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Ministrams priminta, ką Lietuvą 
įsipareigojo ratifikuodama Konvenciją Jau prieš kurį laiką Sei-

mo nario Justo Džiugelio 
lūpose suskambo mintis, 
kad naujai išrinktiems 
ministrams reikia prista-
tyti, ką Lietuva, ratifika-
vusi JT Neįgaliųjų teisių 
konvenciją, įsipareigojo 
nuveikti jų kuruojamo-
se srityse. Tai ir buvo pa-
daryta Seimo Žmogaus 
teisių komiteto kartu su 
Lietuvos neįgaliųjų fo-
rumu surengtoje konfe-
rencijoje. 

Integracijos keliu

Kopiklis laiptais
Scalamobil

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

Vykdomoji valdžia: reikia 
pradėti dirbti

Konferenciją pradėjęs Seimo 
Žmogaus teisių komiteto pirmi-
ninkas Valerijus Simulikas pa-
brėžė, kad kalbant apie neįga-
liųjų teises, Lietuva turi pada-
ryti dar labai daug namų darbų. 
Ministras Pirmininkas Saulius 
Skvernelis patikino, kad naujoje 
Vyriausybės programoje numa-
tyta nemažai konkrečių priemo-
nių, prisidėsiančių prie neįgalių-
jų įtraukties. Belieka įgyvendin-
ti tai, kas užsibrėžta. S. Skverne-
lis pabrėžė, kad sprendžiant ne-
įgaliųjų problemas būtinas kom-
pleksinis požiūris, turime siekti, 
kad jie galėtų gyventi kuo sava-
rankiškiau. 

Premjerui pritarė ir Seimo 
narys J. Džiugelis. Jo teigimu, 
nuo JT Neįgaliųjų teisių kon-
vencijos ratifikavimo 2010 m. 
priimta daug dokumentų, pri-
rašyta planų, deja, kasdieniame 

gyvenime neįgalieji pokyčių pa-
juto labai nedaug. „Turime pro-
blemų pradedant netinkamais 
negalios apibrėžimais (terminas 
„nedarbingas“) ir finansavimo 
trūkumu, baigiant siauru para-
mos spektru“, – sakė J. Džiuge-
lis. Jo teigimu, ypač atsilikę esa-
me švietimo, žmonių su negalia 
įdarbinimo srityse. „Nuo švie-

timo priklauso mentaliteto po-
kyčiai. Skirdami didesnį dėme-
sį šiai sričiai galėsime būti tikri, 
kad mūsų vaikai auga sveikes-
nėje aplinkoje, mato įvairovę 
ir skirtingumus, mokosi priim-
ti kitokius ir ugdosi toleranci-
ją bei empatiją, – įsitikinęs Sei-
mo narys. – Atkreipdami dėme-
sį į žmonių su negalia įdarbini-

mo problemas, galime užtikrin-
ti, kad didesnė dalis visuomenės 
narių būtų naudingi, jaustųsi vi-
saverčiais visuomenės nariais.“ 

Prof. Jonas Ruškus pabrėžė, 
kad negalia suprantama kaip 
žmogaus, turinčio sutrikimų, 
sąveika su kliūtimis aplinkoje. 
Valstybė, ratifikuodama Kon-
venciją, įsipareigoja pašalinti 

visas kliūtis, kliudančias nega-
lią turintiems asmenims visa-
vertiškai gyventi. Tačiau jų dar 
esama nemažai. 

Švietimas ir darbas – 
neišspręstos problemos

Švietimas – neįgaliesiems la-
bai skaudi tema. Lietuvos sutri-
kusio intelekto žmonių globos 
bendrijos „Viltis“ vadovės Danos 
Migaliovos teigimu, dar perne-
lyg daug vaikų mokosi atskirai 
nuo kitų (specialiose įstaigose, 
namuose) ir padėtis nesikeičia. 
Labai trūksta mokytojų padėjė-
jų, pedagogai nepasirengę dirbti 
su tokiais vaikais, trūksta pavė-
žėjimo paslaugų (pavyzdžiui, Ša-
kių rajono savivaldybė iš viso to-
kios paslaugos neteikia) ir pan. 

Švietimo ir mokslo ministe-
rijos Bendrojo ugdymo depar-
tamento direktorė Žydronė Žu-
kauskaitė-Kasparienė informa-
vo, kad tarp švietimo ir mokslo 
ministrės 5 prioritetinių darbų – 
ir įtraukiojo švietimo klausimai. 

Neįgaliųjų įdarbinimas – 
taip pat labai opi ir daug dis-
kusijų kelianti problema. Kaip 
turėtų būti remiami norintys 
dirbti neįgalieji, kaip turėtų tai 
būti reglamentuota teisės ak-
tuose – šie klausimai jau kuris 
laikas labai aktyviai aptarinė-
jami įvairiose darbo grupėse ir 
posėdžiuose. Deja, sprendimo 
kol kas nėra, išskyrus bendrą 
sutarimą, kad neįgalieji turė-
tų dirbti atviroje darbo rinkoje.  

Praėjusiais metais 60-yje savivaldybių neįgaliųjų porei-
kiams pritaikyti 444 būstai. Iš valstybės biudžeto šiems 
darbams panaudota 1 mln. 528 tūkst. eurų. Lietuvos ne-
įgaliųjų draugija savo atstovus yra delegavusi į 25 sa-
vivaldybių būsto pritaikymo komisijas. Jie prižiūrėjo, 
kaip buvo pritaikoma 190 būstų – kartu su kitais ko-
misijų nariais dalyvavo nustatant konkrečių būstų pri-
taikymo poreikį, stebėjo darbų eigą, rūpinosi, kad visi 
pritaikymai būtų atlikti kokybiškai ir atitiktų žmonių 
su negalia poreikius. 

Aplinka visiems 

JT Neįgaliųjų teisių komiteto narys Jonas Ruškus bendravo su socialinės apsaugos ir darbo ministru Linu Kukuraičiu.

Kaune – 25 
neįgaliesiems pritaikyti 

būstai 
Lietuvos neįgaliųjų draugija 

(LND) kasmet patikrina 10 proc. 
pritaikytų būstų, kuriuose atlie-
kamais darbais iš dalies rūpinosi 
jos asocijuoti nariai. Pernykščių 
metų patikrai pasirinkta Kauno 

miesto savivaldybė. Tai viena 
iš daugiausiai neįgaliųjų būstų 
pritaikiusi savivaldybė. Vilniuje 
pernai buvo pritaikyti 49, Kau-
ne – 25, Anykščiuose – 13 būstų. 

Patikrą atl ikusios UAB 
„Valskaita“ auditorės Valerijos 
Šimkienės teigimu, LND pasi-
rinkimas šį kartą atlikti išsamų 

vienos savivaldybės būstų pri-
taikymo auditą buvo naudingas. 
Didžiuosiuose miestuose būstai 
paprastai pritaikomi kelioms 
dešimtims neįgaliųjų, o aplan-
kius tik vieną kitą sunku susida-
ryti visumos įspūdį. Todėl šįsyk 
pasirinktas vienas miestas ir ja-
me patikrinta 19 neįgaliesiems 
pritaikytų būstų. 

UAB „Valskaitos“ direktorė 
V. Šimkienė jau ne vienus me-
tus tikrina, kaip įvairiose sa-
vivaldybėse pritaikomi būstai 
neįgaliesiems, išsako savo pas-
tabas, negaili gerų žodžių pro-
fesionaliai darbus atlikusiems 
statybininkams. Šįsyk, auditorės 
teigimu, jų nusipelnė UAB Kau-
no butų ūkis. Po patikros Kaune 
V. Šimkienei susidaręs bendras 
įspūdis, kad būstai pritaikyti es-
tetiškai, darbai atlikti tvarkingai.  

Pritaikyti būstai keičia žmonių gyvenimus
(nukelta į 5 psl.)

Pritaikant būstus Kaune įrengti du vertikalūs keltuvai.(nukelta į 3 psl.)
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Vilkaviškis: 
�� Vilkaviškio krašto neį-

galiųjų draugijos pirminin-
kė Valė Masiliūnienė ra-
šo, kaip buvo paminėta Ko-
vo 11-oji Vilkaviškyje. 

Vilkaviškio krašto ne-
įgaliųjų draugijos ansam-
blietės ir nariai prisijun-
gė prie akcijos ,,Miestą nu-
spalvinkim Laisvės spal-
vomis“. Eisena prasidėjo 
prie Vilkaviškio kultūros 
centro. Išlydėti baikerių su 
valstybinėmis vėliavomis 
susirinko nemažas būrys 
vilkaviškiečių. Atėjome ir 
mes, ansambliečiai, neši-
ni pačių nertomis Lietu-
vos vėliavėlėmis. Baikerių 
kolonai pajudėjus prasi-
dėjo Valstybinės vėliavos 
kelionė Vilkaviškio mies-
to gatvėmis ir gatvelėmis. 
Po išlydėtuvių nešini vė-

Įsimintina Kovo 11-oji
liavėlėmis ėjome į J. Ba-
sanavičiaus aikštę, kur vi-
sus mus sutiko Vilkaviškio 
miesto seniūnas Remigijus 
Kurauskas ir tarybos na-
rys Dainius Gražulis. Vie-
ni kitus pasveikinome su 
švente, kartu nusifotogra-
favome prie mūsų tautos 
patriarcho. 

Po valandos akcijos 
finišą – J. Basanavičiaus 
aikštę – pasiekė ir miestą 
apkeliavusi Lietuvos vėlia-
va. Ji buvo iškilmingai pa-
kelta prie Europos Sąjun-
gos ir Vilkaviškio miesto 
vėliavų. Visi kartu sugie-
dojome Lietuvos himną. 

Vėliau vyko šv. Mišios, 
po jų Vilkaviškio kultūros 
centre surengtas chorinės 
muzikos festivalis ,,Tu – 
skambiausia daina“.

Noriu pasidžiaugti Vil-
kaviškio krašto neįgalių-
jų draugijos moterų akty-
vumu. Buvo malonu kartu 
paminėti Kovo 11-ąją. Tarp 
gerų, supratingų žmonių 
malonu būti ne tik per šven-
tes, bet ir visą laiką. Norint 

nuveikti ką nors naudingo, 
reikia nemažai susiklausy-
mo ir bendro darbo. Kartu 
galime Tėvynės ir visų mū-
sų labui nuveikti daugiau. 
Po šventės išsiskirstėme 
vieni kitiems dėkodami už 
puikiai praleistą laiką. 

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Vilkaviškyje iškilmingai paminėta Kovo 11-oji.

Menas gydo. Gydo ne tik stebintį, bet ir kūrybos 
procese dalyvaujantį. Rusų rašytojas Fiodoras 

Dostojevskis rašė: „Grožis išgelbės pasaulį“. Ir nors 
paties rašytojo asmeninis gyvenimas bei jo kūryba 
ne visuomet atitiko deklaruojamą šūkį, frazė pas-
klido po pasaulį. 

Turbūt nėra ir nebus pasaulyje žmogaus, turėjusio 
daugiau įtakos grožio suvokimui kaip Nikolajus Reri-
chas (1874–1947), kuriam skirta paroda „N. Rerichas 
ir Latvija“ vasario 2 – gegužės 6 dienomis veikia Vil-
niaus paveikslų galerijoje. Būdamas Rusijos Imperato-
riškos dailės akademijos akademiku, N. Rerichas tarp 
savo mokinių turėjo ir dailininkų iš Latvijos, o ir protė-
vių šak nys siejo jį su šiuo kraštu. Sugrįžę į Latviją dai-
lininkai įkūrė ir pirmąją N. Rericho draugiją (vėliau 
tokia draugija buvo įkurta ir Lietuvoje, jos nariai po II 
pasaulinio karo buvo išvežti į lagerius). N. Rerichas iš-
plėtė minėtą F. Dostojevskio sąvoką: „Grožį žmogus pa-
žįsta per kultūrą, o kultūra yra žmogaus kūrybos pro-
duktas. Kultūra – tai dvasinio žmonijos patyrimo reli-
gijos, mokslo, meno ir švietimo srityse sintezė. Mate-
rialūs turtai nedaro žmogaus turtingo, bet mąstymo 
plotis, grožio pajautimas daro žmogų subtilų, kilnios 
dvasios. Toks žmogus vadinamas kultūringu ir tik toks 
žmogus gali kurti šviesią savo šalies ateitį.“ 

N. Rerichas sukūrė tarptautinį judėjimą „Taika per 
kultūrą“, kurio pagrindinis pasiekimas buvo tarptauti-
nis susitarimas (dar vadinamas Vašingtono paktu). Jį 
pasirašiusieji įsipareigojo saugoti meno, mokslo įstai-
gas ir architektūros paminklus. N. Rerichas sukūrė ir 
,,Taikos vėliavą“ – baltame raudona juosta apjuostame 
apskritime – trys raudoni skrituliai. N. Rerichas buvo 
59 pasaulinių organizacijų garbės narys, 30 knygų ir 
7000 paveikslų autorius. Bet didžiausias Rerichų šei-
mos palikimas – tai gyvenimo filosofija. Nuo 1935 me-
tų N. Rerichas su žmona Jelena apsigyveno Indijoje, bu-
vo dažnas svečias pirmojo Indijos ministro pirmininko 
Džavaharlalo Neru ir jo dukros Indiros Gandi šeimose. 
Didesnė dalis N. Rericho paveikslų skirta Himalajams. 

Įdomūs N. Rericho ryšiai ir su Lietuva. 1903–1905 
metais jis su žmona keliavo Nemunu (tuomet Lietuva 
buvo Rusijos imperijos gubernija). Manoma, kad ke-
liaudami pas savo draugus Raudonės pilyje, jie buvo 
sustoję Vilkijoje. Kelionėje dailininkas nutapė tris pa-
veikslus, kurių likimas nežinomas. Tad Lietuvoje ilgai 
neturėjome nė vieno N. Rericho paveikslo. Latviai turi 
40, belgai – 18, čekai – 15, prancūzai – 19, kroatai – 10, 
serbai – 21, o mes – nė vieno. Tad vienas iškilus Kau-
ne gyvenantis žmogus, prieš du dešimtmečius nuvy-
kęs į JAV, už savo viso gyvenimo santaupas nupirko ir 
parvežė mums N. Rericho Himalajų kalnų paveikslą. 

Taip palankiai susiklostė aplinkybės, kad laikiau 
tą paveikslą savo rankose ir ne tik... Kaip tik tuo me-
tu patekau į avariją ir buvau labai sunkios būklės. Kai 
jau pajusdavau, kad mirštu, skambindavau paveikslo 
savininkui ir jis man tą paveikslą atveždavo. Gydžiau-
si neatitraukdama akių nuo paveikslo. Kai sustiprėda-
vau, paveikslas keliaudavo į Vydūno draugijos patal-
pas (ten rinkdavosi ir Rericho draugijos nariai). Taip 
gydžiausi kelis kartus, o kai sustiprėjau, mano namuo-
se draugijos dėka atsirado daug gražių dailininko pa-
veikslų reprodukcijų. 

1993 metais Kauno M. Žilinsko galerijoje taip pat 
veikė N. Rericho paveikslų iš Himalajų ciklo paroda. 
Šiandien turime puikią progą nuvykti į parodą Vilniuje, 
kur eksponuojama 17 N. Rericho paveikslų. Man kar-
tais darosi apmaudu, kad mes iš visos Lietuvos auto-
busais suvažiuojame į masinius nelabai aukšto kultū-
rinio lygio renginius, o pasaulinio masto menininkams, 
subtilaus grožio skleidėjams visai neskiriame dėmesio. 
Tad labai viliuosi, kad bent kiek suintrigavau ir jūs bū-
tinai surasite laiko savo sielai suteikti dvasinio peno.

Menas gydo. Ir ne tik 
sielą

Apie tai,
kas

jaudina

Tauragė: Pagerbė ir daina, ir gėlėmis
�� „Bičiulystei“ parašęs 

Tauragės rajono neįgalių-
jų draugijos tarybos na-
rys Vladislovas Kirkic-
kas pasidalijo įspūdžiais 
iš gerą nuotaiką spindu-
liavusio renginio. 

Tauragės rajono neį-
galiųjų draugijos ansam-
blio „Svaja“ vyrai Tarp-
tautinės moterų solida-
rumo dienos proga nu-
tarė iškilmingai pagerbti 
visas draugijos moteris. 

Po šilto draugijos pir-
mininko Kęstučio Pet-
kaus sveikinimo ansam-

blio vyrai paskaitė šių ei-
lučių autoriaus tai progai 
sukurtų eilių. Pasirodo, 
ne taip jau ir lengva raiš-
kiai padeklamuoti eiles, 

užtraukti moterims skir-
tą dainą. Todėl ansamblio 
vyrų dainuojamos dai-
nos abejingos nepaliko 
nė vienos moters. Ploji-

mai ir ovacijos liejosi per 
kraštus.

Žinoma, neužmiršta ir 
sena gera tradicija – kiek-
vienai moteriai vyrai pa-
dovanojo po tulpės žiede-
lį. Neliko skolingos ir ren-
ginio kaltininkės – pakvie-
tė prie vaišių stalo. Vėl 
skambėjo širdžiai mielos 
dainos, šokio ritmu sma-
giai sukosi poros. 

Patikėkite, netiesa, kad 
ši šventė atgyvenusi. Visos 
šventės, švenčiamos nuo-
širdžiai, mums brangios ir 
nepamirštamos.

„Svajos“ ansamblio vyrai moteris pasveikino daina. 

�� Širvintų rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininkė 
Stanislava Maslinskienė 
papasakojo, kaip jos vado-
vaujama organizacija pa-
deda skurstantiesiems. 

Širvintų rajono neįga-
liųjų draugija kiekvienais 
metais ruošia kalėdines, 
naujametines ar velykines 
dovanėles turintiems sun-
kią negalią neįgaliesiems ir 
juos aplanko. Pabendrauja 
su kiekvienu, išklauso rū-
pesčius, godas ir džiaugs-
mus. Gyvenimas namuo-
se – puiki išeitis tiems, ku-
rie dėl savo sveikatos bū-
klės negali tinkamai pasi-

rūpinti savimi, tačiau nori 
gyventi savo mylimoje ir 
pažįstamoje aplinkoje.

Žmonės, patekę į bėdą, 
dažnai gauna įvairių ins-
titucijų pagalbos, tačiau 
dažnai tam reikia laiko. 

Padėti imasi ir Neįga-
liųjų draugija. Nors kar-
tais tai ir nelengvas dar-
bas, tačiau viską atperka 
žmonių nuoširdi padėka. 
Viena iš veiklų – neįgalių-
jų lankymas namuose. La-
bai džiaugiuosi, kad yra 
žmonių, ypač jaunų, kurie 
supranta sunkią negalią 
turinčiųjų materialinę pa-
dėtį. Dvi jaunos ir žavios 

merginos (nepanorusios 
skelbti savo pavardžių), 
pasiteiravusios apie neį-
galiuosius, kuriems reikia 
paramos, pagal galimybes 
ėmėsi jiems padėti.

Ypač sujaudino vaiz-
das Juodiškių kaime, sun-
kią negalią turinčio Mari-
jano Švedovič namuose. 
Šio žmogaus buitis labai 
skurdi. Sunkiai verčiasi ir 
Marijaną prižiūrinti šeima. 
Ji turi ir savo mažų vaikų. 
Diskutuojant su Neįgaliųjų 
draugijos nariais, darbuo-
tojais ir kitais bendramin-
čiais buvo nuspręsta pagal 
galimybes praskaidrinti 

šios šeimos kasdienybę. 
Vanda ir Antanas Paulaus-
kai skyrė patalynės, Laima 
ir Donatas Paupliai – žais-
lų, avalynės, drabužėlių ir 
saldumynų vaikams, Aldo-
na Mažeikienė – savo anū-
kėlių išaugtų drabužėlių 
ir žaislų, Juozas ir Darius 
Maslinskai – natūralių uo-
gienių, sulčių ir kitų pro-
duktų iš savo ūkio.

Sakoma, kad žmogus 
savo prigimtimi yra davė-
jas, o ne ėmėjas. Duoda-
mi ne prarandame, o įgy-
jame. Mūsų yra tiek, kiek 
mes sugebame save išda-
lyti kitiems.

�� „Bičiulystei“ parašę Lie-
tuvos neįgaliųjų ir pensi-
ninkų bendrijos valdybos 
nariai pasidalijo gražios 
pavasario šventės nuotai-
komis. 

Lietuvos neįgaliųjų ir 
pensininkų bendrijoje nuo-
taikingai paminėta Kovo 
8-oji. Sveikinimo žodį tarė 
bendrijos prezidentas An-
tanas Grigalis. Jis kiekvie-
nai moteriai įteikė po rožę, 

palinkėjo sveikatos, stipry-
bės kurstant šeimos židinį. 

Renginį tęsė ansamblis 
„Atgaiva“. Jo vadovė Janina 
Fabijonavičienė parinko 
specialiai šiai progai skir-
tų dainų, o Kazimiera Šo-
rienė – gražių žodžių. Pa-
sveikinome garbingo jubi-
liejaus sulaukusią Jadvygą 
Mizgerienę. Pabendravo-
me, pasiklausėme links-
mų dainų.

Telšiai: Moterims netrūko dėmesio

Šventinės popietės dalyviai negailėjo dėmesio moterims.

Širvintos: Duodami ne prarandame, o įgyjame
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�� Šilutės rajono neįgaliųjų 
draugijos narė Aldona Petkie-
nė „Bičiulystei“ pasakoja apie 
tai, kaip organizacija paminėjo 
Kovo 8-ąją.

Šilutės rajono neįgaliųjų 
draugija ir jos pirmininkė Laima 
Micienė puikios tradicine tapu-
sios šventės – Tarptautinės mo-
ters solidarumo dienos – tuščiai 
nepraleido. Mūsų nenustebino, 
kad laukiant popietės „Tau, Mie-
loji“ salė, kaip visada, buvo pil-
nutėlė. Šventės vairą laikė vy-
rai – kapelos „Šilo aidai“ vadovas 
Antanas Kmita ir Stasys Tunila. 
Jie visoms moterims padovano-
jo po gėlės žiedelį, nepagailėjo 
ir bučinio, o kapelos vyrai linkė-

jo išlikti žavioms, sveikoms, lai-
mingoms ir mylimoms. Skambė-
jo ir dainos apie meilę.

Eugenija Jefimova ir Lili-
ja Žąsytienė padeklamavo sa-
vo sukurtų eilių apie meilę, lai-
mę... Draugijos pirmininkė Lai-
ma parašė humoristinį scenari-
jų, atskleidžiantį juokingus šių 
dienų vaizdelius. Juos suvaidi-
no humoro grupės atlikėjai Ol-
ga Matažinskienė ir Saulius Iva-
nauskas. 

Po linksmos humoro grupės 
pasirodymo ir skambių vyrų dai-
nų laimingos moterys smagiai 
bendravo prie arbatos puodelio 
ir saldumynų, džiaugdamosi su-
laukusios daug dėmesio. 

�� „Bičiulystei“ atsiųstame Trakų 
neįgaliųjų užimtumo centro dar-
buotojų ir lankytojų laiške džiau-
giamasi daug malonių emocijų 
suteikusia pavasarine akcija. 

Pagaliau sulaukėme pava-
sario, čiurlenančio vandens, at-
skrendančių paukščių, bundan-
čios gamtos. Atgimsta grožis...

Trakų neįgaliųjų užimtumo 
centras kartu su šiame mieste 
įsikūrusiais grožio salonais or-
ganizavo akciją „Kurkime gro-
žį kartu“. Jos tikslas – atkreipti 
visuomenės dėmesį į ypatingą 
žmonių su negalia grožį, jų norą 
būti visuomenės dalimi. Akcijo-
je dalyvavo grožio salonai „For-
tūna“, „Grožio oazė“, „Pas Eriką“, 
„Pas Aliną“, „Tiamo“, „Meilės sim-
fonija“, „Anželikos ir Mariaus“ 
kirpyklėlė, Trasalio grožio salo-
nas. Sėkmė dalyvauti šioje ak-
cijoje nusišypsojo: Alai Andre-
javai, Miglei Miniotaitei, Rimai 
Pulauskaitei, Laimai Banuškevi-
čiūtei, Dianai Petkevičiūtei, Gin-
tarei Aleksaitei, Jadvygai Sakuto 
ir Irenai Jeršovai. 

Neįmanoma aprašyti moterų 

Šilutė: Su pirmaisiais 
pavasario žiedais

Trakai:

Kurkime 
grožį kartu

Moteris linksmino kapela „Šilo aidai“.

akyse žėrinčio džiaugsmo. Kai 
kurioms atsirado galimybė pir-
mą kartą gyvenime apsilankyti 
grožio salone, pajusti profesio-
nalių kirpėjų dėmesį. Moterims 
ir merginoms buvo nemokamai 
sumodeliuotos šukuosenos, su-
tvarkyti antakiai, padarytas ma-
nikiūras bei makiažas.

Organizuodami akciją nesi-
tikėjome tokio palaikymo, gera-
noriškumo ir nuoširdumo. Akci-
joje sutiko dalyvauti visi grožio 
salonai, į kuriuos kreipėmės.

Grožio kūrėjų teiravomės apie 
akcijos metu kilusius jausmus 
ir sulaukėme įvairių atsakymų: 
„visuomet gera daryti gera“, „aš 
visuomet stengiuosi daryti gera 
ir manau, kad yra daug žmonių, 
nuoširdžiai darančių gerus dar-
bus“, „malonu padaryti kažką, kas 
suteiks žmogui laimės ir džiaugs-
mo“. O visoms moterims palinkė-
jo džiaugtis, mylėti, rūpintis savi-
mi, žydėti, švytėti ir spinduliuoti 
moterišku grožiu.

Prisijungiame prie linkėjimų. 
Dėkojame grožio salonų darbuo-
tojams už dalyvavimą akcijoje ir 
suteiktą galimybę centro mote-
rims pasijusti gražiomis.

Pasidalykite iš širdies sklin-
dančia šiluma, švelnumu, geru-
mu – nugalėkite liūdesį, neviltį, 
nusivylimus. Sveikiname visus 
su atėjusiu pavasariu!

Trakų neįgaliųjų centro moteris papuošė mieste veikiantys grožio salonai.

Pasak jos, bendrovė į savo įsipa-
reigojimą pažiūrėjo ne formaliai, 
bet stengėsi, kad žmonėms bū-
tų patogiau ir lengviau gyven-
ti. Dažniausiai buvo pritaikomi 
sanitariniai mazgai, vonių vie-
toje įrengiami dušai, platina-
mos durų angos. Buvo ir sudė-
tingesnių pritaikymų – įrengti 
4 nuožulnieji keltuvai laiptinė-
se, dar vienas – lauke, 2 į neįga-
liųjų butus keliantys vertikalūs 
keltuvai. Nupirkta nemažai įvai-
rios įrangos, taip pat ir laiptų ko-
piklių. Reikšmingų skirtumų au-
ditorė nepastebėjo ir lygindama 
preliminarias sąmatas su faktiš-
kai atliktų darbų aktais. Kai ku-
riais atvejais darbų kainos bu-
vo mažesnės, negu numatyta 
sąmatose. 

Pritaikytas būstas 
palengvino visos šeimos 

dalią
Irena Žilevičienė rūpinasi 

nuo vaikystės neįgalia 20-mete 
dukra Simona. Cerebrinis para-
lyžius nė kilogramo nesvėrusią 
ankstukę (ji gimė 26 savaičių) 
lydi visą gyvenimą. Mergina ne-
valdo visų galūnių, pati negali 
nei pavalgyti, nei apsirengti. Kol 
buvo gyvas vyras, atrodė, patys 
gali viskuo pasirūpinti. Jis kasryt 
nuveždavo dukrą į specialiąją 
mokyklą Apuolės gatvėje, padė-
davo ja rūpintis namuose. Prieš 
1,5 metų vyrui mirus, Irenos (be 
Simonos šeimoje yra dar viena 
mokyklą bebaigianti dukra ir be 
priežiūros neišsiverčianti 92-ejų 
anyta) gyvenimas iš esmės pa-
sikeitė. Nors gyvena pirmame 
aukšte, tradiciniai 7 laipteliai ta-
po gana sunkiai įveikiama kliū-
timi. Irena pati turi negalią, tad 
laiptais nusileisti žemyn, o pas-
kui pakilti aukštyn su vežimėlyje 
sėdinčia dukra nėra lengva. At-
sirado ir dar vienas rūpestis – 
nors šeima turi automobilį, be 
mirusio vyro jo niekas daugiau 
nevairuoja. Jeigu pasisekdavo 
prikalbinti kaimyną ar pažįsta-
mą, tą dieną Simona nuvažiuo-
davo į mokyklą, jeigu ne – likda-
vo namuose. Socialinis taksi, ku-
rio paslaugomis šeima stengiasi 
pasinaudoti, taip pat ne kasdien 
galėjo pagelbėti. 

I. Žilevičienė kreipėsi pagal-
bos – parašė prašymą, kad ne-
įgaliai dukrai būtų pritaikytas 
būstas. Moteris džiaugiasi, jog 
nereikėjo laukti keleto metų, bū-
tinieji pritaikymai buvo atlikti 
gana greitai. Dabar vežimėlyje 
sėdinčią Simoną laiptais nulei-
džia ir pakelia laiptinėje įrengtas 
nuožulnusis keltuvas. Paplatin-
tos ir buto durys, kad merginai 
būtų patogiau į jį patekti. 

UAB Kauno butų ūkio staty-
bininkai taip pat pertvarkė bu-
vusias vonios patalpas – vonią 
išmontavo, o jos vietoje įren-
gė dušą. Ir durų angą iškirto iš 
kambario pusės – taip gerokai 
patogiau dušo kėdėje pusiau 
gulomis įsitaisiusią merginą čia 
įvežti, numaudyti. I. Žilevičienė 
džiaugiasi – jai buvo leista pa-
čiai išsirinkti net kokiomis ply-
telėmis norėtų išklijuoti dušo 
patalpos sienas. 

Nauja veikla pareikalavo 
daugiau atsakomybės 

Auditorė V. Šimkienė atkrei-
pia dėmesį, kad pirmą kartą su-
sidūrė su naujove, kai būsto pri-
taikymo darbus savivaldybė pa-
tiki savo kontroliuojamai ben-
drovei – UAB Kauno butų ūkiui. 
Savivaldybė pasinaudojo viešų-
jų pirkimų išimtimi – perkančio-
sios organizacijos teise už vie-
šąsias lėšas prekes ir paslaugas 
vidaus sandorio tvarka pirkti iš 
savo kontroliuojamos įmonės. 
Raštu kreipėsi į Viešųjų pirkimų 
tarnybą, gavo jos sutikimą. UAB 
Kauno butų ūkis ir pritaikė visus 
Kauno neįgaliųjų būstus.

Pasak UAB Kauno butų ūkio 
generalinio direktoriaus pava-
duotojos Reginos Grigonienės, 
neįgaliųjų būstų pritaikymas 
bendrovei iš dalies buvo nau-
ja veikla. Nors įvairūs statybos 
darbai – jai įprasta praktika, ta-
čiau reikėjo pasirūpinti speci-
finės įrangos (įvairių keltuvų, 
laiptų kopiklių ir kt.) pirkimu, 
daug bendrauti ir su jos gamin-
tojais, ir su būsimais vartotojais. 

R. Grigonienė džiaugiasi, kad 
neįgaliųjų būstų pritaikymas 
buvo laikomas ne vien tik Kau-
no butų ūkio, o bendru projek-
tu – į jį aktyviai įsitraukė Kauno 
miesto neįgaliųjų draugijos pir-
mininkas Ignas Mačiukas, pata-
rimų negailėjo anksčiau būstų 
pritaikymu besirūpinusio Kau-
no neįgaliojo jaunimo užimtu-
mo centro, Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos vadovai. 

„Atlikdami darbus statybi-
ninkai vadovavosi neįgaliųjų 
būstų pritaikymui nustatytais 
standartais, tačiau kiekvienu 
atveju buvo tariamasi su pačiais 
neįgaliaisiais, atsižvelgiama į jų 
pageidavimus, – sako R. Grigo-
nienė. – Ne tik I. Žilevičienė, bet 
ir kiti neįgalieji, jų artimieji ga-
lėjo išsirinkti jiems patinkan-
čias dušo patalpai skirtas plyte-
les. Žinoma, buvo atsižvelgiama 
ir į būsto pritaikymo darbams 
sudarytas sąmatas.“

Svarbu profesionaliai 
nustatyti, kokio 

pritaikymo reikia 
Kauno miesto neįgaliųjų 

draugijos pirmininko I. Mačiu-
ko teigimu, buvo stengiamasi 
kuo sparčiau atlikti visus dar-

bus, kad būstų šeimininkai pa-
tirtų kuo mažiau diskomforto, 
kelis mėnesius neskęstų dulkė-
se. Pasak R. Grigonienės, ben-
drovė turi ne vieną specialistų 
brigadą, todėl taip paskirstyda-
vo darbus, kad viename objek-
te pradėtus darbus galėtų baig-
ti nesiblaškydami. 

I. Mačiukas patikino, kad vi-
sus nedidelius trūkumus, ku-
riuos pastebėjo auditorė, staty-
bininkai ištaisė. Net ir tuos, dėl 
kurių neįgalieji patys su jais su-
sitarė – pavyzdžiui, iš pradžių 
neišsakė noro įrengti išvažia-
vimą į balkoną, o darbų eigoje 
persigalvojo.

R. Grigonienė šiais metais 
kartu su kitais būsto pritaiky-
mo komisijos nariais lankosi sa-
vivaldybei prašymus pateikusių 
neįgaliųjų namuose, tariasi, ko-
kius pritaikymus numatyti, kad 
žmogui būtų patogu, palengvėtų 
sunkios negalios artimųjų prie-
žiūra jų šeimos nariams. „Jaus-
mas, kad atlikdamas savo darbą 
gali prisiliesti prie kitų žmonių 
gyvenimo, padaryti jiems gero – 
labai motyvuojantis“, – sako R. 
Grigonienė. Jos nuomone, labai 
svarbu šiame procese dalyvau-
ti nuo pradinės stadijos – įverti-
nus konkrečią situaciją, profesi-
onaliai patarti, parekomenduoti, 
kokios priemonės, pritaikymas 
labiausiai palengvintų neįgalaus 
žmogaus gyvenimą, kaip efekty-
viau tai padaryti. Turinčių prak-
tikos specia listų patarimai visa-
da naudingi. 

I. Mačiukas sako, kad lankan-
tis neįgaliųjų namuose, nustatant 
būsto pritaikymo poreikį, ne visa-
da reali situacija atitinka išdėsty-
tą prašyme... Neįgaliųjų atstovas 
įžvelgia ir daugiau problemiškų 
atvejų. Pasitaiko, kad pritaikymo 
darbai viršija paties būsto kai-
ną, arba, pavyzdžiui, apsitarnau-
ti galintis žmogus nori, kad jam 
būtų įrengtas vandentiekis, ka-
nalizacija.  

I. Mačiukas atkreipia dėme-
sį, kad Būsto pritaikymo aprašas 
labai konkrečiai numato, kaip 
skirtingo sunkumo negaliai turi 
būti pritaikytas būstas. Žmonės 
to nelabai išmano ir dažnai no-
ri, kad būtų atlikti sudėtingesni 
darbai, pritaikyta įranga.

Aldona Milieškienė
Valerijos Šimkienės nuotr.

Pritaikyti būstai keičia  
žmonių gyvenimus

(atkelta iš 1 psl.)

Vonios kambario pertvarkymas – vienas populiariausių būsto pritaikymų.
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Daktaras
Aiskauda

Pagrindinė mirčių priežastis 
Lietuvoje – širdies ir kraujo-

takos sistemos ligos. Vien mio-
kardo infarktas, viena iš dauge-
lio širdies ligų, kasdien Lietuvo-
je ištinka apie 20 žmonių, 3 iš 
jų miršta. Neretai širdis susto-
ja ne gydymo įstaigose, o gyve-
nant įprastą gyvenimą: namuo-
se, darbe, keliaujant ar tiesiog 
apsiperkant prekybos centre. 
Todėl prekybos tinklą valdanti 
bendrovė „Maxima LT“, investa-
vusi daugiau nei 18 tūkst. eurų, 
keturiose „Akropolių“ „Maximo-
se“ Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir 
Šiauliuose įrengė dvylika defi-
briliatorių. Sustojus širdžiai, šie 
prietaisai padeda atkurti širdies 
ritmą ir atstatyti vieno svarbiau-
sių žmogaus organų veiklą dar 
iki atvykstant medikams, o jais 
naudotis gali kiekvienas.

Skaudūs pastarojo meto įvy-
kiai šalyje, kuomet netenkama 
žmogaus, nors jį dar buvo gali-
ma išgelbėti, atkreipė vienos di-
džiausių lietuviškų bendrovių 
dėmesį į širdies ligų mastą Lie-
tuvoje. Šalies statistika rodo, kad 
sustojus širdžiai, dažniausiai gy-
vybės nepavyksta išgelbėti, nes 
šalia nėra žmogaus, galinčio su-
teikti pirmąją pagalbą arba nė-
ra tam būtinų priemonių. Trys iš 
keturių gyvybių, suteikus pirmą-
ją pagalbą tinkamai ir laiku, t. y. 
per pirmąsias 5 minutes, galėtų 
būti išgelbėtos.

„2016 metų duomenimis, 
vidutiniškai per mėnesį „Akro-
poliuose“ apsilanko per 4 mln. 
žmonių. Juose įsikūrusiose „Ma-
xima“ parduotuvėse taip pat lan-
kosi dideli žmonių srautai, tad 
sukūrėme sąlygas tam, kad bū-
tent čia būtų daugiau tiek pirmą-
ją pagalbą padedančių suteikti 
priemonių, tiek žmonių, mokan-
čių tai tinkamai padaryti. Todėl 
ne tik įrengėme defibriliatorius, 
bet ir apmokėme savo kolegas 
naudotis naujais prietaisais ir 
teikti pirmąją pagalbą“, – sako 
Kristina Meidė, bendrovės „Ma-
xima LT“ generalinė direktorė.

Kiekvienoje parduotuvėje 
įrengta po tris defibriliatorius – 

po du prekybos salėje, dar po 
vieną – darbinėse patalpose. Jie 
yra prieinami ne tik „Maximos“ 
pirkėjams, bet ir visiems, be-
silankantiems ar dirbantiems 
„Akropoliuose“.

Taip pat apie tai, kad didžio-
siose „Maximose“ įrengti defib-
riliatoriai, yra informuoti minė-
tų miestų Greitosios medicinos 
pagalbos stoties informaciniai 
centrai. Gavę pranešimą apie 
įvykusią nelaimę kuriame nors 
„Akropolyje“ arba šalia jų, grei-
tosios medicinos pagalbos dar-
buotojai gali skambinančiajam 
iš karto paaiškinti, kur prekybos 
centre yra defibriliatorius, kad 
nukentėjusiajam būtų nedel-
siant suteikta pirmoji pagalba.

„Moksliniais tyrimais įrody-
ta, kad įvykus staigiai mirčiai 
viešoje vietoje, tai yra sustojus 
širdžiai, tikimybė išgelbėti žmo-
gų žymiai padidėja, kai šalia yra 
automatinis išorinis defibriliato-
rius. Trys iš keturių žmonių ga-
li būti išgelbėti, jei defibriliacija 
bus atlikta per pirmas penkias 
minutes“, – teigia Igoris Luka-
ševas, Vilniaus greitosios medi-
cinos pagalbos operatyvinės pa-
galbos padalinių vadovas.

„Maximose“ įrengti JAV ga-
mintojo „Physio Control“ auto-
matiniai išoriniai defibriliatoriai 
„Lifepak CR Plus“, skirti defibri-
liuoti žmogaus širdį, t. y. sutrikus 
širdies ritmui – įvykus skilve-
lių virpėjimui – atkurti norma-
lią širdies veiklą. Įvykus klini-
kinei mirčiai, žmogus praranda 
sąmonę, sutrinka kvėpavimas, 
nėra kraujotakos požymių, pa-
vyzdžiui, neužčiuopiamas pul-
sas, nėra judesių.

Ištikus nelaimei, kviečiame 
kreiptis į parduotuvių „Maxi-
ma“, kuriose įrengti defibrilia-
toriai, darbuotojus, kurie padės 
pasinaudoti defibriliatoriumi ir 
suteiks pirmąją pagalbą.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 
237 „Maxima“ parduotuvės, ku-
riose dirba beveik 16 tūkst. dar-
buotojų ir kasdien apsilanko 
daugiau nei 550 tūkst. pirkėjų.

„Bičiulystės“ inf. 

Mūsų krašte dažniausiai au-
ginama ir vartojama sėja-

moji salota (sinonimai: daržinė 
salota, lapinė salota). 

Sėjamoji salota (toliau – sa-
lota) gali būti vartojama ne vien 
tik kaip priedas (tokiu ją laiko 
dauguma žmonių) prie mėsos 
ir žuvų patiekalų, bet ir gydymo 
reikmėms. Beje, salotos gydo-
mosios savybės buvo žinomos 
gilioje senovėje. Rašytiniuose 
šaltiniuose yra žinių apie tai, kai 
gydytojas Antonijus Muzo šia 
daržove išgydė Cezarį Augustą, 
sirgusį kepenų liga. O žymus se-
novės Romos gydytojas Galenas 
(II a. po Kristaus) pats gėrė salo-
tų sultis (nuo nemigos) ir jomis 
gydė ligonius, turinčius miego 
bei kitų sveikatos sutrikimų. Il-
gą laiką senovės Graikijoje ir Ro-
moje buvo privaloma gerti salo-
tų sultis karvedžiams ir sporti-
ninkams.

Geresnėmis maistinėmis sa-
vybėmis pasižymi jauni salotų 
lapai. Geriausia skinti tų auga-
lų lapus, kurie dar nesuforma-
vo stiebų (kitaip bus kartoki). 

Gydymui kur kas dažniau 
vartojamos salotų sultys, nes 
būtų neįmanoma suvalgyti tiek 
salotų, kad organizmas gautų 
reikiamą kiekį vitaminų, mine-
ralų ir kitų svarbių medžiagų. 
Salotų sultis geriausia gaminti 
iš tamsiai žalių salotų lapų, nes 
juose daugiau chlorofilo.

Cheminė sudėtis
Salota turi baltyminių me-

džiagų (netgi daugiau už daugelį 
kitų daržovių), angliavandenių, 
riebalų, ląstelienos, beta karo-
teno bei vitamino [toliau – vit.] 
A, B grupės vit., taip pat vit. C, E, 
H (biotino), K, P, PP. Dar esama 
glikozido laktucino, laktucerino, 
tireokininų (stimuliuoja skyd-
liaukę), chlorofilo, polifenolių, 
flavonų, fitoncidų, kalcio, kalio, 
kobalto, ličio, magnio, molibde-
no, natrio, nikelio, fosforo, chlo-
ro, fluoro, geležies, jodo, man-
gano, seleno, sieros, aliuminio, 
cinko, boro, chromo, rubidžio, 
vario, vanadžio ir kitų medžia-
gų. Beje, vandens šioje daržovė-
je – 95 %. 100 gramų salotų turi 
12–16 kilokalorijų.

Pastabos: 
1. Laktucinas yra mūsų ner-

vų sistemai reikalinga medžia-
ga; lapams suteikia kartumo.

2. Karštu oru salotų lapuose 
pasigaminęs laktucinas ramina, 
gerina miegą, mažina pakilusį 
arterinį kraujospūdį.

Komentaras
Lapinėse salotose vit. A yra 

30 kartų daugiau negu gūžinė-

se, nors gūžinėse salotose vit. A 
ir B grupės vit. yra daugiau ne-
gu baltagūžiuose kopūstuose. 
Beje, gūžinės salotos pagal vit. 
E ir B6 kiekį tarp daržovių uži-
ma pirmąją vietą. Pagal kalcio 
druskų kiekį abiejų rūšių salo-
toms taip pat tenka pirmoji vie-
ta tarp daržovių, pagal geležies 
kiekį – trečia. Išoriniuose salo-
tų lapuose vit. C ir beta karote-
no yra daugiau negu vidiniuo-
se. Apskritai salotos pagal savo 
biocheminę sudėtį tarp daržo-
vių užima ypatingą vietą.

Pagrindinės gydomosios 
savybės:
 stiprina imunitetą,
 malšina troškulį,
 žadina apetitą, 
 gerina virškinimą, 
 padeda išvengti vidurių 

užkietėjimo,
 daro teigiamą įtaką skys-

čių ir druskų balansui,
 mažina kraujyje cukraus 

kiekį,
 aktyvina daugelio fermen-

tų reakcijas, kraujo gamybą,
  mažina padidėjusį ner-

vinį dirglumą, fizinę ir protinę 
įtampą,
 padeda užmigti, 
 normalizuoja nervų siste-

mą, širdies ritmą, odos, sausgys-
lių ir plaukų būklę,
 stiprina raumenis,
 šiek tiek nuskausmina, 
  turi antispazminių sa-

vybių,
 stiprina kraujagyslių sie-

neles, 
 padeda šalinti iš organiz-

mo cholesterolio sankaupas,
 stimuliuoja vaikų augimą,
 varo šlapimą, tulžį,
 manoma, kad turi antivė-

žinių savybių.
Ši daržovė ypač reikalinga:
 dirbantiems sėdimą darbą,
 nusilpusiems ligoniams, 
 negalintiems vaikščioti,
 pagyvenusiems,
 sergantiems aterosklero-

ze, cukriniu diabetu, mažakrau-
jyste, poliomielitu,
 linkusiems tukti, 
 atsiradus kurios nors kū-

no vietos pabrinkimui,
  kontaktuojantiems su 

sveikatai žalingomis cheminė-
mis medžiagomis, 
 dirbantiems jonizuojan-

čiojo spinduliavimo aplinkoje, 
 besiskundžiantiems aukš-

tu arteriniu kraujospūdžiu,
  atsiradus vadinamajam 

pavasariniam vitaminų stygiui. 
Paaiškinimas: poliomieli-

tas – ūminė virusinė liga, pa-

žeidžianti nugaros smegenų pil-
kąją medžiagą; infekcinis vaikų 
paralyžius.

Salotos ir ypač salotų sul-
tys netinka sergant:
 inkstų akmenlige, 
 podagra (liga, kuriai bū-

dingas šlapimo rūgšties druskų 
(uratų) kaupimasis sąnariuose), 
 ūmiu gastritu, 
 kolitu 

(storosios žarnos 
uždegimu),
  enterokolitu (plonosios 

ir storosios žarnos uždegimu),
 hepatitu,
 astma, 
 tuberkulioze,
 viduriuojant.
Pastabos
1. Kadangi salotose daug 

grubios ląstelienos, šio produk-
to ypač reiktų vengti paūmėjus 
skrandžio ir žarnyno trakto li-
goms (skrandžio ir dvylikapirš-
tės žarnos opaligė, kolitas, ente-
rokolitas).

2. Sergant lėtiniu gastritu 
vartojamos tik gerai susmulkin-
tos salotos.

3. Netgi nesergant čia nuro-
dytomis ligomis nepatartina iš 
karto suvalgyti daugiau kaip 10 
gramų salotų, nes tai gali padi-
dinti dujų susidarymą ir sukelti 
alerginę reakciją.

Kada ir kaip vartojamos 
salotų sultys 

Pagyvenusiems, dirbantiems 
sėdimą darbą, nusilpusiems li-
goniams, sergantiems poliomie-
litu, bronchitu, kokliušu, besi-
skundžiantiems aukštu arteriniu 
kraujospūdžiu, vidurių užkietėji-
mu, trūkstant vitaminų, patiriant 
stresą du kartus per dieną reik-
tų išgerti po 1/4 stiklinės sulčių 
(geriama 15–20 min. prieš valgį). 

Kitais atvejais, pvz., sergant 
skrandžio ir dvylikapirštės žar-
nos opalige (kol nėra paūmėji-
mo), lėtiniu gastritu sulčių gali 
būti išgeriama trečdaliu ar ket-
virtadaliu mažiau (tuomet nor-
ma dozuojama šaukštais). 

Varginant nemigai, 1–1,5 val. 
prieš miegą išgeriama 1/4–1/3 
stiklinės sulčių. 

Pastaba: nepatartina didin-
ti išgeriamų sulčių kiekio prieš 
miegą ar kelionę, nes salotos turi 
šlapimą varančių savybių.

Paaiškinimai: 
Kokliušas – ūminė infekcinė 

labai užkrečiama liga, kuri reiš-
kiasi spazminio kosulio priepuo-
liais; kosint net vemiama. Dau-
giausia serga vaikai iki 5-erių me-
tų, retai suaugę. Šią ligą sukelia 
kokliušo lazdelės Bordetella per-
tussis, užsikrečiama nuo ligonio 
arba nuo sveiko ligos sukėlėjo ne-
šiotojo. Jam kalbant, kosint, čiau-
dant kokliušo lazdelės patenka į 
arti esančio žmogaus kvėpavimo 
takų gleivinę, dauginasi ir suke-
lia uždegimą. Jų toksiną kraujas ir 
limfa išnešioja po visą organizmą. 
Kokliušo lazdelės pažeidžia ner-
vų sistemą, kvėpavimo organus 
ir kraujagysles, sukelia smulkiųjų 
bronchų bei kvėpavimo raumenų 
spazmus; gali prasidėti traukuliai.

Romualdas OGinSkAS

Defibriliatoriai 
parduotuvėse padės 

gelbstint žmonių gyvybes

Sėjamoji salota –  
ypač vertingas dietinės 

mitybos produktas
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Paramos būstui išsinuomo-
ti sistema Lietuvoje neuž-

tikrina, kad sparčiau aprūpin-
ti būtų labiausiai pažeidžiami 
žmonės, o investicijos į socia-
linio būsto plėtrą nesprendžia 
aprūpinimo būstu problemos – 
rodo Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijoje ir savival-
dybėse atliktas Valstybės kon-
trolės auditas.

2012–2014 m. į socialinio 
būsto plėtrą valstybė investavo 
daugiau kaip 21 mln. eurų, sa-
vivaldybės – dar 3,6 mln. eurų 
savo biudžetų lėšų. Už šias lė-
šas savivaldybės įsigijo apie 900 
socialinių butų, tačiau juos kas-
met gaudavo tik apie 3 proc. lau-
kiančių asmenų. 2014–2020 m. 
socia linio būsto fondo plėtrai 
skirta 49,9 mln. eurų Europos 
regioninės plėtros fondo lėšų, 
už kurias numatyta įsigyti 1150 
socialinių būstų, bet ir tai ne-
patenkins viso poreikio – eilė-
se būsto laukia daugiau nei 12 
tūkst. asmenų ir šeimų.

Auditoriai atkreipia dėme-
sį, kad šiuo metu šalyje nėra iš-
skiriama, kurioms asmenų gru-
pėms sudėtingiausia savaran-
kiškai susirasti būstą, kurios iš 
jų yra labiausiai pažeidžiamos. 
Bendroje eilėje laukia visi ma-
žas pajamas gaunantys asme-

nys: jaunos šeimos, neįgalie-
ji, likę be tėvų globos, šeimos, 
auginančios tris ir daugiau vai-
kų, darbingi asmenys. Visi tikisi 
gauti socialinį būstą, nors eilėje 
jo gali tekti laukti nuo 20 iki 30 
metų. Dabartinė sistema neska-
tina laikiną būstą gavusių jaunų 
šeimų ir darbingų asmenų ieš-
koti galimybių gauti didesnes 
pajamas, nes, viršiję numatytas 
metines turto ir pajamų ribas, 
jie paramos ir buto nebetektų. 
Auditas atskleidė ir tai, kad so-
cialiniu būstu gali naudotis as-
menys, kurie neturėtų jo gauti. 
Visus socialiniuose būstuose 
gyvenančius nesusituokusius 
ir pajamų nedeklaravusius as-
menis, taip pat žmones, kurie 
gavę butą išvyko iš šalies, nors 
to nedeklaravo, savivaldybėms 
sudėtinga sukontroliuoti.

Naujos paramos priemo-
nės – būsto nuomos ar išper-
kamosios būsto nuomos mo-
kesčių dalies kompensacijos – 
asmenims taip pat nėra patrau-
klios. Būsto nuomos kompen-
sacijomis 2015 m. pasinaudo-
jo tik 0,3 proc., o 2016 m. – 6,8 
proc. iš planuotų šia parama 
pasinaudosiančių asmenų ir 
šeimų. Rinkoje nėra pasiūlos 
išperkamajai būsto nuomai, ja 
iki šiol nesinaudojama.

Auditoriai turi pastabų ir dėl 
savivaldybių socialinio būsto 
fondo plėtros projektų, finan-
suojamų ES lėšomis, atrankos. 
Savivaldybės dažnai pasiren-
ka brangiausią būsto įsigijimo 
būdą – naujų būstų statybą, ne-
naudojamų pastatų rekonstruk-
ciją. Be to, planuojamų staty-
ti naujų ir rekonstruojamų ne-
naudojamų pastatų vidutinės 
kainos, palyginti su vidutinė-
mis kainomis rinkoje, kai kurio-
se savivaldybėse yra didesnės 
nuo 2 iki 10 kartų. Tai reiškia, 
kad savivaldybės už tuos pačius 
finansinius išteklius socialiniu 
būstu aprūpina mažiau asme-
nų ir šeimų, nei galėtų. 

Informaciją apie savivaldos 
sprendimus dėl socialinio būs-
to statybos Valstybės kontrolė 
perdavė Specialiųjų tyrimų tar-
nybai, įgyvendinančiai korupci-
jos prevencijos priemones.

Rekomendacijas dėl para-
mos būstui išsinuomoti siste-
mos tobulinimo valstybės au-
ditoriai pateikė Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijai. 
Sprendimus, galinčius padėti 
tobulinti paramos būstui tei-
kimą, institucijos kviečiamos 
priimti ir nelaukiant sistemi-
nių pokyčių.

„Bičiulystės“ inf. 

Valstybės kontrolė: socialinio būsto 
visiems neužteks

Pasak LNF atstovės Henrikos 
Varnienės, didžioji dauguma so-
cialinių įmonių piktnaudžiau-
ja gaunama parama. Subsidijos 
naudojamos tik atlyginimams 
išmokėti (o juk neįgalusis kažką 
įmonei ir uždirba), pamirštami 
kiti dalykai, kurie galėtų padėti 
sunkesnę negalią turintiesiems 
dirbti. Viena iš tokių priemo-
nių – darbo asistentas. Kad so-
cialinėse įmonėse esama grubių 
pažeidimų, neslėpė ir socialinės 
apsaugos ir darbo ministras Li-
nas Kukuraitis (keletoje iš jų ne-
įgalieji dirba tik formaliai). 

Lietuvos darbdavių konfe-
deracijos generalinis direkto-
rius Danas Arlauskas įsitikinęs, 
kad būtų teisingiau, jei neįga-
lieji galėtų kaip lygūs dalyvauti 
atviroje darbo rinkoje. Tačiau jei 
jie į įmonę atsineštų sako krep-
šelį, ar neatsitiktų taip, kaip su 
socialinėmis įmonėmis, kai ne-
įgalieji tampa graibstomi kaip 
būdas pasipelnyti? J. Džiugelis 
patvirtino, kad Seime sukurta 
darbo grupė imsis šiuos klausi-
mus spręsti.

Globos įstaigos 
uždaromos per lėtai 
Didelė problema – globos 

įstaigų pertvarka. Dar per daug 
žmonių (apie 6000) gyvena di-
džiulėse institucijose, kuriose jie 
neturi privatumo, pasirinkimo 
galimybės, neretai patiria prie-
vartą. Nors Konvencija numato, 
kad tokios institucijos turėtų bū-
ti uždarytos, o jų gyventojai per-
kelti į bendruomenes, šis proce-

sas, pasak VšĮ „Psichikos sveika-
tos perspektyvos“ projektų va-
dovės Eglės Šumskienės, vyksta 
labai lėtai. Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos Socialinės 
aprėpties departamento direk-
torės Violetos Toleikienės teigi-
mu, savivaldybės šios srityje tu-
rėtų būti daug aktyvesnės.

Negalią, ypač psichikos, tu-
rintieji, dar labai dažnai neturi 
jokių galimybių apsiginti, net jei 
jų teisės akivaizdžiai pažeidžia-
mos, sako VšĮ „Psichikos svei-
katos perspektyvos“ direktorė 
Karilė Levickaitė. Prievartinis 
uždarymas į ligonines, įkalini-
mo įstaigas, rišimas – su tokia 
realybe susiduria neįgaliųjų tei-
sių gynėjai. Pažeidimų šioje sri-
tyje yra užfiksavusi ir Lygių ga-
limybių kontrolieriaus tarnyba. 
K. Levickaitės teigimu, į šias sri-
tis labiau įsitraukus nevyriausy-
binėms organizacijoms, įvedus 

nepriklausomą mediatoriaus 
pareigybę, minėtos bėdos būtų 
sprendžiamos greičiau. 

Dar labai daug reikia nu-
veikti pritaikant aplinką. Apie 
50 proc. visuomeninės paskir-
ties pastatų iki šiol neprieina-
ma neįgaliesiems. Kas turėtų 
šią bėdą imtis spręsti? Aplinkos 
ministerijos Statybos norma-
vimo skyriaus vedėjo Dangyro 
Žukausko manymu, teisės aktai 
yra parengti gerai. Tačiau į aplin-
kos pritaikymo klausimus at-
sainiai žiūri pastatų savininkai, 
dažniausiai tai yra savivaldy-
bės. Net rekonstruojant ar res-
tauruojant pastatus jie neretai 
paliekami nepritaikyti. Neįga-
liųjų organizacijos įsitikinusios, 
kad ir šioje srityje yra nepakan-
kama kontrolė, nenumatyta jo-
kios atsakomybės už įstatymų 
pažeidimus. Prof. J. Ruškaus ma-
nymu, teisės aktuose turėtų būti 

Ministrams priminta, ką Lietuvą 
įsipareigojo ratifikuodama Konvenciją

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai atstovavo Socialinės aprėpties de-
partamento specialistai.

(atkelta iš 1 psl.)

Valstybinė ligonių kasa prie 
Sveikatos apsaugos ministeri-
jos (VLK) primena, kad pasikei-
tė klausos aparatų kompensavi-
mo tvarka.

Žmonės, turintys klausos su-
trikimų ir norintys gauti ligonių 
kasų kompensuojamą klausos 
aparatą, pirmiausia turėtų kreip-
tis į savo šeimos gydytoją, kuris jį 
nusiųs gydytojo specialisto kon-
sultacijai. Nustatęs klausos ap-
arato poreikį ir atsižvelgdamas 
į neprigirdėjimo laipsnį gydyto-
jas specialistas nurodys, kokios 
grupės aparato žmogui reikia: 
vaikams iš viso yra 4, o suaugu-
siems – 5 klausos aparatų grupės.

„Iki šiol klausos aparatai bu-
vo perkami centralizuotai ir pa-
skirstomi gydymo įstaigoms, tad 
žmonės būdavo užregistruojami 
į eilę ir turėdavo laukti, kol jiems 
bus paskirtas klausos aparatas. 
Pasikeitus kompensavimo tvar-
kai, žmogui, kuriam yra nusta-
tytas klausos aparato poreikis, 
nebereikia laukti eilėje, kol jį iš-
duos. Su gydytojo užpildytu me-
dicinos dokumentų išrašu reikia 
kreiptis tiesiai į klausos apara-
tais prekiaujančią įmonę, kuri 
yra sudariusi sutartį su Valsty-
bine ligonių kasa dėl kompen-
suojamųjų klausos aparatų išda-
vimo, kur bus parinktas ir pritai-

kytas  klausos aparatas“, – sako 
VLK Sveikatos priežiūros įstaigų 
aprūpinimo skyriaus vedėja Li-
na Reinartienė.  

Vaikams iki 7 metų kompen-
suojami 2 klausos aparatai ir au-
sies įdėklai  kas 3 metus, suaugu-
siems – vienas klausos aparatas 
kas 5 metus. Kartu su klausos ap-
aratu kompensuojamas indivi-
dualus arba standartinis ausinis 
įdėklas. Kompensuojamojo klau-
sos aparato modelį pacien tui pa-
dės pritaikyti – sureguliuos pa-
gal paciento klausą jo pasirink-
tos įmonės, prekiaujančios klau-
sos aparatais, specialistas. 

Klausos aparatais prekiau-
jančios įmonės parduoda skir-
tingų gamintojų ir modelių klau-
sos apa ratus, todėl galima rink-
tis norimo gamintojo ir modelio 
klausos aparatą. 2017 m. pasi-
rašius sutartis su klausos apa-
ratais prekiaujančiomis įmonė-
mis, pacientai gali pasirinkti iš 
dar daugiau sertifikuotų ir Eu-
ropoje pripažintų Danijos, Švei-
carijos ir Vokietijos gamintojų 
klausos aparatų. 

Jeigu žmogus pasirenka 
brangesnį klausos aparatą, nei 
nurodytas su įmone pasirašyto-
je sutartyje, jis turi sumokėti kai-
nų skirtumą.

Vlk ir „Bičiulystės“ inf. 

Konsultuojame, komentuojame

Kaip įsigyti klausos aparatą? 

pereinama prie universalaus di-
zaino termino. 

Nėra tinkamos 
Konvencijos 

įgyvendinimo priežiūros 
Lietuvos neįgaliųjų forumo 

prezidentė Dovilė Juodkaitė pa-
brėžė, kad tarptautinė neįgalių-
jų bendruomenė buvo įtraukta į 
visus procesus, susijusius su šio 
svarbaus dokumento rengimu 
ir įgyvendinimu. Rengiant Kon-
venciją šimtai neįgaliųjų orga-
nizacijų siuntė savo pastabas, 
komentarus. Konvencija aiškiai 
įpareigoja priimant su neįgalių-
jų gyvenimu susijusius sprendi-
mus aktyviai įtraukti juos pačius, 
įskaitant ir vaikus. Be to, Konven-
cijoje numatyta, kad ją ratifika-
vusios valstybės turi sukurti šio 
dokumento įgyvendinimo ir ste-
bėsenos mechanizmus ir į juos 
įtraukti neįgaliųjų organizacijas. 
Deja, pas mus, D. Juodkaitės tei-
gimu, nėra visapusiško bendra-
darbiavimo su neįgaliųjų orga-
nizacijomis, nėra ir aiškaus Kon-
vencijos įgyvendinimo plano. 

Seimo kontrolierius Raimon-
das Šukys taip pat pabrėžė, kad 

Konvencijos įgyvendinimą tu-
rėtų būti įpareigota kontroliuo-
ti viena institucija, nesusijusi su 
vykdomąja valdžia. Kitaip esmi-
nių pokyčių nebus.

Seimo nario J. Džiugelio tei-
gimu, didžiulė mūsų valstybės 
problema – labai silpnas ben-
dradarbiavimas tarp instituci-
jų. Neretai įsivaizduojama, kad 
neįgaliųjų reikalai yra tik Socia-
linės apsaugos ir darbo ministe-
rijos atsakomybė. Pasak J. Džiu-
gelio, neįgaliųjų, kaip ir kitų pi-
liečių, bėdos turi rūpėti visoms 
valstybės institucijoms. 

„Kuo daugiau ir įvairesnių 
žmonių mus supa, tuo laimin-
gesnę visuomenę galime kurti. 
Visuomenę, kurioje visi turime 
savo vietą, kur kiekvienas esa-
me vertingas pats savaime, kur 
visi dalijasi bendruoju gėriu ir 
kur nepaliekami nuošaly visuo-
menės silpniausi: senoliai, žmo-
nės su negalia“, – tokį siekį sau 
ir visai dabartinei valdžiai iš-
sikėlė Seimo narys J. Džiugelis. 
Ar pavyks nors žingsneliu prie 
to priartėti? 

Aurelija BABinSkienė
Autorės nuotr.

Į konferenciją susirinko įvairių ministerijų, neįgaliųjų organizacijų ir kitų suin-
teresuotų institucijų atstovai.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, kovo 20 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

10/4 s. 10:00 Seserys. N-7. 7 s. (kart.). 
10:55 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
(kart.). 11:20 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(kart.). 11:45 Savaitė. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Prem-
jera. Seserys. N-7. 8 s. 17:10 Klauski-
te daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 
Nacionalinė paieškų tarnyba. 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Lote-
rija „Jėga“. 21:00 Dėmesio centre. 22:05 
Trumposios žinios. 22:10 Premjera. 
Sausasis sezonas. Kova dėl vandens 
Centrinėje Azijoje. (subtitruota). 23:05 
Trumposios žinios. 23:10 Premjera. Val-
džios tvirtovė. N-7. 28 s. 00:10 Savaitė. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 10/4 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:10 
Karinės paslaptys. (kart.). 05:00 LRT ra-
dijo žinios. 05:05 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. (kart.). 05:30 Teisė žinoti. (kart.).

Antradienis, kovo 21 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

10/5 s. 10:00 Seserys. N-7. 8 s. (kart.). 
11:00 Stilius. (kart.). 11:45 Sausasis 
sezonas. Kova dėl vandens Centrinė-
je Azijoje. (subtitruota, kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Prem-
jera. Seserys. N-7. 9 s. 17:10 Klauski-
te daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 
Emigrantai. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Lo-
terija „Jėga“. 21:30 Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-metį pasitinkant. Doku-
mentinė istorinė laida „Lietuvos kolum-
bai“. 22:25 Trumposios žinios. 22:30 Is-
torijos detektyvai. 23:20 Trumposios ži-
nios. 23:25 Premjera. Drakula. N-14. 4 
s. 00:10 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. 
Augustinas Voldemaras. (kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras Rek-
sas. N-7. 10/5 s. (kart.). 02:00 LRT radi-
jo žinios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Emigran-
tai. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos ko-
lumbai“. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Istorijos detektyvai. (kart.).

trečiadienis, kovo 22 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

10/6 s. 10:00 Seserys. N-7. 9 s. (kart.). 
10:55 Emigrantai. (kart.). 11:45 Doku-
mentinė istorinė laida „Lietuvos kolum-
bai“. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Orai. 16:10 Premjera. Seserys. N-7. 10 
s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Žinios (su 
vertimu į gestų k.). 19:19 Sportas. 19:22 
Orai. 19:30 Gyvenimas. 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 
Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Auk-
sinis protas. 22:45 Trumposios žinios. 
22:50 Premjera. Šagrenės oda. N-7. 
00:30 Trumposios žinios. 00:35 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 10/6 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. 
04:05 Auksinis protas. (kart.). 05:00 LRT 
radijo žinios. 05:05 Auksinis protas (tę-
sinys, kart.). 05:25 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (kart.).

ketvirtadienis, kovo 23 d.
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

10/7 s. 10:00 Seserys. N-7. 10 s. (kart.). 
10:55 Gyvenimas. (kart.). 11:50 Istorijos 
detektyvai. (kart.). 12:40 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Premje-
ra. Seserys. N-7. 11 s. 17:10 Klauski-
te daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 
Specialus tyrimas. 20:25 Loterija „Keno 

Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio 
centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Lietuvos patriotai. 
Bendruomenių turnyras. 22:45 Trum-
posios žinios. 22:50 Eilinė egzekucija. 
N-14. 00:35 Trumposios žinios. 00:40 
Klausimėlis.lt. (kart.). 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 
10/7 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 Lietuvos patriotai. Bendruomenių 
turnyras. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Lietuvos patriotai. Bendruomenių 
turnyras. (tęsinys, kart.). 05:25 Laisvės 
vėliavnešiai. (kart.).

Penktadienis, kovo 24 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

10/8 s. 10:00 Seserys. N-7. 11 s. (kart.). 
11:00 Specialus tyrimas. (kart.). 11:50 
Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 
13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 La-
ba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 
16:10 Premjera. Seserys. N-7. 12 s. 
17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Žinios (su 
vertimu į gestų k.). 18:55 Sportas. 18:58 
Orai. 19:05 Gamtos inspektoriai. 19:30 
Muškietininkai 2. N-7. 2/8 s. 20:25 Lote-
rija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jė-
ga“. 21:00 Duokim garo! 22:45 Premje-
ra. Vardan tėvo. N-14. 01:00 LRT radi-
jo žinios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 
10/8 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Giminės. Gy-
venimas tęsiasi 3. 2017 m. 8 s. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Mūsų le-
genda – Stasys Povilaitis. Maestro dai-
nas atlieka Lietuvos žvaigždės su orkes-
tru „Vilniaus sinfonietta“. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Mūsų legenda 
– Stasys Povilaitis. Maestro dainas at-
lieka Lietuvos žvaigždės su orkestru „Vil-
niaus sinfonietta“ (tęsinys, kart.). 05:40 
Klausimėlis.lt. (kart.).

Šeštadienis, kovo 25 d. 
06:05 Specialus tyrimas. (kart.). 

07:00 Premjera. Tobotai 1. 16 s. 07:25 
Tatonka ir mažieji draugai. 19 s. 07:40 
Šervudo padauža Robinas Hudas. 15 
s. 07:55 Džiunglių knyga 2. 2/2 s. 08:10 
Karinės paslaptys. 09:00 Labas rytas, 
Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 La-
bas rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 
10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. 
Orai. 11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:10 
Pasaulio dokumentika. Atšiaurioji Arktis. 
2 d. Taiga. Sustingęs miškas. (subtitruo-
ta). 13:05 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Nuotraukos iš Mėnulio. (subtitruo-
ta). 14:05 Džesika Flečer. N-7. 17, 18 
s. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų 
kalbą). 16:00 Lietuvos valstybės atkūri-
mo 100-metį pasitinkant. Dokumentinė 
apybraiža „Mes nugalėjom“. 16:30 Svei-
kinimų koncertas. 18:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 18:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.). 18:45 Sportas. 18:48 Orai. 18:55 
Bėdų turgus. (subtitruota). 19:40 Sti-
lius. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jė-
ga“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 21:00 TV šou „Lietuvos te-
levizijai – 60“. 22:40 Trumposios žinios. 
22:45 Premjera. Ponas Didsas. N-7. 
(subtitruota). 00:20 Trumposios žinios. 
00:25 Pasaulio dokumentika. Atšiaurio-
ji Arktis. 2 d. Taiga. Sustingęs miškas. 
(subtitruota, kart.). 01:15 Pasaulio doku-
mentika. Nuotraukos iš Mėnulio. (subti-
truota, kart.). 02:15 Stilius. (kart.). 04:00 
TV šou „Lietuvos televizijai – 60“. (kart.). 
05:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.).

Sekmadienis, kovo 26 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 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. Tobotai 1. 17 s. 
09:25 Džiunglių knyga 2. 2/3 s. 09:35 
Premjera. Auklė Mun. 23 s. 09:45 Prem-
jera. Šikšnosparnis Patas. 18 s. 10:00 
Gustavo enciklopedija. (subtitruota). 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 12:00 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Milijono dolerių 
vertės žuvis. (subtitruota). 13:00 Pasau-
lio dokumentika. Premjera. Indo slėnio 
lobiai. 1 d. Atskleistos Pakistano paslap-
tys. (subtitruota). 14:00 Puaro. N-7. 11/3 
s. Ponios Makginti mirtis. 15:45 Žinios. 
Orai (su vertimu į gestų kalbą). 16:00 
Laisvės vėliavnešiai. 16:25 Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100-metį pasitinkant. 
Premjera. Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. 
Mykolas Romeris. 17:10 Klausimėlis.lt. 
(kart.). 17:35 Savaitė. 18:30 Žinios (su 
vertimu į gestų k.). 18:38 Sportas. 18:39 
Orai. 18:45 Pasaulio futbolo čempiona-
to atrankos rungtynės. Anglija – Lietu-
va. Tiesioginė transliacija iš Londono. 
21:00 Panorama. 21:22 Sportas. 21:27 
Orai. 21:30 Premjera. Giminės. Gyveni-
mas tęsiasi 3. 2017 m. 9 s. 22:20 Trum-
posios žinios. 22:25 Premjera. Ana Ka-
renina. N-7. 2 s. 00:10 Trumposios ži-

Pirmadienis, kovo 20 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (5). N-7. 06:55 Simpsonai 
(18). N-7. 07:25 Simpsonai (19). N-7. 
07:55 Hubertas ir Staleris (10). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2556). N-7. 10:00 
Ekstrasensai detektyvai (12). N-7. 11:05 
Rio. N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (5). 13:30 Simpsonai (20). N-7. 
14:00 Simpsonai (21). N-7. 14:30 Pa-
žadėtoji (1115). N-7. 15:00 Pažadėtoji 
(1116). N-7. 15:30 Itališka meilė (142). 
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 
Pakartok!. N-7. 21:00 Šviesoforas (5). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Kei-
tės Makkol bylos. N-14. 00:20 Imperija 
(4). N-14. 01:20 Rouzvudas (5). N-14. 
02:15 Vikingai (17). N-14. 03:05 Pasku-
tinis žmogus Žemėje (11). N-7.

Antradienis, kovo 21 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (6). N-7. 06:55 Simpsonai 
(20) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (21) (R). 
N-7. 07:55 Rezidentai (59). N-7. 08:25 
Šviesoforas (5). N-7. 08:55 Meilės sūku-
ryje (2557). N-7. 10:00 Ekstrasensai de-
tektyvai (13). N-7. 11:00 Pakartok!. N-7. 
12:00 Aš - superhitas (25). N-7. 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis (6). 13:30 
Simpsonai (22). N-7. 14:00 Simpsonai 
(1) (R). N-7. 14:30 Pažadėtoji (1117). 
N-7. 15:00 Pažadėtoji (1118). N-7. 15:30 
Itališka meilė (143). N-7. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Reziden-
tai (60). N-7. 20:00 Prieš srovę. N-7. 
21:00 Šviesoforas (6). N-7. 21:30 TV3 
vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 88 minutės. N-14. 00:50 
Imperija (5). N-14. 01:40 Rouzvudas (6). 
N-14. 02:30 Vikingai (18). N-14. 03:25 
Paskutinis žmogus Žemėje (12). N-7.

trečiadienis, kovo 22 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (7). N-7. 06:55 Simpsonai 
(22) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (9). N-7. 
07:55 Rezidentai (60). N-7. 08:25 Švie-
soforas (6). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2558). N-7. 10:00 Ekstrasensai detek-
tyvai (14). N-7. 11:00 Prieš srovę. N-7. 
12:00 Aš - superhitas (26). N-7. 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis (7). 13:30 
Simpsonai (10). N-7. 14:00 Simpsonai 
(11). N-7. 14:30 Pažadėtoji (1119). N-7. 
15:00 Pažadėtoji (1120). N-7. 15:30 Ita-
liška meilė (144). N-7. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezi-
dentai (61). N-7. 20:00 Gero vakaro šou. 
N-7. 21:00 Šviesoforas (7). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:20 TV3 orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 
Džiunglės. N-7. 00:10 Imperija (6). N-14. 
01:10 Rouzvudas (7). N-14. 02:05 Vikin-
gai (19). N-14. 02:55 Paskutinis žmogus 
Žemėje (13). N-7.

ketvirtadienis, kovo 23 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (8). N-7. 06:55 Simpsonai 
(10) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (11) (R). 
N-7. 07:55 Rezidentai (61). N-7. 08:25 
Šviesoforas (7). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2559). N-7. 10:00 Ekstrasensai 
detektyvai (15). N-7. 11:00 Gero vaka-
ro šou. N-7. 12:00 Aš - superhitas (27). 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (8). 
13:30 Simpsonai (12). N-7. 14:00 Simp-
sonai (13). N-7. 14:30 Pažadėtoji (1121). 
N-7. 15:00 Pažadėtoji (1122). N-7. 15:30 
Itališka meilė (145). N-7. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Reziden-
tai (62). N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 
Šviesoforas (8). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Kinų zodiakas. N-7. 01:00 
Imperija (7). N-14. 01:55 Rouzvudas (8). 
N-14. 02:45 Vikingai (20). N-14. 03:40 
Paskutinis žmogus Žemėje (14). N-7.

Penktadienis, kovo 24 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (9). N-7. 06:55 Simpsonai 
(12) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (13) (R). 
N-7. 07:55 Rezidentai (62). N-7. 08:25 
Šviesoforas (8). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2560). N-7. 10:00 Ekstrasensai 
detektyvai (16). N-7. 11:00 Farai. N-7. 
12:00 Aš - superhitas (28). N-7. 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis (8) (R). 13:30 
Simpsonai (14). N-7. 14:00 Simpsonai 
(15). N-7. 14:30 Pažadėtoji (1123). N-7. 
15:00 Pažadėtoji (1124). N-7. 15:30 Ita-

Pirmadienis, kovo 20 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (88). 07:05 „Džiumandži“ 
(26). 07:30 „Mažieji Tomas ir Džeris I“ 
(7). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (193). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (194). N-7. 09:50 24 valan-
dos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 
24 valandos (kart.). N-7. 12:40 Bus vis-
ko (kart.). 13:35 Būk mano meile! N-7. 
14:30 „Amžina meilė“ (43). N-7. 15:30 
„Amžina meilė“ (44). N-7. 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:35 24 valandos. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 Nuo... Iki... 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 
22:15 VAKARO SEANSAS Absoliutus 
blogis 2: Apokalipsė. N14. 00:05 „Kul-
tas“ (7). N14. 01:00 „Strėlė“ (13). N-7. 
01:50 „Kortų namelis“ (3). N14.

Antradienis, kovo 21 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (89). 07:05 „Džiumandži“ 
(27). 07:30 „Mažieji Tomas ir Džeris I“ 
(8). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (195). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (196). N-7. 09:50 24 va-
landos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40 24 valandos (kart.). N-7. 12:40 
KK2 (kart.). N-7. 13:35 Būk mano mei-
le! N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (45). N-7. 
15:30 „Amžina meilė“ (46). N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, 
kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 
Anapus nežinomybės. N-7. 21:30 Ži-
nios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Mirtinas greitis 
2. N14. 00:10 „Kultas“ (8). N14. 01:05 
„Strėlė“ (14). N-7. 01:55 „Kortų name-
lis“ (4). N14.

trečiadienis, kovo 22 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (90). 07:05 „Džiumandži“ 
(28). 07:30 „Mažieji Tomas ir Džeris I“ 
(9). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (197). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (198). N-7. 09:50 24 valandos. 
N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 Yra, 
kaip yra (kart.). N-7. 12:40 KK2 (kart.). 
N-7. 13:35 Būk mano meile! N-7. 14:30 
„Amžina meilė“ (47). N-7. 15:30 „Amžina 
meilė“ (48). N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:25 Blogiausias Lietuvos vai-
ruotojas 2. N-7. 21:30 Žinios. 22:09 Spor-
tas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEAN-
SAS Siuntinys. N14. 00:10 „Kultas“ (9). 
N14. 01:05 „Strėlė“ (15). N-7. 01:55 „Kor-
tų namelis“ (5). N14.

ketvirtadienis, kovo 23 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (91). 07:05 „Džiumandži“ 
(29). 07:30 „Mažieji Tomas ir Džeris I“ 
(10). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (199). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (1). N-7. 09:50 24 valandos. 
N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 Yra, 
kaip yra (kart.). N-7. 12:40 KK2 (kart.). 
N-7. 13:35 Būk mano meile! N-7. 14:30 
„Amžina meilė“ (49). N-7. 15:30 „Amži-
na meilė“ (50). N-7. 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 

22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VA-
KARO SEANSAS Šešios kulkos. N14. 
00:35 „Kultas“ (10). N14. 01:30 „Strėlė“ 
(16). N-7. 02:20 Sveikatos ABC televi-
trina (kart.).

Penktadienis, kovo 24 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (92). 07:05 „Džiumandži“ 
(30). 07:30 „Mažieji Tomas ir Džeris I“ 
(11). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (2). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (3). N-7. 09:45 24 valandos. 
N-7. 10:30 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 
Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:40 Nuo... 
Iki... (kart.) 13:35 Būk mano meile! N-7. 
14:30 „Amžina meilė“ (51). N-7. 15:30 
„Amžina meilė“ (52). N-7. 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:35 24 valandos. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Didysis paramos koncertas. 
23:00 Kartą Niujorke. N14. 01:10 Šešios 
kulkos (kart.). N14.

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

„Džiumandži“ (29) (kart.). 06:55 „Mažie-
ji Tomas ir Džeris I“ (10) (kart.). 07:20 „ 
„Nickelodeon“ valanda. Žuviukai burbu-
liukai“ (18). 07:45 „Ančiukai Duoniukai“ 
(19). 08:10 „Linksmieji detektyvai“ (14). 
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (13). 
09:00 „Peliukas Stiuartas Litlis“ (11). 
09:30 „Saugokis meškinų“ (5). 09:45 
„Saugokis meškinų“ (6). 10:00 KINO 
PUSRYČIAI Bitės filmas. 11:40 Nepa-
prasta komanda. 13:30 Šokis hip-ho-
po ritmu. Gatvė. N-7. 15:25 Fantomas 
prieš Skotland Jardą. N-7. 17:30 Bus vis-
ko. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 SUPERKINAS Spaidervi-
kų kronikos. 21:20 Kvailių auksas. N-7. 
23:40 Žinių vedėjas 2. Legenda tęsiasi. 
N14. 01:45 Kartą Niujorke (kart.). N14.

Sekmadienis, kovo 26 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Džiumandži“ (30) (kart.). 06:55 „Mažie-
ji Tomas ir Džeris I“ (11) (kart.). 07:20 „ 
„Nickelodeon“ valanda. Žuviukai burbu-
liukai“ (19). 07:45 „Ančiukai Duoniukai“ 
(20). 08:10 „Linksmieji detektyvai“ (15). 
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (14). 
09:00 Sveikatos ABC televitrina. 09:30 
„Saugokis meškinų“ (7). 09:45 „Sau-
gokis meškinų“ (8). 10:00 KINO PUS-
RYČIAI. PREMJERA Didelis vaikas. 
11:35 Piko valanda 2. N-7. 13:25 Ou-
šeno vienuoliktukas. N-7. 15:45 Pričiu-
pom! N-7. 16:10 Pričiupom! N-7. 16:40 
Ne vienas kelyje. 17:20 Teleloto. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Mes vieno kraujo. Muzikinis talentų šou. 
22:10 PREMJERA Rizikingi ryšiai. N14. 
00:05 Baimės sala. N14. 01:45 Žinių ve-
dėjas 2. Legenda tęsiasi (kart.). N14.

Pirmadienis, kovo 20 d. 
06:40 Sveikatos ABC televitrina. 

07:10 „Tokia tarnyba“ (60) (kart.). N-7. 
08:05 „Voratinklis“ (4) (kart.). N-7. 09:05 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 10:05 
„Kijevo operatyvinė grupė“ (5) (kart.). 
N-7. 11:05 „Prokurorų patikrinimas“ 
(384) (kart.). N-7. 12:15 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:20 „Diagnozė 
- žmogžudystė“ (20). N-7. 14:20 „Viena 
už visus“ (35). N-7. 14:50 „Tokia tarny-
ba“ (61). N-7. 15:45 „Prokurorų patikri-
nimas“ (385). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
„Kijevo operatyvinė grupė“ (6). N-7. 
19:30 Voratinklis. Sumaišties pinklėse. 
I dalis. N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 Visi 
vyrai - kiaulės... 2 (69). N-7. 21:30 Po-
seidonas. N14. 23:20 Pasižadėjęs kitai 
(kart.). N14. 01:25 „Sekso magistrai“ (5) 
(kart.). N14. 02:25 „Sekso magistrai“ (6) 
(kart.). N14. 03:20 Visi vyrai - kiaulės... 
2 (69) (kart.). N-7. 03:45 „Džekas Hana 
kviečia į gamtą“ (37) (kart.). 04:10 „Dže-
kas Hana kviečia į gamtą“ (38) (kart.). 
04:30 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ 
(39) (kart.). 04:50 „Džekas Hana kvie-
čia į gamtą“ (40) (kart.).

Antradienis, kovo 21 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (2). 

N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (61) (kart.). 
N-7. 08:05 „Voratinklis“ (5) (kart.). N-7. 
09:05 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
10:05 „Kijevo operatyvinė grupė“ (6) 
(kart.). N-7. 11:05 „Prokurorų patikrini-
mas“ (385) (kart.). N-7. 12:15 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 13:20 „Diagnozė 
- žmogžudystė“ (21). N-7. 14:20 „Viena 
už visus“ (36). N-7. 14:50 „Tokia tarny-
ba“ (62). N-7. 15:45 „Prokurorų patikrini-
mas“ (386). N-7. 16:55 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Ki-
jevo operatyvinė grupė“ (7). N-7. 19:30 
Voratinklis. Sumaišties pinklėse. II da-
lis. N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 Visi vy-
rai - kiaulės... 2 (70). N-7. 21:30 Lauki-
nės atostogos. N14. 23:20 Poseidonas 
(kart.). N14. 01:10 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (2) (kart.). N-7. 02:00 „Dalasas“ (8). 
N-7. 02:45 „Penktoji pavara“ (3). 03:30 
Visi vyrai - kiaulės... 2 (70) (kart.). N-7. 
03:55 „Penktoji pavara“ (18) (kart.).

TV3

LNK

BTV

liška meilė (146). N-7. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. . 19:30 Rio 2. 
N-7. 21:20 Auklė nakčiai. N-14. 23:05 
Volstryto vilkas. N-14.

Šeštadienis, kovo 25 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (4). 07:00 Transforme-
riai. Maskuotės meistrai (23). N-7. 07:30 
Vėžliukai nindzės (59). 08:00 Ančiukų 
istorijos (5). 08:30 Kempas ir draugai. 
09:00 Virtuvės istorijos. 09:30 Pasau-
lis pagal moteris. 10:30 Svajonių ūkis. 
11:00 Gyvenimo knyga. N-7. 12:50 Ne-
vykėlio dienoraštis. Šuniškos dienos. 
14:30 Auksiniai svogūnai. N-7. 17:20 
Ekstrasensų mūšis. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios (312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 
TV3 orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 Aš 
- superhitas. N-7. 21:30 Diena po ryto-
jaus. N-7. 00:00 Ordino paslaptis. N-14. 
01:40 Kinų zodiakas. N-7.

Sekmadienis, kovo 26 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (5). 07:00 Transforme-
riai. Maskuotės meistrai (24). N-7. 07:30 
Vėžliukai nindzės (60). 08:00 Ančiu-
kų istorijos (6). 08:30 Mamyčių klubas. 
09:00 Kulinariniai triukai. 09:30 Penkių 
žvaigždučių būstas. 10:00 Svajonių so-
dai. 11:00 Alioša Popovičius ir Slibinas 
Tugorius. 12:40 Naktis ‘Roksberio’ klu-
be. N-7. 14:15 Auksiniai svogūnai. N-7. 
16:55 Ekstrasensų mūšis. N-7. 18:00 
Raudonas kilimas. 18:30 TV3 žinios 
(312). 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Lietuvos talentai. N-7. 22:30 
Sumokėti vaiduokliui. N-14. 00:20 30 
tamsos dienų. S.

LRT
nios. 00:15 Kino žvaigždžių alėja. Žmo-
gus, kurio nebuvo. N-14. (kart.). 02:10 
Pasaulio dokumentika. Milijono dolerių 
vertės žuvis. (subtitruota, kart.). 03:05 
Pasaulio dokumentika. Indo slėnio lo-
biai. 1 d. Atskleistos Pakistano paslap-
tys. (subtitruota, kart.). 03:55 Puaro. N-7. 
11/3 s. Ponios Makginti mirtis. (kart.). 
05:30 Dokumentinė apybraiža „Mes nu-
galėjom“. (kart.).

trečiadienis, kovo 22 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (3). 

N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (62) (kart.). 
N-7. 08:05 „Voratinklis“ (6) (kart.). N-7. 
09:05 „Paskutinis faras“ (17) (kart.). N-7. 
10:05 „Kijevo operatyvinė grupė“ (7) 
(kart.). N-7. 11:05 „Prokurorų patikrini-
mas“ (386) (kart.). N-7. 12:15 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 13:20 „Diagnozė 
- žmogžudystė“ (22). N-7. 14:20 „Viena 
už visus“ (37). N-7. 14:50 „Tokia tarny-
ba“ (63). N-7. 15:45 „Prokurorų patikrini-
mas“ (387). N-7. 16:55 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Ki-
jevo operatyvinė grupė“ (8). N-7. 19:30 
Voratinklis. Sumaišties pinklėse. III da-
lis. N-7. 20:30 Savaitės kriminalai. N-7. 
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (71). N-7. 
21:30 Skambutis 2. N14. 23:40 Lauki-
nės atostogos (kart.). N14. 01:20 „Džei-
kas, Storulis ir šuo“ (3) (kart.). N-7. 02:05 
„Dalasas“ (9). N-7. 02:50 „Penktoji pa-
vara“ (4). 03:35 Visi vyrai - kiaulės... 2 
(71) (kart.). N-7. 04:00 „Penktoji pava-
ra“ (3) (kart.).

ketvirtadienis, kovo 23 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (4). 

N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (63) (kart.). 
N-7. 08:05 „Voratinklis“ (7) (kart.). N-7. 
09:05 „Paskutinis faras“ (18) (kart.). N-7. 
10:05 „Kijevo operatyvinė grupė“ (8) 
(kart.). N-7. 11:05 „Prokurorų patikrini-
mas“ (387) (kart.). N-7. 12:15 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 13:20 „Diagnozė 
- žmogžudystė“ (23). N-7. 14:20 „Viena 
už visus“ (38). N-7. 14:50 „Tokia tarny-
ba“ (64). N-7. 15:45 „Prokurorų patikri-
nimas“ (388). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
„Kijevo operatyvinė grupė“ (9). N-7. 
19:30 Voratinklis. Sumaišties pinklėse. 
IV dalis. N-7. 20:30 „Džuna“ (5). 21:30 
Urvas. N-7. 23:20 Skambutis 2 (kart.). 
N14. 01:25 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (4) 
(kart.). N-7. 02:15 „Dalasas“ (10). N-7. 
02:55 „Diagnozė - žmogžudystė“ (20) 
(kart.). N-7. 03:40 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (21) (kart.). N-7. 04:25 Savaitės 
kriminalai (kart.). N-7.

Penktadienis, kovo 24 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (5). 

N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (64) (kart.). 
N-7. 08:05 „Kvapų detektyvas“ (3). N-7. 
09:05 „Kvapų detektyvas“ (4). N-7. 10:05 
„Kijevo operatyvinė grupė“ (9) (kart.). 
N-7. 11:05 „Prokurorų patikrinimas“ 
(388) (kart.). N-7. 12:15 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:20 „Diagnozė 
- žmogžudystė“ (24). N-7. 14:20 „Viena 
už visus“ (39). N-7. 14:50 „Tokia tarny-
ba“ (65). N-7. 15:45 „Prokurorų patikrini-
mas“ (389). N-7. 16:55 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Ki-
jevo operatyvinė grupė“ (10). N-7. 19:30 
„Amerikietiškos imtynės“ (11) (Wrestling 
- RAW 6). N-7. 20:30 „Amerikietiškos im-
tynės“ (11) (Wrestling - SmackDown 2). 
N-7. 21:30 Tikras teisingumas. Mirtinas 
teisingumas. N14. 23:20 Urvas (kart.). 
N-7. 01:10 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (5) 
(kart.). N-7. 02:00 „Dalasas“ (11). N-7. 
02:40 Tikras teisingumas. Mirtinas tei-
singumas (kart.). N14. 04:05 „Kvapų 
detektyvas“ (3) (kart.). N-7. 05:00 „Kva-
pų detektyvas“ (4) (kart.). N-7.

Šeštadienis, kovo 25 d. 
06:15 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (22) (kart.). N-7. 07:10 „Diagnozė 
- žmogžudystė“ (23) (kart.). N-7. 08:05 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (24) (kart.). 
N-7. 09:00 Autopilotas. 09:30 Apie žū-
klę. 10:00 „Blogas šuo!“ (7). 11:00 Ga-
liūnų čempionų lyga. Latvija. 12:05 Foi-
lo karas. Žudymo pamoka. N-7. 14:10 
„Džuna“ (5) (kart.). 15:15 Gyvenimiškos 
istorijos. 16:15 „Kas žudikas?“ (18). N-7. 
17:25 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:30 
„Paskutinis faras“ (19). N-7. 19:30 Mu-
zikinis iššūkis. 21:30 MANO HEROJUS 
Akis už akį. N14. 23:40 AŠTRUS KINAS 
Žuvis - Frankenšteinas. S. 01:15 „Dala-
sas“ (10) (kart.). N-7. 02:00 „Dalasas“ 
(11) (kart.). N-7. 02:40 Muzikinis iššū-
kis (kart.). 04:10 „Blogas šuo!“ (7) (kart.).

Sekmadienis, kovo 26 d. 
06:30 Galiūnų čempionų lyga. 

Latvija (kart.). 07:30 Sveikatos kodas. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 „Viena 
už visus“ (129). N-7. 09:35 „Viena už 
visus“ (130). N-7. 10:10 „Blogas šuo!“ 
(8). 11:15 „Džekas Hana kviečia į gam-
tą“ (41). 11:45 „Džekas Hana kviečia į 
gamtą“ (42). 12:15 „Džekas Hana kvie-
čia į gamtą“ (43). 12:45 „Džekas Hana 
kviečia į gamtą“ (44). 13:15 Sveikinimai. 
Sveikinimų koncertas. 15:45 Savaitės 
kriminalai (kart.). N-7. 16:15 „Kas žudi-
kas? Baudžiamosios bylos“ (22). N-7. 
17:25 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:30 
„Paskutinis faras“ (20). N-7. 19:30 „Eks-
trasensų mūšis“ (8). N-7. 21:15 Išeiti. 
N14. 22:55 „Sekso magistrai“ (7). N14. 
00:05 „Sekso magistrai“ (8). N14. 01:05 
Akis už akį (kart.). N14. 02:50 Žuvis - 
Frankenšteinas (kart.). S. 04:10 „Eks-
trasensų mūšis“ (8) (kart.). N-7.
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Neįgalieji  
pasaulyje

Kai kalbama apie de-
menciją, paprastai turi-
ma galvoje senelių sil-
pnaprotystė. Nedauge-
lis žino, kad šia liga ser-
ga ir vaikai. Gerai būtų, 
kad kuo daugiau žmo-
nių sužinotų apie šią li-
gą, taip būtų išvengta 
daug kančių.

Panevėžietė 76 metų Ona Elena 
Valodkienė į laukiančiųjų dan-
tų protezavimo eilę įsirašė dar 
2010-ųjų pradžioje. Moteris 
2011 metais sukrapštė 1300 litų 
ir nukeliavo pas protezuotojus. 
Po kelerių metų ji tikėjosi gau-
ti kompensaciją. Bet jau praėjo 
7 metai, o pinigų kaip nėra, taip 
nėra. Praėjusių metų pabaigoje į 
Panevėžio teritorinę ligonių ka-
są paskambinusi O. E. Valodkienė 
sužinojo, kad jos eilės numeris 
yra 2040, o šiemet pasiteiravu-
si to paties išgirdo, kad jau 2043. 

„Niekur nėra tokių ilgų eilių, 
kaip Panevėžyje, o dar stebuklas, 
kad čia eilė juda ne į priekį, o at-
gal“, – stebisi moteris. 

Panevėžio teritorinės ligo-
nių kasos direktorius Jonas Nar-
butas patikino, kad panevėžietė 
gerai nugirdo – eilė gali judėti 
atbulomis. Pasak jo, taip yra to-
dėl, kad vaikams dantys prote-
zuojami iš to paties pinigų krep-
šelio, skirto pensininkams ir ne-
įgaliesiems. Tačiau vaikams dan-
tys protezuojami be eilės. 2013 
metais dantys buvo protezuoti 
126, pernai – jau 188 vaikams. 
Na, o jiems kompensuojama su-
ma yra tris kartus didesnė nei 
suaugusiesiems. 

Vasario pabaigoje Panevė-
žyje dantų protezavimo laukė 
10 429 žmonės. Pastaruoju me-

tu mieste per metus dantų pro-
tezavimo paslaugos suteikiamos 
arba išmokamos kompensaci-
jos 800–900 gyventojų. O. E. Va-
lodkienė geriausiu atveju kom-
pensacijos sulauks maždaug po 
2,5 metų, t. y., praėjus 10 metų 
nuo jos įrašymo į eilę. Panevėžio 
teritorinės ligonių kasos direk-
torius sakė, kad jeigu nebus ski-
riama daugiau lėšų dantų pro-
tezavimui, dabar į eilę užsirašę 
gyventojai protezų ar kompen-
sacijų irgi sulauks ne anksčiau 
kaip po 10 metų. 

Kituose miestuose gyvenan-
tiems senoliams tikimybė su-
laukti nemokamų dantų prote-
zų ar kompensacijų gerokai di-
desnė. Daugumoje savivaldybių 
reikia laukti 2–4 metus. 

Dar viena ilgų eilių priežas-
tis esanti ta, kad lėšos dantims 
protezuoti yra skiriamos pagal 
prie pirminių asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų prisirašiusių 
gyventojų skaičių, neatsižvel-
giant, kiek konkrečioje savival-
dybėje yra pensininkų ir neįga-
liųjų. Panevėžys iš didžiųjų mies-
tų išsiskiria pensininkų gausa. 
Pernai čia 1 tūkst. gyventojų te-
ko 241 pensininkas, o Vilniuje – 
tik 190, Klaipėdoje – 223, Šiau-
liuose – 225, Kaune – 239. Pane-
vėžyje taip pat daugiausia yra ir 
neįgalių asmenų. 

Tokių eilių Lietuvoje dar nematė 
Inga Smalskienė www.panskliautas.lt rašo apie tai, kad Panevė-
žys – vienintelis miestas šalyje, kuriame pensininkai ir neįgalie-
ji nemokamų dantų protezų ar kompensacijų laukia net aštuo-
nerius metus. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąVaikų demencija. Argi 
taip būna?

Vilnietis Karolis nuo pat gimi-
mo susidūrė su klausos proble-
momis. Nors pačiam vaikinui tai 
nesukelia didelių nepatogumų, 
gyventi Lietuvoje turint klausos 
negalią nėra paprasta.

Karolis pasakoja, kad nuo 
pat gimimo mažai girdi, todėl 
nuo mažens turėjo nešioti klau-
sos aparatą. Vaikinas pripažįsta, 
kad šalia ausies prikabintas ap-
aratas išskirdavo jį iš kitų. O tai 
vaikystėje nebuvo labai malonu. 
Jis nesuprasdavo, kodėl jam rei-
kia nešioti kažkokį aparačiuką, 
kad viską girdėtų, o kitiems ne. 
Jausdavo ir aplinkinių žvilgsnius. 
Sunku buvo susirasti draugų. 

Lankydamas specialiąją mo-
kyklą, Karolis išmoko bendrauti 
ne tik gestais, bet ir įprasta kal-
ba. Be to, komunikuoti su kitais 
padeda ir įvairios išmaniosios 
technologijos, telefonai.

„Anksčiau žmonės stebėda-
vosi dėl mano kurtumo. O dabar 
jau viskas pasikeitė ir Lietuvoje 
tikrai daug civilizuotų žmonių, 
kurie nesistebi, kad aš negirdžiu. 
Ir apskritai vis dažniau pasitai-
ko atvejų, kai žmogus pradeda 
su manim bendrauti gestais“, – 
teigia Karolis. 

Jo teigimu, Lietuvoje pragy-
venti turint klausos negalią nė-
ra labai paprasta. Visų pirma dėl 
to, jog gaunama pašalpa nėra la-
bai didelė. O susirasti gerą darbą 

irgi nelengva. Dažniausiai darb-
daviai duoda tik sunkius pagal-
binius darbus, už kuriuos mo-
ka minimumą. Karoliui yra tekę 
dirbti viename prekybos centre 
salės darbuotoju. Darbas buvo 
tikrai sunkus. Dabar susirado 
darbą vienoje gamykloje.

Karolis Lietuvoje turi daug 
draugų bei artimųjų, tačiau kar-
tais pasijunta tarsi būtų sveti-
mas savo šalyje. Tad jeigu arti-
miausiu metu nepavyks susiras-
ti geresnio darbo ir Lietuvoje ne-
pasikeis požiūris į neprigirdintį 
darbuotoją, jis sako emigruosiąs. 

Vaikų ligoninės Vilniaus uni-
versiteto ligoninės Santariškių 
klinikų filialo vyresnioji gydyto-
ja otorinolaringologė audiologė 
dr. Inga Julija Sruogienė teigia, 
kad klausos sutrikimų priežas-
čių gali būti labai įvairių: gene-
tinės, traumos (kaukolės, akusti-
nės), meningitai, dažni ausų už-
degimai, autoimuninės ligos, in-
sultai, chemoterapinio gydymo 
šalutinis poveikis. Senėjant or-
ganizmui klausa taip pat silpsta.

Pasak gydytojos, ausies klau-
sos atkuriamoji chirurgija yra la-
bai pažengusi. Neįtikėtinai spar-
čiai plėtojamos ir skaitmeninės 
kompiuterinės klausos aparatų 
technologijos. Ji ragina pajutus, 
kad sutriko klausa, kuo greičiau 
kreiptis į klausos srityje dirban-
tį specialistą. 

Klausos negalią turintis vaikinas 
jaučiasi svetimas savo šalyje

Portale diena.lt galime perskaityti Nerijaus Bliujaus straipsnį 
apie tai, kaip negirdintis žmogus jaučiasi Lietuvoje. 

Diagnozės beieškant
Vokietė Karen irgi nieko ne-

žinojo apie tai, kad įprastai lai-
koma senų žmonių liga gali pa-
kirsti ir vaikus, kol nesusirgo 
jos pačios dukrelė Sofija. Ilgai 
nesuprato, kokia tai liga. O vė-
liau išgirdo: tokių vaikų Vokie-
tijoje – 700.

Kūdikystėje šie vaikai kiek 
lėčiau vystosi, bet dažnai iki pat 
pirmos klasės niekuo ypatingu 
neišsiskiria. Gal tik prastai mato. 
Jau 4-erių gauna pirmuosius aki-
nukus. „Sofija matė tikrai pras-
tai, – pasakoja Karen. – Kliūda-
vo už laiptų. Dažnai neįstengda-
vo įveikti kelių laiptelių. O dak-
tarai vis svarstė ir ramino – pa-
augs, gal viskas bus gerai.“

Situacija ėmė aiškėti besi-
lankant pas Hanoverio medici-
nos universiteto pediatrus. Pir-
mas apsilankymas nebuvo efek-
tyvus, tačiau per antrąjį pokal-
biai ir testai atskleidė tipiškus 
vaikų demencijos požymius. Bu-
vo atlikti specialūs kraujo tyri-
mai. Sofija, kaip ir kiti 700 vaikų 
Vokietijoje (o visame pasaulyje 
tokių – 70 tūkstančių), yra ge-
netinės klaidos auka. Tai – me-
džiagų apykaitos liga, sutrum-
pintai vadinama NCL (Neurona-
le Ceroid Lipofuszinose). Abejo-
nių nebeliko: Sofija serga vaikų 
demencija.

Prasčiau, sunkiau – tokia 
laukia lemtis

Deja, vaikų demencija – ne-
pagydoma liga. Sofijos mama, iš-
girdusi diagnozę, išgyveno šoką, 
tačiau pajuto ir palengvėjimą. 
Nebereikia ieškoti vis naujų gy-
dytojų ir klinikų, siekiant gauti 
atsakymą, kas gi atsitiko maža-
jai dukrelei.

O ką daryti toliau? Tik mylėti 
ir prižiūrėti. Kuo toliau, tuo bus 
sunkiau. Šia liga susirgusių vai-

kų laukia sunkus likimas. 10–12 
metų sulaukus ima varginti epi-
lepsijos priepuoliai, vis prastes-
nė jų kalba ir motorika, atsiran-
da psichikos sutrikimų. Vieni 
gyvena iki 20-ties, kiti sulaukia 
ir 30 metų.

Sofija – 16 metų. Ji jau nebe-
mato, tik skiria, kur šviesiau, kur 
tamsiau. „Bet tai netrukdo jai vi-
są dieną taukšti, – juokiasi ma-
ma. – Nelabai suprasi, ką ji no-
ri pasakyti.“

Jos eisena – netvirta, žings-
niai vis lėtesni. Su kiekviena die-
na viskas tik prasčiau.

Tačiau Sofija apgaubta meile, 
šeimos gyvenimą lydi viltis, kad 
jie visi dar ilgai ir laimingai gy-
vens. Sofijos gyvenimo džiaugs-
mai: pamokos aklųjų mokyklo-
je ir žaidimai su mažu broliuku, 
kuris auga sveikas.

Pagalba šeimoms ir... 
būsimiems seneliams

Vokietijoje efektyviai veikia 
demencija sergančių vaikų sa-
vipagalbos grupės. Šeimos pade-
da viena kitai. Labiau patyrusios 
dalijasi sukauptomis žiniomis 
apie ligonių priežiūrą, pataria, 
kaip elgtis su sveikais broliais 
ir seserimis, kaip susitvarkyti su 
epilepsijos priepuoliais.

Hamburge ir Getingene vei-
kia NCL centrai, kur tiriama ši 
genetinė liga. Ten tėveliai gali 
gauti naudingos informacijos. 
Sunkiausiomis dienomis šeimos 
kreipiasi į vaikų hospisus (slau-
gos namus).

Nelaimės ištiktoms šeimoms 
padeda ir NCL fondas, kuris, be 
viso kito, rūpinasi, kad būtų 
atliekami šios ligos moksliniai 
tyrimai. Fondas informuoja akių 
ligų gydytojus ir pediatrus, kaip 
svarbu kuo anksčiau nustatyti 
diagnozę ir taip apsaugoti tėvus 
nuo nežinomybės, nuo metų me-
tus trunkančių odisėjų per įvai-
rias ligonines.

Vaikų demencija priskiria-
ma vadinamosioms retoms li-
goms. Tiesą sakant, tų retų li-
gų, įvairių šaltinių teigimu, 
priskaičiuojama nuo 5 000 iki 
8 000. Net ir gydytojai ne visų 
jų pavadinimus girdėję, ką jau 
kalbėti apie tėvus. Tad ne be 
reikalo NCL fondas stengiasi, 
kad kuo daugiau žmonių su-
žinotų apie vaikų demenciją. 
Fondo inicijuojami moksliniai 
tyrimai ateityje gali būti la-
bai naudingi kovojant su se-
nų žmonių demencija, kuriai 
ankstyva diagnostika yra ne 
mažiau svarbi.

NCL fondą 2002 metais įstei-
gė dr. Frankas Husemanas, kurio 
sūnui Timui taip pat buvo diag-
nozuota vaikų demencija. Inter-
nete (www.ncl-stiftung.de) ga-
lima rasti pasakojimų apie vyk-
domus tarptautinius tyrimus, 
apie mokslininkų teikiamą at-
sargią viltį „ateitis be vaikų de-
mencijos“.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAlikienė

16-metė Sofija (kairėje) serga vaikų demencija.

Mokslininkai paskelbė, kad 
kūdikių smegenų ištyri-

mas magnetiniu rezonansu gali 
padėti numatyti autizmą prieš 
pasireiškiant šios ligos simp-
tomams. 

Mokslininkai 80 proc. vai-
kų sugebėjo teisingai nustatyti 
autizmą anksčiau nei jiems liga 
buvo diagnuozuota tradiciniais 
metodais. 

Ankstyva ligos diagnozė pa-
deda kūdikių tėvams suprasti, 
kodėl jų vaikai nepasiekia tam 
tik rų vystymosi etapų. Be to, 
2014 metais išleisto tyrimo re-
zultatai parodė, kad jei gydymas 

yra pradedamas per pirmus še-
šis gyvenimo mėnesius, tuomet 
ligos eiga gali būti lengvesnė. Vis 
dėlto daugeliui vaikų autizmas 
nebūna diagnozuotas iki dvejų 
metų amžiaus.

Tyrimui vadovavęs Šiaurės 
Karolinos universiteto (angl.  
University of North Carolina) 
mokslininkas, daktaras Josefas 
Pivenas dienraščiui „CBS News“ 
pareiškė: „Autizmu sergančių 
kūdikių smegenyse mes mato-
me pagreitėjusį išorinio pavir-
šiaus augimą – raukšlių ir pa-
viršiaus banguotumą, o antrai-
siais gyvenimo metais pasireiš-

kia nenormaliai greitas smege-
nų augimas.“

„Anksčiau mes nežinojome 
jokio būdo, kaip aptikti autiz-
mo biologinius žymenis prieš 
atsirandant ligos simptomams. 
Dabar mes turime daug žadan-
čių pavyzdžių, rodančių, kad tai 
iš tiesų gali būti įmanoma“, – pri-
dūrė mokslininkas.

Nacionalinės autizmo drau-
gijos duomenimis, Jungtinė-
je Karalystėje autizmo spekt ro 
sutrikimas nustatytas apie 700 
tūkst. žmonių.

www.anglija.today ir 
„Bičiulystės“ inf. 

Mokslininkai gerokai pagerino 
kūdikių autizmo diagnostiką

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

NCL fondai tikisi, kad moksliniai ty-
rimai gali padėti suprasti ligą.
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Prie kūrybos 
šaltinio

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą 
„Lygios galimybės – atviros visuomenės pamatas“ ir jo rubri-
kas: „Aplinka visiems“, „Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, 
„Prie kūrybos šaltinio“, „Tautos paveldo aruodas“.

Kai virpa siela 

Svajonė ir viltis
Didelė svajonė,
Bet maža viltis.
Kiek dar į kelionę
Šauks mus ateitis.
Kurio kelio vingio
Dar nesutikau,
Kiek dienų laimingų
Dar atnešiu tau.
Ir kuri žvaigždelė
Dar mane lydės,
Kas prie mano kelio
Akmenį padės,
Ant kurio galėčiau
Užrašyt save
Ir palikt per amžius
Lauko dulkele.

Džūkiška šnekta
Aš parėjau 
Ir noriu dar pabūti, 
Kur grikių miglos 
Krenta paryčiais.
Padangė supa
Vieversio skambutį
Ir aidas liejasi 
Laukais plačiais.
Ir dzūkiška šnekta
Ramina širdį.
Ji – lyg skambi
Lietuviška giesmė
Sava melodija
Seniai nugirdė.
Ji man – visa 
Gyvenimo esmė.
Širdy nešuosi ją,
Lyg lobį brangų.
Jinai tėvų 
Ir protėvių gija.
Žiūriu į žvaigždėmis nusėtą 

dangų
Po juo lyg perlas 
Mano Dzūkija.

Alovė
Į Alovę aš pareinu,
Į savo kraštą mielą.
Čia palikta tiek daug dainų,
Kurios gaivina sielą.

Vaikystė ir jaunystė čia
Šitom gatvelėm vaikšto –
Aš jų ilgėjaus paslapčia
Lyg gero, mielo laiško.

Čia klasė ir suolai juodi
Sutikdavo rugsėjį.
Viskas ir liko taip širdy,
Su metais neišėjo.

Ir aš kaip vaikas vėl juokiuos
Į Alovę parėjus.
Nors žaidžia jau žiluos plaukuos 
Švelnus Dzūkijos vėjas.

Dzūkija
Čia Merkys ir Ūla,
Čia Merkinės kalva
Ir Pilėnų laužai dar rusena.
Alytaus čia šilai,
Juos tikrai pamilai,
Lyg legendą istorijos seną.

Čia senelių takai, 
Praeities čia laikai
Ir koplytstulpiai rymo prie kelio.
Gilios pėdos tėvų
Ir brandumas javų,
Ir skubėjimas mažo upelio.

Ištremtųjų keliai
Ir jų raudos giliai
Širdyse dar gyvena lig šiolei...
Bet Dzūkijos žmogus
Visad buvo ir bus
Nuoširdus, kaip kadaise senoliai.

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Lietuviški žodžiai – kaip bangos:
Žiloji lietuvių kalba
Kaip Nemunas pievomis rangos
Per amžius – tautos pažiba!

Pavasariu alsuojančioje ko-
vo pradžioje Varėnos r. Matui-
zų bibliotekoje surengta litera-
tūros ir muzikos popietė, skir-
ta Lietuvių kalbos kultūros me-
tams paminėti. 

Matuizų bibliotekos kvietimu 
pirmą kartą joje apsilankė Varė-
nos socialinių paslaugų centro 
neįgalių jaunuolių dienos užim-
tumo grupė. Marijos Inkrataitės-
Blažulionienės eilėraštį „Dzūki-
ja“ perskaitė Egidijus Česnule-
vičius, kitas tos pačios autorės 
eilėraštis „Parinkime žodžius“ 
skambėjo iš Mingailės Matule-
vičiūtės lūpų. Tai Varėnos soci-
alinių paslaugų centro neįgalių 
jaunuolių dienos užimtumo gru-
pės socialinės darbuotojos Linos 
Kvitkauskienės ir auklėtojų In-
gridos Kazlauskienės bei Almos 
Adlienės parengti dalyviai, ku-
rie suvirpino visų renginyje da-
lyvavusiųjų sielas. Renginio me-
tu nuo svečių veidų nedingo šyp-
senos ir džiaugsmas.

Savo darbelių parodą „Origa-
mi, origami ir ne tik...“ jie atve-
žė anksčiau, bet ir renginio me-
tu veikė ši paroda. Kruopščiai iš 
popieriaus išlankstyta gandrų 
šeimyna buvo galima ne tik pa-
sigrožėti, bet ir patiems išmok-
ti tokią susikurti. 

Mokytoja Ramunė Lusienė 
skambino aukštaitiškomis de-
vynstygėmis kanklėmis, visi kar-
tu dainavome dainą:
Aš pasėjau ąžuolą, žalioj girioj 

ąžuolą,
Tegyvuoja, tegyvuoja Lietuva
Kaip tas žalias ąžuolas...

Renginį vainikavo Kazio Bra-

dūno eilės. Visiems jame dalyva-
vusiesiems buvo įteikti knygų 
skirtukai su pasaulyje paplitu-
siais lietuviškais ženklais.

Skambanti muzika suvirpina 
visų sielas. Svarbu padėti visuo-
menei kuo daugiau sužinoti apie 
neįgaliųjų gebėjimus, bendravi-
mo su jais ypatumus, toleran-
ciją. Todėl ir didžiuojamės, nes 
esame visi vienos Tėvynės ir sa-
vo gražios lietuvių kalbos vaikai. 

Niekas nenorėjo skirstytis, 
dar ilgai bendravome prie arba-
tos puodelio.

Vidutė StAdAlnykienė
Matuizų bibliotekos bibliotekininkė 

Varėnos r. 

Varėnos socialinių paslaugų centro neįgalių jaunuolių dienos užimtumo 
grupės nariai skaito eiles.

Aldona SABOnytė-kAzlAuSkienė, Alytaus r. 

Konkursui    „Po gimtinės dangum“ 

Sigitos Letkauskaitės nuotr., Pasvalio r.

Prosas
(iš ciklo „Stiklinė kisieliaus“)

Ryt rugsėjo pirmoji ir kaimas 
dūzgia lyg bičių spiečius. 

Mamos nardo tarp trobos, šuli-
nio ir pirties. Ore aidi: „Oi, ma-
myte, mirštu.“ Vasaros pabaigoje 
trūko laiko nusiplauti kojas, au-
sys apskritai pasimiršo, plaukai 
žėlė blukinami saulės ir skalbia-
mi lietaus. Nurėžus nepageidau-
jamus gaurus, nušveitus atžalėlę, 
ji atrodo lyg išdažyta skirtingom 
spalvom: kakta ir paausiai balti, 
o kaklas, rankos, kojos spindi lyg 
šokoladas. Plikai nukirpta galva 
atrodo graudžiai. Mergaitėms 
geriau – nereikia skusti galvų. 

Vilius sėdi pas batsiuvį Anta-
ną, kuris siūlo apkirpti „boksu“. 
„Tep tep, vis dėlto mieste moks-
lus krimsi, turėsi laikyti fasoną“, – 
mirkteli. Vaikinukas gūžteli pe-
čiais, bet sutinka. Antanas ne iš 
kelmo spirtas, apkerpa net vieti-
nę valdžią. Batsiuvys virsta kirpė-
ju, iš dėklo traukia trofėjinę kirpi-
mo mašinėlę, sodina Vilių ant ta-
buretės, pečius apgaubia puspa-
klode ir pradeda kirpti. Vilius ma-
to save veidrodyje. Veidrodis se-
nas, vietomis prasitrynęs kiaurai. 
„Kur paimsi geresnį?“ – padejuoja 
retkarčiais kirpėjas. Patalpos oras 
prisigėręs odos, klijų ir kitokių 
kvapų, nes Antanas įsikūręs bu-
vusioje dvaro oficinoje (pačiame 
dvare – kolūkio administracija), 
tačiau Vilius to nejaučia, jis labai 
brangina draugystę su Antanu. 
Antano rankos – aukso vertos, 
kas, kad jo viena koja trumpesnė 
ir važiuodamas į miestą jis avi ba-
tą su paaukštintu kulnu. Ne kar-
tą Antanas gelbėjo Vilių persiū-

damas tėvo drabužius ar batams 
pakaldamas tvirtus puspadžius 
ir už tai neimdamas jokio užmo-
kesčio. „Tavo tėvas man yra gyvy-
bę išgelbėjęs, tai kiek aš jam turė-
jau užmokėti?“, – paaiškino kartą 
ir visam laikui. Tiesa, kaime mo-
teriškos plepa, kad Antanas se-
niai akis padėjęs į Viliaus mamą, 
tik trys vaikai... Bet plepalai lekia 
vėjais, o gyvenimo ratas sukasi 
toliau. Baigęs kirpti, dar purkš-
teli „kvapo“ ir nuėmęs puspaklo-
dę apeina klientą ratu, vertinda-
mas kokybę. 

– Tep, tep, atrodai liuks, lyg iš 
miesto kirpyklos, – paploja Viliui 
per petį ir paslaptingai pakviečia 
už širmos. Iš lagamino ištraukia 
dailią dėžutę ir brukdamas vaiki-
nui rodo paslėpti ją kišenėje, mat 
už durų laukia būrelis klientų.

– Perduok mamai, tep, tep... – 
Antanas parausta ir priduria: tik 
niekam nesakyk.

Apstulbęs Vilius žengia pro 
duris, nes nekantraujantys pra-
deda reikšti nepasitenkinimą. Dė-
žutė degina, o viduje kirba paika 
mintis – ar ne į patėvius taikosi 
batsiuvys? „Ne kiaulei bananai, – 
pyksta vaikinas. – Mama, nors 
sunkiai dirba, labai graži, aprenk 
ją žmoniškais rūbais – nuneš vi-
sas.“ Ir susigėsta – ar svarbu gro-
žis? Antano ir rankos, ir širdis 
gryno aukso. „Atleisk man, Anta-
nai, kad blogai pagalvojau.“

Namuose randa mamą, susi-
ruošusią prosyti jam marškinius. 
Špižinis prosas sunkus, atidariusi 
jo vidurius mama įdeda žarijų, už-
daro ir lauke mosuoja, kad žarijos 
įkaitintų padą. Ji paseilina pirštą, 
patikrina, ar gerai įkaito ir atsar-
giai pradeda prosyti. Vilius žino, 
koks tai sunkus darbas. Nuo garų 

skauda galvą, lengva nudegti pirš-
tus ar pradeginti skylę audinyje. 
„Reikia nupirkti mamai elektrinį 
prosą, dabar vadinamą lygintuvu, 
bet iš kur paimti pinigų?“ – mąs-
to. „Gal paprašyti ar pasiskolinti 
iš Antano?“ – į galvą lenda paika 
mintis. Prisiminęs batsiuvio įduo-
tą paslaptingą dėžutę, galynėjasi 
su noru ją atidaryti. Sąžinė nuga-
li ir Vilius įteikia dėžutę mamai, 
stengdamasis balsui suteikti abe-
jingumo toną: „Čia Jums, Antanas 
paprašė perduoti.“ Mama atsar-
giai pastato prosą ant geležinio 
pado, patrina rankas į prijuostę 
ir gūžtelėjusi pečiais paima. Vi-
lius apsimeta turįs darbo kieme 
ir palieka mamą su paslaptimi. 
Jo ausis pasiekia nustebimo šūks-
nis. Kas gi toje dėžutėje, nors imk 
ir paklausk. O jeigu ten sužadė-
tuvių žiedas? Nerasdamas vietos 
grįžta į vidų, mama baigia prosyti 
marškinius, jos veidas toks keis-
tas, kad Viliui praeina noras suži-
noti paslaptį. 

– Pažvelk, – mama akimis pa-
rodo į stalą. Vilius pamato atdarą 
jam įduotą Antano dėžutę. Joje – 
sidabrinis tėvo laikrodis. Tas, ku-
rį pardavusi nupirko Viliui nau-
ją portfelį. Mama nesakė, kam 
pardavė, o jis nedrįso paklausti. 
Staiga motina brūkšteli prijuos-
tės kampu akis ir nusisuka į lan-
gą, jos pečiai krūpčioja. 

– Einu į sodą, reikia surinkti 
krituolius, – stengiasi lygiu balsu 
kalbėti Vilius, bet žodžiai šokinėja 
atsitrenkdami vienas į kitą. Mama 
pritardama linkteli galvą ir sūnus 
nuskuba į sodą. Renkant obuolius 
į galvą ateina auksinė mintis: jis 
taupys ir Kalėdoms mamai nu-
pirks dovaną – elektrinį lygintuvą. 

Gražina ČekAViČienė, Jonava


