto kai kada neįgaliajam įstai-
goje būna net smagiau nei na-

muose tarp 4 sienų. Ne paslap-
tis, kad ir mamos būna pavar-
gusios, išsekusios, neturi kada 
savo sveikata pasirūpinti... Na, 
o įstaigos kolektyvas, į kurį pas-
taruoju metu ateina dirbti jauni, 
energingi žmonės, stengiasi su-
kurti namų aplinką. Valakampių 
socialinių paslaugų namuose 
gyvenantieji gali lankyti ir užim-
tumo įstaigą – jie ten nuvežami. 

Ragina drąsiau kreiptis 
pagalbos

A. Nikolajevienė ragina ne-
galią turinčius vaikus auginan-
čias šeimas drąsiau kreiptis pa-
galbos. Tiesa, trumpalaikės glo-
bos paslaugos – mokamos. Už 
mėnesį globos tenka atiduoti 
80 proc. vaiko gaunamų paja-
mų. Tačiau į šią kainą įeina vis-
kas: ir maitinimas kelis kartus 
per dieną, ir įvairių specialistų 
paslaugos, ir priežiūra. Deja, 
Klaipėdos sutrikusio vystymo-
si kūdikių namų direktorė sako 
pastebinti, kad yra šeimų, ku-
rioms vaiko gaunami pinigai – 
išsilaikymo šaltinis. Dar įpras-
ta, kad auginanti negalią turin-
tį vaiką mama nedirba. 

Deinstitucionalizacijos pro-
cesas įsibėgėja, globos įstaigų 
vadovės džiaugiasi, kad daugė-
ja žmonių, besiimančių globoti 
vaikus našlaičius. Vis dėlto kū-
dikiui, turinčiam ryškių raidos 
sutrikimų, rasti šeimą Lietuvoje 
beveik neįmanoma. V. Grežėnie-
nė įsitikinusi – kol tėvams ne-
bus teikiama kvalifikuota, nuo-
sekli pagalba, tol tokie vaikai ir 
liks gyventi globos namuose... 
„Atokvėpio“, trumpalaikės glo-
bos paslaugos – žingsnis į priekį 
tos pagalbos link. Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos So-
cialinių paslaugų skyriaus vedė-
jo pavaduotojos Almiros Gecevi-
čiūtės teigimu, 2015 m. trumpa-
laikė socialinė globa (kartu su 
„atokvėpio“ paslaugomis) buvo 
organizuojama 32 savivaldybė-
se, ją gavo 277 sunkios negalios 
asmenys. Daugiausia trumpa-
laikės socialinės globos paslau-
gų suteikta Vilniaus ir Kauno 
miestų, Šiaulių, Kretingos, Pas-
valio rajonų savivaldybėse. Be-
veik pusėje savivaldybių tėvams 
galimybių atsikvėpti dar nėra. 

Aurelija BABinskienė 

„Mama, pailsėk“, arba paslauga, padedanti  
šeimai atgauti jėgas

„Bičiulystę“  
skaitykite ir 

internete
www.biciulyste.lt

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių globos namuose vaikai turiningai 
leidžia laisvalaikį.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 9.05 – orai.  7.05, 7.35, 
8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, kovo 14 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 9/5 

s. 10:00 Komisaras Štolbergas. N-7. 
5/3 s. (33 s.) (kart.). 11:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 11:30 Bėdų tur-
gus. (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, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 
16:10 Premjera. Komisaras Štolbergas. 
N-7. 5/4 s. (34 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 
Nacionalinė paieškų tarnyba. 20:25 Lo-
terija „Perlas“. 20:30 Panorama. Vers-
las. Kultūra. 21:05 Dėmesio centre. 
21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Lote-
rija „Perlas“. 21:30 Teisė žinoti. 22:25 
Trumposios žinios. 22:30 Premjera. 
Borisas Nemcovas. N-7. 00:05 Trum-
posios žinios. 00:10 Durys atsidaro. 
00:40 Klausimėlis.lt. 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 
9/5 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Teisė žinoti. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Karinės 
paslaptys. (kart.).

Antradienis, kovo 15 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 9/6 

s. 10:00 Komisaras Štolbergas. N-7. 
5/4 s. (34 s.) (kart.). 11:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 11:30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. (kart.). 12:25 Borisas 
Nemcovas. N-7. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Prem-
jera. Komisaras Štolbergas. N-7. 5/5 s. 
(35 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 Emigrantai. 
20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 Panora-
ma. Verslas. Kultūra. 21:05 Dėmesio 
centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Perlas“. 21:30 Muzikinis žaidi-
mas „Atspėk dainą“. 23:15 Trumposios 
žinios. 23:20 Premjera. Veisenzė. Ber-
lyno meilės istorija 3. N-7. 3/5 s. 00:15 
Trumposios žinios. 00:20 Bėdų turgus. 
(Subtitruota, kart.). 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 9/6 
s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Emigrantai. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Muzikinis 
žaidimas „Atspėk dainą“. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Muzikinis žai-
dimas „Atspėk dainą“. (tęsinys, kart.).

trečiadienis, kovo 16 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 9/7 

s. 10:00 Komisaras Štolbergas. N-7. 
5/5 s. (35 s.) (kart.). 11:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 11:30 Emigran-
tai. (kart.). 12:25 Istorijos detektyvai. 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:05 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Orai. 16:10 Premjera. Komisaras 
Štolbergas. N-7. 5/6 s. (36 s.). 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su ver-
timu į gestų kalbą). 19:15 Sportas. 19:18 
Orai. 19:30 Gyvenimas. 20:25 Loterija 
„Perlas“. 20:30 Panorama. Verslas. Kul-
tūra. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 Spor-
tas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Perlas“. 
21:30 Auksinis protas. 22:45 Trumpo-
sios žinios. 22:50 Pinigų karta. 23:20 
Premjera. Veisenzė. Berlyno meilės is-
torija 3. N-7. 3/6 s. 00:15 Trumposios 
žinios. 00:20 Stilius. (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 9/7 s. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Gyve-
nimas. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:10 Auksinis protas. (kart.). 05:00 LRT 
radijo žinios. 05:05 Auksinis protas. (tę-
sinys, kart.). 05:30 Pinigų karta. (kart.).

ketvirtadienis, kovo 17 d.
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

9/8 s. 10:00 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 5/6 s. (36 s.) (kart.). 11:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 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. 5/7 s. (37 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. Kultū-
ra. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 
Loterija „Perlas“. 21:00 LRT forumas. 

21:55 Trumposios žinios. 22:00 Prem-
jera. Pasienis. N-14. 23:40 Trumposios 
žinios. 23:45 Emigrantai. (kart.). 00:40 
Klausimėlis.lt. (kart.). 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 
9/8 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Specialus ty-
rimas. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 LRT forumas. (kart.). 05:00 LRT 
radijo žinios. 05:10 Stilius. (kart.).

Penktadienis, kovo 18 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

10/1 s. 10:00 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 5/7 s. (37 s.) (kart.). 11:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 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, Lietuva. 
16:00 Žinios. Orai. 16:10 Premjera. Ko-
misaras Štolbergas. N-7. 5/8 s. (38 s.). 
17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 18:40 Sportas. 
18:43 Orai. 18:50 Brolių Grimų pasakos. 
10 s. Batuotas katinas. 19:55 Klausimė-
lis.lt. 20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 Pa-
norama. Verslas. Kultūra. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Perlas“. 
21:00 Duokim garo! 22:40 Trumposios 
žinios. 22:45 Premjera. Mecgeris ir ne-
gyvėlis ryklių akvariume. N-7. 00:20 
Trumposios žinios. 00:25 Pinigų karta. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 10/1 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:10 Pavojingi jausmai. 43, 44 s. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:10 
Giminės. Gyvenimas  tęsiasi 2. 2 s. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Gyvenimas. (kart.).

Šeštadienis, kovo 19 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. Neįtikė-
tini Afrikos laukiniai gyvūnai. 2 d. Sa-
vanos čempionai. (subtitruota). 13:00 
Pasaulio dokumentika. Premjera. Akis-
tatos. 4 s. Šanel prieš Skjapareli: juoda 
ir rožinė. (subtitruota). 14:00 Premjera. 
Daktaro Bleiko paslaptys. N-7. 9, 10 s. 
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16:15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. (Subtitruota). 16:45 Sveikini-
mų koncertas. 18:30 Šiandien. (su verti-
mu į gestų kalbą). 18:40 Sportas. 18:43 
Orai. 18:50 Bėdų turgus. (Subtitruota). 
19:40 Stilius. 20:25 Loterija „Perlas“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 21:00 Būkime kartu. Nacionalinės 
dainų „Eurovizijos“ atrankos nugalėtojo 
ir draugų koncertas. 23:10 Trumposios 
žinios. 23:15 Premjera. Ponas tėtė. N-7. 
(Subtitruota). 00:50 Trumposios žinios. 
00:55 Pasaulio dokumentika. Neįtikė-
tini Afrikos laukiniai gyvūnai. 2 d. Sa-
vanos čempionai. (subtitruota, kart.). 
01:50 Pasaulio dokumentika. Akistatos. 
4 s. Šanel prieš Skjapareli: juoda ir ro-
žinė. (subtitruota, kart.). 02:45 Daktaro 
Bleiko paslaptys. N-7. 9, 10 s. (kart.). 
04:40 Emigrantai. (kart.). 05:30 Durys 
atsidaro. (kart.).

Sekmadienis, kovo 20 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. 20 s. 09:30 Premjera. Šer-
vudo padauža Robinas Hudas. 48, 49 
s. 10:00 Gustavo enciklopedija. (Subti-
truota). 10:30 Mūsų gyvūnai. 11:00 Vai-
kų ir moksleivių televizijos konkursas 
„Dainų dainelė 2016“. 12:40 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Salų gamtos 
slėpiniai. 1 d. Zanzibaras. Milžinų kraš-
tas. (Subtitruota). 13:35 Premjera. Par-
yžiaus paslaptys. 3 s. Garnjė operos pa-
slaptis. N-7. 15:10 Premjera. Pavojingi 
jausmai. 45, 46 s. 2015 m. 16:00 Žinios. 
Orai (su vertimu į gestų kalbą). 16:15 Is-
torijos detektyvai. 17:00 Tėvų susirinki-
mas. 17:30 Lietuvos tūkstantmečio vai-
kai. 18:30 Šiandien. (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18:50 Sportas. 18:53 Orai. 
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 19:30 
Savaitė. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 21:00 Premjera. Gimi-
nės. Gyvenimas  tęsiasi 2. 3 s. 2016 m. 
21:50 Trumposios žinios. 21:55 Didie-
ji lūkesčiai. N-14. 24:00 Trumposios ži-
nios. 00:05 Pasaulio dokumentika. Salų 
gamtos slėpiniai. 1 d. Zanzibaras. Mil-
žinų kraštas. (subtitruota, kart.). 01:00 
Paryžiaus paslaptys. 3 s. Garnjė ope-
ros paslaptis. N-7. (kart.). 02:30 Klau-
simėlis.lt. (kart.). 03:00 Savaitė. (kart.). 
03:50 Būkime kartu. Nacionalinės dai-
nų „Eurovizijos“ atrankos nugalėtojo ir 
draugų koncertas. (kart.).

Pirmadienis, kovo 14 d. 
06:25 Teleparduotuvė. 06:40 An-

čiukas Donaldas ir draugai (48). N-7. 
07:15 Ančiukas Donaldas ir draugai 
(49). N-7. 07:55 Kempiniukas Plačia-
kelnis. N-7. 08:25 Ponas Jangas (24). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2298). N-7. 
10:00 Du tėvai ir du sūnūs (15). N-7. 
10:30 Du tėvai ir du sūnūs (16). N-7. 
11:00 Naktis muziejuje 2. N-7. 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis. N-7. 13:30 
Simpsonai (16). N-7. 14:00 Simpsonai 
(17). N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (352). 
N-7. 15:00 Mažoji nuotaka (353). N-7. 
15:30 Aistra ir valdžia (22). N-7. 16:30 
TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Rezidentai (57). N-7. 20:00 Apie 
mus ir Kazlauskus (9). N-7. 21:00 Nuo-
vada (23). N-7. 21:30 TV3 vakaro ži-
nios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Apsukrios kambarinės (2). 
N-14. 23:30 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę (15). N-14. 00:30 Detekty-
vas Bekstriomas (12). N-14. 01:25 Nau-
jokė (15). N-7. 01:50 Naujokė (16). N-7. 
02:20 Du tėvai ir du sūnūs (15). N-7. 
02:50 Du tėvai ir du sūnūs (16). N-7. 
03:20 Programos pabaiga.

Antradienis, kovo 15 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (16). N-7. 07:25 Simpso-
nai (17). N-7. 07:55 Kempiniukas Pla-
čiakelnis. N-7. 08:25 Nuovada (23). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2299). 
N-7. 10:00 Du tėvai ir du sūnūs (17). 
N-7. 10:30 Du tėvai ir du sūnūs (18). 
N-7. 11:00 Paskutinis iš vyrų (19). N-7. 
11:25 Paskutinis iš vyrų (20). N-7. 12:00 
Apie mus ir Kazlauskus (9). N-7. 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis. N-7. 13:30 
Simpsonai (18). N-7. 14:00 Simpsonai 
(19). N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (354). 
N-7. 15:30 Aistra ir valdžia (23). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (58). N-7. 20:00 
Prieš srovę. N-7. 21:00 Nuovada (24). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:20 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Bi-
bliotekininkai (10). N-7. 23:30 Gražuo-
lė ir pabaisa (5). N-7. 00:30 Gražuolė 
ir pabaisa (6). N-7. 01:20 Paskutinis iš 
vyrų (19). N-7. 01:50 Paskutinis iš vy-
rų (20). N-7. 02:15 Du tėvai ir du sūnūs 
(17). N-7. 02:45 Du tėvai ir du sūnūs 
(18). N-7. 03:10 Programos pabaiga.

trečiadienis, kovo 16 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (18). N-7. 07:25 Simpsonai 
(19). N-7. 07:55 Kempiniukas Plačia-
kelnis. N-7. 08:25 Nuovada (24). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2300). N-7. 
10:00 Du tėvai ir du sūnūs (19). N-7. 
10:30 Du tėvai ir du sūnūs (20). N-7. 
11:00 Paskutinis iš vyrų (21). N-7. 11:30 
Paskutinis iš vyrų (22). N-7. 12:00 Prieš 
srovę. N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis. N-7. 13:30 Simpsonai (20). N-7. 
14:00 Simpsonai (21). N-7. 14:30 Mažo-
ji nuotaka (355). N-7. 15:30 Aistra ir val-
džia (24). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai (59). 
N-7. 20:00 Svogūnų Lietuva. N-7. 21:00 
Nuovada (25). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 
orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Kurje-
ris. N-14. 00:20 Elementaru (23). N-7. 
01:20 Paskutinis iš vyrų (21). N-7. 01:45 
Paskutinis iš vyrų (22). N-7. 02:10 Du 
tėvai ir du sūnūs (19). N-7. 02:40 Du 
tėvai ir du sūnūs (20). N-7. 03:10 Pro-
gramos pabaiga.

ketvirtadienis, kovo 17 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (20). N-7. 07:25 Simpsonai 
(21). N-7. 07:55 Kempiniukas Plačia-
kelnis. N-7. 08:25 Nuovada (25). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2301). N-7. 
10:00 Virtuvė (1). N-7. 10:30 Virtuvė (2). 
N-7. 11:00 Tėtušiai (1). N-7. 11:30 Tė-
tušiai (2). N-7. 12:00 Svogūnų Lietuva. 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7. 13:30 Simpsonai (22). N-7. 14:00 
Simpsonai (23). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (356). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(357). N-7. 15:30 Aistra ir valdžia (25). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (60). N-7. 20:00 
Farai. N-7. 21:00 Nuovada (26). N-7. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 22:20 TV3 
sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Priešas 
už vartų. N-14. 01:05 Tėtušiai (1). N-7. 
01:35 Tėtušiai (2). N-7. 02:00 Virtuvė 
(1). N-7. 02:30 Virtuvė (2). N-7. 03:00 
Programos pabaiga.

Penktadienis, kovo 18 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (22). N-7. 07:25 Simpsonai 
(23). N-7. 07:55 Kempiniukas Plačia-
kelnis. N-7. 08:25 Nuovada (26). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2302). N-7. 
10:00 Virtuvė (3). N-7. 10:30 Virtuvė (4). 
N-7. 11:00 Tėtušiai (3). N-7. 11:30 Tė-
tušiai (4). N-7. 12:00 Farai. N-7. 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis. N-7. 13:30 

Pirmadienis, kovo 14 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (36). 06:55 "Rožinė pan-
tera" (8) (kart.). 07:25 "Madagaska-
ro pingvinai" (1) (kart.). 07:50 "Vol-
keris, Teksaso reindžeris" (75). N-7. 
08:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
(76). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:45 Pagalbos skambutis (kart.). N-7. 
11:40 Nuo... Iki... (kart.). 12:40 Bus vis-
ko (kart.). 13:30 "Rožinė pantera" (9). 
13:55 "PREMJERA Svajonių princas" 
(1). 14:25 "Juodieji meilės deimantai" 
(7). N-7. 15:30 "Juodieji meilės deiman-
tai" (8). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17:25 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. 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 VAKARO SEAN-
SAS Specialistas. N-7. 00:25 "Kultas" 
(2). N14. 01:15 "Vampyro dienoraščiai" 
(5). N14. 02:00 "Strėlė" (14). N-7. 02:45 
Programos pabaiga.

Antradienis, kovo 15 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (37). 06:55 "Rožinė pan-
tera" (9) (kart.). 07:25 "Madagaskaro 
pingvinai" (2). 07:50 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (77). N-7. 08:50 "Volke-
ris, Teksaso reindžeris" (78). N-7. 09:50 
24 valandos. N-7. 10:45 Žvaigždžių du-
etai (kart.). 13:30 "Rožinė pantera" (10). 
13:55 "PREMJERA Svajonių princas" 
(2). 14:25 "Juodieji meilės deimantai" 
(9). N-7. 15:30 "Juodieji meilės deiman-
tai" (10). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 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 Šiaudiniai šunys. N14. 
00:20 "Kultas" (3). N14. 01:10 "Vampy-
ro dienoraščiai" (6). N14. 01:55 "Strėlė" 
(15). N-7. 02:40 Programos pabaiga.

trečiadienis, kovo 16 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (38). 06:55 "Rožinė pan-
tera" (10) (kart.). 07:25 "Madagaskaro 
pingvinai" (3). 07:50 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (79). N-7. 08:50 "Vol-
keris, Teksaso reindžeris" (80). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:45 24 va-
landos. N-7. 11:50 Yra, kaip yra (kart.). 
N-7. 13:00 Pričiupom!. N-7. Humoro lai-
da. 13:30 "Rožinė pantera" (11). 13:55 
"PREMJERA Svajonių princas" (3). 
14:25 "Juodieji meilės deimantai" (11). 
N-7. 15:30 "Juodieji meilės deimantai" 
(12). 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 Su cinkeliu. 
N-7. 21:30 Žinios. Verslas. 22:09 Spor-
tas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEAN-
SAS Mirtinos žaizdos. N14. 00:15 "Kul-
tas" (4). N14. 01:05 "Vampyro dienoraš-

čiai" (7). N14. 01:50 "Strėlė" (16). N-7. 
02:35 Programos pabaiga.

ketvirtadienis, kovo 17 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (39). 06:55 "Rožinė pan-
tera" (11) (kart.). 07:25 "Madagaskaro 
pingvinai" (4). 07:50 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (81). N-7. 08:50 "Volke-
ris, Teksaso reindžeris" (82). N-7. 09:50 
24 valandos. N-7. 10:45 24 valandos 
(kart.). N-7. 11:50 Yra, kaip yra (kart.). 
N-7. 13:00 Pričiupom!. N-7. Humoro lai-
da. 13:30 "Rožinė pantera" (12). 13:55 
"PREMJERA Svajonių princas" (4). 
14:25 "Juodieji meilės deimantai" (13). 
N-7. 15:30 "Juodieji meilės deimantai" 
(14). 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 Valanda su Rūta. 21:30 
Žinios. Verslas. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Ne-
palaužiama drąsa. N14. 00:35 "Kultas" 
(5). N14. 01:25 "Vampyro dienoraščiai" 
(8). N14. 02:10 Sveikatos ABC televi-
trina (kart.). 02:35 Programos pabaiga.

Penktadienis, kovo 18 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (40). 06:55 "Rožinė pan-
tera" (12) (kart.). 07:25 "Madagaskaro 
pingvinai" (5). 07:50 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (83). N-7. 08:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (84). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:40 Su cinkeliu (kart.). 
N-7. 11:35 Nauja legenda (kart.). 13:00 
Pričiupom!. N-7. 13:30 "Rožinė pantera" 
(13). 13:55 "PREMJERA Svajonių prin-
cas" (5). 14:25 "Juodieji meilės deiman-
tai" (15). N-7. 15:30 "Juodieji meilės 
deimantai" (16). N-7. 16:30 Labas va-
karas, Lietuva. 17:25 24 valandos. N-7. 
18:30 Žinios. Kriminalai. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 penktadie-
nis. N-7. 21:00 Vėpla. 23:15 Hadsono 
vanagas. N-7. 01:10 Mirtinos žaizdos 
(kart.). N14. 02:55 Programos pabaiga.

Šeštadienis, kovo 19 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (39) (kart.). 06:55 "Ma-
žieji Tomas ir Džeris III" (53). 07:20 
""Nickelodeon" valanda. Žuviukai bur-
buliukai" (3). 07:45 "Sandžėjus ir Krei-
gas" (18). 08:10 "Harvis Biksas" (22). 
08:35 "Tomo ir Džerio šou" (2). 09:00 
"Ponas Bynas" (12). 09:30 Bjaurusis 
ančiukas. 10:00 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Makaka Markas. 11:30 Mis 
Slaptoji agentė. N-7. 13:40 Pričiupom!. 
N-7. 14:05 "Gyvenimo šukės" (65). N-7. 
16:00 Beatos virtuvė. 17:00 Nauja le-
genda. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS Alvi-
nas ir burundukai. 21:15 Transforme-
riai. Tamsioji Mėnulio pusė. N-7. 00:15 
L.O.L. N14. 02:00 Vėpla (kart.). 03:55 
Programos pabaiga.

Sekmadienis, kovo 20 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (40) (kart.). 06:55 "Ma-
žieji Tomas ir Džeris III" (54). 07:20 
""Nickelodeon" valanda. Žuviukai bur-
buliukai" (4). 07:45 "Sandžėjus ir Krei-
gas" (19). 08:10 "Harvis Biksas" (23). 
08:35 "Tomo ir Džerio šou" (3). 09:00 
Sveikatos ABC televitrina. 09:30 Vasi-
lisa Gražioji. 10:00 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Mara ir Ugnianešys. 11:45 
Čihuahua kailyje. 13:35 Pričiupom!. 
N-7. 14:00 "Gyvenimo šukės" (66). 
N-7. 16:00 Bus visko. 16:50 Ne vie-
nas kelyje. 17:20 Teleloto. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Žvaigždžių duetai. 22:00 Pragaras ro-
juje. N-7. 00:10 Anakonda 2. Kruvino-
sios orchidėjos beieškant. N14. 02:00 
Transformeriai. Tamsioji Mėnulio pusė 
(kart.). N-7. 04:30 Programos pabaiga.

Pirmadienis, kovo 14 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" (388). N-7. 
11:20 "Prokurorų patikrinimas" (202) 
(kart.). N-7. 12:30 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 14:35 "Amerikos talentai" (40). 
15:35 "Prokurorų patikrinimas" (203). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 Akivaizdu, bet 
neįtikėtina. 19:00 "Ekspertė Džordan" 
(2). N-7. 20:00 Ant liežuvio galo. 21:00 
"Visi vyrai - kiaulės..." (99). N-7. 21:30 
Largo Vinčas. N-7. 23:30 Juodasis ere-
lis (kart.). N14. 01:10 "Ekspertė Džor-
dan" (2) (kart.). N-7. 01:55 "Liežuvau-
toja" (1). N-7. 02:40 Programos pabaiga.

Antradienis, kovo 15 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (6). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 "Mistinės istorijos" (24). N-7. 
09:15 "Mano mylimiausia ragana" (1) 
(kart.). N-7. 09:45 "Mano mylimiausia 
ragana" (2) (kart.). N-7. 10:20 "Kalbame 
ir rodome" (389). N-7. 11:20 "Prokuro-

rų patikrinimas" (203) (kart.). N-7. 12:30 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:35 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 14:35 "Ame-
rikos talentai" (41). 15:35 "Prokurorų pa-
tikrinimas" (204). N-7. 16:55 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
Akivaizdu, bet neįtikėtina. 19:00 "Eks-
pertė Džordan" (3). N-7. 20:00 Ant lie-
žuvio galo. 21:00 "Visi vyrai - kiaulės..." 
(100). N-7. 21:30 Po saulėlydžio. N-7. 
23:15 Karaliaus vardu 3. Paskutinė mi-
sija (kart.). N14. 00:45 "Ekspertė Džor-
dan" (3) (kart.). N-7. 01:35 "Liežuvauto-
ja" (2). N-7. 02:20 Programos pabaiga.

trečiadienis, kovo 16 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (7). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 "Mistinės istorijos" (25). N-7. 
09:15 "Viena už visus" (37) (kart.). N-7. 
09:45 "Viena už visus" (38) (kart.). N-7. 
10:20 "Kalbame ir rodome" (390). N-7. 
11:20 "Prokurorų patikrinimas" (204) 
(kart.). N-7. 12:30 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:35 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 14:35 "Amerikos talentai" (42). 
15:35 "Prokurorų patikrinimas" (205). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 Labai juokin-
ga laida. 19:00 "Ekspertė Džordan" (4). 
N-7. 20:00 Išgyvenk, jei gali. 21:00 "Visi 
vyrai - kiaulės..." (101). N-7. 21:30 Le-
onas. N14. 23:30 Largo Vinčas (kart.). 
N-7. 01:25 "Ekspertė Džordan" (4) 
(kart.). N-7. 02:10 "Liežuvautoja" (3). 
N-7. 02:55 Programos pabaiga.

ketvirtadienis, kovo 17 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (8). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
08:15 "Mistinės istorijos" (3) (Mistichec-
kiye istorii VI). N-7. 09:15 "Kvapų detek-
tyvas" (5) (kart.). N-7. 10:20 "Kalbame 
ir rodome" (391). N-7. 11:20 "Prokuro-
rų patikrinimas" (205) (kart.). N-7. 12:30 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:35 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 14:35 "Ame-
rikos talentai" (43). 15:35 "Prokurorų pa-
tikrinimas" (206). N-7. 16:55 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
Labai juokinga laida. 19:00 Dainuok 
mano dainą 2. 21:00 Farai. N14. 21:30 
Amerikos nindzė. Susidorojimas. N-7. 
23:20 Leonas (kart.). N14. 01:15 "Mis-
tinės istorijos" (24) (kart.). N-7. 02:05 
"Liežuvautoja" (4). N-7. 02:50 Progra-
mos pabaiga.

Penktadienis, kovo 18 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (9). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 "Mistinės istorijos" (4). N-7. 
09:15 "Kvapų detektyvas" (6) (kart.). 
N-7. 10:20 "Kalbame ir rodome" (392). 
N-7. 11:20 "Prokurorų patikrinimas" 
(206) (kart.). N-7. 12:30 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 14:35 "Amerikos ta-
lentai" (1). 15:35 "Prokurorų patikrini-
mas" (207). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
Pričiupom! N-7. 19:00 "Amerikietiškos 
imtynės" (10). N-7. 20:00 "Amerikietiš-
kos imtynės" (10). N-7. 21:00 Savaitės 
kriminalai. N-7. 21:30 Užtikrintas teisin-
gumas. N14. 23:20 "Tikras kraujas" (5). 
N14. 00:25 "Tikras kraujas" (6). N14. 
01:25 "Mistinės istorijos" (25) (kart.). 
N-7. 02:15 "Liežuvautoja" (5). N-7. 
03:00 Programos pabaiga.

Šeštadienis, kovo 19 d. 
07:10 "Amerikos talentai" (43) 

(kart.). 08:05 "Amerikos talentai" (1) 
(kart.). 09:00 Statyk! 09:30 Apie žūklę. 
10:00 Akivaizdu, bet neįtikėtina (kart.). 
10:30 Akivaizdu, bet neįtikėtina (kart.). 
11:00 Pasaulio galiūnų čempionų lygos 
etapas Suomijoje. 12:00 "Mano myli-
miausia ragana" (3). N-7. 12:30 "Ma-
no mylimiausia ragana" (4). N-7. 13:00 
"Viena už visus" (39). N-7. 13:30 "Viena 
už visus" (40). N-7. 14:00 "Mistinės isto-
rijos" (1). N-7. 15:00 "Mistinės istorijos" 
(2). N-7. 16:00 "Kas žudikas? Baudžia-
mosios bylos" (3). N-7. 17:00 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:00 "Kvapų detekty-
vas" (7). N-7. 19:00 Labai juokinga lai-
da (kart.). 19:30 Dainuok mano dainą 3. 
21:30 Tikras teisingumas. Mirtina san-
kryža. N14. 23:15 Juodojo ežero paslap-
tis. N14. 00:55 Užtikrintas teisingumas 
(kart.). N14. 02:35 Programos pabaiga.

Sekmadienis, kovo 20 d. 
07:00 Statyk! (kart.). 07:30 Pasau-

lio galiūnų čempionų lygos etapas Suo-
mijoje (kart.). 08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Autopilotas. 09:30 Krepšinio pa-
saulyje su Vidu Mačiuliu. 10:00 Svei-
katos kodas. 11:00 "FAILAI X. Krimi-
nalistikos istorija" (5). 12:00 "BBC do-
kumentika. Australijos kaubojus" (4). 
13:00 Savaitės kriminalai (kart.). N-7. 
13:30 Sveikinimai. 16:00 Išgyvenk, jei 
gali (kart.). 17:00 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. 18:00 "Kvapų detektyvas" 
(8). N-7. 19:20 Persirengimo meistras. 
21:00 "Įkaitai" (15). N14. 22:00 Nuos-
tabus protas. N14. 00:30 Tikras teisin-
gumas. Mirtina sankryža (kart.). N14. 
02:05 Programos pabaiga.

LRT

TV3

LNK

BTV

Simpsonai (14). N-7. 14:00 Simpsonai 
(15). N-7. 14:30 Simpsonai (16). N-7. 
15:00 Mažoji nuotaka (358). N-7. 15:30 
Aistra ir valdžia (26). N-7. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Hor-
tonas. 21:10 Kodas: L.O.B.I.A.I. N-7. 
23:50 Greiti ir įsiutę 3. Tokijo lenkty-
nės. N-14. 01:50 Vendelio Beikerio is-
torija. N-7. 03:35 Programos pabaiga.

Šeštadienis, kovo 19 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (40). N-7. 07:25 
Transformeriai. Maskuotės meistrai (3). 
N-7. 07:55 Ančiukas Donaldas ir drau-
gai (50). N-7. 08:30 Madagaskaro pin-
gvinai (1). N-7. 09:00 Mitybos ir sporto 
balansas. 09:30 Mamyčių klubas. 10:00 
Svajonių ūkis. 10:30 Skonio lenktynės. 
11:00 Šaunusis peliukas detektyvas. 
N-7. 12:35 Raganaitės. N-7. 14:15 Pa-
davėjų varžybos. N-7. 16:15 Ekstrasen-
sai detektyvai (311). N-7. 17:20 Eks-
trasensai detektyvai (312). N-7. 18:30 
TV3 žinios (312). 19:15 TV3 sportas. 
19:20 TV3 orai. 19:25 Eurojackpot. 
19:30 Princesės dienoraštis 2. Karališ-
kosios sužadėtuvės. N-7. 21:50 Trans-
porteris 2. N-7. 23:35 Tranzitas. N-14. 
01:15 Įkalintas. N-14. 02:50 Progra-
mos pabaiga.

Sekmadienis, kovo 20 d. 
06:40  Teleparduotuvė. 06:55  Bei-

bleidai. Metalo meistrai (41). N-7. 07:25  
Transformeriai. Maskuotės meistrai (4). 
N-7. 07:55  Ančiukas Donaldas ir drau-
gai (51). N-7. 08:30  Padėkime augti. 
09:00  Statybų TV. 09:30  Virtuvės is-
torijos. 10:00  Svajonių sodai. 11:00  
Pabėgimas iš žemės planetos. N-7. 
12:45  Raganaitės 2. N-7. 14:30  Šuo 
vardu Diukas. 16:15  Ekstrasensai de-
tektyvai (313). N-7. 17:20  Ekstrasen-
sai detektyvai (314). N-7. 18:30  TV3 ži-
nios (312). 19:20  TV3 sportas. 19:25  
TV3 orai. 19:30  Kadagys. 22:30  Ledo 
žmogus. N-14. 00:40  Mano Afrika. N-7. 
03:30  Programos pabaiga.
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Neįgalieji  
pasaulyje

„Svajonės neturi ribų, o 
jei kažko sieki, tai ir pa-
sieki“, – sako 23 metų 
brazilas Derekas Rabelo, 
profesionalus banglenti-
ninkas, nuolatinis tarp-
tautinių varžybų dalyvis. 
Nebūtų čia jokių stebuk
lų, jei ne faktas, kad De-
rekas nuo vaikystės yra 
aklas. Jis gyvena Guara-
paryje, į šiaurės rytus nuo 
Rio de Žaneiro.

Renginyje dalyvavo Lietuvos ne-
įgaliųjų draugijos pirmininkas 
Zigmantas Jančauskis bei teisi-
ninkė Evelina Kelmelienė, o sve-
čių teisėmis konferenciją stebė-
jo rajono vicemeras Gintautas 
Kindurys bei Socialinės para-
mos ir kaimo reikalų skyriaus 
vedėjos pavaduotoja Irena Ma-
tešienė, Dienos centro vadovė 
Roma Ksenzovienė.

Pilnutėlėje salėje netilpę 
draugijos nariai bei kai kuriuos 
jų atlydėję socialiniai darbuo-
tojai būriavosi net koridoriuje. 
Deja, pagal draugijos įstatus, tei-
sę balsuoti turėjo tik deleguoti 
į konferenciją draugijos nariai. 
Tokių buvo 50.

Šiai konferencijai pirminin-
kauti išrinktas Albinas Jakimavi-
čius, sekretoriauti – Alfonsas Gas-
paravičius. Veiklos atskaitą patei-
kė draugijos pirmininkė Regina 
Slabadienė, finansinę – tarybos 
narys Antanas Karmonas. 

Straipsnyje rašoma, kad po 
jų pasisakymų kilo chaosas, pa-
biro klausimų, priekaištų lavina. 
Bene daugiausia jų turėjo drau-
gijos narė Dalia Savickaitė. Prie-
kaištauta dėl per didelių ir per 
brangių patalpų, dėl telefoninių 
skambučių, dėl nerašomų pro-
jektų, dėl negaunamų dovanė-
lių... dėl saldainių, konjako ir kar-
vės bei dėl daugybės suprantamų 
ir nesuprantamų dalykų. Daug 
priekaištų vieni kitiems draugi-
jos nariai pažėrė ir dėl girtavimo. 

Žurnalistė straipsnyje cituo-
ja santūriai procesą stebėjusio 
ignaliniečio mintis. Jo manymu, 
užuot savo jėgas ir energiją eik-
vojus barniams, reikėtų imti rū-
pintis, kad būtų neįgaliųjų porei-
kiams geriau pritaikyta Ignali-
nos poliklinika. 

Pasak L. Raginytės, rinkimai 
įvyko ir rezultatu 40:10 pirmi-
ninke trečiai kadencijai išrink-
ta R. Slabadienė. 

Neįgaliųjų draugijos konferencijoje 
„aukų“ išvengta

Lina Raginytė tinklalapyje www.mignalina.lt rašo apie Ignali-
nos r. neįgaliųjų draugijos ataskaitinę rinkiminę konferenciją. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Nacionalinis Kauno dramos tea-
tras kovo 7–13 d. teatro aistruo-
lius pakvietė į edukacinį festivalį 
„Nerk į teatrą“. Išaugęs iš festiva-
lio vaikams marškinėlių, šeštus 
metus organizuojamas renginys 
atveria teatro duris, pasiūlyda-
mas renginių vaikams, paaug-
liams, jaunimui, šeimoms bei už-
siėmimų klausos, regos ir proto 
negalią turintiems dalyviams.

Šiemetinė festivalio progra-
ma renginių gausa nenusileidžia 
pernykštei – iš viso dalyvių lau-
kia net 39 užsiėmimai! Pasak 
festivalio programos sudaryto-
jos Nacionalinio Kauno dramos 
teatro Kultūros projektų ir turiz-
mo vadybininkės Rugilės Pukš-
tytės, festivalio tema ta pati, kaip 
ir ankstesniais metais – teatras 
ir jo įvairovė bei grožis.

„Nerk į teatrą“ neįsivaiz-
duojamas be ekskursijų po te-
atro erdves, grimo, judesio, ak-
toriaus meistriškumo ir režisū-
ros kūrybinių dirbtuvių, tačiau 
šiemet jas papildo improviza-
cijos valanda su aktoriumi ir 
režisieriumi Kirilu Glušajevu, 
pantomimos dirbtuvės, kurias 
ves aktorius ir muzikantas Ša-
rūnas Gedvilas, balso pratybos 
su KTU choro „Jaunystė” chor-
vede Danguole Beinaryte. Taip 
pat dar viena naujovė – teatro 
terapija, kuruojama režisie-
riaus Arvydo Lebeliūno. Taip 
pat keletas užsiėmimų pritai-
kyti dalyviams su negalia. Jau-
nimas su regėjimo sutrikimais 
laukiamas pojūčių teatro įkū-
rėjos Karolinos Žernytės užsi-
ėmime „Pajausk teatrą kitaip“, 
dalyviai su proto negalia ga-
li sėkmingai įsijungti į režisie-
rės Monikos Klimaitės kūno iš-
laisvinimo pratybas, o turintys 

klausos negalią laukiami eks-
kursijoje po teatrą.

Belieka priminti, kad scenos 
judesio užsiėmimą ves šokėjai 
choreografai Marius Pinigis ir 
Mantas Stabačinskas, scenogra-
fijos gimimą pristatys dailinin-
kas Artūras Šimonis, režisūri-
nėms dirbtuvėms vadovaus mu-
zikantas ir režisierius Vidas Ba-
reikis, o scenos kalbos paslapčių 
negailės aktorius ir Kauno dra-
mos teatro generalinis direkto-
rius Egidijus Stancikas. Taip pat 
bus galima sudalyvauti 2005 
m. sukurto spektaklio „Nekal-
ti“ (rež. G. Varnas) vaizdo įrašo 
peržiūroje ir atvirai diskutuoti 
su režisieriumi V. Bareikiu apie 
tai, ar priimtinos teatro be ke-
tvirtosios sienos taisyklės. 

Festivaliui atrinkti spektak liai 
skirti ne tik vaikams ar jaunimui, 
bet ir platesnei žiūrovų auditori-
jai, nes juose nagrinėjamos šių 
dienų aktualijas atspindinčios te-
mos: gelianti vienatvė, pasimeti-
mas realiame ir iliuzijų pasaulyje. 
Programoje du režisieriaus Val-
ters Silis (Latvija) darbai – 50 me-
tų slapstymosi istorija „Miškinis“ 
bei monospektaklis, nagrinėjan-
tis klimato kaitos pasekmes „Pra-
rastoji Antarktis“, kurį pristatys 
„Dirty Deal Teatro“ (Latvija). Ma-
žųjų žiūrovų laukia teatralizuotas 
koncertas „Aplink pasaulį 2“ („La-
baiteatras“, rež. A. Sunklodaitė), 
miuziklas šeimai „Išeik į kiemą“ 
(Miuziklo teatras, rež. E. Kižai-
tė), spektaklis pagal A. Lindgren 
kūrybą „Astrida“ (Kauno dramos 
teatras, rež. I. Paliulytė). Festivalį 
vainikuos Kauno dramos teatro  
jaunųjų aktorių parengtas gyvos 
muzikos koncertas „Twist and 
Shout“, kuriame skambės bliuzo 
ir džiazo ritmai.

Visiems atviras festivalis  
„Nerk į teatrą 2016“

Nacionalinis Kauno dramos teatras praneša, kad tradicinis fes-
tivalis šį kartą skirtas visiems žiūrovams. 

Tėvo ašaros ir viltys
Derekas skraidžiojo su ange-

lais ir iš aukštai stebėjo žemę, o 
tėvas dar negimusiam sūnui jau 
planavo ateitį. Be abejo, perduos 
sūnui savo aistrą banglentėms, 
bus jis žymus sportininkas, o 
kad būtų tikriau, suteiks kūdi-
kiui populiaraus banglentinin-
ko Dereko Ho vardą.

Gimus Derekui šeimą apėmė 
liūdesys. Glaukoma, aklumas... 
Koks likimas laukia neįgalaus 
sūnelio, iš kurio tėvas taip daug 
tikėjosi?

Berniukas augo. Tėvas kas 
rytą vesdavo jį prie vandenyno. 
Ten juodu drauge mankštinda-
vosi. Tėvas džiaugėsi, kad sūnus 
auga sveikas, tvirtas, sportiškas. 
Ko benorėti?.. Mažasis brazilas 
plaukti išmoko būdamas vos 
dvejų su puse. O bičiuliai paau-
gę visi kaip vienas lėkdavo per 
bangas su banglentėmis. Dere-
kas susimąstydavo: ar įsteng-
čiau taip ir aš, neregys? 

Sulaukęs 17-kos, Derekas 
pats nutarė įgyvendinti tėvo sva-
jonę. „Koks tėvas buvo laimin-
gas, kai jam apie tai pasakiau! – 
prisimena vaikinas. – Mūsų gys-
lomis teka banglentininkų krau-
jas, nieko čia nepakeisi.“

Išgirsti okeaną
Mėgėjiški žaidimai su bang-

Įveikia namo dydžio 
bangas

lente ir profesionalus sportas – 
tai du skirtingi dalykai. Ar aklas 
jaunuolis sugebės įveikti barjerą 
ir siekti tikro profesionalumo?

Tėvas patikėjo, kad sūnus 
taps plaukiojimo ant lentos vir-
tuozu. Prasidėjo rimtos treni-
ruotės, kurioms vadovavo pa-
tyrę specialistai. „Nuolat girdė-
jau ir perspėjimus, kad man šis 
sportas pernelyg nesaugus, esą 
susižeisiu, nuskęsiu... – sako De-
rekas. – Tuos nepritariančius 
mano veiklai žodžius girdžiu 
kaip piktas bangas, bandančias 
mane pargriauti. Bet įveikiu – 
ir plaukiu toliau dar stipresnis.“

Įbridęs į vandenį vaikinas 
atidžiai klauso vandenyno oši-
mo. Nieko nemato, bet sklindan-
čią informaciją gaudo visu kūnu. 
Bangos – lyg gyvi padarai, labai 
garsiai ir aiškiai rėkiantys. Jis įsi-
klauso ir žino, kas kur yra, kur 
sukti banglentę, skubėti ar stab-
telėti. O „pagavus bangą“ įsijun-
gia visai kiti pojūčiai, to nenupa-
sakosi, tai kaip muzika.

Tapo įžymybe
2012 metais internete buvo 

parodytas filmukas apie Dere-
ką, apie tai, kaip meistriškai šis 
aklas jaunuolis plaukioja. Nuo to 
laiko jis labai populiarus.

Pastaraisiais metais Derekas 
vis rečiau su banglente išplaukia 
į gimtojo Atlanto vandenis. Brazi-
las nuolat kviečiamas į tarptau-
tines varžybas įvairiose pasau-
lio šalyse. Jam tenka nuolat ben-
drauti su žurnalistais, pasako-
ti apie savo likimą, pasiekimus. 
Derekas negaili laiko ir labda-

ros renginiams. Sportininkui la-
bai svarbu, kad jo žodžius išgirs-
tų negalią turintys vaikai, kalbė-
damas jiems nuolat kartoja – ne-
nusileiskite, kovokite, svajokite.

Vaikinas gerai išauklėtas – jis 
nepamiršta po kiekvieno rengi-
nio padėkoti organizatoriams už 
suteiktas džiaugsmo akimirkas. 
Visuomet padėkoja ir Dievui.

Gyvenimo džiaugsmo 
formulė: tik gavęs 

atiduok kitiems
Varžybų įtampa, negailes-

tingas čempionatų ir treniruo-
čių tvarkaraštis kol kas neįvei-
kė Dereko. Jis trykšta gyvenimo 
džiaugsmu ir kiekviena proga 
dalija energiją ir meilę. Visus jo 
nuotykius galima pamatyti nuot-
raukose ir vaizdo siužetuose so-
cialiniuose tinkluose. Praėjusią 
žiemą zoologijos sode Austra-
lijoje Derekas apsikabino ir pa-
glostė kengūriuką. O užsukęs 
pas ūkininką ėmė mokytis vai-
ruoti traktorių. Jo variklio sklei-
džiamą triukšmą slopino čia pat 
esančių džiunglių gyventojų cy-
pavimai ir rėkavimai. Prie vištų 
gardo šalia siauro kelio stovin-
čios moteriškaitės iš siaubo su-
stingo ir užsičiaupė. Senas kle-
daras važiavo kreivai, pavojingai, 
dusdamas. Vis dėlto Derekas nu-
vairavo visą numatytą maršrutą.

Džiaugsmo kupinas jaunuo-
lis pasakoja apie vis naujus iš-
šūkius, kuriems yra pasiruo-
šęs. Ir negali žinoti, ką jis suma-
nys rytoj.   

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAlikienė

49-erių metų britė Ria-
na Luis tiesiog tryško 

džiaugsmu, kai po 16 metų išvy-
do pasaulį. Per Oksfordo Džono 
Redklifo ligoninėje atliktą sun-
kią 8 valandų operaciją mote-
riai buvo įsodinta bioninė akis.

Vokietijos kompanijos „Re-
tina Implant AG“ pagamintas 9 
kvadratinių milimetrų lustas pa-
cientei buvo įsodintas į dešinią-
ją akį po tinklaine. Šis lustas tu-
ri daugiau nei 1500 šviesos da-
viklių, kurie siunčia elektrinius 

signalus į nervų ląsteles. Tuomet 
gauta informacija yra apdoroja-
ma mažyčio kompiuterio, esan-
čio už ausies po moters oda.

Gali užtrukti kelis mėnesius, 
kol smegenys pripras prie šių 
naujų signalų ir išmoks juos tei-
singai interpretuoti. Naudojant 
mažą belaidžio ryšio prietaisą, 
Riana gali reguliuoti jo siunčia-
mų signalų jautrumą, kontras-
tą ir dažnį.

Jei šis bandymas pasiteisins, 
komanda tikisi, kad ateityje to-

kios operacijos galės būti atlie-
kamos nemokamai.

Dviejų vaikų motiną R. Luis 
nuo 5-erių metų amžiaus ėmė 
varginti pigmentinis retinitas. 
Tai yra paveldima liga, kuri dėl 
fotoreceptorių degeneracijos 
tinklainėje palaipsniui blogi-
na regėjimą. Ši būklė lėmė, kad 
moteris visiškai negalėjo matyti 
dešiniąja akimi, o kairiąja regėji-
mas buvo labai prastas.

„Bičiulystės“  
ir technologijos.lt inf.

Bioninė akis padėjo praregėti 
po 16 metų tamsos

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

AkAcijos
Aš pareisiu, kai akacijos žydės, 
Prisiglausiu prie senų, šiurkščių 

kamienų.
Ir pajusiu tylų nerimą širdies, 
Ir sugrįš seniai seniai išėję 

dienos.

Pasidžiaugsiu tais baltais baltais 
žiedais,

Šitiek metų į namus jie kelią 
rodo.

Iš pašauksiu čia gyvenusius 
vardais,

Ir išgirsiu jų balsus iš seno sodo.

Aš pareisiu, kai akacijos žydės,
Kada bitės rinks iš jų nektarą.
Prisiglausiu senam medžiui prie 

peties,
Pasakysiu – čia labai labai man 

gera. 

Ir išeiti aš nenoriu niekur jau, 
Svetimi kraštai manęs 

nebevilioja.
Į gimtus namus aš šiandien 

parėjau
Pakely akacijos man tyliai moja.

DzūkijAi
Ačiū už dzūkišką širdies gerumą. 
Už grikių kvapą, sklindantį lauku.
Už samanotos pirkios saldų 

dūmą, 
Už baltą šerkšną ant smilgos 

plaukų.

Ačiū už kalbą – skambantį 
varpelį,

Kurią į lūpas įdavei kadais.
Už tą per pievą ratų vėžių kelią
Ir kaimus tuos, su dzūkiškais 

vardais.

Ir už girias šimtametes dėkoju, 
Su bruknėmis ir spalgenų 

kvapais, 
Su samanynais, liulančiais 

po kojom
Ir su stirnelių bėgančiais takais.

Ir kur bebūčiau – atminimas 
gyvas,

Ir taip šviesu, ir taip širdy smagu.
Man Dzūkija lyg vyturys 

ankstyvas, 
Suteikiantis kasdien naujų jėgų. 

Gimtinei
Manoj širdy giliai įaugus
Žalių pušynų šaknimis
Ir vagomis suarto lauko,
Ir ežerėlių akimis.

Ir nuostabiais Pamerkių kloniais, 
Pirčiupių motinos rauda,
Koplytstulpiais kelių Čiurlionio,
Krėvės milžinkapių malda.

Žaliuojančiais laukais, kur supa
Naktis, prisėtas žiburių. 
Ir ta šneka senųjų dzūkų, 
Tartum padangės vyturių. 

„Mano tėviškės spalvos” Konkursui

Gerbkim ir mylėkim Lietuvą, Tėvynę mūsų, ir trispalvę vėliavą tautos!
Vytauto Žemaičio nuotr., Senieji Trakai

Nauji dirbiniai ir verslo 
idėjos 

Grigiškių neįgaliųjų draugijos 
rankdarbių mėgėjai į Kaziuko mu-
gę sugrįžo po metų pertraukos. 
Ko gero, per ją ir sukaupė tokią 
gausybę dirbinių. Tai ir nauji, iš 
džinsinio audinio bei užtrauktukų 
sukurti Larisos Asajevič papuoša-
lai, ir subtiliais medžio šakelių or-
namentais išpuošti Zitos Žviriu-
kienės margučiai, ir iš odos išrai-
tytos Anos Alosevičienės segės. 

Tautodailininkas Česlovas Na-
valskis savo paveikslus į Kaziuko 
mugę atvežė pirmą kartą. Vyras 
piešia nuo vaikystės. Dažniausiai 
tapo natiurmortus, peizažus. Jo 
paveikslai labai tikroviški, juose 
galima atpažinti realias vietas: 
Trakų pilį, per Grigiškes tekančią 
Vokę, į vaikystę grąžinančią tėviš-
kę. Paveikslų albumėlyje – ir ne-
mažai portretų: jo paties, žmonos, 
sūnaus, netgi kunigaikščio Vytau-
to. Česlovas tapo aliejiniais dažais, 
todėl dažniausiai kūrybai atside-
da vasarą, kai gali dirbti balkone. 

Tamaros Šamatovič kruopš-
čiai išsiuvinėtos adatinės pri-
minė tikrus meno kūrinėlius. 
Moteris netgi sulaukė pasiūly-
mo išplėsti savo rankdarbio pa-
skirtį – juk jeigu adatinei skirtą 
pagalvėlę užpildytume levandų 
žiedais, ją būtų galima ir į spintą 
pakabinti, ir prie pagalvės pasi-
dėti... Be to, mugės lankytoja ne 
tik idėją pasiūlė, bet ir levando-
mis aprūpinti pažadėjo. „Gal tai 
bus visai nebloga verslo idėja“... 
– šypsojosi Tamara. 

Suvalkietiškas 
išradingumas

Marijampolės I grupės neįga-
liųjų draugijos moterys – nuola-
tinės Kaziuko mugės dalyvės. Ir 
šįkart vąšeliu gražiausių takelių, 
servetėlių prinėrė, vilnones koji-
nes dailiausiais kiauraraščiais iš-
margino. Entuziazmu trykštan-
čios šmaikštuolės sako, kad į Vil-
nių išsiruošia ne didelio pelno ti-
kėdamosis, o pačios prasiblašky-
ti, bičiulius susitikti norėdamos. 
Rūpi ir pasižvalgyti, ką kiti kuria, 
kokios rankdarbių mados Lietu-
voje siaučia. 

Labiausiai žavi linksmas mo-

terų nusiteikimas. Marijampolie-
tės į mugę atvežė... makaronais 
margintų velykaičių. Regina Kau-
šilienė aiškina: „Taigi suvalkiečiai 
esame – kiaušinių turinį išpūtėm, 
o lukštus parduoti atvežėm. Bet 
kad skūpumu neapkaltintumėte, 
makaronų, pupelių puselių ant 
tų lukštų prilipdėme...“ 

Velykoms besiruošiančios 
marijampolietės margučių gra-
žinimui panaudojo viską, ką per 
metus naujo išmoko. Ne veltui 
mugės lankytojai nustebę apžiū-
rinėjo kvilingo technika susuktų 
popieriaus juostelių ornamentais 
apklijuotus kiaušinių lukštus. Me-
džio šakelių gabaliukai – ne nau-
jiena, tačiau užtat raštai nauji. Ve-
lykų stalo puošmena galėtų tapti 
ir dekoratyvinių šilkinių juostelių 
vingiais Eugenijos Songailienės 
aptaisyti polistireno kamuoliukai. 

Sumaniai atnaujintas 
asortimentas 

Kaziuko mugės senbuvė – 
Anykščių rajono neįgaliųjų drau-
gija. Ir šįkart dviejose palapinėse 
įsikūrusios auksarankės vos spė-
jo suktis. Jų dirbiniai nuo seno 
garsėja savo kokybe, o kūrėjai – 
naujomis idėjomis. Sutikai mu-
gėje žmogų balanų pintine ne-
šiną – gali neabejoti, kad anykš-
tėnų palapinėje apsilankė. Jono 
Šerėno pintų krepšių pašonėje 
šiemet prisiglaudė ir mažučiai 
Astos Lisevič krepšeliai. Dailius, 
nebrangius dirbinius Kaziuko 
mugės lankytojai šluote iššlavė.

Populiarios buvo ir Anykš-
čių rajono neįgaliųjų draugijoje 
išmoktos velti šlepetės. Mugėje 
parduota nemažai Danutės Pra-
nauskienės įvairiais raštais iš-
gražintų neslystančių šlepečių. 
Tinka jos ir pirmuosius žings-
nius bandantiems mažyliams, 
ir juos globojančioms mamoms, 
močiutėms. Ant anykštėnų pre-
kystalio puikavosi ir subtiles-
ni velti dirbiniai. Šaliai, dekora-
tyvinės gėlės – taip šiemet mo-
terys atnaujino gausų gaminių 
asortimentą. 

Dar viena pirkėjų dėmesį 
traukusi naujovė – Alės Jarušie-
nės siūtos rankinės. Skoningos, 
dailios, patogios – daugelis jo-
mis ne tik domėjosi, bet ir pirko.

Vilties alėjoje – gerumo 
egzaminas 

Vilties ir gerumo alėjoje ap-
silankiusieji galėjo atverti ne tik 
piniginę, bet ir širdį. Labdaros ir 
paramos fondai kvietė susipažinti 
su negalią turinčių vaikų proble-
momis, padėti jiems sveikti, grįž-
ti į gyvenimą. Besisukantys bal-
ti malūnėliai, džiugūs padėkos  
šūksniai už vaikams paaukotus 
kelis eurus ragino stabtelėti prie 
labdaros ir paramos fondo „Ru-
gutė“ palapinės. Onkologinėmis 
ligomis sergantiems vaikams, ma-
žaisiais besirūpinantiems gydy-
mo centrams padedantis fondas 
gyvuoja jau 12 metų. Fondo sa-
vanorė Asta Križinauskienė pa-
sakojo, kad Kaziuko mugei padė-
jo pasirengti apie 250 žmonių – 
nuo pačių ligoniukų iki rimčiau-
sioms profesijoms atstovaujan-
čių savanorių. 

Vilniaus „Kristoforo“ Lions 
klubas taip pat remia neįgaliuo-
sius. Pasak klubo nario Artūro 
Abromavičiaus, jie jau yra padė-
ję Elektrėnų savivaldybės Bei-
žionių vaikų globos namams, Vil-
niaus vaikų globos namams „Gi-
lė“, Vilniaus specialiesiems vaikų 
auklėjimo ir globos namams, ki-
toms įstaigoms. Šiuo metu klu-
bas renka aukas, kad galėtų pa-
gelbėti Vilniaus specialiajam vai-
kų lopšeliui-darželiui „Žolynėlis“, 
kurį kartu su visais lanko ir vai-
kų cerebriniu paralyžiumi ser-
gantys mažyliai. Specializuotos 
priemonės – rankų ir kojų treni-
ruokliai, vaikštynės – lavina rau-
menis, koordinaciją, stimuliuo-
ja nervų sistemos veiklą. Tačiau 
ikimokyklinio ugdymo įstaiga jų 
įsigyti nepajėgia. Todėl Vilniaus 
„Kristoforo“ Lions klubas ir su-
manė pakviesti gerumu pasida-
lyti Kaziuko mugės lankytojus.

Arčiau prieiti kvietė ir rau-
donomis širdelėmis papuoštas 
Vaiko širdies asociacijos stendas. 
Jos prezidentė Daiva Jonauskie-
nė pasakojo, kad prieš 7 metus 
šią nevyriausybinę organizaciją 
įkurti paskatino pačios išgyven-
ta patirtis. Augindama su sun-
kia širdies yda gimusią dukrelę, 
moteris pamatė, kiek daug vis-
ko trūksta panašių problemų 
turintiems vaikams. Teko ge-
rokai pakovoti, kad sunkias šir-
dies operacijas patyrusiems vai-
kams būtų skiriama reabilitacija. 
Asociacijos sukaupta informaci-
ja padeda pirmą kartą su šiomis 
problemomis susidūrusiems tė-
vams objektyviau įvertinti situ-
aciją, realiau dėliotis lūkesčius. 
Tik asociacijos surinktų lėšų dė-
ka rengiamos ir stovyklos, kurio-
se vaikai susipažįsta, susidrau-
gauja, ištrūksta iš namų aplin-
kos. Šiems svarbiems tikslams 
asociacijos narės bei savanorės 
rinko lėšas ir Kaziuko mugėje.

Aldona DeltuVAitė

Kaziuko mugėje galėjai atverti 
ir piniginę, ir širdį

(atkelta iš 1 psl.)
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