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Nepriklausomas 
auditas – pasiteisinantis 

patikros būdas
Neįgaliųjų būstų pritaiky-

mui iš valstybės biudžeto pernai 
skirta 1 mln. 43,58 tūkst. eurų, 

Praėjusiais metais neįga-
liųjų poreikiams Lietuvo-
je pritaikyta 310 būstų: 
174 – labai ryškių, 110 – 
ryškių ir 26 – vidutinių ju-
dėjimo ir apsitarnavimo 
funkcijų sutrikimų turin-
tiems asmenims. Paten-
kinti 42 proc. neįgaliųjų 
prašymų pritaikyti būstą. 
Neįgaliųjų gyvenimo są-
lygos pagerintos 59 mies-
tų ir rajonų savivaldybė-
se, nė vienas būstas ne-
pritaikytas tik Neringoje. 

Aplinka visiems

(nukelta į 3 psl.)

Kauno rajone, Domeikavoje, ryškių judėjimo ir apsitarnavimo sutrikimų turinčiam vaikinui įrengtas patogus išva-
žiavimas iš namo. 

dar 504 tūkst. eurų pridėjo sa-
vivaldybės. Ar šios lėšos panau-
dotos tikslingai ir pagal paskir-
tį, kontroliuoja ne tik Neįgalių-
jų reikalų departamentas. Būsto 
pritaikymo neįgaliesiems prie-
žiūra besirūpinančios neįgalių-
jų asociacijos kasmet patikrina 
po 10 proc. pritaikytų būstų to-
se savivaldybėse, į kurias yra de-
legavusios savo atstovus. Lietu-
vos neįgaliųjų draugijos (LND) 
įgaliota UAB „Valskaita“ direk-
torė Valerija Šimkienė apsilan-
kė Kauno, Mažeikių, Šilutės ra-
jonų ir Visagino savivaldybėse. 
Kauno rajone ir Visagine tokios 
patikros atliktos jau antrą kartą. 

Jau kelerius metus neįgalių-
jų būstų pritaikymą analizuojan-
čios auditorės nuomone, nepri-
klausomas auditas – gera ir pa-
siteisinanti priemonė. Žinojimas, 
kad gali būti patikrinta bet kuri 
savivaldybė, didina jų reiklumą ir 
atsakomybę. V. Šimkienė pastebi, 
kad antrą kartą tikrinamose sa-
vivaldybėse paprastai nesikar-

toja anksčiau buvusios klaidos, 
o darbai atliekami kokybiškiau. 
Deja, ten, kur tokia patikra atlie-
kama pirmą kartą, vis dar pasi-
taiko nemažai trūkumų. Audi-
torė apgailestauja, kad statybos 
bendrovės nevengia pasipelnyti 
iš negalią turinčių žmonių – nu-
perka prastesnės kokybės įran-
gą, reikalingą būstui pritaikyti, 
neatlieka visų numatytų darbų 
ar juos įvertina kur kas didesne 
nei rinkos kaina. 

Savarankiškai pritaikyti 
būstus – ekonomiškai 

naudingiau
Galimybė savarankiškai pri-

taikyti būstą, kai atsakomybę 
už visus darbus prisiima neįga-
liojo šeima ar artimieji, įteisinta 
jau prieš kelerius metus, tačiau 
ja pasinaudodavo vos vienas ki-
tas neįgalusis. Kauno rajono sa-
vivaldybė pralaužė ledus – per-
nai visi 4 būstai Vilkijos, Domei-
kavos, Neveronių ir Batniavos 
seniūnijose buvo pritaikyti sa-
varankiškai. 

Kauno rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Lidija Mor-
kūnienė sako, kad neįgaliesiems 
suteikus visą būtiną informaciją, 
savivaldybei ir Socialinių pas-
laugų centrui konsultuojant bei 
padedant, šis procesas praėjo 
sklandžiai. Jokių priekaištų atlik-
tiems darbams neturėjo ir jų pa-
tikrą atlikusi auditorė. Pasak jos, 
iš kauniečių galėtų pasimokyti ir 
kitos savivaldybės. Savarankiš-
kai pritaikant būstus ne tik buvo 
kokybiškai atlikti visi darbai, bet 
dargi sutaupyta nemažai šioms 
reikmėms skirtų pinigų. 

LND surengtuose mokymuose būsto pritaikymo naujovėmis domėjosi ir Lidi-
ja Morkūnienė (dešinėje).

Šį kartą spausdiname pane-
vėžietės Elenos Grincevičienės 
mintis. 

1. Kaip Jūsų gyvenimą pa-
keitė būrelis, kokie prisimini-
mai iš būrelio veiklos?

Džiugu, kad pagaliau prisimin-
tas būrelis ,,Draugystė“ – tuometi-
nės Invalidų draugijos lopšys. Tai 
buvo išties bene pats reikšmin-
giausias įvykis to meto negalės 
žmonių gyvenime. Akstinas jam 
atsirasti, manau, buvo ir Jono Ma-
čiukevičiaus apysaka ,,Laikrodžiai 
nesustoja“, kurios pasirodymas 
tarsi saulės spindulys nušvietė 
niūrią to meto nesveikųjų padan-
gę. Žmonės skaitė, komentavo, kol 
patikėjo savo jėgomis. Taip gimė 
laikraštėlis-laiškas ,,Draugo žo-
dis“. Ranka dienomis ir naktimis 
perrašytas jis, nekantriai laukia-
mas, paštu keliavo po visą Lietuvą. 

Į mano pasaulį ši veikla tikrai 
įnešė daug naujų ryškių spalvų. 
Atsirado galimybė susipažinti su 
būriu naujų draugių bei draugų, 
sukurti šeimą, įsijungti į leidinio 
redakcinės kolegijos veiklą, paro-
dyti bendro likimo žmonėms sa-
vo literatūrinius bandymus. Ne-
pamirštami pirmieji būrelio na-
rių susitikimai, draugiška šilta 
atmosfera. Visi jautėmės lyg vie-
na bendra šeima.

2. Būrelio tikslas buvo įkur-
ti neįgaliųjų draugiją. Ar paten-
kino Jūsų lūkesčius įkurta or-
ganizacija?

Įkurta išsvajota legali tuo-
metinė Invalidų draugija stengė-
si įgyvendinti būrelio narių sie-
kius. Tačiau diferencijavosi po-

reikiai, juos tūkstantinėje mi-
nioje sunkokai sekėsi patenkinti. 
Daugiausiai reikalavo tie, kurie 
ignoravo būrelio veiklą ar atvi-
rai iš jos šaipėsi. Entuziastų dė-
ka būta originalių pastangų, da-
vusių gražių vaisių. Vėliau, drau-
gijai suskilus, padėtis pasikeitė.

3. Kokie prisiminimai apie 
būrelio narių susitikimus, apie 
susibūrimus Talačkoniuose?

Pirmieji Talačkonių susitiki-
mai visiems mums primena jau-
nystę, gal todėl jų prisiminimai 
yra tokie brangūs ir mieli. Akor-
deono muzika ir dainos tylų va-
saros vakarą, neišsakyti žodžiai, 
poetiški žvilgsniai į dangų ir į 
draugą. Visa tai nepamirštama ir 
nepakartojama. Buvome naivūs 
ir įsimylėję vieni kitus ir gyveni-
mą. Vėliau draugišką atmosferą 
pradėjo drumsti norai pasipui-
kuoti savo manieromis ar maši-
nomis. Nebarstantys idealų pa-
sijuto nejaukiai. 

Pastarųjų metų susitikimai 
tapo daugiaplaniai, margi, tole-
rantiški. Kiekvienas čia ras pe-
no kūnui ir sielai. Jaunimas gal-
būt suras tai, ko mes savo laiku 
ieškojome. Visiems pagal amžių 
ir pagal poreikius! Tad pirmyn į 
vasaros Talačkonius!

4. Kaip norėtumėt paminė-
ti būrelio jubiliejų?

Minint būrelio jubiliejų la-
biausiai norėtųsi, kad būtų paste-
bėti ir pagerbti šio judėjimo pra-
dininkai, visuomenės labui dirbę 
be jokio atlygio, persekioti to me-
to specialiųjų struktūrų, ne kar-
tą kviesti aiškintis ir teisintis. Kai 
kurių iš jų jau nebėra tarp mūsų. 
Kai kurie nusivylę ir atsitvėrę ty-
los siena. Tebūna visi jie surasti, 
paminėti ir vėlei susodinti šalia. 

Prieš 45 metus susikū-
rė „Draugystės“ būrelis, 
davęs pradžią neįgalių-
jų judėjimui. Lietuvos ne-
įgaliųjų draugija planuo-
ja paminėti šią gražią su-
kaktį. Ta proga kvietėme 
atsiliepti „Draugystės“ 
narius ir pasidalyti pri-
siminimais apie būrelio 
veik lą. Sulaukėme kele-
to atsakymų į biržiečio 
Egidijaus Šato parengtus 
klausimus. 

„Draugystės“ 
būreliui – 45-eri 

Pirmieji 
būrelio  
narių 

susitikimai – 
nepamirštami

Elena Grincevičienė.

Aldonos Milieškienės nuotr.



Skuodas:
  „Bičiulystei“ parašiusi 
Skuodo rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Ra-
minta Zabitienė pasida-
lijo įspūdžiais ir mintimis 
iš ataskaitinio susirinkimo. 

Skuodo rajono neįga-
liųjų draugijoje įvyko atas-
kaitinis susirinkimas. Ren-
ginį pradėjo svečiai – Skuo-
do vaikų lopšelio darželio 
„Varpelių“ grupės auklė-
toja J. Anužienė ir jos ug-
dytinė D. Stonkutė. Šokių 
ansambliukas, vadovauja-
mas meninio ugdymo pe-
dagogės A. Alonderienės, 
pašoko boružiukų šokį. 
„Buratinų“ grupės mergai-
čių ansamblis, vadovauja-
mas meninio ugdymo pe-
dagogės R.Šalčiuvienės, 
konferencijos dalyviams 
skyrė N. Lapinskienės dai-
ną „Mini džiazas“. Jungtinis 
„Smalsučių“ ir „Žvirbliukų“ 
grupių vaikų ansamblis, va-
dovaujamas meninio ugdy-
mo pedagogės D. Mockie-
nės, pagrojo švitriniu po-
pieriumi ir padainavo lie-
tuvių liaudies dainelę „Bi-
tė Ritė“. Koncertą užbai-
gė nuotaikingas „Bitučių“ 

Išklausė ataskaitą, pasigrožėjo 
koncertu 

grupės vaikų, vadovauja-
mų meninio ugdymo pe-
dagogės A. Alonderienės 
ir auk lėtojos D. Šukienės, 
kūrinys „Folk Bitės“.

Po meninės dalies su-
sirinkusiems draugijos na-
riams buvo pristatyta 2015 
metų veikla, vykdoma pa-
gal socialinės reabilitaci-
jos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektą. 
Per praėjusius metus joje 
dalyvavo 90 draugijos na-
rių: 85 suaugę neįgalieji, 2 
negalią turintys vaikai ir 3 
šeimos nariai. Projektą įgy-
vendino 5 darbuotojai, 2 iš 
jų – neįgalieji. Viena reika-
lingiausių veiklų – biosocia-

linių funkcijų atstatymo pa-
slauga. Ja pasinaudojusieji 
buvo mokomi kinezitera-
pijos, akcentuojant, kad gy-
dymas judesiais, tinkamas 
fizinis krūvis padeda gerin-
ti judamojo aparato būklę. 

Siekiant padėti draugi-
jos nariams spręsti kylan-
čias problemas, buvo tei-
kiama asmeninio asisten-
to paslauga. Kiekvienam 
svarbus įdomus laisvalai-
kis, kultūros renginiai. Jau 
daug metų draugijoje vei-
kia užimtumo būrelis, ku-
riame mokomasi įvairių 
amatų, kūrybingi žmonės 
renkasi į meninių gebėjimų 
lavinimo būrelį. Baigian-

tis metams buvo surengta 
popietė „Prisėskim po dar-
bų“, kurioje pasiklausėme 
moterų ansamblio „Krantų 
gėlė“ dainų, pasidžiaugėme 
amatų būrelio moterų su-
kurtais darbeliais, dalijo-
mės įspūdžiais iš kelionių. 
O buvome nukeliavę net į 
Stokholmą, pakeliui susi-
pažinome su Talinu ir Ryga, 
per visą Baltijos jūrą plau-
kėme kruiziniu laivu. 

Metinę reviziją atliko 
revizijos komisijos narės 
A. Rubinienė, K. Mockienė, 
I. Ridikienė. Apie draugijos 
gautas lėšas ir jų panaudo-
jimą informavo komisijos 
pirmininkė A. Rubinienė.

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

 „Bičiulystei“ laišką at-
siuntęs Biržų rajono neį-
galiųjų draugijos „Maisto 
banko“ akcijos savanoris 
Egidijus Saldys pasidalijo 
šios akcijos metu kilusiomis 
įžvalgomis. 

Per Lietuvą nuvilnijusi 
tradicinė „Maisto banko“ 
akcija pakvietė savo geru-
mu pasidalyti ir biržiečius. 
Daugybė savanorių darba-
vosi, kad galėtų pagelbėti 
skurstantiems, nepasitu-
rintiems. Dar labiau prie 
šios akcijos prisidėjo vi-
si aukojantys ilgai negen-
dančių maisto produktų. 

Kasmet Advento ir Ga-
vėnios metu vykstanti ak-
cija atveria visų širdis ge-
rumui. Biržų rajono neįga-

Biržai: Atvėrę širdis gerumui
liųjų draugija taip pat yra 
„Maisto banko“ partnerė. 
Norėtųsi padėkoti visiems, 
aktyviai dalyvavusiems, 
pasidalijusiems savo ge-
rumu ir besitikintiems, 
kad tas gerumas pasieks 
ir skurstančiųjų namus. 

„Maisto banko“ akcijo-
se visada malonu matyti, 
kaip tėvai, atėję kartu su 
vaikais, leidžia jiems da-
lytis gerumu ir patiems 
aukoti maisto produktus. 
Juk būtent vaikystėje de-
dami tvirčiausi asmeny-
bės pamatai ir tik nuo tė-
vų pavyzdžio priklauso, 
kokie vaikai išaugs. Kai tė-
vai ugdo vaikus pagarbos 
ir atjautos artimam, sil-
pnesniam, skurstančiam 

dvasia, tai užaugę jie šiuos 
jausmus nešiojasi savo šir-
dyje ir be jokio paraginimo 
pagelbsti nelaimės ištik-
tam. Nebūtina pačiam pa-
tirti vargą ir skurdą, kad 
galėtum suprasti ir padėti. 

„Maisto banko“ akcijos 
savanoriams tenka išgirs-
ti bei išvysti įvairiausių si-
tuacijų ir žmonių reakci-
jų, replikų. Įstrigo keleto 
žmonių klausimas: „O kas 
man aukoja?“ Labai nepa-
togiai pasijunti prieš tokį 
žmogų. Bet savanorių toks 
darbas, o aukoti tikrai nė-
ra privaloma. Vis dėlto ap-
ima keistas jausmas, kai ką 
tik priešgyniavusį žmogų 
pamatai išeinantį su pilnu 
maišeliu alaus butelių. Gal 

ir gerai, kad tokiems žmo-
nėms niekas neaukoja. Ta-
čiau labai skaudu, kai gau-
namos pašalpos išleidžia-
mos tik alkoholio pramo-
nei remti.

Susimąstyti privertė ir 
vieno žmogaus požiūris 
į „Maisto banko“ akcijo-
se dalyvaujančius jaunus 
savanorius. Pasak jo, tai 
blogas pavyzdys vaikams, 
mokantis juos elgetauti ir 
viską gauti veltui. Kiek-
vienas turime savo nuo-
monę... Belieka tikėtis, kad 
šiandien, galėdami pasida-
linti duonos kąsniu su ki-
tu, jo nestokosime ir rytoj. 
Atvėrę širdis gerumui pa-
juntame, kad jos prisipildo 
gražių jausmų... 

Ne paslaptis, kad daugybė priešgyniavimų, piktžo-
džiavimų, aistrų kyla dėl mūsų pačių kaltės, dėl 

nuolaidžiavimo savo silpnybėms, godumo ir ambicijų.
Lietuvoje žinomas advokatas mokėsi Žemaitijoje, 

baigė Viekšnių vidurinę mokyklą. Iš ten kilę ir visi trys 
mūsų visuomenės šulai Biržiškos. Advokatas pasakoja, 
kad vienai gydytojai paraginus sugalvota garbingai šei-
mai tėviškėje pastatyti paminklą. Pritrūkus pinigų, kilo 
mintis parašyti laišką Seimo nariams, kad paremtų idė-
ją. Deja, nesulaukta nė vieno atsakymo. Anuomet M. Bir-
žiška, kaip Vasario 16-osios akto signataras, iš valstybės 
gavęs 30 tūkst. litų ir dar savo santaupų pridėjęs, pado-
vanojo Viekšniams ligoninę, kuri iki šiol stovi. Kaip prie-
šybė nebyliam parlamentarų požiūriui, netoli Viekšnių, 
Ventos gyvenvietėje, verslininkų šeima iš Vilniaus prieš 
kelis metus beveik savo lėšomis pastatė gražią bažnyčią.

Galiu tik pritarti, kad tiksli yra vieno Prienų rajono 
kaimo gyventojo mintis. Jo nuomone, į mūsų protus ir 
elgseną skverbiasi nelaimė – susvetimėjimas. Iš tikrųjų, 
kodėl nepatinka bendrauti su žmonėmis, dalytis vargais 
ir džiaugsmais, keistis nuomonėmis? Skaudu, kad dau-
gelis pamiršo, jog patekę į moralinio nuosmukio orbitą 
yra dvasiškai pažeidžiami.

Susvetimėjęs žmogus visada šaltas, godus, abejin-
gas tarnystei ir jausmų pasauliui. Kauno klinikose, kaip 
rašyta spaudoje, prie lauko durų nugriuvo žmogus. Bu-
vo be sąmonės, prie galvos telkšojo kraujo klanas. Pa-
aiškėjo, kad tuo metu jis gydėsi tose pačiose klinikose. 
Artimiesiems liepta skambinti bendruoju pagalbos te-
lefonu – 112. Tik po kurio laiko pasirodė medikai ir, pa-
sodinę senolį į neįgaliojo vežimėlį, išvežė.

Klinikų atstovė vėliau apgailestavo dėl ligoninėje 
įvykusio incidento. Tačiau, anot jos, pirmosios pagal-
bos įgūdžiai bei žinios būtini kiekvienam ir nevertėtų 
pamiršti, kad ne visi klinikose vilkintys baltą chalatą yra 
gydytojai. Kitaip sakant, skęstančiųjų gelbėjimas – pa-
čių skęstančiųjų reikalas. 

Kur mes gyvename? Moralumo, jautrumo dykvietėje?
Dar vienas šios dykvietės gyventojas – goduolis. Per 

Kaziuko mugę sostinės Lukiškių aikštėje buvo išdrožtas 
dar neregėtas net 11,5 m ilgio šaukštas ir į jį supilta 180 
litrų antienos sriubos. Pasklido gandas, kad srėbalas bus 
dalinamas nemokamai. Todėl prie šaukšto iš anksto ėmė 
rinktis daugybė žmonių. Bet paaiškėjo, jog už sriubos du-
benėlį teks pakloti po eurą. Kilo pasipiktinimas, pasipylė 
priekaištai „storaskūriams“, pensininkų plėšikams ir t.t. 

Toje pačioje mugėje kepėjas ant lentelės kubeliais 
supjaustė kelias riekes naujoviškos duonos. Prišokusi 
pagyvenusi dama visus kubelius susigrūdo į burną ir nė 
nepadėkojusi dingo. Prekymečio organizatoriai pasako-
ja, kad tokių gudrių išalkėlių apstu. Jie eina nuo palapi-
nės prie palapinės ir prašo atpjauti gabalėlį lašinių ar 
kumpio – esą norį paragauti. Žiūrėk, taip ir prisivalgo.

Tokių gudreivų, sako, visada pamatysi per dailės, fo-
tografijų, kitų parodų pristatymus. Jie pirmieji, net su 
vaikais, puola prie reprezentacijai skirto vaišių stalo. 
Yra įžūlėlių, kurie kasdien budi kapinėse ir, išgirdę kur 
vyks gedulingi pietūs, pirmieji ten pasirodo. Bene kas 
tikrins, kokie buvo jų ir velionio santykiai. 

Keistoka, kai dykaduonius gudreivas kai kas ima tei-
sinti. Esą jie nieko blogo nedaro: nei stendus laužo, nei 
prekyvietes griauna, tai savotiškas taupiųjų bendravi-
mo būdas. Nieko sau būdas – it vagies, atėjusio į sveti-
mą būstą. 

Godumas – emocijų kompleksas, pasireiškiantis ma-
terialinių vertybių troškimu. Vienas žinomas pedagogas 
teigė, kad savanaudis (goduolis toks ir yra) negali būti 
nei teisingas, nei pareigingas. Seniai žinoma, kad nėra 
nieko vertingesnio už gerą vardą ir niekas jo neatneš 
ant padėkliuko. Belieka gailėtis, pasak romėnų filosofo 
Epikteto, kad asmuo praranda savo nuosavybę – žmo-
giškąjį orumą. 

Moralumo dykvietė

Apie tai,
kas

jaudina

Skuodo vaikų lopšelio darželio auklėtiniai ir auklėtojos su Neįgaliųjų draugijos nariais.
Ritos Vizgaudienės nuotr.

 Kaišiadorių rajono neį-
galiųjų draugijos rankdar-
bių būrelio „Bitutė“ vadovė 
Dalia Sinkevičienė „Bičiu-
lystei“ atsiųstame laiškelyje 
papasakojo apie šios orga-
nizacijos veiklą. 

Kaišiadorių rajono ne-
įgaliųjų draugijos darbo 
terapijos klubui priklau-
sančiuose rankdarbių, li-
teratūros, dainos mėgėjų, 
daržininkų ir naujame fo-
tografų būreliuose prasi-
deda veikla. Kasmet į bū-
relius kviečiame įsitrauk-
ti naujus narius, norinčius 
įgyti žinių, pasidalyti savo 
patirtimi, tuos, kuriems 
bendravimas su žmonė-
mis, darbas kolektyve su-
teikia sielos atgaivos, savi-

raiškos, kurių širdys atvi-
ros naujiems potyriams.

Rankdarbių būrelio 
„Bitutė“ darbštuolės jau 
spėjo pradžiuginti savo 
darbeliais – prieš draugi-

jos konferenciją jos suren-
gė parodėlę miesto gyven-
tojams ir konferencijos da-
lyviams. Savo darbais mo-
terys nuklojo visus savi-
valdybės mažosios salės 

stalus ir net kėdes. Daug 
rankdarbių buvo skirta Ve-
lykoms. Dėkojame savival-
dybės darbuotojams, kad 
mus ne tik priima, bet ir įsi-
gyja kruopščiai pagamintų 
rankdarbių, materialiai pa-
remia būrelio „bitutes“, pa-
skatina jas kurti ir tobulėti. 

Prieš didžiąsias pava-
sario šventes nepamiršo-
me ir visišką judėjimo ne-
galią turinčių draugijos na-
rių – nuvežėme jiems do-
vanėlių, maisto produktų. 
Jiems tai buvo ir gera pro-
ga susipažinti su naujai iš-
rinkta Neįgaliųjų draugijos 
pirmininke Stanislava Glo-
biene, pakeitusia daug me-
tų organizacijos veiklai ati-
davusią Eleną Varkalienę. 

Kaišiadorys: Draugijos veikla įsibėgėja

Būrelio narės kartu su draugijos pirmininke Stanislava Globie-
ne ir tarybos nare Regina Linkevičiene. 
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 „Bičiulystei“ laiškelį atsiuntu-
si Radviliškio rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkės pavaduo-
toja Irena Vilniuvienė papasa-
kojo apie auksarankių sureng-
tą parodą. 

Jau daugiau kaip 10 metų 
Radviliškio rajono neįgaliųjų 
draugijoje veikia amatų būrelis. 
Ne kartą moterų sukurti darbai 
buvo pristatyti įvairiuose rengi-
niuose, bet juos pamatydavo tik 
dalis neįgaliųjų. 

Kai draugijoje pradėjo dirb-
ti amatų mokytoja Audra Sta-
siulaitienė, moterys dar noriau 
ėmė rinktis į užsiėmimus. Įsi-
gijus siuvimo mašinas, pradė-
ta siūti daugiau skiautinių, įvai-
rių kitų dirbinių. Šiemet pavy-
ko suorganizuoti pirmąją di-
desnę parodą, kuri tęsėsi visą 
prieššventinę savaitę. Parodai 
patalpas suteikė Radviliškio 

Radviliškis:

Rankdarbių parodoje – 
gausybė dirbinių

rajono paramos centras. Į paro-
dą moterys kvietė visus besido-
minčius jų pagamintais darbais. 

Atidarydama parodą visus 
pasveikino amatų mokytoja 
A. Stasiulaitienė. Draugijos pir-
mininkė Jūratė Bredulskienė pa-
dėkojo moterims ir jų mokytojai 
už kūrybingumą, o Radviliškio 
rajono paramos centro vadovui 
Gediminui Lipnevičiui – už su-
teiktas patalpas. 

Visi susirinkusieji susido-
mėję apžiūrėjo moterų sukur-
tus papuošalus, šventinius atvi-
rukus, keramikos gaminius, dir-
binius iš odos. Didelio susido-
mėjimo sulaukė iš audinių siū-
tos rankinės, šlepetės, puodkė-
lės, skiautinių staltiesėlės ir lo-
vatiesės. Prie arbatos puodelio 
buvo dalijamasi idėjomis ir eks-
ponuotų dirbinių kūrimo subti-
lybėmis. 

Patrauklios skiautinių staltiesėlės.

Jau 9-tus metus būsto pri-
taikymo darbus organizuojan-
tis Kauno rajono socialinių pas-
laugų centras viešųjų pirkimų 
nustatyta tvarka sudarė sutartis 
su UAB „Linatė sistemos“. Pagal 
pateiktus būsto apžiūros ir pri-
taikymo poreikio nustatymo ak-
tus buvo parengti projektai ir su-
darytos būstų pritaikymo darbų 
sąmatos. Pasak V. Šimkienės, vi-
sos sąmatos sudarytos atsižvel-
giant į realias rinkos kainas. Dar-
bus organizuoti ėmęsi neįgaliųjų 
artimieji savo lėšomis, prisilai-
kydami sudarytų sąmatų, atliko 
būsto pritaikymo darbus (sam-
dė pagal verslo liudijimus dir-
bančius statybininkus), pateikė 
medžiagų ir darbų pirkimą bei 
apmokėjimą už jas patvirtinan-
čius dokumentus, pagal kuriuos 
Kauno rajono socialinių paslau-
gų centras darbų organizato-
riams vėliau sumokėjo. 

Savivaldybės būstų neįgalie-
siems pritaikymo komisijos na-
rė L. Morkūnienė pasakojo, kad 
Domeikavoje ryškių judėjimo ir 
apsitarnavimo sutrikimų turin-
čiam jaunuoliui pritaikytas įva-
žiavimas į būstą – įrengtas pan-
dusas. Atsižvelgiant į vaikino 
poreikius, metalinis pandusas 
buvo net šiek tiek pasiaurintas. 
Auditorė taip pat mini, kad bu-
vo sutaupyta medžiagų, skirtų 
nerūdijančio plieno turėklams 
įrengti. Neįgalaus vaikino arti-
mieji stengėsi, kad pritaikymas 
būtų kuo patogesnis, o ne panau-
doti visi šiems darbams skirti pi-
nigai, todėl lyginant su iš anksto 
sudaryta sąmata sutaupė per 5 
tūkst. eurų. 

Neveronių  seniūni jo je 
16-mečiui paaugliui, turinčiam 
labai ryškių judėjimo ir apsitar-
navimo sutrikimų, pritaikant vo-
nios kambarį ir įvažiavimą į būs-
tą (nupirktas laiptų kopiklis), 
taip pat sutaupyti 867 eurai. 122 
eurais mažiau nei numatyta są-
matoje savarankiškai atlikti vo-
nios kambario pritaikymo dar-
bai ryškių judėjimo sutrikimų 
turinčiam vyrui atsiėjo ir Batnia-
vos seniūnijoje. 

Šie pavyzdžiai – akivaizdus 
įrodymas, kad savarankiškas 
būsto pritaikymas yra ekono-
miškesnis ir labiau atitinka ne-
įgaliųjų poreikius. 

Pievelė už lango – ne 
būsto pritaikymas

Mažeikių rajone praėjusiais 
metais pritaikyta 11 būstų, 
V. Šimkienė patikrino atliktus 
darbus 6-iuose iš jų. Pirmą kar-
tą patikrą šiame rajone atliku-
sios auditorės ataskaitoje mini-
ma, kad užfiksuota faktiškai ne-
padarytų, tačiau būstų pritaiky-
mo darbus atlikusios UAB „Ma-
žeikių butų ūkis“ į atliktų darbų 
aktus įtrauktų darbų.

„Viename atliktų darbų ak-
te užfiksuotas medinių durų 
blokų keitimas stumdomomis 
durimis, pritaikytomis žmonių 
su negalia poreikiams, įver-
tintas 274,95 Eur, – pasakojo 

V. Šimkienė. – Tačiau, neįgalio-
jo šeimos narių teigimu, duris 
jie turėjo savo, statybininkai 
jas tik permontavo ir pritaikė.“ 

Auditorės dėmesio sulau-
kė ir kitas įrašas to paties būs-
to pritaikymo atliktų darbų ak-
te: dirvos paruošimas ir vejos 
užsėjimas. Tokie darbai į būs-
to pritaikymą apskritai negali 
būti įtraukti. 

Patikros metu buvo užfik-
suota ir nedažnai pasitaikanti 
situacija, kai dalis darbų viršijo 
leistiną namo vertės ribą, todėl 
buvo finansuoti iš savivaldybės 
biudžeto. 

Už projektą – pusė 
būsto pritaikymui skirtų 

lėšų? 
Gero įspūdžio auditorei ne-

paliko pirmasis apsilankymas 
Šilutės rajone. Iš 7 neįgaliesiems 
pritaikytų būstų šįkart patikrin-
ti 3. Į savivaldybės kvietimą (at-
liktą mažos vertės pirkimų ap-
klausą) imtis būstų pritaikymo 
neįgaliesiems darbų atsiliepė 
vienintelis rangovas – UAB „Ti-
ma“. Pasak V. Šimkienės, lygi-
nant rangovo pateiktas sąma-
tas bei darbų atlikimo aktuose 
fiksuotas sumas su viešai skel-
biama informacija bei kitų savi-
valdybių analogiškų darbų kai-
nomis, buvo akivaizdžiai maty-
ti, kad Šilutėje jos vidutiniškai 
20–35 proc. didesnės. 

Nemažai klausimų audito-
rei kilo ir vertinat savivaldybei 
priklausančio socialinio būsto 
pritaikymą. „Pirmame aukšte 
gyvenančiam neįgaliajam rei-
kėjo įrengti įvažiavimą į būstą. 
Vietoj lango reikėjo sumontuo-
ti plastikines duris, todėl buvo 
išardyta mūrinė siena, kad per 
įrengtas duris būtų galima pa-
tekti į šalimais įrengtą keltu-
vą, juo nusileisti, – pasakojo V. 
Šimkienė. – Darbai nesudėtingi, 
tačiau prieš juos atliekant buvo 
parengtas projektas, kurio pa-
rengimas atsiėjo net 40 proc. 
būsto pritaikymo darbų vertės, 
arba 1 220,95 eurų. Kodėl buvo 
priimtas toks sunkiai suvokia-
mas sprendimas, savivaldybės 
atstovas paaiškinti negalėjo.“ 
Pasak auditorės, savivaldybės 
atstovas taip pat negalėjo pa-
rodyti ar paaiškinti darbų atli-
kimo aktuose užfiksuotų darbų, 
pagal kuriuos turėjo būti kastas 
ir išvežtas gruntas, 10 km ats-
tumu išgabenta net 3,5 t staty-
binių šiukšlių, įrengtas betono 
trinkelių grindinys ir šaligatvio 
bortelis. 

Neįgaliųjų būstams 
skirtos medžiagos – 

brangesnės už rinkos 
kainą 

Visagino savivaldybėje LND 
įgaliota auditorė patikrino 6 
būstus iš 10 pritaikytų. Nors 
patikra šioje savivaldybėje at-
likta antrą kartą, V. Šimkienė 
pabrėžia, kad iš dviejų rango-
vų pasirinkta UAB „Viksvola“ 
taikė daugelio tikrintų savival-
dybių jau atsisakytą būdą, kai 

darbų atlikimo aktuose kainos 
nurodomos kartu su medžiago-
mis, todėl sunku įvertinti me-
džiagų įsigijimo ir darbų atli-
kimo kainas. 

Tokiais atvejais tenka paly-
ginti su analogiškais darbais ki-
tose savivaldybėse, kur darbų 
atlikimo aktuose išskirtos me-
džiagos, bei viešoje erdvėje skel-
biamomis medžiagų kainomis. 

Toks palyginimas parodė, 
kad medžiagos Visagine perka-
mos apie 20–30 proc. branges-
nės nei kitur: ranktūrių kainos 
didesnės apie 30 proc., durų blo-
kai įsigyti apie 50 proc. bran-
giau už vidutinę rinkos kainą, 
o prie sienos tvirtinamas dušo 
stovas pirktas daugiau nei dvi-
gubai brangiau. Pasak V. Šimkie-
nės, už rangovo nurodytą kainą 
buvo galima nupirkti ir kur kas 
geresnės kokybės duris.

Nors dauguma neįgaliųjų 
jiems pritaikytais būstais daž-
niau džiaugiasi negu skundžia-
si, Visagine pasitaikė atvejis, kai 
moteris guodėsi, kad jau kelin-
tą kartą tenka taisyti jai įrengtą 
nepatogų nuolydį. Gal šį kartą jis 
atitiks neįgaliosios poreikius? 

Nepatogus buvo ir Mažei-
kiuose įrengtas dušas – per 
aukšti jo pado kraštai labai 
sunkina neįgaliosios galimybes 
maudytis. 

Nauja tvarka ir daugiau 
pritaikytų būstų

Nuo šių metų įsigaliojo nau-
jas būsto pritaikymo žmonėms 
su negalia tvarkos aprašas. Ja-
me yra nemažai naujovių. Būs-
tai galės būti pritaikomi tik la-
bai ryškių, ryškių ir vidutinių 
judėjimo bei apsitarnavimo 
poreikių turintiems asmenims, 
kuriems nustatyta slauga arba 
techninės pagalbos priemonių 
poreikis. 

Naujasis aprašas numato, 
kad turi būti sudaromos 2 būs-
tų pritaikymo laukiančiųjų ei-
lės: į pirmąją įtraukiami neįga-
lieji, turintys labai ryškių (slau-
gomi) ir ryškių (judantys neį-
galiojo vežimėliais) judėjimo ir 
apsitarnavimo funkcijų turin-
tys asmenys, į antrąją – viduti-
nių (vaikštantys su ramentais, 
vaikštynėmis ir pan.) judėjimo 
ir apsitarnavimo sutrikimų tu-
rintys asmenys. 

Pirmiausia būstas bus pri-
taikomas dializuojamiems as-
menims, kuriems nustatytas 
slaugos poreikis, antrasis pri-
oritetas numatytas besimo-
kantiems neįgaliesiems, tretie-
ji prioritetų sąraše – dirbantys 
neįgalieji. 

Numatyta ir nauja lėšų 
skirstymo savivaldybėms tvar-
ka – bus atsižvelgiama ne į ben-
drą neįgaliųjų skaičių savival-
dybėje, o į tai, kiek jų įtraukta į 
laukiančiųjų būsto pritaikymo 
sąrašus. Neįgaliųjų reikalų de-
partamento duomenimis, šiais 
metais planuojama pritaikyti 
350 būstų ir patenkinti 46 proc. 
pateiktų prašymų. 

Aldona Milieškienė

Parodos autorės ir lankytojai.

Būstų pritaikymas neįgaliesiems: 
daugiau kontrolės,  

daugiau atsakomybės
(atkelta iš 1 psl.)

„Skaitymas protui tas pats, 
kas fizinis lavinimas kūnui.“

Dž. Adisonas

Mums, žmonėms su negalia, 
skaitymas ypač reikalingas. Jis 
padeda atitrūkti nuo kasdieny-
bės, nugalėti susvetimėjimo ir 
vienišumo jausmą. 

Dar Archimedas sakė, kad 
kiek protingų minčių sudedame 
į galvą, tiek iš jos bus išstum-
ta kvailysčių. Literatūra gali 
mums parodyti visai kitokį pa-
saulį, padėti nukeliauti ten, kur 
niekada nesame buvę.

Pasak rašytojo Neilo Gai-
mano, skaitymas pakloja em-
patijos pamatus, padeda geriau 
suprasti žmogų, skatina burtis 
drauge, veikti kartu, o ne būti 
kiekvienam atskirai, apsitvėrus 
devyniomis sienomis.

Norėčiau atkreipti dėmesį į 
poeziją, nes „ji žmogų daro ty-
resnį ir šviesesnį“ (R. V. Emer-
sonas). Kartais perskaičius vie-

ną eilėraštį galima praturtėti la-
biau negu ištisą romaną. 

Ir vaikams reikėtų parodyti, 
kad skaitymas – malonus užsiėmi-
mas. Tegu jie skaito tai, kas jiems 
patinka, o ne įbrukta suaugusiųjų. 
Viskas, ką jie skaitys, padės jiems 
geriau pažinti pasaulį, kopti tobu-
lėjimo kopėčiomis.

N. Gaimanas rašo, kad savo 
rojų įsivaizduoja kaip milžinišką 
biblioteką. Žmonės, atradę skai-
tymo malonumą, čia visada jau-
čiasi puikiai. Be to, bibliotekoje 
galima pasinaudoti kompiuteriu, 
prisijungti prie interneto. Visa tai 
padeda stiebtis aukštyn.

Sakoma, kad knygos – tai 
minties laivai, plaukiojantys lai-
ko bangomis ir rūpestingai ga-
benantys savo brangų krovinį iš 
kartos į kartą. 

Tad skaitykime! Tobulėkime! 
Juk teisus buvo J. Marcinkevičius, 
sakydamas: „Už viską, kas manyje 
yra geriausio, aš dėkingas knygai.“

Janina OžAlinskAitė 

Skaitykime!
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Daktaras
Aiskauda

Dirbant kompiuteriu ar 
įtemptai žiūrint televizo-

rių, per minutę sumirksima vos 
5–7 kartus (reiktų apie 20), to-
dėl akių nebevilgo ašaros ir jos 
išsausėja. Išsausėjusias akis 
niežti, peršti, prastėja regėjimas. 

Beje, akys gali džiūti ir dėl ki-
tų priežasčių, pvz., rūkymo, kai 
kurių vaistų poveikio bei klimak-
teriniu laikotarpiu (dėl lytinių 
hormonų stokos). 

Pastaba. Jeigu nepavyksta 
akių drėkinimo atstatyti natū-
raliomis priemonėmis, tenka į 
akis lašinti vadinamąsias dirb-
tines ašaras (parduodama vais-
tinėse be recepto).

Pratimas išsausėjusioms 
akims

1. Kokiu nors būdu sušildy-
kite plaštakas (galima patrinti 
vieną į kitą).

2. Ant užmerktų akių 2 mi-
nutėms priglauskite pirštus ar 
delnus. 

3. Po to pamirksėkite, kol 
akių obuolius suvilgys ašaros. 

4. Vėl užsimerkite ir pirštų pa-
galvėlėmis švelniai pamasažuoki-
te akies obuolius bei akiduobes 
(svarbu neliesti blakstienų).

Akių nuovargio rizikos 
grupė ir priežastys

1. Akių nuovargis dažniausiai 
vargina protinio darbo žmones, 
ypač tuos, kuriems tenka ilgai 
dirbti su kompiuteriu.

Patarimas. Būtina kas 45 min. 
daryti bent 3 min. pertraukėles. 
Kitas variantas – kas valandą da-
romos 10 min. pertraukėlės. 

2. Ta pati bėda neretai ištinka 
ir namų šeimininkes bei pensi-
ninkus, jei jie per ilgai žiūri tele-
vizorių (akis vargina greita švie-
sos ir tamsos kaita), o po to dar 
ir neišsimiega. 

3. Ir dirbantiems, ir nedir-
bantiems žmonėms akių nuo-
vargį sukelia: 

sausas oras; skersvėjai; stre-
sai; buvimas dulkėtose, prirūky-
tose, dažų, lako ar kitokių che-
minių medžiagų prisigėrusiose 
patalpose; skaitymas ar kitoks 
įtempto regėjimo reikalaujan-
tis darbas esant silpnai šviesai; 
naudojant akims nepritaikytus 
akinius; esant riebaluotiems, 
dulkėtiems ar subraižytiems aki-
nių lęšiams. 

Netinkama kosmetika
Paraudę, niežtintys vokų 

kraštai, perštintys akių obuo-
liai, pojūtis lyg į akis būtų pa-
tekę smėlio bei susilpnėjusi re-
ga nebūtinai susiję su akių nuo-
vargiu ar apskritai akių senėji-
mu (tai būdinga pusamžiams 
ir vyresniems žmonėms). Taip 
gali atsitikti dėl makiažo prie-
monėse esančių alergizuojan-
čių medžiagų (pvz., sunkiųjų 
metalų, dažų). 

Jei įtariate, kad šiuos nema-
lonius pojūčius galėjo sukelti 
kosmetinė priemonė, nuvalyki-
te jos likučius, ant akių uždėkite 
arbatos kompresus (žr. žemiau). 
Po to savaitę susilaikykite nuo 
pastarosios ir kitų kosmetikos 
priemonių. Jei alergijai būdingi 

požymiai išnyks, nusipirkite ki-
tą makiažo priemonę.

Pratimas pavargusioms 
akims

Pažvelkite į kairę, suskaičiuo-
kite iki 3, po to tą patį padaryki-
te žvelgdami į dešinę, aukštyn ir 
žemyn. Pakartokite tai atvirkštine 
tvarka, t. y. pradėdami nuo žvilgs-
nio į dešinę. Pratimas baigiamas 
akis sukant ratu pagal laikrodžio 
rodyklę ir atvirkščiai (trukmė 1–2 
min.), tartum sektumėte priešais 
jus ratu skraidantį vabzdį.

Arbatos kompresai
Daroma taip: minutę ar pu-

santros du arbatos maišelius 
palaikome karštame vandenyje, 
šiek tiek nuspaudžiame, atsigu-
lame ir šiltus uždedame ant už-
merktų akių. Procedūros truk-
mė – apie 20 min.

Pastaba. Nedidelį akių nuo-
vargį taip pat neblogai gali įveik-
ti ant užmerktų akių uždėti vė-
saus vandens kompresai (pro-
cedūros trukmė apie 10 min.).

Akims reikia žalumos ir 
dangaus mėlio

Prieikite prie lango ir bent 3 
min. pažvelkite į tolumą, paieš-
kokite žalumos. Jei medžių ar ki-
tos augmenijos nėra, pažvelkite 
į dangų – akims reikia ir dangiš-
kos spalvos. Po to užsimerkite 
(svarbu kuo stipriau suspaus-
ti vokus), suskaičiuokite iki 10. 
Kai atsimerksite, kelis ar kelio-
lika kartų greitai pamirksėkite. 

Mėlynos spalvos 
skritulys

Esant trumparegystei, ser-
gant katarakta, glaukoma, at-
siradus nerviniam dirglumui, 
galvos skausmui naudinga ke-
letą kartų per dieną (pvz., darbe 
per pertraukėles) 1–2 m atstu-
mu pažiūrėti į ne mažesnį kaip 
pusantro sprindžio skersmens 
mėlynos spalvos skritulį (tai 
gali būti mėlynu popieriumi ar 
audeklu aptrauktas kartonas). 

Paaiškinimai:
Trumparegystė – kai blogai 

matomi tolimi daiktai.
Katarakta – akies lęšiuko 

drumstis.
Glaukoma – akių liga, kuriai 

būdinga aukštas akispūdis ir to-
lydžio silpnėjantis regėjimas.

Mėlyna spalva vengtina: šal-
čio metu, esant raumenų spaz-
mams, padidėjus arteriniam 
kraujospūdžiui, sutrikus širdies 
ritmui, sergant lėtiniu reumatu. 

Didžiausias akių 
draugas – mėlynės

Jose yra karoteno, vitaminų 
B1, B2, B6, C, E, dažinių medžia-
gų, fosforo, kalcio, kalio, magnio, 
mangano, natrio, pektinų ir dar 
kitokių naudingų dalykų. 

Šviežios mėlynių uogos 1,5–2  
mėn. valgomos po 0,5 stiklinės 
4–5 kartus per dieną prieš valgį. 
Šios uogos sustiprina regos aš-
trumą, praplečia regėjimo lauką, 
sumažina akių nuovargį. 

Įsidėmėtina!
Mėlynių nedera vartoti ser-

gantiems infekcinės kilmės vi-
duriavimu, susilpnėjus žarnyno 
peristaltikai, atsiradus tulžies la-
takų diskinezijai.

Daržovių sulčių mišiniai 
Pasirinktinai geriami daržo-

vių sulčių mišiniai (būtina lai-
kytis proporcijų; skaičiai reiš-
kia šaukštus): 

a) morkų – 10, špinatų – 6; 
b) morkų – 7, salierų – 5, trū-

kažolės (liaudyje labiau paplitęs 
cikorijos pavadinimas) – 2, pet-
ražolių – 2.

Per dieną galima išgerti 1–2 
stiklines šviežiai išspaustų sul-
čių mišinių. 

Morkų sultys
Jeigu nėra galimybės pasiga-

minti vieno ar kito sulčių mišinio, 
patartina vartoti vien tik morkų 
sultis. Morkų sultys vartojamos 
dėl jose esančio karoteno (pro-
vitamino A), kuris organizme 
virsta vitaminu A ir stiprina regą. 

Morkos ir jų sultys tinka 
ne visiems

1. Valgyti morkas ir gerti jų 
sultis nepatartina žmonėms, ku-
rių organizmas prieš šio auga-
lo medžiagas „protestuoja“ įvai-
riais nemaloniais pojūčiais. 

2. Morkos ir jų sultys netiks 
paūmėjus skrandžio ir dvylika-
pirštės žarnos opaligei, plonosios 
žarnos uždegimui, viduriuojant ir 
dar kai kuriais kitais atvejais.

Kas žinotina apie 
karoteną

a) karotenas, veikiamas sau-
lės (ir kitų šviesos šaltinių), 
suỹra. Todėl morkų sultys turi 
būti gaminamos prieš pat varto-
jimą. Nepatartina kaupti tarkuo-
tų morkų ar jų sulčių atsargų net 
vienai ar kitai valandai; 

b) iš morkų, sutarkuotų 
smulkia trintuve, organizmas 
įsisavina 20 % karoteno. Tą pa-
tį padarius stambia trintuve, šie 
procentai sumažės 4 kartus; 

c) tarkuotas morkas pagardi-
nus augaliniu aliejumi ar grieti-
ne, karoteno įsisavinimas padi-
dėja apie 2,5 karto; 

d) mūsų organizmas geriau 
įsisavina virtų morkų karoteną. 
Beje, ir paties karoteno virtos 
morkos turi pastebimai daugiau; 

e) karoteno esama ne vien 
tik morkose, bet taip pat ir mo-
liūguose, avietėse, pomidoruo-
se, erškėčių, aktinidijų, serben-
tų, šaltalankių vaisiuose.

Romualdas OGinskAs

„Bičiulystės“ skaitytojai domisi, 
kada neįgaliesiems priklauso pa-
kartotinė ir palaikomoji reabili-
tacija. Pateikiame Sveikatos ap-
saugos ministerijos paaiškinimą. 

Dėl medicininės reabilitacijos 
paslaugų skyrimo pacientas turė-
tų kreiptis į gydantį (ar šeimos) 
gydytoją. Jis, vadovaudamasis Lie-
tuvos Respublikos sveikatos ap-
saugos ministro 2008 m. sausio 
17 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl medi-
cininės reabilitacijos ir sanatori-
nio (antirecidyvinio) gydymo or-
ganizavimo“ patvirtintu Suaugu-
siųjų atrankos ir siuntimo į me-
dicininės reabilitacijos sveikatos 
priežiūros įstaigas tvarkos apra-
šu, turėtų siųsti pacientą fizinės 
medicinos ir reabilitacijos gydy-
tojo konsultacijai ir vėliau, vado-
vaudamasis šio gydytojo konsul-
tacijos išvada, esant biosocialinių 
funkcijų sutrikimui, skirti medici-
ninį reabilitacinį gydymą.

Suaugusiųjų atrankos ir siun-
timo į medicininės reabilitaci-
jos sveikatos priežiūros įstaigas 
tvarkos apraše ir Medicininės 
reabilitacijos paslaugų etapuose 
yra numatyta, kad pirmuosius 2 
ar 3 metus po Neįgalumo ir dar-
bingumo nustatymo tarnybos 
nustatyto darbingumo sumažė-
jimo ar specialiųjų poreikių pa-
didėjimo dėl judamojo atramos 
aparato pažeidimų, nervų siste-
mos ligų, regos ar klausos funk-
cijos sutrikimo skiriama pakar-
totinė reabilitacija.

Vėliau, pradedant ketvirtai-
siais metais po negalios pripa-
žinimo, neįgaliesiems visą ne-
galios laikotarpį kiekvienais me-

tais gali būti taikoma palaikomo-
ji reabilitacija.

Aukščiau minėtu įsakymu 
patvirtintame Medicininės rea-
bilitacijos paslaugų suaugusie-
siems teikimo specialiųjų rei-
kalavimų apraše numatyta, kad 
pakartotinė ar palaikomoji re-
abilitacija skiriama asmenims, 
pripažintiems nedarbingais, ku-
riems teisės aktų nustatyta tvar-
ka pripažintas 0–25 proc. dar-
bingumo lygis; iš dalies darbin-
giems asmenims, kuriems teisės 
aktų nustatyta tvarka nustatytas 
30–40 proc. darbingumo lygis; 
asmenims, sulaukusiems senat-
vės pensijos amžiaus, kuriems 
teisės aktų nustatyta tvarka yra 
pripažintas didelis specia liųjų 
poreikių lygis.

Taip pat yra įteisinta nuosta-
ta, kad į medicininę reabilitaci-
ją dėl tos pačios ligos pacientai 
pagal indikacijas siunčiami vie-
no kurso per vienus kalendori-
nius metus.

Pakartotinė ir palaikomoji 
reabilitacija skiriama be pirmo-
jo medicininės reabilitacijos eta-
po, t. y. prieš vykstant į sveika-
tos priežiūros įstaigą, teikiančią 
pakartotinės ar palaikomosios 
reabilitacijos paslaugas, neįga-
liam pacientui nebūtinai turi bū-
ti skirtos net ir pavienės (dažnai 
paciento apmokamos) medicini-
nės reabilitacijos paslaugos. Ir 
pakartotinės (ar palaikomosios) 
reabilitacijos paslaugos, ir maiti-
nimo, pragyvenimo išlaidos yra 
apmokamos Privalomojo svei-
katos draudimo fondo biudže-
to lėšomis.

Vadovaujantis ES galiojančiu 
apibrėžimu, reta liga – tai li-

ga, kuria serga mažiau nei 5 iš 
10 tūkst. gyventojų. Šios ligos 
labai įvairios: jos gali pažeis-
ti bet kurį žmogaus organą ar 
net kelias organizmo sistemas. 
Šiuo metu žinoma iki 8 tūkst. 
retų ligų, 80 proc. jų yra gene-
tinės, kitos – retos hematologi-
nės, onkologinės, autoimuninės, 
infekcinės ir kitos ligos. Apskai-
čiuota, kad retomis ligomis ser-
ga apie 6 proc. populiacijos (1 iš 
17 asmenų); Europos Sąjungos 
šalyse narėse tai sudarytų apie 
30 mln. gyventojų, Lietuvoje – 
apie 180 tūkst. gyventojų.

Atėjęs pas gydytoją, kiekvie-
nas pacientas tikisi pagalbos. 
Bet kaip medikui atpažinti li-
gą, su kuria niekada nebuvo su-
sidūręs. Kaip tirti, gydyti ir ste-
bėti pacientą, jeigu patirties nė-
ra? Kartais reta liga pasireiškia 
būdingais simptomais ir požy-
miais, tuomet ją atpažinti len-
gviau. O kartais ji tarsi beveidė. 
Šiuo metu žinoma gerokai dau-
giau nei 400 genetinių sindro-
mų, pasireiškiančių vadinamąja 
nesindromine intelektine nega-
lia (pacientui stebimas tik raidos 
atsilikimas vaikystėje ar protinis 
atsilikimas paaugus, bet nėra jo-

kių kitų būdingų požymių). Tad 
dažnu atveju reta liga yra viso 
paciento gyvenimo liga. Todėl la-
bai svarbu išmokti gyventi su ja 
ir bendradarbiauti su medikais, 
kad būtų suvaldyti ligos simpto-
mai bei užtikrinta geriausia įma-
noma sveikata.

Ilgai retoms ligoms nebuvo 
skiriama pakankamo dėmesio. 
1997 m. Prancūzijoje buvo įkur-
tas informacijos apie retas ligas 
portalas Orphanet. Dabar tai – 
didžiulė organizacija, vienijanti 
daugiau nei 40 pasaulio šalių at-
stovus. Organizacijos interneti-
niame puslapyje pateikiama išsa-
mi informacija apie beveik visas 
retas ligas – jų diagnostinius tyri-
mus ir laboratorijas, specialistus 
ir klinikinius centrus, pacientų or-
ganizacijas ir mokslinius tyrimus.

2004 m. retų ligų veikla pra-
dėta ir Lietuvoje. Jos pradinin-
kas – VUL Santariškių klinikų 
Medicinos genetikos centras. 
Santariškių klinikose įkurti retų 
ligų kompetencijos ir koordina-
ciniai centrai. Šiuo metu VUL SK 
įkurti per 30 vaikų ir suaugusių 
kompetencijos centrų, kuriuose 
teikiama kvalifikuota pagalba 
visiems Lietuvos gyventojams, 
sergantiems retomis ligomis.

„Bičiulystės“ inf. 

Kaip įveikti akių 
išsausėjimą ir nuovargį 

Konsultuojame, komentuojame

Medicininė reabilitacija 
neįgaliesiems

Retomis ligomis serga apie 
6 proc. planetos gyventojų
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Dažnas iš mūsų daugiabučio 
laiptinėje, kartais kieme re-

gime vaiką, kitą kartą – paauglį, 
kantriai už pavadėlio vedžiojan-
tį gražų šuniuką. Nejučia dingteli 
mintis, kad toje šeimoje nešykšti-
ma lėšų ir dėmesio auginant bei 
prižiūrint naminį gyvūną, vai-
kų širdelėse skiepijamas supra-
timas ir meilė gamtos tvariniui. 
Gal rečiau susimąstome, kodėl 
ne taip dažnai matome vaizdą, 
kai paauglys, mergina ar vaiki-
nas už parankės vedasi močiutę, 
senelį, silpnaregį, kitokį neįgalų-
jį pakvėpuoti grynu oru, o gal – į 
parduotuvę, koncertą. Kažkodėl 
dėmesys, atjauta ir būtiniausia 
pagalba net savo šeimos seno-
liui, neįgaliajam neretai būna ap-
gailėtinai menka. Dar skaudžiau, 
kai artimieji arba aplinkiniai pik-
tnaudžiauja vienišo neįgaliojo 
patiklumu ir bejėgiškumu.

Gerai, kai žiniasklaida ne tik 
atskleidžia abejingumo seno-
liams ir neįgaliesiems faktus, bet 
ir pasakoja apie taurius gerada-
rius, kurie be jokių išskaičiavimų 
tiesia pagalbos ranką likimo nu-
skriaustiesiems. 

Yra nemažai išleista įdomių 
knygų apie regėjimo negalią tu-
rinčius žmones. Dauguma jų – 
apie išskirtines, visuomenėje po-
puliarias asmenybes. „Gimtinės“ 
leidykla iš Vilniaus jau gyvuojan-
ti 25 metus, planuoja išleisti žur-
nalisto, kultūros istoriko dr. Kazio 
Račkausko dokumentinių apy-
braižų knygą „Matanti širdimi“. 
Joje bus nuotraukomis, laiškais ir 
dokumentais iliustruoti pasakoji-

mai apie Lietuvos miestuose ir ra-
jonuose gyvenančių regėjimo ne-
įgaliųjų kasdienybę, jų santykius 
su artimaisiais, valdžios ir visuo-
menės atstovais, apie šių jautrių 
žmonių džiugias ir skaudžias aki-
mirkas. Šios knygos rengimą pa-
laiko Lietuvos žurnalistų sąjun-
gos vadovybė, globoja Tėviškės 
pažinimo paramos fondas, kau-
piantis aukas tautos paveldo puo-
selėjimui ir humanitarinio turinio 
literatūros leidybai.

Vienoje iš būsimos knygos 
apybraižų ketinama papasakoti 
apie visiškai nematančią kaišia-
dorietę Aleksandrą Račkauskaitę. 
Jos regėjimas ėmė silpnėti po vai-
kystėje persirgtos sunkios ligos. 
Todėl teko nutraukti mokslą. Bet 
ji buvo smalsi, gabi, savarankiškai 
lavinosi, dirbo tėvų ūkyje ir į savo 
imlią širdį bei atmintį kaip gyve-
nimo kraitį kaupė sodžiaus seno-
lių išmintį ir kūrybinę išmonę, o 
iš auksarankės motinos perėmė 
audėjos patirtį, darbštumą, pa-
garbą ir meilę žmonėms. Pokariu 
su tėvais rėmė Didžiosios kovos 
apygardos įkūrėjo Jono Misiūno-
Žalio Velnio vadovaujamus par-
tizanus, kurie jos tėvų sodybo-
je buvusioje gimtojo Bekštonių 
kaimo (Kaišiadorių r.) pamiškė-
je apsistodavo persirišti žaizdų, 
pavalgyti ir atsigaivinti,.

Blogėjant regėjimui ir mirus 
tėvams, Aleksandra liko vieni-
ša, nes savo šeimos nesukūrė, 
todėl prisiglaudė sesers šeimos 
namuose, Kaišiadoryse. Bet ne-
sėdėjo sudėjusi rankų: įstojo į 
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 

sąjungą (LASS), išmoko Brailio 
rašto, sėkmingai dirbo Kauno 
aklųjų kombinate. Moteris noriai 
dalyvavo visuomeninėje ir kul-
tūros veikloje, tapo silpnaregių 
respub likinio skaitovų konkurso 
prizininke. Labai džiaugėsi, kai, 
LASS padedant, jai buvo skirtas 
atskiras patogus butas. Bet il-
gainiui Aleksandros regėjimas 
visiškai nusilpo, tapo I grupės 
neįgaliąja. Tikra paguoda buvo 
tai, kad kiekvieną darbo dieną 
po vieną valandą ją lankė ir bui-
ties reikalus tvarkyti padėjo so-
cialinė darbuotoja, o maltiečiai 
rytais atveždavo maisto. 

Nemalonumai prasidėjo po 
to, kai 2012 metų rudenį, Alek-
sandrai nežinant, Kaune buvo 
nustatytas specialusis nuolati-
nės slaugos poreikis. Nuo to lai-
ko prabėgo treji metai, o mote-
ris taip nieko ir nesužinojo apie 
naują savo statusą ir kad jai dėl 
to nuo 2012-ųjų spalio papildo-
mai prie pensijos paskirta 900 
litų išmoka kas mėnesį. Nega-
vo ji tų pinigėlių, nesulaukė jo-

kios kasdienės slaugos, nieko 
negirdėjo apie nuolatinę slau-
gytoją. Bet maždaug nuo 2015-
ųjų vidurio viena giminaitė, jau 
anksčiau neaiškiu būdu įgavusi 
teisę disponuoti šios neįgalio-
sios lėšomis, ėmė visaip vilioti 
Aleksandrą palikti savo butą ir 
apsigyventi pas ją. Aleksandra 
nepakluso keistoms vilionėms, 
bet dėl patirto didelio psicho-
loginio spaudimo visiškai sutri-
ko jos sveikata. Dabar ji sunkios 
būklės guli slaugos ligoninėje. 

„Gimtinės“ leidykla maloniai 
kviečia visus geros valios žmo-
nes į talką. Pirmiausia prašome 
regėjimo negalia turinčiųjų pa-
dedant artimiesiems kuo išsa-
miau ir konkrečiau parašyti apie 
save, apie savo ryškiausius švie-
sius ir skaudžius išgyvenimus. 
Svarbu prisistatyti, papasakoti 
esminius dalykus suprantamai, 
tiksliai, nieko neišgalvoti, teisin-
gai apibūdinti savo buities būk-
lę, sveikatos ir dvasinio gyveni-
mo rūpesčius bei nuoskaudas, 
jų priežastis ir galimus sprendi-
mus. Praverstų gauti visa tai pa-
tvirtinančių dokumentų kopijų, 
nuotraukų. Prašome vengti abs-
trakčių laiškų, prasimanymų, 
spėlionių, nesuklaidinkime lei-
dyklos ir knygos autoriaus nepa-
grįstais skundais bei kaltinimais. 

Lauksime Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių sąjungos, jos filialų ir 
organizacijų visapusiškos pagal-
bos, laiškų, patarimų, nuotrau-
kų ir dokumentų apie įdomios 
biografijos savo narius. Siekia-
me drauge geranoriškai įsigilinti 

Kilni geradarystė – tarsi gaivi žmogiškumo sula
į šių ypač jautrios sielos žmonių 
pasaulį, geriau pažinti labiausiai 
pažeidžiamus, tuos, kurie visiškai 
nemato, kuriems nustatytas spe-
cialusis nuolatinės slaugos porei-
kis, kaip jis realiai tenkinamas. 

Lauksime regėjimo negalią 
turinčiųjų šeimos narių, arti-
mųjų, kolegų, kaimynų, sociali-
nių darbuotojų ir visuomeninių 
organizacijų atstovų objektyvių, 
principingų pasakojimų, laiškų, 
pasiūlymų ir nuotraukų. Tik jū-
sų pagalbos dėka galime giliau ir 
teisingiau sužinoti apie regėjimo 
negalią turinčių žmonių gyven-
seną, kaip faktiškai jais rūpinasi 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterija, Neįgalumo ir darbingu-
mo nustatymo tarnybos skyriai, 
medikai, savivaldybių skyriai, 
socialiniai darbuotojai, LASS bei 
kitos organizacijos.

Jūsų išsamių ir konkrečių pa-
sakojimų bei patarimų lauksi-
me kuo greičiau, bet net vėliau 
kaip iki 2016-ųjų liepos 1 die-
nos. Prie kiekvienos nuotraukos 
būtinas prierašas: kas, kada joje 
įamžinta, kas fotografavo. Teks-
tus pageidautina surinkti kom-
piuteriu, o jeigu rašysite ranka – 
siųskite gerai įskaitomus, ypač 
aiškiai prašome rašyti vardus, 
pavardes, gimimo ir kitas datas, 
vietovardžius, adresus ir tele-
foną. Laiškus siųskite el. paštu  
leonarda.rakauskien98@gmail.
com arba paštu: „Gimtinė“ p.d. 
267, LT-03102 Vilnius-9.

Jonas Dzūkelis
„Gimtinės“ leidyklos mokslinis 

vadovas

Aleksandra Račkauskaitė.

Kiekvieną dieną susiduria-
me su gyvenimo realybe. 

Ir ji nebūtinai saldi, meili, bet 
ir skaudi, rūškana, slegianti. Ta-
čiau visada šalia atsiranda žmo-
gus, daiktas, vietovė ar aplinka, 
kurie mus pradžiugina, atsklei-
džia gyvenimo grožį. 

Šiandien noriu pasidalyti 
mintimis apie Alytaus „Artrito“ 
klubo senjores Onutę Kavaliaus-
kienę ir Magdutę Sinkevičienę. 
Tai moterys, suvokiančios, kas 
yra laimė, džiaugsmas, pasise-
kimas, grožis. Jos pajuto, koks 
žiaurus gali būti likimas, kai šalia 
nėra artimo žmogaus, o nuolati-
ne gyvenimo pakeleive tampa li-
ga. Susitikimai su šiomis moteri-
mis padeda suprasti, kad nerei-
kia eikvoti energijos mintims: 
ką apie mane žmonės pagalvos, 
ar aš atitinku savo įsivaizduoja-
mą idealą, o gal man dar reikia 
pasitempti? Jos man padėjo su-
prasti, kad kiekvienas iš mūsų 
esame skirtingas, unikalus, tad 
pirmiausia reikia pažinti save, o 
tada galėsi padėti ir kitiems, sa-
vo likimo draugams .

„Aš viena, – sako Magdutė. – 
Jau seniai visiškai viena. Nors 
turiu stogą virš galvos, bet jis 
manęs nešildytų, jei šalia ne-
būtų gerų žmonių, kurie užpil-
do tuštumą. Bet aš laiminga: 
galiu rašyti eilėraščius ir skirti 
juos draugams, klausytis muzi-
kos, dainuoti. Man patinka, kad 
turiu į ką remtis. „Artrito“ klu-
bo bičiulių dėka gerai jaučiuosi. 

Džiaugiuosi, kad jie su manimi. 
Neįsivaizduoju savo gyvenimo 
be Bronės Merkininkienės, Zi-
tos Ryliškienės, Zitos Bekešienės 
ir kitų. Meldžiuosi už juos. Ačiū, 
kad esate drauge. Su jumis mano 
gyvenimas yra gražesnis“, – sako 
M. Sinkevičienė. 

O. Kavaliauskienė – reikli, 
principinga, bet atlaidi, verti-
nanti žmonių atvirumą, atsako-
mybę, darbštumą. Ji gyvena pri-
siminimų akimirkomis, kai jau-
tėsi laiminga, mylima ir kupina 
jėgų. Tokia ji buvo augindama 
dukrą, dainuodama keliuose an-
sambliuose, kurdama rankdar-
bius. Grožis išlieka, nors regėji-
mas, kiti negalavimai neleidžia 
užsiimti taip mėgstama veikla. 

Onutė yra sakiusi, kad gyve-
nimas yra nuostabus, nors jis 
mus mėto į visas puses. Pragy-
venti metai suteikia žinių, patir-

ties, nors pasiima ir savo duoklę. 
Onutė galvoja apie gerus daly-
kus, kurie tokiu sunkiu metu jai 
padeda atsigauti. Ją aplankiusi 
visuomet sulaukiu jos rankomis 
sukurtų dovanėlių, už kurias esu 
labai dėkinga.

Trumpalaikės nesėkmės ar 
ligos negali užgožti gyvenimo 
grožio. Nuopuoliai ir pakilimai 
ir yra gyvenimas. Ryžkimės drą-
siems sprendimams ir keiski-
me gyvenimą, nors iš pradžių ir 
bus baisu, nes privalėsime išeiti 
iš „komforto zonos“. Tačiau vė-
liau džiaugsimės tuo, ką pada-
rėme. Atsivers naujos galimy-
bės, tapsime stipresni, drąses-
ni, laimingesni. 

Norėčiau, kad jūsų, Onute ir 
Magdute, akys šypsotųsi net ta-
da, kai šypsenai jėgų pritrūks-
ta lūpos.

Romutė UDRAkienė

Seimas po pateikimo pritarė eu-
ropiniam Neįgaliųjų socialinės 
integracijos įstatymo pataisų 
projektui Nr. XIIP-3869. Įstaty-
mą siūloma papildyti nuostata, 
numatančia, kad sprendimą pri-
taikyti daugiabučio namo ben-
drojo naudojimo objektus neįga-
liųjų specialiesiems poreikiams 
priima butų ir kitų patalpų savi-
ninkai Civilinio kodekso nusta-
tyta tvarka. Jeigu butų ir kitų pa-
talpų savininkų susirinkime pri-
imamas sprendimas nepritaikyti 
daugiabučio namo bendrojo nau-
dojimo objektų neįgaliųjų specia-
liesiems poreikiams, sprendimą 
pritaikyti daugiabučio namo ben-
drojo naudojimo objektus neįga-
liųjų specialiesiems poreikiams, 
kai toks pritaikymas finansuo-
jamas ne iš bendrojo naudojimo 
objektų savininkų lėšų, priima sa-
vivaldybės vykdomoji institucija, 
gavusi buto ir kitų patalpų savi-
ninko prašymą dėl būsto pritai-
kymo neįgaliajam, vadovauda-
masi socialinės apsaugos ir dar-
bo ministro nustatyta būsto pri-
taikymo neįgaliesiems tvarka.

Sprendimą pritaikyti dau-
giabučio namo bendrojo nau-
dojimo objektus neįgaliųjų spe-
cialiesiems poreikiams, kai toks 
pritaikymas finansuojamas ne iš 
bendrojo naudojimo objektų sa-

vininkų lėšų, priėmusi savivaldy-
bės vykdomoji institucija turėtų 
užtikrinti, kad daugiabučio na-
mo bendrojo naudojimo objek-
tų pritaikymas neįgaliųjų specia-
liesiems poreikiams būtų atliktas 
nesumažinant kitų daugiabučio 
namo butų ir kitų patalpų savi-
ninkų nekilnojamojo turto vertės.

Taip pat siūloma nustatyti, 
kad šio įstatymo nuostatos būtų 
taikomos ne tik Lietuvos Respu-
blikos, bet ir Europos Sąjungos 
valstybės narės piliečiams ir jų 
šeimos nariams, kuriems teisės 
aktų nustatyta tvarka išduoti do-
kumentai, patvirtinantys jų tei-
sę gyventi Lietuvos Respubliko-
je, asmenims, kuriems, vadovau-
jantis Europos Sąjungos sociali-
nės apsaugos sistemų koordina-
vimo reglamentais, turi būti tai-
komas šis įstatymas, ir užsienie-
čiams, turintiems Lietuvos Res-
publikos ilgalaikio gyventojo lei-
dimą gyventi Europos Sąjungoje.

Teikiamu projektu taip pat 
siūloma tikslinti neįgaliųjų  
socia linės integracijos politikos 
formavimą ir įgyvendinimą.

Projektui po pateikimo vien-
balsiai pritarė 86 Seimo nariai. 
Numatoma svarstymo plenari-
niame posėdyje data – balan-
džio 14 d.

„Bičiulystės“ inf. 

Aktualijos

Siūloma, kad sprendimą dėl 
bendrojo naudojimo objektų 

pritaikymo priimtų savivaldybė

Tegul visuomet šypsosi akys

Onutė Kavaliauskienė. Magdutė Sinkevičienė.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 9.05 – orai.  7.05, 7.35, 
8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, balandžio 4 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

10/11 s. 10:00 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 7/1 s. (47 s.) (kart.). 11:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 11:30 Bė-
dų turgus. (Subtitruota, kart.). 12:15 
Savaitė. (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:05 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Orai. 16:10 Premjera. 
Komisaras Štolbergas. N-7. 7/2 s. (48 
s.). 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 19:15 
Sportas. 19:18 Orai. 19:30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. Verslas. Kultū-
ra. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 Spor-
tas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 Teisė žinoti. 22:25 Trumposios 
žinios. 22:30 Premjera. Autistės. 23:30 
Trumposios žinios. 23:35 Durys atsida-
ro. 00:05 Gyvenimas. (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 10/11 s. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Naciona-
linė paieškų tarnyba. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Teisė žinoti. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Karinės 
paslaptys. (kart.).

Antradienis, balandžio 5 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

10/12 s. 10:00 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 7/2 s. (48 s.) (kart.). 11:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 11:25 
Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 
12:15 Autistės. (subtitruota, kart.). 
13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Orai. 16:10 Premjera. Komisaras Štol-
bergas. N-7. 7/3 s. (49 s.). 17:10 Klaus-
kite daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu 
į gestų kalbą). 19:15 Sportas. 19:18 
Orai. 19:30 Emigrantai. 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. Vers-
las. Kultūra. 21:05 Dėmesio centre. 
21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Lo-
terija „Jėga“. 21:30 Delfinai ir žvaigž-
dės. 23:15 Trumposios žinios. 23:20 
Premjera. Kapitonas Alatristė. N-7. 
5 s. 00:20 Trumposios žinios. 00:25 
Septynios Kauno dienos. 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:10 Komisaras Rek-
sas. N-7. 10/12 s. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Emigrantai. (kart.). 04:00 LRT radi-
jo žinios. 04:05 Delfinai ir žvaigždės. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Delfinai ir žvaigždės. (tęsinys, kart.).

trečiadienis, balandžio 6 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

11/1 s. 10:00 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 7/3 s. (49 s.) (kart.). 11:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 11:30 
Emigrantai. (kart.). 12:25 Istorijos de-
tektyvai. (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:05 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Orai. 16:10 Premjera. Ko-
misaras Štolbergas. N-7. 7/4 s. (50 s.). 
17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 19:15 Spor-
tas. 19:18 Orai. 19:30 Gyvenimas. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
Verslas. Kultūra. 21:05 Dėmesio centre. 
21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loteri-
ja „Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 22:45 
Trumposios žinios. 22:50 Pinigų karta. 
23:20 Premjera. Kapitonas Alatristė. 
N-7. 6 s. 00:20 Trumposios žinios. 00:25 
Kelias į namus. 01:00 LRT radijo žinios. 
01:10 Komisaras Reksas. N-7. 11/1 s. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Gyvenimas. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:10 Auksinis 
protas. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Auksinis protas. (tęsinys, kart.). 
05:30 Pinigų karta. (kart.).

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

11/2 s. 10:00 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 7/4 s. (50 s.) (kart.). 11:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 11:30 Gy-
venimas. (kart.). 12:25 Stilius. (kart.). 
13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:20 Premjera. Čikagos po-
licija. N-7. 1 s. 17:10 Klauskite dakta-
ro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 19:15 Sportas. 19:18 Orai. 19:30 
Specialus tyrimas. 20:25 Loterija „Keno 

Loto“. 20:30 Panorama. Verslas. Kultū-
ra. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Lo-
terija „Jėga“. 21:00 LRT forumas. 21:55 
Trumposios žinios. 22:00 Premjera. Bor-
nas. Sunaikinta tapatybė. N-14. 24:00 
Trumposios žinios. 00:05 Istorijos de-
tektyvai. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 
01:10 Komisaras Reksas. N-7. 11/2 s. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Specialus tyrimas. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
LRT forumas. (kart.). 05:00 LRT radijo 
žinios. 05:10 Stilius. (kart.).

Penktadienis, balandžio 8 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

11/3 s. 09:55 Klausimėlis.lt. 10:10 Čika-
gos policija. N-7. 1 s. (kart.). 11:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 11:30 
Specialus tyrimas. (kart.). 12:25 Kari-
nės paslaptys. (kart.). 13:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:05 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:20 Prem-
jera. Čikagos policija. N-7. 2 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su ver-
timu į gestų kalbą). 18:40 Sportas. 18:43 
Orai. 18:50 Klausimėlis.lt. 19:20 Brolių 
Grimų pasakos. 13 s. Sumani sodietė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. Verslas. Kultūra. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 
21:00 Duokim garo! 22:40 Trumposios 
žinios. 22:45 Premjera. Svetima šalis. 
N-14. 00:35 Trumposios žinios. 00:40 
Klausimėlis.lt. (kart.). 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 
11/3 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:10 Pavojingi jaus-
mai. 47, 48 s. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:10 Giminės. Gyvenimas  tę-
siasi 2. 4 s. (kart.). 05:00 LRT radijo ži-
nios. 05:05 Gyvenimas. (kart.).

Šeštadienis, balandžio 9 d. 
06:05 Bėdų turgus. (Subtitruota, 

kart.). 06:45 Specialus tyrimas. (kart.). 
07:40 Karinės paslaptys. 08:30 Misija: 
Vilnija. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 09:30 
Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, Lietuva. 
10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas rytas, 
Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 Labas 
rytas, Lietuva. 12:00 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Neįtikėtini Afrikos laukiniai 
gyvūnai. 5 d. Tikrieji savanos valdovai. 
(subtitruota). 13:00 Pasaulio dokumenti-
ka. Premjera. Akistatos. 7 s. Kalas prieš 
Tebaldi: tigrė ir balandė. (subtitruota). 
14:00 Premjera. Daktaro Bleiko paslap-
tys 2. N-7. 2/5, 2/6 s. 16:00 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 16:15 Popie-
tė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota). 
16:45 Sveikinimų koncertas. 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 18:40 
Sportas. 18:43 Orai. 18:50 Bėdų turgus. 
(Subtitruota). 19:40 Stilius. 20:25 Lote-
rijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Pano-
rama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 
LRT 90-mečiui skirtas projektas „90 dainų 
– 90 legendų“. 22:40 Trumposios žinios. 
22:45 Premjera. Neramios širdys. N-7. 
(subtitruota). 00:50 Trumposios žinios. 
00:55 Pasaulio dokumentika. Neįtikėti-
ni Afrikos laukiniai gyvūnai. 5 d. Tikrie-
ji savanos valdovai. (subtitruota, kart.). 
01:50 Pasaulio dokumentika. Akistatos. 
7 s. Kalas prieš Tebaldi: tigrė ir balandė. 
(subtitruota, kart.). 02:45 Daktaro Blei-
ko paslaptys 2. N-7. 2/5, 2/6 s. (kart.). 
04:40 Durys atsidaro. (kart.). 05:05 Emi-
grantai. (kart.).

Sekmadienis, balandžio 10 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu. (Subtitruota, kart.). 06:35 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji že-
mė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Premjera. Pasakininkas. 
Hanso Kristiano Anderseno šiuolaiki-
nė klasika. 23 s. 09:30 Premjera. Zoro 
kronikos. 1 s. 10:00 Gustavo enciklo-
pedija. (Subtitruota). 10:30 Mūsų gyvū-
nai. 11:00 Vaikų ir moksleivių televizijos 
konkursas „Dainų dainelė 2016“. 12:40 
Pasaulio dokumentika. Premjera. Salų 
gamtos slėpiniai. 3 d. Galapagai. Dar-
vino rojus. (subtitruota). 13:35 Premje-
ra. Agata Kristi. Mįslingos žmogžudys-
tės. 2 s. Kortas ant stalo. N-7. 15:10 
Premjera. Pavojingi jausmai. 49, 50 s. 
2015 m. 16:00 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų kalbą). 16:15 Istorijos detekty-
vai. 17:05 Klausimėlis.lt. (kart.). 17:30 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 18:30 
Šiandien. (su vertimu į gestų kalbą). 
18:50 Sportas. 18:53 Orai. 19:00 Ke-
liai. Mašinos. Žmonės. 19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 21:00 Premjera. Giminės. Gyve-
nimas tęsiasi 2. 5 s. 21:50 Trumposios 
žinios. 21:55 Premjera. Milijardierius ir 
blondinė. N-7. 23:25 Trumposios žinios. 
23:30 Pasaulio dokumentika. Salų gam-
tos slėpiniai. 3 d. Galapagai. Darvino ro-
jus. (subtitruota, kart.). 00:25 Agata Kris-
ti. Mįslingos žmogžudystės. 2 s. Kortas 
ant stalo. N-7. (kart.). 02:00 Auksinis 
protas. (kart.). 03:15 Savaitė. (kart.). 
04:05 Klausimėlis.lt. (kart.). 04:20 LRT 
90-mečiui skirtas projektas „90 dainų – 
90 legendų“. (kart.).

Pirmadienis, balandžio 4 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Simp-

sonai (33). N-7. 07:25 Simpsonai (34). 
N-7. 07:55 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7. 08:25 Ponas Jangas (26). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2312). N-7. 10:00 
Paskutinis iš Magikianų (3). N-7. 10:30 
Paskutinis iš Magikianų (4). N-7. 11:00 
Garfildas. 12:30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. N-7. 13:00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis. N-7. 13:30 Simpso-
nai (35). N-7. 14:00 Simpsonai (1). N-7. 
14:30 Mažoji nuotaka (375). N-7. 15:00 
Mažoji nuotaka (376). N-7. 15:30 Aistra ir 
valdžia (36). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai (68). 
N-7. 20:00 Apie mus ir Kazlauskus (11). 
N-7. 21:00 Nuovada (34). N-7. 21:30 TV3 
vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Apsukrios kambarinės 
(4). N-14. 23:30 Kastlas (2). N-7. 00:30 
Pagrindinis įkaltis (1). N-7. 01:25 Agentū-
ra S.K.Y.D.A.S. (1). N-7. 02:15 Skanda-
las (1). N-14. 03:15 Programos pabaiga.

Antradienis, balandžio 5 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Simp-

sonai (35). N-7. 07:25 Simpsonai (1). 
N-7. 07:55 Kempiniukas Plačiakelnis. 
N-7. 08:25 Rezidentai (68). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2313). N-7. 10:00 Pa-
skutinis iš Magikianų (5). N-7. 10:30 Pa-
skutinis iš Magikianų (6). N-7. 11:00 Ne-
vykėlių dalinys (1). N-7. 11:30 Juokin-
giausi Amerikos namų vaizdeliai. N-7. 
12:00 Apie mus ir Kazlauskus (11). N-7. 
12:55 Kempiniukas Plačiakelnis (1). 
13:25 Simpsonai (2). N-7. 13:50 Simp-
sonai (3). N-7. 14:20 Mažoji nuotaka 
(377). N-7. 14:50 Mažoji nuotaka (378). 
N-7. 15:30 Aistra ir valdžia (37). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Rezidentai (69). N-7. 20:00 Prieš srovę. 
N-7. 21:00 Nuovada (35). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:20 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Šerlokas Holm-
sas (5). N-14. 23:30 Šerlokas Holmsas 
(6). N-14. 00:35 Gražuolė ir pabaisa (9). 
N-7. 01:30 Agentūra S.K.Y.D.A.S. (2). 
N-7. 02:20 Skandalas (2). N-14. 03:10 
Nevykėlių dalinys (1). N-7. 03:40 Pro-
gramos pabaiga.

trečiadienis, balandžio 6 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Simp-

sonai (2). N-7. 07:25 Simpsonai (3). N-7. 
07:55 Kempiniukas Plačiakelnis (1). 
08:25 Rezidentai (69). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2314). N-7. 10:00 Paskuti-
nis iš Magikianų (7). N-7. 10:30 Pasku-
tinis iš Magikianų (8). N-7. 11:00 Nevy-
kėlių dalinys (2). N-7. 11:30 Juokingiau-
si Amerikos namų vaizdeliai. N-7. 12:00 
Prieš srovę. N-7. 13:00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (2). 13:30 Simpsonai (4). N-7. 
14:00 Simpsonai (5). N-7. 14:30 Mažoji 
nuotaka (379). N-7. 15:30 Aistra ir valdžia 
(38). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Rezidentai (70). N-7. 
20:00 Pakartok!. N-7. 21:30 TV3 vaka-
ro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 
orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Pasmerk-
tas mirti. N-14. 00:50 Raitelis be galvos 
(2). N-14. 01:45 Agentūra S.K.Y.D.A.S. 
(3). N-7. 02:35 Skandalas (3). N-14. 
03:25 Nevykėlių dalinys (2). N-7. 03:50 
Programos pabaiga.

ketvirtadienis, balandžio 7 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Simp-

sonai (4). N-7. 07:25 Simpsonai (5). N-7. 
07:55 Kempiniukas Plačiakelnis (2). 
08:25 Rezidentai (70). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2315). N-7. 10:00 Paskuti-
nis iš Magikianų (9). N-7. 10:30 Paskuti-
nis iš Magikianų (10). N-7. 11:00 Nevy-
kėlių dalinys (3). N-7. 11:30 Pakartok!. 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (3). 
13:30 Simpsonai (6). N-7. 14:00 Simpso-
nai (7). N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (380). 
N-7. 15:30 Aistra ir valdžia (39). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Rezidentai (71). N-7. 20:00 Farai. N-7. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 22:20 TV3 spor-
tas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Uola. N-14. 
01:15 Agentūra S.K.Y.D.A.S. (4). N-7. 
02:05 Skandalas (4). N-14. 03:00 Nevy-
kėlių dalinys (3). N-7. 03:25 Juokingiau-
si Amerikos namų vaizdeliai. N-7. 03:50 
Programos pabaiga.

Penktadienis, balandžio 8 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Simp-

sonai (6). N-7. 07:25 Simpsonai (7). N-7. 
07:55 Kempiniukas Plačiakelnis (3). 
08:25 Rezidentai (71). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2316). N-7. 10:00 Pasku-
tinis iš Magikianų (11). N-7. 10:30 Pa-
skutinis iš Magikianų (12). N-7. 11:00 
Nevykėlių dalinys (4). N-7. 11:30 Fa-
rai. N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (4). 13:30 Simpsonai (8). N-7. 14:00 
Simpsonai (9). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (381). N-7. 15:30 Aistra ir valdžia 
(40). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Rio. N-7. 21:20 Grafas 
Montekristas . N-7. 00:10 Kovotojai. N-7. 

Pirmadienis, balandžio 4 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Smalsutė Dora" (10). 06:55 "Madagas-
karo pingvinai" (15). 07:25 "Rožinė pan-
tera" (23). 07:50 "Volkeris, Teksaso rein-
džeris" (103). N-7. 08:50 "Volkeris, Tek-
saso reindžeris" (104). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:45 Pagalbos skambu-
tis (kart.). N-7. 11:45 Nuo... Iki... (kart.). 
12:50 Bus visko (kart.). 13:35 "Svajonių 
princas" (15). 14:05 "Svajonių princas" 
(16). 14:35 "Juodieji meilės deimantai" 
(35). N-7. 15:30 "Juodieji meilės dei-
mantai" (36). N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:25 24 valandos. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. Infošou. 20:25 Nuo... Iki... 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 
22:15 VAKARO SEANSAS Raudono-
jo spalio medžioklė. N-7. 00:55 "Kultas" 
(13). N14. 01:40 "Vampyro dienoraščiai" 
(16). N14. 02:25 "Strėlė" (22). N-7. 03:10 
Programos pabaiga.

Antradienis, balandžio 5 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Smalsutė Dora" (11). 06:55 "Mada-
gaskaro pingvinai" (16). 07:25 "Rožinė 
pantera" (24). 07:50 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (105). N-7. 08:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (106). N-7. 09:50 
24 valandos. N-7. 10:45 Žvaigždžių du-
etai (kart.). 13:10 Pričiupom! N-7. 13:35 
"Svajonių princas" (17). 14:05 "Svajonių 
princas" (18). 14:35 "Juodieji meilės dei-
mantai" (37). N-7. 15:30 "Juodieji meilės 
deimantai" (38). N-7. 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7. Infošou. 20:25 Pagalbos 
skambutis. N-7. 21:30 Žinios. 22:09 Spor-
tas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEAN-
SAS Apsimetėlis, sukčius ir dama. N14. 
00:05 "Kultas" (14). N14. 00:55 "Vampy-
ro dienoraščiai" (17). N14. 01:40 "Strė-
lė" (23). N-7. 02:25 Programos pabaiga.

trečiadienis, balandžio 6 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Smalsutė Dora" (12). 07:00 "Rožinė 
pantera" (25). 07:50 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (107). N-7. 08:50 "Volke-
ris, Teksaso reindžeris" (108). N-7. 09:50 
24 valandos. N-7. 10:45 24 valandos 
(kart.). N-7. 11:55 Yra, kaip yra (kart.). 
N-7. 13:05 Pričiupom! N-7. 13:35 "Sva-
jonių princas" (19). 14:05 "Svajonių prin-
cas" (20). 14:35 "Juodieji meilės deiman-
tai" (39). N-7. 15:30 "Juodieji meilės dei-
mantai" (40). N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. Infošou. 20:25 Su cinkeliu. N-7. 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 
22:15 VAKARO SEANSAS Atpildas. N14. 
00:00 "Kultas" (15). N14. 00:50 "Vampyro 
dienoraščiai" (18). N14. 01:35 "Strėlė" (1). 
N-7. 02:20 Programos pabaiga.

ketvirtadienis, balandžio 7 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Smalsutė Dora" (13). 06:55 "Madagaska-
ro pingvinai" (17). 07:25 "Rožinė pantera" 
(26). 07:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
(109). N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso rein-
džeris" (110). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:45 24 valandos (kart.). N-7. 11:55 Yra, 
kaip yra (kart.). N-7. 13:05 Pričiupom! N-7. 

13:35 "Svajonių princas" (21). 14:35 "Juo-
dieji meilės deimantai" (41). N-7. 15:30 
"Juodieji meilės deimantai" (42). N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:25 Yra, 
kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 
22:15 VAKARO SEANSAS Mobilusis. 
N-7. 00:05 "Judantis objektas" (1). N-7. 
00:55 "Vampyro dienoraščiai" (19). N14. 
01:40 Sveikatos ABC televitrina (kart.). 
02:05 Programos pabaiga.

Penktadienis, balandžio 8 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Smalsutė Dora" (14). 06:55 "Madagas-
karo pingvinai" (18). 07:25 "Rožinė pan-
tera" (27). 07:50 "Volkeris, Teksaso rein-
džeris" (111). N-7. 08:50 "Volkeris, Tek-
saso reindžeris" (112). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:45 Su cinkeliu (kart.). 
N-7. 11:40 Nauja legenda (kart.). 13:05 
Pričiupom! N-7. 13:35 "Svajonių princas" 
(22). 14:05 "Svajonių princas" (23). 14:35 
"Juodieji meilės deimantai" (43). N-7. 
15:30 "Juodieji meilės deimantai" (44). 
N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:25 
24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 penkta-
dienis. N-7. 21:00 Fantomas. N-7. 23:05 
Vaito Erpo kerštas. N14. 00:55 Mobilusis 
(kart.). N-7. 02:30 Programos pabaiga.

Šeštadienis, balandžio 9 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Smalsutė Dora" (13) (kart.). 06:55 "Ma-
žieji Tomas ir Džeris III" (58). 07:20 ""Nic-
kelodeon" valanda. Žuviukai burbuliu-
kai" (8). 07:45 "Sandžėjus ir Kreigas" (3). 
08:10 "Ančiukai Duoniukai" (1). 08:35 "To-
mo ir Džerio šou" (9). 09:00 "Ponas By-
nas" (17). 09:30 Kačiukas iš Liziukovo ga-
tvės. 09:40 Varlė keliauninkė. 10:00 KINO 
PUSRYČIAI Tomas ir Džeris lobių saloje. 
11:30 Beilio nuotykiai. Pasiklydęs šuny-
tis. 13:25 Pričiupom! N-7. 13:55 "Gyveni-
mo šukės" (69). N-7. 16:00 Beatos virtuvė. 
17:00 Nauja legenda. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS 
Eisas Ventura. Naminių gyvūnėlių detek-
tyvas. N-7. 21:10 Kelionė į paslaptingąją 
salą. N-7. 23:05 Katastrofiškai nesėkmin-
gas filmas. N14. 00:50 Fantomas (kart.). 
N-7. 02:45 Programos pabaiga.

Sekmadienis, balandžio 10 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Smalsutė Dora" (14) (kart.). 06:55 "Ro-
bomobilis Polis" (1). 07:05 "Robomobilis 
Polis" (2). 07:20 ""Nickelodeon" valanda. 
Žuviukai burbuliukai" (9). 07:45 "Sandžė-
jus ir Kreigas" (4). 08:10 "Ančiukai Duo-
niukai" (2). 08:35 "Tomo ir Džerio šou" 
(10). 09:00 Sveikatos ABC televitrina. 
09:30 Papūga Keša ir pabaisa. 10:00 KI-
NO PUSRYČIAI Nensė Driu. 12:00 Ra-
dijo maištininkė. 13:50 Bukas ir Bukes-
nis. N-7. 16:00 Bus visko. 16:50 Ne vie-
nas kelyje. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Žvaigž-
džių duetai. 22:40 Aš esu legenda. N-7. 
00:30 PREMJERA Leik Plasidas prieš 
anakondą. S. 02:05 Programos pabaiga.

Pirmadienis, balandžio 4 d. 
06:45 Sveikatos ABC televitrina. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
08:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
09:15 "Mistinės istorijos" (13). N-7. 10:20 
"Kalbame ir rodome" (402). N-7. 11:20 
"Prokurorų patikrinimas" (216) (kart.). 
N-7. 12:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
14:35 "Amerikos talentai" (11). 15:35 
"Prokurorų patikrinimas" (217). N-7. 
16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
Info diena. 18:30 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina. 19:00 "Ekspertė Džordan" (10). N-7. 
20:00 Ant liežuvio galo. 21:00 "Juodos 
katės" (1). N-7. 21:30 Žalioji širšė. N-7. 
23:45 Tikras teisingumas. Gatvės karai 
(kart.). N14. 01:25 "Ekspertė Džordan" 
(10) (kart.). N-7. 02:10 "Kortų namelis" 
(3) (kart.). N14. 03:05 "Kortų namelis" 
(4) (kart.). N14. 03:55 Ant liežuvio galo 
(kart.). 04:40 "Juodos katės" (1) (kart.). 
N-7. 05:05 "Kalbame ir rodome" (402) 
(kart.). N-7. 05:50 Akivaizdu, bet neįti-
kėtina (kart.).

Antradienis, balandžio 5 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (2). N-7. 07:15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 08:15 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 09:15 
"Mistinės istorijos" (14). N-7. 10:20 "Kal-
bame ir rodome" (403). N-7. 11:20 "Pro-
kurorų patikrinimas" (217) (kart.). N-7. 
12:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 14:35 
"Amerikos talentai" (12). 15:35 "Prokuro-
rų patikrinimas" (218). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 Pričiupom! N-7. 19:00 "Eksper-
tė Džordan" (11). N-7. 20:00 Ant liežu-
vio galo. 21:00 "Juodos katės" (2). N-7. 
21:30 Norbitas. N-7. 23:30 Žalioji širšė 
(kart.). N-7. 01:35 "Ekspertė Džordan" 
(11) (kart.). N-7. 02:20 "Policija ir Ko" 
(2) (kart.). N-7. 03:15 "Mistinės istori-
jos" (13) (kart.). N-7. 04:05 Ant liežu-
vio galo (kart.). 04:45 "Juodos katės" 

(2) (kart.). N-7. 05:10 "Kalbame ir ro-
dome" (403) (kart.). N-7. 05:55 Pričiu-
pom! (kart.). N-7.

trečiadienis, balandžio 6 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (3). N-7. 07:15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 08:15 
"44-as skyrius" (3) (kart.). N-7. 09:15 "Mis-
tinės istorijos" (15). N-7. 10:20 "Kalbame ir 
rodome" (404). N-7. 11:20 "Prokurorų pa-
tikrinimas" (218) (kart.). N-7. 12:30 Much-
taro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:35 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 14:35 "Amerikos 
talentai" (13). 15:35 "Prokurorų patikrini-
mas" (219). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 Pričiu-
pom! N-7. 19:00 "Ekspertė Džordan" (12). 
N-7. 20:00 Išgyvenk, jei gali. 21:00 "Juo-
dos katės" (3). N-7. 21:30 Pavojingas gro-
žis. N-7. 23:20 Norbitas (kart.). N-7. 01:10 
"Ekspertė Džordan" (12) (kart.). N-7. 02:00 
"Policija ir Ko" (3) (kart.). N-7. 02:50 "Mis-
tinės istorijos" (14) (kart.). N-7. 03:40 Iš-
gyvenk, jei gali (kart.). 04:25 "Juodos ka-
tės" (3) (kart.). N-7. 04:50 "Kalbame ir ro-
dome" (404) (kart.). N-7. 05:35 "Amerikos 
talentai" (13) (kart.).

ketvirtadienis, balandžio 7 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (4). N-7. 07:15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 08:15 
"44-as skyrius" (4) (kart.). N-7. 09:15 
"Mistinės istorijos" (16). N-7. 10:20 "Kal-
bame ir rodome" (405). N-7. 11:20 "Pro-
kurorų patikrinimas" (219) (kart.). N-7. 
12:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 14:35 
"Amerikos talentai" (14). 15:35 "Prokuro-
rų patikrinimas" (220). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 Pričiupom! N-7. 19:00 Dainuok 
mano dainą 2. 21:00 Farai. N14. 21:30 
16 kvartalų. N-7. 23:30 Pavojingas gro-
žis (kart.). N-7. 01:15 "Mistinės istorijos" 
(15) (kart.). N-7. 02:10 "Policija ir Ko" (4) 
(kart.). N-7. 03:05 Dainuok mano dainą 
2 (kart.). 04:45 Farai (kart.). N14. 05:10 
"Kalbame ir rodome" (405) (kart.). N-7. 
05:55 Pričiupom! (kart.). N-7.

Penktadienis, balandžio 8 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (5). N-7. 07:15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 08:15 
"Mano mylimiausia ragana" (7) (kart.). 
N-7. 08:45 "Mano mylimiausia ragana" 
(8) (kart.). N-7. 09:15 "Viena už visus" 
(43) (kart.). N-7. 09:45 "Viena už visus" 
(44) (kart.). N-7. 10:20 "Kalbame ir rodo-
me" (406). N-7. 11:20 "Prokurorų patikri-
nimas" (220) (kart.). N-7. 12:30 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 14:35 "Amerikos talen-
tai" (15). 15:35 "Prokurorų patikrinimas" 
(221). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 Pričiupom! 
N-7. 19:00 "Amerikietiškos imtynės" (13). 
N-7. 20:00 "Amerikietiškos imtynės" (13). 
N-7. 21:00 Savaitės kriminalai. N-7. 21:30 
Ringo karalius. N14. 23:35 "Sausas įstaty-
mas" (1). N14. 00:40 "Sausas įstatymas" 
(2). N14. 01:40 "Mistinės istorijos" (16) 
(kart.). N-7. 02:30 "Policija ir Ko" (5) (kart.). 
N-7. 03:20 16 kvartalų (kart.). N-7. 04:55 
"Amerikietiškos imtynės" (13) (kart.). N-7.

Šeštadienis, balandžio 9 d. 
06:00 "Amerikietiškos imtynės" 

(13) (kart.). N-7. 07:10 "Amerikos talen-
tai" (14) (kart.). 08:05 "Amerikos talentai" 
(15) (kart.). 09:00 Statyk! 09:30 Apie žū-
klę. 10:00 Pričiupom! (kart.). N-7. 10:30 
Akivaizdu, bet neįtikėtina (kart.). 11:00 Lie-
tuvos galiūnų čempionato 4 etapas. 12:00 
"Mano mylimiausia ragana" (9). N-7. 12:30 
"Mano mylimiausia ragana" (11). N-7. 
13:00 "Viena už visus" (45). N-7. 13:30 
"Viena už visus" (46). N-7. 14:00 "Misti-
nės istorijos" (7). N-7. 15:00 "Mistinės is-
torijos" (8). N-7. 16:00 "Kas žudikas? Bau-
džiamosios bylos" (6). N-7. 17:00 Muchta-
ro sugrįžimas. N-7. 18:00 "44-as skyrius" 
(5). N-7. 19:00 Pričiupom! (kart.). N-7. 
19:30 Lietuvos supermiestas. 22:00 MA-
NO HEROJUS Tikras teisingumas. Mirti-
nas teisingumas. N14. 23:45 AŠTRUS KI-
NAS Anakonda 3. Palikuonis. N14. 01:25 
"Sausas įstatymas" (1) (kart.). N14. 02:25 
"Sausas įstatymas" (2) (kart.). N14. 03:20 
"Kas žudikas? Baudžiamosios bylos" (6) 
(kart.). N-7. 04:15 Lietuvos galiūnų čem-
pionato 4 etapas (kart.). 05:05 Lietuvos 
supermiestas (kart.).

Sekmadienis, balandžio 10 d. 
07:10 Statyk! (kart.). 07:35 Lietu-

vos galiūnų čempionato 4 etapas (kart.). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Autopilo-
tas. 09:30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu. 10:00 Sveikatos kodas. 11:00 
FAILAI X. Senovės X failai. Kristaus krau-
jas. N-7. 12:00 "BBC dokumentika. Lau-
kinių gyvūnų pasaulis" (3). 13:00 Savai-
tės kriminalai (kart.). N-7. 13:30 Svei-
kinimai. 16:00 Išgyvenk, jei gali (kart.). 
17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:05 
"44-as skyrius" (6). N-7. 19:10 Robotas 
ir Frenkas. N-7. 21:00 "Kortų namelis" 
(5). N14. 22:00 "Kortų namelis" (6). N14. 
22:55 Įkaitai. N-7. 00:35 Ringo karalius 
(kart.). N14. 02:25 Anakonda 3. Palikuo-
nis (kart.). N14. 03:55 Robotas ir Fren-
kas (kart.). N-7. 05:20 Senovės X failai. 
Kristaus kraujas (kart.). N-7.

LRT

TV3

LNK

BTV

02:45 Nevykėlių dalinys (4). N-7. 03:15 
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
N-7. 03:40 Programos pabaiga.

Šeštadienis, balandžio 9 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (44). N-7. 07:25 
Transformeriai. Maskuotės meistrai (7). 
N-7. 07:55 Ančiukas Donaldas ir drau-
gai (55). N-7. 08:30 Madagaskaro pin-
gvinai (3). N-7. 09:00 Mitybos ir sporto 
balansas. 09:30 Mamyčių klubas. 10:00 
Svajonių ūkis. 10:30 Skonio lenktynės. 
11:00 Caraitis Ivanas ir vilkas pilkas. 
12:45 Kiaušingalviai. N-7. 14:25 Rožinė 
pantera . N-7. 16:15 Ekstrasensai de-
tektyvai (319). N-7. 17:20 Ekstrasensai 
detektyvai (320). N-7. 18:30 TV3 žinios 
(312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 TV3 
orai. 19:25 Eurojackpot. Loterija. 19:30 
Garfildas 2. 21:10 Išprotėjęs profesorius 
2. Klampų šeimynėlė. N-7. 23:25 Ir viso 
pasaulio negana. N-7. 01:55 Kovotojai. 
N-7. 04:15 Programos pabaiga.

Sekmadienis, balandžio 10 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (45). N-7. 07:25 
Transformeriai. Maskuotės meistrai (8). 
N-7. 07:55 Ančiukas Donaldas ir drau-
gai (57). N-7. 08:30 Padėkime augti. 
09:00 Statybų TV. 09:30 Virtuvės istori-
jos. 10:00 Svajonių sodai. 11:00 Carai-
tis Ivanas ir vilkas pilkas 2. 12:30 Kelio-
nė Amazone . N-7. 14:20 Rožinė pante-
ra 2. N-7. 16:15 Ekstrasensai detektyvai 
(321). N-7. 17:20 Ekstrasensai detektyvai 
(322). N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Trys 
muškietininkai. N-7. 22:00 Išeities kodas. 
N-14. 23:50 Jaunatis. N-14. 02:15 Išpro-
tėjęs profesorius 2. Klampų šeimynėlė. 
N-7. 04:10 Programos pabaiga.
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Neįgalieji  
pasaulyje

Dabar Brianas net ne-
prisimena, kaip gimė ta 
keista svajonė – tapti ta-
tuiruočių meistru. Tai bu-
vo taip seniai. Gal matė, 
kaip daroma tatuiruo-
tė, gal susižavėjo išvydęs 
tatuiruočių albumą. Kiek 
save pamena, visuomet 
paišė. Dar būdamas ma-
žas paišė ant kortelių ta-
tuiruotėms labai tinka-
mus raštus. Juokino vi-
są šeimą teigdamas, kad 
užaugęs būtinai bus ta-
tuiruotojas. Juk gimė be 
rankų. 

Vilniaus Perkūno Rotary klubo 
Prezidentas Artūras Baublys, 
sveikindamas kasmetinio para-
mos renginio dalyvius, minėjo, 
jog tai jau 11-ą kartą organizuo-
jamas labdaringas vaikų su ne-
galia piešinių aukcionas ir tai di-
džiausias klubo projektas. Auk-
ciono metu surinktos lėšos ski-
riamos paremti Vilniaus miesto 
ugdymo įstaigas ir bendruome-
nes, dirbančias su fizinę ar pro-
to negalią turinčiais vaikais, o 
taip pat pačius darbelių autorius. 

Per visus aukcionus jau nu-
pirkta apie 300 darbelių. Šiemet 
į kvietimą siųsti piešinius atsi-
liepė 15 įstaigų. Gauta 111 dar-
belių, iš kurių atrinkta 21.

Šiemet surinkta apie 7,5 
tūkst. eurų. Šią sumą suaukojo 
ir darbelius įsigiję svečiai iš Vil-
niaus Senamiesčio bei Tarptau-
tinio Rotary klubų. Lėšomis ir 
dalyvavimu prisidėjo Vilniaus 
Geležinio Vilko Rotaract atsto-
vai bei Orfėjaus operos rėmėjų 
klubo narė Neringa Kasparienė.

Vaikų su negalia piešinių aukcionas
Tinklalapyje rotary.lt paskelbta informacija apie Vilniaus rotu-
šėje vykusį labdaringą vaikų su negalia darbų aukcioną.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Talentas –  
dar ne viskas?

Pasaulyje yra ne vienas talen-
tingas dailininkas, tapantis teptu-
ku, įstatytu tarp kojų pirštų. Kojo-
mis išties galima daug nuveikti. 
Susižavėjimą kelia berankiai dai-
lininkai, įveikę savo negalią ir ku-
riantys gražius paveikslus.

Bet tatuiruotės! Juk dirbant 
reikia badyti žmogaus odą, nau-
doti chemines medžiagas, be 
to, tenka atlikti tatuiruotes ant 
sprando, kaklo... Ar klientui bus 
smagu šalia veido matyti ne 
meistro rankas, bet kojas?

Galima vardyti šimtus „ne“. 
Net jei esi pats talentingiausias 
piešėjas... O jei sudrebės adatė-
lė? Kojom galima paišyti popie-
riuje ar smėlyje, bet kas leis pri-
siliesti prie savo kūno berankiui 
meistrui, kai bet kokia klaidelė 
gali tapti infekcijos priežastimi.

Mama netikėjo
27 metų Brianas Tagalogas 

kilęs iš Havajų. Kadangi gimė be 
rankų, nuo mažens viską mokėsi 
daryti kojomis, įgudo jomis nau-
dotis tiesiog virtuoziškai ir tikrai 
nesijautė esąs Dievo ar likimo 
nuskriaustas. Mama pirmus me-
tus kasdien verkė. Jai buvo labai 
sunku, bet laimė, elgėsi teisingai. 
Neslėpė savo neįgalaus sūnelio 
nuo pasaulio, leido pačiam rink-
tis, ką veikti, skatino savarankiš-

kumą. Labai norėjo, kad jis ras-
tų savo vietą gyvenime ir nepri-
klausytų nuo kitų žmonių.

Mama netrukdė jam svajoti 
apie tatuiruotojo profesiją. Tie-
siog laikė tas kalbas nerealiom 
vaikiškom fantazijom. Visko gi 
vaikai prikalba. Paaugs – išsi-
rinks sau tinkamesnį darbą. Ta-
čiau užsispyręs berniukas kitos 
profesijos nebeieškojo.

Ką pasakys žmonės?
Kai šeima persikėlė gyventi 

į Arizonos valstiją, Brianas ten 
lankė mokyklą. Mokėsi visko, 
kas tik galėtų praversti gyve-
nime. Išmoko kojomis vairuoti 
automobilį. Tačiau kai tik drau-
gams užsimindavo norįs tapti ta-
tuiruočių meistru, šie nuščiūda-
vo. Ar tai įmanoma? Be rankų? 
Kaip įtikinti žmones, kad verta 
juo pasitikėti? Nebus klientų – 
nebus pinigų, taigi ir uždarbio.

Brianas žinojo, kad taip būna 
ir negalios neturintiems žmo-
nėms. Svajoja apie kažką nuo 
vaikystės, bet susiduria su rea-
lybe ir palūžta, neįveikę sunku-
mų. Kartais net nepabando jų 
įveikti. Kam bandyti, jei aišku, 
kad nepavyks? Juk iš visų girdi: 
nerealu, per sunku...

Brianas žinojo, kad jis bus 
pirmasis pasaulyje berankis ta-
tuiruotojas. Tobulino piešimo 
įgūdžius ir stengėsi negirdėti iš 
visų pusių sklindančių abejonių.

Juo patikėjo... teta. Davė pini-
gų pirmajai tatuiruočių mašinė-
lei ir palinkėjo nepasiduoti.

Tatuiruotės kojomis
Prieš 11 metų Brianas tapo 

sertifikuotu tatuiruotoju. Teko 

pačiam viską išmokti, susikurti 
technologiją, kaip kojomis val-
dyti tatuiravimo mašinėlę. Ant 
pėdų užmautos guminės piršti-
nės, nuo kurių varva tušas, – tokį 
vaizdą ne kasdien išvysi.

Kokia buvo savarankiško 
darbo pradžia? Tikrai nelen-
gva. Geriausius piešinius siun-
tė į įvairius tatuiruočių salonus, 
tačiau niekas nenorėjo jo įdar-
binti. Dažniausiai visai neatsa-
kydavo į laiškus arba žadėdavo 
paskambinti, kai atsiras laisva 
darbo vieta. Aišku, niekada ne-
paskambindavo. 

Darbdavių nuogąstavimai – 
suprantami. Juk kyla abejonių 
dėl kojomis atliktos tatuiruotės 
kokybės, o kur dar baimės dėl 
klientų sveikatos. Be to, kiek-
vienas salonas kovoja dėl klien-
tų. Būtinai reikia, kad vieną kar-
tą atėjęs žmogus vėl sugrįžtų, o 
dar geriau, kad ir draugui pare-
komenduotų. Kas garantuos, kad 
kojomis dirbantis meistras pa-
tiks žmonėms? 

Teko atidaryti nuosavą tatui-
ruočių saloną „Tatoo by Foot“  
(tatuiruotės kojomis) ir įro-
dyti, kad gali dirbti ne pras-
čiau už kitus meistrus. Paaiš-
kėjo, kad klientai tiki berankiu 
meistru. Juk svarbiausia ne tai, 
kaip tatuiruotė daroma, o kad 
ji būtų tokia, kaip išsirinktame 
piešinyje. 

Brianas įrodė, kad jo nuo vai-
kystės puoselėta svajonė – jokia 
fantazija, ir šiandien lyg senas iš-
minčius sako: „Daryk tai, ką no-
ri, ir nepasiduok, nes viskas yra 
įmanoma.“

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAlikienė

Tatuiruočių meistras – 
berankis?

Brianas Tagalogas.

Kol esame jauni, retai ka-
da susimąstome, kas mū-

sų laukia nugyvenus didesnią-
ją dalį gyvenimo. Darbai, bui-
tis, kasdieniai rūpesčiai kol kas 
netrikdo ir netrukdo. Deja, jei 
gyvenimas pateikia iššūkių ar 
tiesiog dėl amžiaus suprastėja 
sveikata, anksčiau atrodžiusios 
lengvos užduotys gali tapti sun-
kiai įveikiamos. Laimė, gyveni-
mo trukmei ilgėjant, vis dažniau 
susimąstoma, kaip žmonėms už-
tikrinti orią ir patogią senatvę.  

Pastaruoju metu atsiranda 
vis daugiau žmonių ir kompa-
nijų, kviečiančių atkreipti dė-
mesį, kad reikia projektuoti 
tokius namus, kurie būtų pato-
gūs visiems. Ypač daug apie tai 
kalbama Skandinavijos šalyse 
ir Amerikoje. Dažniausiai, gal-
vojant apie judėjimo negalią tu-

rintiems žmonėms pritaikytus 
namus, pageidavimai būna la-
bai konkretūs: padaryti nuolydį 
šalia laiptų, patogiai įrengti vo-
nią bei tualetą. Neretai tuo pri-
taikymas ir baigiasi. Tačiau daž-
nas amerikiečių projektuotojas 
pasiūlys daugiau neįgaliesiems 
pritaikytų dizaino sprendimų. 
Užsakovai nustemba, išgirdę 
klausimus: „ar įsivaizduojate 
save senatvėje tebegyvenantį 
šiame name?“, „ar ketinate ja-
me apgyvendinti vyresnius gi-
minaičius, kai jiems prireiks pa-
galbos?“, „ar pas jus dažnai ap-
silanko senelis?“ ir pan. Tačiau 
jie priverčia žmones susimąs-
tyti apie ateitį, apie tai, kad nė 
vienas nesame apsaugotas nuo 
nelaimių ar, juo labiau, senat-
vės. Projektuotojai mato, kad 
vis daugiau pagyvenusių žmo-

nių nutaria rekonstruoti turi-
mą arba statytis naują būstą, 
nes, susidūrę su judėjimo prob-
lemomis, savo pačių namuose 
pradeda nepatogiai jaustis. To 
galima išvengti.

Dažniausiai statant namus 
nėra sudėtinga juos pritaiky-
ti žmonėms su negalia ir daug 
nekainuoja. Užtenka atsižvelg-
ti į paprasčiausias detales. „Ma-
no projektuojamų namų garažai 
neturi slenksčių. Tokios smul-
kmenos padeda lengviau judė-
ti sėdint vežimėlyje. O ar pla-
tesnės durys be slenksčių truk-
do negalios neturintiems žmo-
nėms? Jei atsakymas neigia-
mas ir šis dizaino sprendimas 
nėra labai brangus, verta atsi-
žvelgti į būsimą tokių ir panašių 
sprendimų naudą ateityje ir su-
projektuoti namą, pritaikytą gy-

venti visiems“, – savo pasvarsty-
mais dalijasi namų projektuoto-
jas Andy Stauferis, kompanijos 
Stauffer & Sons Constructions, 
įsikūrusios Kolorado Springse 
(JAV), prezidentas.

Be abejo, ne visi sprendimai 
įgyvendinami iš karto, tačiau 
daugeliu atveju įmanoma pa-
siruošti galimiems vėlesniems 
patobulinimams. Pavyzdžiui, 
lifto šachta keleto aukštų na-
me šiuo metu gali atlikti san-
dėliuko funkciją. Tačiau prirei-
kus būtų galima nesunkiai joje 
įmontuoti liftą. 

„Neseniai iš naujo projek-
tavome namą, pritaikytą mote-
riai, kuri po gaisro tapo neįga-
li. Paplatinome garažą, kad tilp-
tų jos automobilis, išardėme kai 
kuriuos laiptus, įrengėme erdvų 
vonios kambarį ir dušo kabiną. 

Šie pakeitimai leis jai mėgautis 
savo namais dar ne vieną dešim-
tmetį ir nė kiek nesumažins na-
mo vertės, jei moteris kada nors 
nuspręs jį parduoti. Namas buvo 
pastatytas taip, kad bet kas ga-
lėtų jame patogiai gyventi“, – ti-
kino A. Stauferis.

Galima ginčytis, ar verta suk-
ti galvą dėl to, kas bus ateityje. 
Tačiau gyvenimas nuolat kin-
ta ir nė vienas žmogus nėra tik-
ras, kad rytoj jo neištiks nelai-
mė. „Kai statydami pagalvoja-
me, kaip turėtų atrodyti mūsų 
senatvei pritaikyti namai, galime 
iš anksto pasiruošti savo auksi-
niams gyvenimo metams“, – tei-
gė Neįgaliųjų amerikiečių akto 
įgyvendinimo centro projektų 
direktorė Rachelė Staford.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Miglė leVinienė

Namai su žvilgsniu į ateitį

Kauno centre kalbinti praeiviai 
miesto situaciją vertino teigia-
mai. Jie vardijo nuolydžius į per-
ėjas, užvažiavimus į parduotu-
ves, žemagrindes viešojo trans-
porto priemones.

Na, o judėjimo negalią turinti 
Mantvydė teigė, kad mieste prob-
lemų apstu. „Laisvės alėjoje dau-
giausiai bėdų patenkant į parduo-
tuves“, – pasakojo mergina. Pasak 
jos, kai kur, nors ir yra įvažiavi-
mai, jie yra per statūs, ir pridūrė, 
kad perėjų su nuolydžiais miesto 
centre taip pat mažoka.

Kauno miesto savivaldybės 
Socialinių paslaugų skyriaus 
vyr. specialistės Almos Paurai-
tės teigimu, nei vienas miestas 
Lietuvoje nėra visiškai pritaiky-
tas neįgaliesiems. „Tai – tikslas, 
kurį pamažu stengiamasi pa-
siekti“, – teigė ji.

Specialistės nuomone, iš ša-
lies nustatyti, kad miestas tam-
pa vis prieinamesnis neįgalie-
siems – itin sunku, mat pokyčiai 
vykdomi etapais ir kompleksiš-
kai: jeigu gaunamas finansavi-
mas, tam tikra atkarpa yra su-
tvarkoma visiškai.

„Tarkime, jeigu Savanorių 
prospekte apsiimama tvarkyti 
3 kilometrų atkarpą, joje sutvar-
koma viskas: ir stotelės, ir nuo-
lydžiai padaromi nuo šaligatvių, 

ir kalbantys šviesoforai sumon-
tuojami“, – teigė ji.

Pasak A. Pauraitės, kai kurie 
dalykai, būtini, pavyzdžiui, kur-
tiesiems, nėra taip lengvai paste-
bimi. „Yra fizinė aplinka, tarkim, 
nuolydžiai, kuriuos atėjai, pama-
tei ir viskas aišku. Bet yra ir spe-
cifinių pritaikymų. Tarkim, Lietu-
voje yra paleista speciali vaizdo 
skambučių programa, kai, atėjus 
į polikliniką, registratūroje sto-
vi planšetinis kompiuteris ir pa-
skambinus išmaniuoju telefonu 
ekrane galima matyti gestų kal-
bos vertėją“, – pasakojo A. Pau-
raitė. „Ši sistema nepaprastai pa-
siteisino ir jau veikia didžiosiose 
poliklinikose“, – teigė ji.

Savivaldybės duomenimis, 
mieste šiuo metu važinėja 157 
žemagrindžiai autobusai ir 42 
troleibusai. Nuo 2014 metų ke-
leivius veža ir 75 neįgaliesiems 
pritaikyti maršrutiniai taksi.

Tačiau pasak Mantvydės, to 
neužtenka. „Į miestą mažiausiai 
prieš dvi valandas turiu išeiti, nes 
važiuoja kada nori“, – pasakojo ji. 
Taip pat mergina teigė, jog ne vi-
si vairuotojai yra patenkinti, kai 
tenka išlipti ir padėti įlipti į auto-
busą ar troleibusą, laido neman-
dagias replikas. Dėl to Mantvydė 
yra kreipusis net į UAB „Kauno 
autobusai“ administraciją. 

Ar Kaunas draugiškas neįgaliesiems? 
Aistė Osteikaitė portale „Kas vyksta Kaune“ svarsto, ar Kau-
nas – neįgaliesiems draugiškas miestas. 
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

***

Pirmiau suskubusios
Nutiesti Atvelykiui
Kilimą,
Senosios klebonijos
Parko šakos
Lapuotis vėlinas.
Nusamanojusios žolelės
Metmenis
Klevų žiedais
Ataudusios
Palei šventoriaus tvorą,
Medaus kvapu nugirdytą,
Nuritina geltoną
Saldaus nektaro
Veleną.

Rita MOCkeliūnienė 
Šakių r.

„Mano tėviškės spalvos” Konkursui

pavasaris

Pro atvirą langą pažvelgė svečias –
Malonus, šiltas, žalias pavasaris.
Tik ką sūpavos, kvatojo medžiuos,
Viliojo vyšnią vedybų pasaka. 

Nušvito sienos. Veidrodžio stiklas
Skraidino žaisti saulės zuikutį. 
Džiugus laukimas širdį nutvilkė,
Kas gyvas džiaugės – visi atkuto.

Tik dabar supratai, kaip pakito
Tavo būsto nupilkusios sienos. 
Supratai, kodėl laukei šio ryto,
Metei darbus, išbėgai į kiemą. 

O už durų jau tikras pavasaris:
Pasitinka lyg laukiamą viešnią,
Apkabina kaip mylimą seserį
Ir į panerius eit pasikviečia.

Nueini. Vis tolyn ir tolyn, 
nesustojus...

Tai pavasaris šaukia ir veda
Per gyvenimą – žemišką rojų 
Į žydėjimo šventės paradą. 

Danutė kUliAVienė 
Jonava 

technologijos

I
Tik nesakykit, kad blogėja
Nuo technologijų žmogus!
Su jom jau niekur 

nesuspėja –
Be jų – visai neįgalus:

Be televizoriaus spalvoto, 
Be telefono išmanaus, 
O be kompiuterio – 

be proto.
Nėr mikroschemos – 

nėr žmogaus.
 

Likimas

Tu išėjai ir man paliko vėjas 
Ir mūs takeliai, lapais nuberti.
Prisiminimas, kad tave mylėjau
Ir kažkoks keistas ilgesys širdy.

Einu viena savų svajonių miestais, 
Paglosto veidą rytmečio rasa.
Ir būtų liūdna, jei nustotų šviesti
Per tolumas tavų akių šviesa.

Ir būtų liūdna, jeigu nesutikčiau
Tavęs aš gimto kaimo kelyje.
Ir kaip ta eglė vieniša palikčiau 
Su man skirta gyvenimo dalia.

Kiekvienas savo nešamės likimą
Ir jo pakeisti jau nebegali.
Todėl dažnai gyvenam atminimais
Tų, kažkada susitiktų kely. 

akmuo 

Uždėki ranką ant akmens, 
Jis turi gyvą širdį.
Jis niekad neatneš rudens,
Pavasariu nugirdys.

Uždėki ranką ant akmens
Ir šilumą pajusi.
Ji amžinai tavy gyvens
Ir tu laiminga būsi.

Uždėki ranką ant akmens,
Pajusi duonos skonį.
Jos kvapas dar ilgai gyvens
Žaliam tėviškės klony.

Uždėki ranką ant akmens, 
Tave pašauks gimtinė.
Pasiūlys nuostabaus 

vandens
Ten trykštantis šaltinis. 

Aldona sABOnYtė-
kAzlAUskienė

Daugai, Alytaus r.

Labai laukiu pavasario, bet ne-
tikėtai vėl ėmė ir prisnigo. 

Aišku, nieko keisto. Kovas daž-
nai elgiasi taip, kaip jam patin-
ka ir nieko čia nepadarysi. Nu-
sišypsau prisiminusi tai, ką va-
kar sakė kaimynas:

– Žiemos nepavyko išvaryti 
todėl, kad per Užgavėnes mažai 
blynų valgėme. 

Bent jau mūsų namuose nie-
kas jų nekepė, nekepiau ir aš, 
nors visada tai darydavau. Tu-
rėjau nemalonių rūpesčių, švęs-
ti nebuvo nei noro, nei laiko. Gal 
jis ir teisus. Nesu labai prietarin-
ga, bet ką gali žinoti... Taigi ka-
siau sniegą kieme. Pro vartelius 
įėjo vyras, kurį ne kartą mačiau 
besirausiantį prie konteinerio. 
Kartą jis vilko sunkų atliekų pri-
krautą maišą, o aš pažiūrėjau ir 
pagalvojau, kad, matyt, gyvena 
ne pačias geriausias dienas. Ir 
kas žino, ar dėl to kaltas tik jis 
pats. Taip nejučia jį įsidėmėjau. 
Neapsidžiaugiau – tokie svečiai 
nelaukiami. Norėjosi apsisukti 
ir nueiti, bet kažkodėl sustojau. 
Rankose jis laikė kepurę, o pri-
ėjusi arčiau pamačiau, kad ne-
skustu apšepusiu veidu ritasi 
ašaros, kurios žvilga barzdos ir 
ūsų plaukeliuose.

– Ponia, – prabilo nusilenk-
damas, – paaukok man dešimt 
eurų. Labai prašau. Beldžiausi į 
daugybę durų, tik niekas jų ne-
atidarė. Mano motina sunkiai 
serga, turiu pas ją nuvažiuoti. Bi-
jau, kad galiu nesuspėti.

Nesistebiu, kad niekas ne-
atidarė durų. Jaunesni darbe, 
vaikai mokykloje – juk darbo 
diena. Daug kaimynų aplinkui – 
ramūs ir atsargūs pensininkai. 

Greičiausiai išvydusi svečią du-
rų nebūčiau atvėrusi ir aš, nes 
buvau namuose viena. O šiais 
neramiais laikais nutinka visko, 
tuo labiau kad išvaizda nieko ge-
ro nežadėjo. Dabar stovėjau ir 
svarsčiau, kaip pasielgti. Nesu 
turtinga. Dešimt eurų man – ne-
maži pinigai, tačiau abejingai at-
sukti nugarą ir nueiti negalėjau. 
Kažkaip jaučiau, kad tai nėra me-
las ir kad žmogui iš tikrųjų reikia 
pagalbos. Pati ne kartą esu atsi-
dūrusi sunkioje situacijoje. Kar-
tą svetimame mieste man ištrau-
kė piniginę, o geraširdis autobu-
so vairuotojas parvežė mane be 
bilieto. Aišku, pinigus po kelių 
dienų jam grąžinau savo mies-
to stotyje, bet dėkingumą jaučiu 
iki šiol. Gerų žmonių tikrai yra. 
Gal dabar mano eilė ką nors pa-
daryti? Nuėjau ir atnešiau pini-
gus. Paklausiau tik, kur važiuos. 
Pasakė gana tolimo mažo kaime-
lio pavadinimą ir dar kartą nusi-
lenkęs nuėjo. 

Apie tai nepasakojau niekam. 
Vyras – skeptikas. Be abejo, bū-
tų pasakęs, kad aš kvaila ir kad 
tuos pinigus jis tuoj pat ir pra-
gėrė. Vaikai jam greičiausiai pri-
tartų. O kaimynai gal net ir pasi-
juoktų. Girdi, atsirado geradarė... 

Praėjo pora savaičių. Neži-
nau kodėl, bet kartkartėmis pri-
simindavau tą žmogų. Gailėjausi, 
kad nė vardo nepaklausiau. Ka-
žin, kaip jam sekėsi?

Tą dieną įkyriai krapnojo 
lietus. Neseniai persirgusi gri-
pu jaučiausi nekaip. Vis dar la-
bai trūko jėgų, skaudėjo galvą. 
Namuose buvau viena, tad pri-
siverčiau atsikelti, nes labai no-
rėjau arbatos. O ir šunelį pašer-
ti laikas. Sako, kad atsitiktinu-
mų nebūna. Tad kaip pavadin-

Snieguolės
ti tai, kad kieme atsidūriau bū-
tent tuo metu, kai pro vartelius 
įėjo tas pats žmogus? Nuojauta 
ar dar kas nors? Mane pamatęs 
jis nusišypsojo, o aš tuo momen-
tu visai neapsidžiaugiau. „Nejau 
vėl prašys pinigų?“ – pagalvojau.

Tačiau jis tik nusilenkė man 
ir iš apsiausto kišenės ištraukė 
puokštelę snieguolių. Padavė ir 
nusišypsojo. Atsiprašė, kad pi-
nigų grąžinti negali. Gal kada 
nors... Akimirką žiūrėjau negalė-
dama nuslėpti nuostabos, tačiau 
netrukus akys nušvito džiaugs-
mu. Jis tai pamatė.

– Dovanoju juos tau, – tepa-
sakiau. 

– Ačiū, – ištarė ir nusisu-
ko eiti.

– Ar tavo mama pasveiko? – 
paklausiau. Jo akyse sužvilgo 
ašaros. 

– Ne, ponia, – atsakė tyliai, – 
bet aš suspėjau su ja atsisveikin-
ti. – Ir patylėjęs pridūrė: – Svei-
katos ir laimės tau.

Stovėjau ir žiūrėjau į nutols-
tantį. Nė kiek neabejojau, kad 
linkėjimai buvo nuoširdūs. Širdį 
užliejo tokie geri jausmai, pasiju-
tau geriau, net galvą skaudėti lio-
vėsi. Snieguolių daug jau žydi ir 
mano darželyje, tačiau tos man 
atrodė be galo mielos ir gražios. 
Pasijutau ne tik pati gavusi do-
vaną, bet kažkokį šiltą jausmą 
pažadinusi kito žmogaus širdy-
je, nors iš susijaudinimo ir vėl jo 
vardo nepaklausiau...

Vakare tikrai papasakosiu 
namiškiams. Vaikai gal nustebs, 
o vyras, kaip visada, pasakys, 
kad aš keistuolė ir tokia neprak-
tiška... Bet ar tai taip jau blogai? 
Žinau, kad nesuklydau ir tuo 
džiaugiuosi. 

Rima DAnYlienė 
Radviliškis 

II
Mobilusis visiems reikalingas –
Juo naudojas maži ir seni...
Kam – naujesnis, o kam – 

ypatingas...
Ryšio zonoj dabar gyveni.
 
Kaip gerai būtų, jeigu kišenė
Pasikrautų, kai būna tuščia!
Kad laidais pritekėtų į menę,
Prisipildytų dieną, nakčia...
 
Kiekvienus namučius 

aplankyčiau,
Nes pavirsčiau turtinga dama –
Tartum lietų kupiūras 

barstyčiau...
Nesakytų man niekas „Gana!“

Danutė RUseCkAJA 
VilniusKovo raudonis...Nuliūdusios pavasario snieguolės. Jono Valantiejaus nuotr., 

Kelmės r.
Ritos Mockeliūnienės nuotr., 

Šakių r.
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