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Jungtinėse Tautose – apie neįgaliųjų teises Lietuvoje 
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Nemokmas tel. 8 800 00899

Konvencijos nuostatos 
įgyvendinamos per lėtai 

Neįgaliųjų reikalų komiteto 
(toliau – Komitetas) posėdyje da-
lyvavo 15 asmenų valstybinė dele-
gacija, kurią sudarė Socialinės ap-
saugos ir darbo, Aplinkos, Teisin-
gumo, Susisiekimo, Sveikatos ap-
saugos, Švietimo ir mokslo minis-
terijų, Jungtinių Tautų biuro ir kitų 
tarptautinių organizacijų Ženevo-
je atstovai. Delegacijai vadovavo 
socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistrė Algimanta Pabedinskienė. 

Kaip jau ne kartą buvo rašy-
ta „Bičiulystėje“, mūsų šalis 2012 

metais pateikė ataskaitą, kaip 
įgyvendina 2010 metais Lietu-
voje ratifikuotos Neįgaliųjų tei-
sių konvencijos nuostatas. Per tą 
laiką įvyko nemažai pokyčių, to-
dėl ataskaita buvo tikslinta, be 
to, neįgaliųjų organizacijos pa-
teikė ir savo matymą – alterna-
tyvią ataskaitą apie Konvencijos 
įgyvendinimą. Išanalizavę pateik-
tą informaciją, 2 dienas trukusių 
diskusijų metu Komiteto nariai 
uždavė daugybę konkrečių klau-
simų apie tai, kaip realiai negalią 
turintis žmogus jaučia pokyčius. 

JT Neįgaliųjų teisių komite-
tą sudaro 18 tarptautinių ne-
priklausomų ekspertų iš įvai-
rių šalių. Pagrindinis mūsų ša-
lies pranešėjas – Danijos atsto-
vas Komitete Stigas Langvadas. 
Kruopščiai pateiktą informaci-
ją išanalizavęs ekspertas kons-
tatavo, kad Lietuvoje Neįgaliųjų 
teisių konvencijos nuostatos ne-
pakankamai įgyvendinamos nei 
politiniame lygmenyje, nei rea-
liame gyvenime. Be to, nėra ir 
aiškių strategijų, kaip tai pasiek-
ti. Jo teigimu, pagrindinis Komi-

teto tikslas – pateikti siūlymus, 
kaip sumažinti atotrūkį tarp tu-
rinčiųjų negalią ir jos neturin-
čių, numatyti konkrečius darbus.

Valstybinei delegacijai – 
konkrečios pastabos 
S. Langvado teigimu, JT Kon-

vencija apibrėžia kitokią negalios 
sampratą – į negalią turinčiuosius 
turime žvelgti per žmogaus teisių, 
o ne per medicininę prizmę. Toks 
požiūrio pasikeitimas turėjo lem-
ti ir žymius pokyčius valstybės 
politikoje. Tačiau to, kas daroma 

Lietuvoje šiuo metu, nepakan-
ka. Pirmiausia, pasak S. Langva-
do, reikia pakeisti teisinę bazę: 
neįgalumo samprata įstatymuo-
se turi būti paremta Konvencijos 
nuostatomis. Taip pat būtina už-
tikrinti apsaugą nuo diskrimina-
vimo dėl neįgalios. 

Komiteto nario teigimu, vals-
tybė nepakankamai rūpinasi ir 
tuo, kad būtų užtikrinta prieina-
ma fizinė aplinka ir transportas, 
kad būtų vis plačiau diegiami uni-
versalaus dizaino principai. Žvel-
giant iš žmogaus teisių perspek-
tyvos, pasak S. Langvado, yra ne-
priimtina, kad mūsų šalyje dar kai 
kurie žmonės gali būti laikomi ne-
veiksniais, t.y. netenka visų savo, 
kaip asmens, teisių. Kiti Komiteto 
nariai atkreipė dėmesį, kad žmo-
gaus teisių pažeidimu gali būti lai-
koma ir tai, kad mūsų šalyje įstai-
gose dar leidžiama neįgalius žmo-
nes rišti prie lovų – t.y. panaudoti 
prieš juos prievartą. 

Pasak S. Langvado, viena iš 
kertinių Konvencijos nuostatų – 
sukurti sąlygas visiškam ir įtrau-
kiam kiekvieno asmens dalyva-
vimui bendruomenės gyvenime. 
Deja, Lietuvoje negalią turin-
tiems asmenims valstybė nesu-
teikia galimybės pasirinkti, kur 
gyventi, kokias paslaugas gauti. 
Nepriimtina ir tai, kad nemaža 
dalis neįgaliųjų dėl nepritaiky-
tos aplinkos netenka teisės bal-
suoti arba būti renkami. 

Jungtinių Tautų Neįgalių-
jų teisių komitete Ženevo-
je (Šveicarija) 15-osios se-
sijos metu buvo svarstoma 
Lietuvos ataskaita apie 
tai, kaip mūsų šalis įgyven-
dina neįgaliųjų teises. Šis 
įvykis sulaukė neįgaliųjų 
bendruomenės susidomė-
jimo, nemažai neįgaliųjų 
problemomis besidomin-
čiųjų klausėsi tiesioginės 
posėdžio transliacijos in-
ternetu – juk Komiteto iš-
sakytos pastabos gali lem-
ti, kaip neįgaliųjų teisės 
bus užtikrinamos ateityje. 

Integracijos keliu

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (Tarnyba) praė-
jusiais metais gavo 265 skundus ir atliko 65 tyrimus kon-
trolieriaus iniciatyva. Tai rekordinis skundų ir paklausi-
mų skaičius per visą Tarnybos gyvavimo laikotarpį. Dau-
giausia tyrimų – net 83 – atlikti dėl galimos diskrimina-
cijos lyties pagrindu, mažiausiai – po 4 – kalbos ir kilmės 
pagrindu. 23 tyrimai (arba beveik 7 proc. visų Tarnybos 
tyrimų) atlikti analizuojant galimas diskriminacijos dėl 
negalios apraiškas. Lygių galimybių kontrolierė Agneta 
Lobačevskytė pastebi, kad, nepaisant augančio skundų 
skaičiaus, visuomenei vis dar trūksta suvokimo apie ly-
gias galimybes bei aktyvesnės pozicijos nesitaikstant su 
esama situacija ir ginant savo teises. 

Tolerancijos link

Lygios galimybės – vis dar suvokimo kryžkelėje 

(nukelta į 5 psl.)

(nukelta į 3 psl.)

Teisės aktų spragos 
padeda reikštis 
diskriminacijos 

apraiškoms 
Lygių galimybių kontrolierė 

A. Lobačevskytė atkreipia dėme-
sį, kad didžiąją daugumą Tarny-
bos atliktų tyrimų – 47 proc. (dis-

kriminacijos dėl negalios pag
rindu – 48 proc.) – sudarė skun-
dai dėl valstybės ir savivaldybių 
institucijų bei įstaigų veiklos. Tai 
rodo ne tik nelankstų biudžetinių 
įstaigų darbo organizavimą, bet ir 
teisines spragas. 

Pasak A. Lobačevskytės, kiek

viena savivaldybė, biudžetinė 
įstaiga savo strateginiuose pla-
nuose privalo numatyti priemo-
nes, kaip užtikrins lygias galimy-

bes, kokiomis priemonėmis tai 
įgyvendins. Tarnybos iniciatyva 
surinkta informacija, statistiniai 
duomenys rodo, kad padėtis – ga-

na prasta. Daugelis biudžetinių 
įstaigų, nepaisant įstatymų rei-
kalavimų, lygioms galimybėms 

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitete Lietuvos valstybinių institucijų atstovai pristatė, kaip užtikrinamos neįga-
liųjų teisės. 

Seime pristatyta Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ataskaita domėjosi ir neįgalieji.

Nigel Kingston nuotr.



Telšiai:
 Telšių rajono neįgalių-
jų draugijos narė Danutė 
Šeržentienė laiške „Bičiu-
lystei“ pasidalijo malonios 
šventės įspūdžiais. 

Jau kad suėjo, kad su-
gužėjo žmonių į Kęstučio 
Kupsčio vadovaujamos Tel-
šių rajono neįgaliųjų drau-
gijos surengtą Atvelykį – 
vos besutilpo draugijos sa-
lėje. Visus pasitiko Janinos 
Fabijonavičienės ir Daivos 
Lingienės vadovaujamų an-
samblių „Svaja“ ir „Žemaiti-
ja“ muzikiniai akordai. Ne 
tik ansambliai nudžiugino 
naujom dainom. Buvo pri-
statytas ir jungtinis akorde-

Linksmas Atvelykis
onų bei pučiamųjų orkes-
tras. Džiaugėsi visa salė, lin-
gavo, plojo, kartu dainavo 
žinomas dainas. Ir kaip ne-
sidžiaugsi, kai matai, kaip 
garbaus amžiaus sulauku-
sio Adomo Petkaus rankos 
lengvai groja klarnetu. Na, 
o viena ranka Vaclovo Za-
vecko valdomas trimitas 
išvinguriuoja sudėtingiau-
sias melodijas.

Žinoma, neapsiėjo šis 
renginys ir be parodėlės. 
Į ją sunešti darbeliai bu-
vo tokie šilti, tokie spal-
vingi. Visi aikčiojo, žiūrė-
dami į Silvos Ramšienės 
„raštuotus“ kiaušinius. Tai 

kruopštumo ir meniškumo 
šedevrai. 

Draugijos narės Kazi-
miera Šorienė, Teofilė Bu-
čienė ir Adolfina Staškaus-
kienė atsiliepė į labdarin-
gos veiklos „Apgaubkime 
siūlo šiluma“ akciją „Pa-
dėkime ankstukams“. Mo-
terys šiems trapiems gy-
vybės daigeliams primez-
gė kojinaičių ir padovano-
jo jas Telšių ligoninės aku-
šerijos skyriui. K. Šorie-
nė numezgė net 20 porų. 
Dėvėkit, mažiukai ir aukit 
laimingi! Tą popietę ir mes 
buvome laimingi, labai šil-
tai bendravome – dovano-

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

 Vilija Visockienė „Bi-
čiulystei“ atsiųstame laiške 
pasidalijo pavasariško ren-
ginio įspūdžiais. 

Balandžio 8 dieną Za-
rasų kultūros centro Du-
setų dailės galerijoje įvyko 
„Margučio šventė“, kurią 
surengė Zarasų rajono ne-
įgaliųjų draugijos pirminin-
kė Vilhelmina Dubnikova. 
Šventėje dalyvavo būrelis 
Zarasų miesto neįgaliųjų su 
savo rankdarbių parodėle 
ir margučiais, Zarasų socia-
linių paslaugų centro Duse-
tų vaikų dienos centras su 
vadove Virginija Mazūrie-
ne, Sigitos Gudonienės va-
dovaujamas vaikų ansam-
blis „Sartukas“.

Renginį pradėjo Zarasų 
rajono neįgaliųjų draugijos 
narė Janina Zavackienė. Ji 
pasveikino susirinkusius 
šventės dalyvius su nese-
niai praėjusiomis šv. Vely-
komis, su atbundančiu pa-
vasariu.

Dusetų seniūnas Sau-
lius Kėblys pasidžiaugė 
gražiai užsimezgusia vaikų 
ir neįgaliųjų draugyste, pa-
linkėjo, kad ši šventė tap-
tų tradicine. Zarasų rajono 
neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė V. Dubnikova papa-

Zarasų r.: „Margučio šventė“ sukvietė 
didelius ir mažus

sakojo apie draugijos atei-
ties planus, veiklą, būsimas 
vasaros išvykas. Ji pakvie-
tė visus narius būti akty-
vius, dirbti ir kurti drauge, 
nes tik taip, susivienijus, 
galima nuveikti daug ge-
rų ir naudingų darbų. Taip 
pat pirmininkė padėkojo 
tiems, kurie remia draugi-
jos veiklą bei išreiškė viltį, 
kad ateityje didesnės para-
mos sulauks ir iš Zarasų ra-
jono savivaldybės.

Socialinė pedagogė 
V. Mazūrienė pasidžiau-
gė, kad po truputį, mažais 
žingsneliais, pradeda ben-
dradarbiauti, vienijančių 
veiklų atranda vaikų die-
nos centro ir Neįgaliųjų 
draugijos nariai. Pavyz-

džiui, V. Dubnikova vaikus 
mielai pamoko siūti su siu-
vimo mašina.

Visų žvilgsnį traukė su-
rengta parodėlė. Moterys 
susižavėjusios aptarinėjo 
auksarankės Jūratės Jatkū-
naitės nėrinius, bendravo 
su jų autore, dalijosi rank-
darbių paslaptimis. Na, o 
komisijai atiteko užduo-
tis išrinkti patį gražiausią 
margutį. Nugalėtojais tapo 
Jokūbas Gimbickas, Karoli-
na Mačiulskaitė, Rasa Gim-
bickaitė, Janina Zavackienė 
(ji savo prizą atidavė Erikai 
Gelžinytei). Po renginio Vir-
ginija papasakojo, kad šiai 
šventei vaikų dienos cen-
tras ruošėsi kelias savaites, 
nes kiaušinių kūrimas iš at-

lasinių juostelių reikalauja 
daug kruopštumo ir laiko. 
Tai buvo komandinis dar-
bas – vieni karpė ir matavo 
atlasinę juostelę, kiti darė 
kiaušinio pagrindą, dar ki-
ti puošė patį kiaušinį. Kita 
vaikų dienos centro ugdy-
tinių parodėlės dalis, į ku-
rią buvo įdėta daug darbo ir 
kantrybės – apie tris mėne-
sius kurta atlasinių sagių ir 
plaukų papuošalų kolekcija.

Kokia gi šventė be mu-
zikos! Koncertą svečiams 
dovanojo Kultūros cen-
tro Dusetų dailės galeri-
jos vaikų folkloro kolekty-
vas „Sartukas“ (vad. Sigita 
Gudonienė), taip pat nese-
niai susibūrusi mandoli-
nomis grojančių vaikų ka-
pela (vad. Ramūnas Lisins-
kas). Pasidainavus, prisišo-
kus, atėjo žaidimų metas, į 
juos buvo įtraukti tiek vai-
kai, tiek suaugę. Renginio 
pabaigoje organizatorės 
įteikė saldžias dovanėles 
vaikučiams, o Neįgaliųjų 
draugijos narius pakvietė 
į Dusetų seniūniją, kur prie 
arbatos puodelių buvo iš-
samiau aptarta ateinančių 
metų veikla.

Būdamas Vilniaus centre negaliu atitraukti akių nuo 
Gedimino kalno. Ir aš toks ne vienas. Daugelis sosti-

nės gyventojų ir svečių akimis glosto nuplikintą kalną. 
Akiai tai nauja, neįprasta, ir todėl malonu. Tik vėl bėda. 
Pašvietus pirmiesiems pavasario saulės spinduliams, 
sniego tirpsmas dirba savo darbą. O tai kelia rūpestį: 
Gedimino kalnas pavojuje, griūva! Kitaip ir negalėjo bū-
ti. Medžių šaknys, tartum vanagas savo galingais nagais, 
sugriebusios šimtmečiais laikė, neleido šlaito dirvože-
miui slinkti žemyn. Darbininkai į šlaitą kala kuoliukus. 
Ar tikrai jie padės? Yrantis Gedimino kalnas Vilniuje 
nėra vienintelis. Prieš kurį laiką mano akyse purvo ir 
akmenų pliurze nuslinko Tauro kalno šlaito dalis. Vėliau 
buvo atvežta žemių, šlaitas išlygintas ir apsėtas žole. Su-
prantama, kad toks jo sutvarkymas – tik iki kito karto.

Įdomu, kas nusprendė Gedimino kalno šlaituose 
kirsti medžius, plikinti kalną, polaidžio ir lietaus vande-
niui duoti laisvą kelią? Kuo vadovavosi projekto auto-
riai? Apie šlaitų stiprinimą parašyta ne viena disertacija. 
Ar susipažino projektuotojai su mokslininkų rekomen-
dacijomis? Moksliniai tyrimai atliekami ne tik tam, kad 
suteiktų tyrėjams mokslinius laipsnius. Jie turi tarnau-
ti krašto progresui. Tad reikia jais naudotis. Priimti ra-
cionalius, mokslu pagrįstus sprendimus dažnai trukdo 
valdininkų arogancija, įsitikinimas savo neklystamumu.

Gaila, bet vis dar neįprantame gyventi vadovauda-
miesi mokslu. O gal ir neturime sąlygų, nes aplinkui la-
bai daug kvailintojų. Pavyzdžiui, ligoniui vaistų reikia 
tiek, kiek reikia. O kaip elgiasi vaistais prekiaujantys? 
Štai UAB „Eurovaistinė“ pagyvenusiems žmonėms siū-
lo užpildyti anketą ir įsigyti „Senjoro“ lojalumo korte-
lę. Bendrovei reikia žinoti tavo vardą, pavardę, adresą, 
mobiliojo telefono numerį, elektroninį paštą. Siūlomos 
nuolaidos, ,,asmeniniai pasiūlymai“, būsi pamalonintas 
,,staigmenomis ir dovanomis“. Viskas žmogų orientuoja 
pirkti, pirkti, kuo daugiau pirkti. Kai ligonis iškeliauja 
Anapilin, jo kambarėlio tvarkytojams dažnai tenka iš-
vilkti didelį maišą susikaupusių brangių vaistų. Liūd
niausia, kad verslas yra nusitaikęs į silpniausią, pažei-
džiamiausią, viltimi gyvenantį žmogų. Ar tai neprime-
na berniukų iš įkalinimo įstaigų ,,veiklos“? Tik čia ,,vsio 
zakonno“. Verslas yra verslas. O kur sąžinė? Tikriausiai 
ji gerai ištreniruota. O gerai ištreniruota sąžinė savo 
šeimininko niekada negraužia. 

Yra sričių, kuriose mokslas vis dar turi atkaklių, net 
agresyvių oponentų. Tenka susidurti ir su tuo, kad kuo 
žmogus mažiau išmano kokią nors sritį, tuo jis manosi 
geriau ją suprantąs. Mityba – čempionų čempionė. Dar 
taip neseniai apie mitybą pagal individo kraujo gru-
pes buvo kalbama kone kaip apie vienintelę galimybę 
žmogui išsigelbėti. Pasekėjų buvo nemažai. Tik vėliau 
susirūpinta. Neišvengiami dideli nepatogumai. Jei vie-
nam šeimos nariui kuris nors produktas – vaistas, tai 
kitam – nuodas. Gal, vengiant nepatogumų reikėtų už-
drausti tuoktis skirtingų kraujo grupių žmonėms? Ta-
čiau čia dar ne viskas. Šio mokslo propaguotojai teigia, 
kad pagal kraujo grupes reikia ne tik maitintis, bet ir 
rinktis sekso partnerius. Gyvenimas būtų nepaprastai 
sudėtingas... Matyt, išeitis tik viena – maitintis reikia 
šeimoje, o sekso partnerių ieškoti už jos ribų. Nors, tie-
są sakant, kai kas taip ir daro. Atrodo, kad žaliavalgys-
tės bumas jau praėjo. Ne visi įsitikino, kad sveikatai ža-
linga valgyti mėsą, žuvį, pieno produktus ir kiaušinius. 
Ne visi patikėjo, kad žaliavalgystė gali žmogų apsaugo-
ti nuo vėžio ir kitų ligų. 

Neklysta tik tas, kas nedirba. Klaidingi dažnai bū-
na net ir tie sprendimai, kuriuos ruošia didžiulės, mi-
lijoninius biudžetus turinčios, organizacijos. Vis dėlto 
eidami į koją su oficialiu mokslu mes būsime sauges-
ni, mažiau pažeidžiami. 

Ar žengsime su 
mokslu į koją ?

Apie tai,
kas

jaudina

Kazimiera Šorienė ir jos 
megztos kojinės. 

 „Bičiulystei“ laiškelį at-
siuntusi Diana Vaitkevi-
čienė pasidalijo sportu be-
sidominčių neįgaliųjų išvy-
kos į gamtą įspūdžiais.

Raseinių neįgaliųjų 
užimtumo centro salėje 
mankštinamės kiekvieną 
dieną. O tą rytą sveikatin-
gumo grupės vadovė Irena 
Perminienė pakvietė vi-
sus į išvyką prie Dubysos. 
Kas su vežimėliais, kas su 
vaikštynėm, kas su lazde-
lėm – visi puikiai nusiteikę 
ir pasiruošę gerai praleisti 
laiką. Kelionės mums – ne 
juokai, nes grupės pagrin-
das – 20–40 proc. darbin-
gumo turintys žmonės. 

Dubysos pakrantėje 
įruoštas Kaukų takas su 

Raseiniai: Sportiniai žaidimai gamtoje
poilsio vietomis, šalia te-
ka šaltinėlis. Gamta mus 
pasitiko žibuoklėmis, šal-
pusniais pasipuošusiais 
šlaitais, besiskleidžian-
čiais alksnių, beržų, ievų, 
lazdynų pumpurais, įvai-
riausiais paukščių balsais. 
Ilgai grožėjomės beprasi-
dedančiu pavasariu. 

Po kurio laiko vis dėlto 
susikaupėme sportiniams 
žaidimams. Kadangi buvo 
Atvelykis, turėjome mar-
gučių, ėmėme juos ridenti. 
Laimėtojai neliko be apdo-
vanojimo. Buvo daug ploji-
mų ir „dūdų orkestras“. Ki-
ta rungtis – adaptuota „bo-
čia“. Jai vadovavo naujasis 

mūsų treneris Edmundas 
Viršilas. Neapsiėjome ir 
be smiginio. 

Ši išvyka surengta 
įgyvendinant Neįgaliųjų 
socia linės integracijos per 
kūno kultūrą ir sportą bei 
Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektus.

Raseinių neįgalieji gamtoje. Andželos Gagaitytės nuotr.

jome vieni kitiems šypse-
nas ir nuoširdžius palin-
kėjimus. 

Autorės nuotr.V. Mazūrienė su auklėtiniais.
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 Onutė Čirvinskienė laiš-
ke „Bičiulystei“ papasakojo apie 
ataskaitinį susirinkimą drau-
gijoje. 

Balandžio 7 dieną Jurbarko 
rajono neįgaliųjų draugijos na-
riai susirinko aptarti praėjusių 
metų veiklos rezultatų. Išsamų 
pranešimą perskaičiusi draugi-
jos pirmininkė Vida Pieniutienė 
papasakojo, kad nuveikta buvo 
išties nemažai. Aktyviai veikė 
rankdarbių būrelis, vadovauja-
mas Irmos Kasparaitienės, vo-
kalinio ansamblio dalyviai, va-
dovaujami Valdo Žemaičio, kas 
savaitę tobulino savo dainavi-
mą, mokėsi naujų dainų. Daly-
vauta ne tik rajoniniuose, bet ir 
respublikiniuose renginiuose. 
Draugijos sportininkai taip pat 
džiugino pasiektais rezultatais 
įvairiose varžybose. Rajono ne-

įgalieji ne vieną kartą keliavo po 
Lietuvą, taip susipažino ne tik 
su likimo draugais, bet ir su įžy-
miomis mūsų nuostabios šalies 
vietomis. Įvairiuose renginiuo-
se aktyviai dalyvavo ir draugijos 
neįgalių literatų klubo „Versmė“ 
nariai. Po finansinės ataskaitos, 
kuriai buvo pritarta vienbalsiai, 
aptarti keli aktualūs draugijai 
klausimai, padiskutuota, kokia 
kryptimi dirbs draugija šiais me-
tais, aktyviausiai prisidėjusiems 
prie praėjusių metų veiklos bu-
vo įteiktos gėlės. Be abejo, daug 
plojimų sulaukė draugijos vo-
kalinio ansamblio pasirodymas. 
Itin didelį įspūdį visiems paliko 
respub likinio kapelijų konkurso 
nugalėtoja „Santakos“ kaimo ka-
pela, vadovaujama Petro Pojavio. 
Vėliau susirinkusieji dar paben-
dravo prie puodelio arbatos.

Jurbarkas: 

Apžvelgta praėjusių metų 
veikla

 Redakcijai atsiųstame laiške-
lyje Egidijus Šatas papasakojo, 
kaip neįgalieji paminėjo didžią-
sias pavasario šventes. 

Biržų rajono neįgaliųjų 
draugija ir rajono aklųjų ir sil-
pnaregių sąjungos skyrius įsi-
kūrę viename pastate. Praėju-
sį trečiadienį VšĮ „Nojaus ar-
ka“ patalpose kartu paminėjo-
me didžiąsias pavasario šven-
tes. Nors ir nedidelė patalpė-
lė, bet draugiškai tilpome visi. 
Šventę sveikinimo žodžiu pra-
dėjo Aklųjų ir silpnaregių są-
jungos skyriaus pirmininkė Va-
lė Kuprovskienė bei Neįgaliųjų 

Biržai: Šilta ir jauki 
popietė

draugijos pirmininkė Lidija Dai-
niuvienė. Sveikinimo žodį tarė ir 
mūsų nuolatinė rėmėja, kavinės 
savininkė Nijolė Žukienė. Ji Neį-
galiųjų draugijai įteikė Ryčio Vai-
gino dovaną fotoaparatą.

Po oficialiosios dalies savo 
programą parodė aklųjų ir sil-
pnaregių ansamblis, vadovauja-
mas Linos Januševičienės, ir neį-
galiųjų ansamblis „Ištvermingie-
ji“, vadovaujamas Laimos Auk-
šuolienės. Savo kūrybos skaitė 
literatai Jonas Baltušis, Rita Bal-
čiūnienė ir kiti. Ridenome mar-
gučius, rinkome gražiausią vely-
kaitį, nuoširdžiai pabendravome. 

Šventėje netrūko geros nuotaikos.

Renginio akimirka.

Pranešėjo teigimu, dar per 
daug neįgalių vaikų neužtikri-
nama galimybė mokytis kartu 
su kitais ir gauti jiems reika-
lingas paslaugas. Taip pat su-
augusiųjų neįgalumas verti-
namas mediciniškai, todėl jie 
laikomi nepajėgiais dirbti. To 
pasekmė – per mažai neįga-
liųjų dirba. 

S. Langvado teigimu, Kon-
vencijos įgyvendinimas pats 
savaime nevyksta. Turi būti 
sukurtas stiprus koordinavi-
mo mechanizmas. Jo Lietuvo-
je taip pat dar nėra. 

Pastabos – apie 
esminius dalykus 

Posėdį stebėjo ir neįgaliųjų 
organizacijų atstovai, susivie-
niję po Lietuvos neįgaliųjų fo-
rumo (LNF) skėčiu. LNF prezi-
dentė Dovilė Juodkaitė džiau-
giasi, kad Komiteto nariai atsi-
žvelgė tiek į jų parengtą alter-
natyvią ataskaitą, tiek į prieš 
oficialų posėdį su jais susitikus 
žodžiu išsakytas pastabas apie 
neįgaliųjų teises mūsų šalyje. 

D. Juodkaitė atkreipė dė-
mesį, kad kritikos sulaukė net 
ir valstybės politika, prade-
dant Neįgaliųjų socialinės in-
tegracijos įstatymu (Konven-
cija ragina kalbėti ir siekti ne 
integracijos, o visiškos įtrauk-
ties į visuomenę). Pasak LNF 
prezidentės, posėdyje atkreip-
tas dėmesys, kad mūsų politi-
kai daug kalba apie pokyčius 
(kurių išties nemažai vyksta, 
tam skiriama daug lėšų), bet 

nepasakoma apie rezultatą – 
kaip vienos ar kitos įgyven-
dinamos priemonės atsiliepia 
žmogui. 

Kitas klausimas, kurį Komi-
teto nariai ne kartą kartojo, – 
kaip užtikrinamos neįgaliųjų 
organizacijų galimybės daly-
vauti priimant neįgaliesiems 
aktualius sprendimus. Taip pat 
ekspertai pabrėžė, kad svarbus 
ne tik neįgaliesiems atstovau-
jančių organizacijų, bet ir kon-
kretaus žmogaus, netgi vaiko, 
balsas priimant sprendimus. 
Pasak D. Juodkaitės, tik taip ga-
lima užtikrinti, kad bus priimti 
geriausi sprendimai. 

Išvados – už poros 
savaičių 

Nemažai kritikos išsakyta 
dėl valstybės užimtumo poli-
tikos. „Sulaukėme pastabų dėl 
socialinių įmonių – joms rem-
ti skiriama labai daug lėšų, o 
įdarbinama sąlyginai mažai 
neįgaliųjų“, – sako D. Juodkai-
tė. Taip pat nemažai Komiteto 
narių pabrėžė, kad neužtikri-
nama negalią turinčiųjų tei-
sė į prieinamas sveikatos pas-
laugas. 

Pasak D. Juodkaitės, ne kar-
tą klausta ir apie tai, kaip už-
tikrinamas nediskriminavimas 
dėl negalios ir kokios yra gali-
mybės neįgaliesiems apsiginti 
patyrus neteisybę. LNF prezi-
dentės teigimu, nors mūsų ša-
lies atstovai įsitikinę, kad jei 
nėra skundų dėl negalios vie-
noje ar kitoje srityje, reiškia, 
kad toje srityje viskas gerai, 

gali būti atvirkščiai – žmonės 
nesikreipia, nes nežino savo 
teisių ar nesitiki, kad tai padės. 

Ne tik S. Langvadas, bet ir 
kiti Komiteto nariai griežtai 
kritikavo ir fizinės infrastruk-
tūros bei transporto nepriei-
namumą. Klausta, kiek pritai-
kytas neįgaliesiems oro uos-
tas, valstybinės įstaigos, vieš-
bučiai. Pabrėžta, kad neužtikri-
namos galimybes gauti infor-
maciją prieinama forma (tiek 
gestų kalba, tiek Brailio raštu 
ir pan.). Komiteto narių teigi-
mu, šios problemos turi būti 
sprendžiamos nedelsiant, tam 
numatytos konkrečios lėšos. 
Taip pat Komiteto nariai do-
mėjosi, ar ES ir valstybės lėšos 
panaudojamos efektyviausiai – 
t.y. tiems dalykams, kurie svar-
biausi žmonėms. 

Lietuvos ministerijų atsto-
vai pristatė nuveiktus darbus: 
įgyvendinamos įvairios prog
ramos, joms skiriama nemažai 
valstybės biudžeto ir ES struk-
tūrinių fondų lėšų. Jie išsamiai 
atsakė į pateiktus klausimus. 
Pasak A. Pabedinskienės, da-
roma nemažai ir per pasta-
ruosius dešimtmečius pasiek-
ta teigiamų poslinkių. Vis dėl-
to darbų laukia dar labai daug. 
Kai kuriems iš jų (pavyzdžiui, 
požiūrio kaitai) įveikti prireiks 
dešimtmečių. 

Galutines išvadas Komi-
tetas pateiks balandžio 21 d. 
Lietuvos atstovas komitete 
VDU profesorius Jonas Ruškus 
svarstyme nedalyvavo. 

Aurelija BABinskienė

Mano dėlionė
Mano gyvenime
Daug saulės šviesos
Ir širdies šilumos

Sakoma, kiekvienas yra savo 
likimo kalvis. Turbūt ir man da-
vė rinktis: ar būti sveiku turtin-
gu žmogumi, turėti sveikas ko-
jas, bet neturėti geros širdies, 
visiems meluoti; ar būti nusikal-
tėliu ir sėdėti kalėjime; ar sėdė-
ti neįgaliųjų vežimėlyje, bet mo-
kėti džiaugtis gyvenimu ir steng-
tis suteikti jam prasmę. Žinoma, 
pasirinkau trečią variantą .Todėl 
stengiuosi, kad kiekviena diena 
būtų kaip šventė. Aš netelpu sa-
vyje. Gyvenimą dėlioju kaip įvai-
rių atspalvių dėlionę. 

Mano gyvenime buvo trys 
tarpsniai: vaikystė, paauglystė 
ir branda. Pirmas tarpsnis buvo 
labai laimingas ir kartu graudus. 
Nesusimąstydavau, kad man kas 
negerai. Kelionių į sanatoriją 
„Saulutė“ laukiau ne dėl sunkios 
mankštos, o dėl naujų draugų. 
Galvodavau, kada galėsiu „pa-
čiulbėti“ mamai žodį MYLIU. Ir 
ta diena atėjo. 

Džiaugiuosi, kad turiu sesę, 
kuri praskaidrino mano dienas 
ir padėjo pažinti šviesesnį žmo-
nių gyvenimą. Sesė dėl mano 

negalios sulaukdavo įvairių re-
akcijų ir labai išgyvendavo, bet 
surasdavo jėgų apginti ir save, 
ir mane. Kartą mamos paklau-
sė, kodėl ši mane myli daugiau 
negu ją. Mama paaiškino, kad 
abi myli vienodai, tik man rei-
kia daugiau padėti. Gal todėl se-
sė, gavusi kur nors kokį saldu-
myną, visada parsinešdavo pa-
sidalinti su manimi. 

Jau paauglystėje dažnai 
vaikščiodavome su sese kartu 
ir labai linksmai leisdavome lai-
ką su jos draugais. Mes su ja bu-
vome ir esame geriausios drau-
gės. Ir būsime, nors ji dabar toli. 

Paauglystėje man pradėjo 
kilti klausimų: kodėl visi gali bė-
gioti, žaisti įvairius žaidimus, bū-
ti laisvi ir nepriklausomi ar įsi-
mylėti žmogų? Buvau pamilusi, 
bet supratau, kad negalima pri-
versti kito žmogaus jausti tą patį. 
Turėjau susitaikyti su esama pa-
dėtimi. Man padėjo įvairi veik la. 
Lankiau mokyklą, kuri man su-
teikė išprusimą, išlaisvėjimą ir 
brandą. Labai mėgstu bendrau-
ti ir keliauti. Mano nuomone, jei-
gu nori kažko pasiekti, turi labai 
daug dirbti, kaip voverė šokinė-
ti nuo šakos ant šakos ir turėti 
kantrybės – būti kieta kaip riešu-
tas. Mane visada gelbsti humoro 

jausmas, daina, knyga, mylimi 
žmonės šalia ir noras būti nau-
dingai. Gal juokingai nuskambės, 
bet norėjau būti ir dainininke, ir 
socialine darbuotoja, ir vadove, 
ir psichologe. Vieną vakarą sė-
dėjau prie lango ir susimąsčiau 
apie rudenį. Kilusias mintis už-
rašė mama. Taip gimė pirmas ei-
lėraštis „Ruduo“. Nuo to laiko aš 
turiu savo pomėgį. Radau savyje 
ir tikėjimo ugnį, kuri mane veda į 
priekį. Mūsų mintys – labai stip
rus dalykas, svarbiausia mokėti 
su jomis tvarkytis. Tada viskas 
bus gerai. Niekas už tave nenu-
gyvens gyvenimo. Mano gyveni-
mo kredo yra branginti kiekvie-
ną akimirką ir padėti žmonėms. 
Visi tai gali, jeigu tik nori. Aš ži-
nau, kad mano misija yra su-
teikti žmonėms meilę, džiaugs-
mą ir šilumą, bet kartais galvoje 
pradeda ūžti mintys, kad reikė-
tų nuveikti ką nors prasminges-
nio. Tokiomis minutėmis norė-
tųsi pralėkti ant motociklo (tur-
būt turėjau būti „rokere“, nes esu 
išprotėjusi). Turiu lėkti į priekį 
kaip upės vanduo, nes jeigu už-
sistoviu, pradedu rūgti kaip pie-
nas. Deja, tik mano mintys yra 
laisvos kaip paukščiai, nepri-
klausomos nuo kitų. 

eglė BArAnAuskAitė 

„Gyvenu su negalia“ Konkursas

Tik patys stipriausi lieka gyventi

Jungtinėse Tautose – apie neįgaliųjų 
teises Lietuvoje 

(atkelta iš 1 psl.)

DĖMESIO!
Vilniaus miesto neįgaliųjų draugija š.m. gegužės 12 d. 10 val. 

rengia ataskaitinįrinkiminį susirinkimą. Jis vyks Žirmūnų g. 143 
(Žirmūnų seniūnijoje), Vilniuje.

Darbotvarkėje:
1. Neįgaliųjų draugijos pirmininkės veiklos ataskaita.
2. Revizijos komisijos ataskaita.
3. Vilniaus miesto neįgaliųjų draugijos pirmininko rinkimai.
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1. Kartą per dieną išgeriamas 
šaukštelis šaltalankio aliejaus. 

2. Šaukštas sausų didžiosios 
dilgėlės lapų užplikoma stikli-
ne verdančio vandens. Ataušęs 
užpilas nukošiamas per dviejų 
sluoksnių marlę ir vartojamas po 
0,5 stiklinės 2 kartus per dieną.

3. Trys šaukštai sausos tris-
kiaučio lakišiaus žolės nedide-
liame inde užplikoma stikline 
verdančio vandens. Tuomet šis 
indas įstatomas į didesnės tal-
pos indą su karštu vandeniu ir 
laikomas apie 15 min. Ataušęs 
užpilas nukošiamas per dviejų 
sluoksnių marlę, nuspaudžiami 
likę augalinės žaliavos tirščiai ir 
pripilama virinto vandens (at-
aušinto) vietoj nugaravusiojo 
(kad būtų pilna stiklinė). Geria-
ma ne daugiau kaip po 2 šaukš-
tus ir ne dažniau kaip 3 kartus 
per dieną. Gydymo kursas – 2–3 
savaitės.

Užpilų vartojimo 
taisyklės 

Užpilai vartojami laikantis 
tam tikrų taisyklių. Galima vais-
tažolių užpilus vartoti 25 dienas 
kiekvieną mėnesį, o paskutines 5 
dienas negerti. Jeigu užpilais gy-
domasi 2–3 mėnesius, po to turi 
būti daromos 10–14 dienų per-
traukos. Kai konkrečiame recep-
te yra nurodytas gydymo kursas 
ir pertraukos trukmė, laikomasi 
recepto nuorodų.

Kam reikalingos pertraukos? 
Vaistiniai augalai organizmą vei-
kia kompleksiškai. Todėl per il-
gesnį laiką jie gali neigiamai pa-
veikti kepenis, inkstus ir kitas 
organizmo fiziologines sistemas. 

Ir dar: užbaigus gydymo-
si vaistažolių užpilais gydymo 
kursą, jeigu dar reikia gydytis, 
po pertraukos turi būti vartoja-
mi kitų vaistinių augalų užpilai, 
skirti gydyti tai pačiai ligai. Dėl 
pastarojo dalyko ir apskritai dėl 
tikslingumo gydytis vaistažolė-
mis (ypač jei tuo metu dar var-
tojami sintetiniai vaistai) reik-
tų pasitarti su gydytoju ar vais-
tininku. 

romualdas OGinskAs

Daktaras
Aiskauda

Žvynelinė, arba psoriazė – ne-
užkrečiama, ilgai trunkanti, 

linkusi dažnai kartotis (taip pat 
būna paūmėjimų, ypač pavasarį 
ir rudenį), lėtinė odos liga. Daž-
niausiai ši liga pažeidžia alkūnių 
ir kelių odą (lenkiamuosius pa-
viršius), plaukuotąją galvos da-
lį (neretai ligos židiniai galvos 
srityje gali susargdinti kaktos, 
skruostų, ausų, sprando odą) ir 
kryžkaulio sritį. Žinoma, žvyne-
linės bėrimų taip pat gali būti 
ant krūtinės, pilvo, nugaros, juos-
mens, delnų, padų ir net gleivinė-
se (pvz., burnoje; pasitaiko labai 
retai). Kai kada ši liga pažeidžia 
rankų ir kojų nagus bei sąnarius. 

Imuninės sistemos 
klaida

Nustatyta, kad žvynai susi-
daro iš išorinio odos sluoksnio 
ląstelių, turinčių savybę dalytis 
greičiau negu sveikosios ląstelės. 
Jeigu sveikosios odos ląstelės su-
bręsta ir pasišalina nuo odos pa-
viršiaus per 28–30 dienų, ser-
gant žvyneline šis procesas trun-
ka vos 3–6 dienas. Blogiausia tai, 
kad pastarosios ląstelės nelinku-
sios pasišalinti, todėl iš jų sankau-
pų susidaro vadinamieji žvynai.

Prieš ketvirtį amžiaus me-
dicinos enciklopedijose, žiny-
nuose ir vadovėliuose buvo ra-
šoma, kad šios ligos kilmė neži-
noma, kiek vėliau – kad ne vi-
sai aiški. Pastarąjį dešimtmetį 
daugiausia šalininkų kelia prie-
laidą, kad žvyneline susergama 
tuomet, kai organizme atsiran-
da vadinamųjų T limfocitų (tai 
imuninės sistemos dalis, skirta 
kovoti su užkrečiamosiomis li-
gomis) perteklius. Visas šis pro-
cesas mokslininkų įvardijamas 
kaip imuninės sistemos klaida, 
nes imuninės ląstelės atakuoja 
to paties žmogaus odos ląsteles.

Ligos formos
Skiriamos 7 žvynelinės for-

mos: paprastoji, arba plokšteli-
nė (pats dažniausias tipas), la-
šelinė (dažniausiai sukelia bak-
terijos), raukšlių (pažeidžia odą 
raukšlių srityje: kirkšnyse, alkū-
nių sulinkimo vietose, pažasty-
se, po krūtimis), pustulinė (re-
ta forma, būdingas pūlinis odos 
pažeidimas), eritroderminė (pa-
ti rečiausia forma, pažeidžia vi-
są kūną, padidėja limfmazgiai), 
nagų (pažeidžiami rankų ir kojų 

nagai: keičiasi jų augimas, spal-
va, nagų plokštelėse būna duo-
bučių, nagai trupa, sustorėja pa-
nagė, plokštelė gali atšokti nuo 
guolio) ir žvynelinis, arba pso-
riazinis artritas (sąnariai patins-
ta, deformuojasi, pasidaro skaus-
mingi ir nejudrūs; psoriaziniu ar-
tritu serga 5–7 % ligonių). 

Ligos požymiai
Atitinkamose odos vietose 

atsiranda įvairaus dydžio ir pa-
vidalo rožinių mazgelių. Jeigu iš-
bėrimas staigus, mazgeliai bū-
na nedideli, kai procesas vyksta 
lėtai, šie dariniai būna monetų 
dydžio arba net didesni. Mazge-
liams susiliejus, jų paviršiuje at-
siranda balkšvų, beveik perma-
tomų pleiskanų, primenančių 
žuvies žvynus (dėl šios priežas-
ties liga ir gavo žvynelinės pava-
dinimą). Kai tokie „žvynai“ nu-
krapštomi arba nukrenta patys, 
jų vietose lieka plonos ir lengvai 
pažeidžiamos rožinės plėvelės 
(pakrapščius nagu, kraujuoja). 

Pastaba. Kai išbertų vietų bū-
na nedaug ir nėra niežėjimo (nie-
žėjimas gali būti nestiprus, o kar-
tais tiesiog nepakeliamas) bei 
nesimato po drabužiais, kai ku-
rie ligoniai, tikėdamiesi, jog visa 
tai praeis savaime, netgi ilgą lai-
ką neieško medicinos pagalbos. 
Žinoma, būna atvejų, kai liga ap-
rimsta ir ligonio nevargina kelis 
ar keliolika metų, deja, kur kas 
dažniau ji linkusi progresuoti.

Sergant žvyneline, jos ei-
gą blogina: 

– netinkama mityba, alkoho-
liniai gėrimai, piktnaudžiavimas 
stipria kava; rūkymas; kai ku-
rie vaistai, skirti gydyti depresi-
ją, širdies, kraujagyslių, reuma-
tines, infekcines ligas; fizinis ar 
psichinis stresas, ilgalaikė psi-
chologinė įtampa; alerginės li-
gos; stipriai veikiančios chemi-
nės medžiagos, naudojamos ga-
myboje ir buityje; odos suerzini-
mas, perdžiūvimas ir sužeidimas 
(nudegimas, suspaudimas, su-
mušimas, nubrozdinimas; beje, 
odą gali traumuoti netgi švirkšto 
adatos dūris); peršalimas; infek-
cijos židiniai nosiaryklėje; bur-
noje; kepenų, skrandžio, žarny-
no ligos; ultravioletinių spindu-
lių poveikis, kiti faktoriai.

Žvynelinės paplitimas
Pasaulio sveikatos organiza-

cijos duomenimis, beveik vieno-
dai dažnai šia liga suserga tiek 
moterys, tiek vyrai. Pastaruoju 
metu žvyneline serga maždaug 
4 % planetos gyventojų (tai su-
daro apie 215 mln. žmonių), Eu-
ropoje – apie 2 % visų gyvento-
jų (30 % iš jų serga sunkia ligos 
forma). Lietuvoje šia liga serga 
apie 120 tūkst. gyventojų. Kas 
dešimtas žmogus žvyneline su-
serga vaikystėje (suserga netgi 
naujagimiai), 75 % žmonių, ser-
gančių šia liga, jos pojūčius paty-
rė būdami 15–35 metų amžiaus. 

Nors dažnai tvirtinama, kad 
ši liga yra paveldima (mat rasti 
genai, sukeliantys žvynelinę), ta-
čiau tai nėra šimtaprocentinė tai-
syklė. Esama žmonių, kurie nesu-
serga žvyneline netgi tuomet, kai 
šeimoje yrà ne vienas, o keli žvy-
neline sergantys asmenys.

Teks laikytis dietos
Daugelio šalių dietologai re-

komenduoja dietą, kurioje ribo-
jami gyvūniniai riebalai (svies-
tas, taukai, riebi mėsa), anglia-
vandeniai (cukrus, saldainiai, 
tortai ir t. t.) ir aštrūs prieskoniai. 

Palyginti neseniai nustaty-
ta, kad dažnai ir gausiai valgant 
raudonos mėsos ir kiaušinių, li-
ga taip pat paūmėja ir sunkiau 
gydoma, nes šiuose produktuo-
se yra daug arachidono rūgš-
ties. Ši medžiaga skatina vadi-
namų „blogųjų“ prostaglandinų 
susidarymą (atsiradus „blogie-
siems“ prostaglandinams, pra-
sideda uždegimai). 

Paaiškinimas: prostaglandi-
nais vadinami ląstelių gamina-
mi organiniai junginiai: biolo-
giškai aktyvios medžiagos, vei-
kiančios panašiai kaip hormo-
nai, reguliuojančios daugelį fi-
ziologinių procesų.

Įsidėmėtina!
Neretai ligoniai kurį laiką 

pasijunta geriau, kai maitinasi 
skystu maistu, laikosi ryžių die
tos. Tačiau šiuo ir kitais atvejais 
nereikia užmiršti produktų, tu-
rinčių karoteno (morkos, pomi-
dorai, šaltalankio uogos), vita-
mino E (augalinis aliejus, salo-
tos, briuseliniai kopūstai) ir se-
leno (alaus mielės, grybai, juo-
da duona ir kt. rupių miltų pro-
duktai, tunas, silkė, krabai, oma-
rai, krevetės, kalmarai, kviečių 
sėlenos, riešutai, ypač braziliš-
ki, vištiena); raudonos mėsos ir 

kiaušinių galima valgyti tik kar-
tą per savaitę. 

Gali būti, kad konkretaus li-
gonio psoriazei „nepatinka“ ne 
vien tik čia nurodyti, bet ir kiti 
maisto produktai. Jei šio dalyko 
neįstengiama nustatyti pačiam, 
gali padėti gydytojas alergologas. 

Išorinis gydymas
1. Susmulkinama 2–3 čes-

nako skiltelės, užplikoma stik
line verdančio vandens, po va-
landos perkošiama. Naudojama 
psoriazės pakenktoms odos vie-
toms plauti (2 kartus per dieną) 
ir trumpalaikiams kompresams 
(10–15 min.).

2. Du kartus per dieną daro-
mos kukurūzų krakmolo vieti-
nės vonelės atskiroms kūno da-
lims, pvz., rankoms, kojoms. Pra-
džioje krakmolas atskiedžiamas 
vėsiu vandeniu (10 l vandens 
imama 100 g krakmolo), paskui 
užvirinama (bet toliau neverda-
ma) ir supilama į 36–380 C tem-
peratūros vandenį. Vietinių vo-
nelių trukmė – 7–10 min., gydy-
mo kursas – 10 procedūrų.

Vonios
Sergant žvyneline daromos 

bendros vonios. Joms dažniau-
siai naudojamos šios vaistažo-
lės: triskiautis lakišius, didžioji 
ugniažolė, paprastoji jonažolė, 
vaistinis šalavijas, sausas arba 
skystas pušų ekstraktas.

Vaistinių augalų vonioms 
naudojama maždaug 100 g ža-
liavos. Ji užplikoma 2 litrais ver-
dančio vandens, valandą palai-
koma sandariame inde. Perkoš-
tas per marlę užpilas supilamas į 
36–380 C temperatūros vandens 
vonią. Vonios procedūros trunka 
15 min., daromos kas antrą die-
ną. Gydymo kursas – 8–12 pro-
cedūrų (jei gydytojas nenuro-
do kitaip). 

Vidiniai vaistai
Į vidų šios gydomosios prie-

monės vartojamos pasirinktinai 
(pradžioje pasirenkami papras-
tesni receptai, po to, esant būti-
nybei, pereinama prie sudėtin-
gesnio recepto), laikantis tam ti-
krų vartojimo taisyklių. Taip pat 
žinotina, kad liaudiškos priemo-
nės atlieka tik papildomą vaid
menį ir negali pakeisti gydyto-
jo paskirtų vaistų, procedūrų ir 
kitų dalykų. 

Žvynelinė: kas žinotina apie ligą, 
liaudies medicinos patarimai

Lietuvos neįgaliųjų forumas ir 
Lietuvos sutrikusio intelekto 

žmonių globos bendrija „Viltis“ 
informuoja, kad Lietuvoje yra 
apie 30 tūkstančių žmonių su in-
telekto ir psichikos negalia. Da-
lis jų dėl elgesio sutrikimų negali 
naudotis įprastomis odontologų 
paslaugomis, todėl yra siunčia-
mi gydymui su bendra nejautra. 
Tokią paslaugą visoje Lietuvoje 
teikia tik trys įstaigos, todėl su-
sidaro ilgos eilės ir nėra užtikri-
namas tinkamas sveikatos pas-
laugų prieinamumas.

Tokia padėtis susidarė, nes 
pagal egzistuojantį teisinį regla-

mentavimą dantų gydymas su 
nejautra yra priskiriamas die-
nos chirurgijos paslaugoms, ta-
čiau asmens sveikatos priežiūros 
įstaigų administracijos turi teisę 
pačios apsispręsti, ar teikti to-
kias paslaugas. Odontologo pas-
laugas su bendra nejautra Lietu-
voje teikia tik VšĮ Vilniaus uni-
versiteto ligoninės Žalgirio kli-
nika, Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto Kauno klinika ir VšĮ 
Respublikinės Šiaulių ligoninės 
Moters ir vaiko klinika. Žmogus 
su negalia, norintis tvarkyti dan-
tis su bendra nejautra, turi regis-
truotis pas specialistą mažiausiai 

prieš pusę metų. Jei nustatoma, 
kad reikės daugiau nei vieno vi-
zito, pacientui dažniausiai siūlo-
ma dantį išrauti. Tokia situacija 
yra nepriimtina tiek žmogišku, 
tiek teisiniu požiūriu.

Asociacija Lietuvos neįgalių-
jų forumas kartu su Lietuvos su-
trikusio intelekto žmonių globos 
bendrija „Viltis“ ir Lietuvos Res-
publikos odontologų rūmais su-
rengė apskrito stalo diskusiją: 
„Negalia ir sveiki dantys: kaip už-
tikrinti odontologo paslaugų pri-
einamumą žmonėms su intelekto 
sutrikimais ir psichikos negalia?“ 

Diskusijos metu Lietuvos ne-

įgaliųjų forumas išsakė reikala-
vimus, kad žmonėms su negalia 
būtų sudarytos sąlygos pirmu-
mo teise gauti gydymą su ben-
dra nejautra Lietuvos naciona-
linei sveikatos sistemai priklau-
sančiose sveikatos priežiūros įs-
taigose, bei numatyti reikalingą 
šių įstaigų skaičių ir teritorinį iš-
sidėstymą; sudaryti realias sąly-
gas privačioms medicinos įstai-
goms bendradarbiauti su Terito-
rinėmis ligonių kasomis teikiant 
odontologo paslaugas su bendra 
nejautra.

LR odontologų rūmai disku-
sijų metu pateikė siūlymus, kaip 

užtikrinti tinkamą ir efektyvų 
odontologijos paslaugų prieina-
mumą pacientams, turintiems fi-
zinę ir psichinę negalią. 

Įgyvendinant siūlomas prie-
mones, būtina spręsti klausimą  
ir dėl tinkamo odontologinės 
priežiūros (pagalbos) paslaugų 
apmokėjimo Privalomojo socia
linio draudimo fondo biudžeto 
lėšomis. 

Odontologų rūmų Tarybos 
pirmininko nuomone, bendra-
darbiaujant su savivaldybėmis 
turi būti užtikrintas ir neįgalių-
jų atvykimas į gydymo įstaigas. 

„Bičiulystės“ inf. 
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Lietuvos gydymo įstaigo-
se, kuriose atliekamos kelio ir 
klubo sąnarių keitimo opera-
cijos, trumpėja eilės, pacientai 
gerokai greičiau nei anksčiau 
sulaukia kelio ir klubo sąna-
rių endoprotezų. 

Valstybinės ligonių kasos 
(VLK) duomenimis, 2015 m., 
lyginant su 2014aisiais, ge-
rokai sutrumpėjo laikas, kiek 
reikia laukti nemokamo sąna-
rio paskyrimo. Užpernai klu-
bo sąnario paskyrimo pacien-
tams reikėjo laukti vidutiniš-
kai apie 14 mėnesių, o pernai 
jau dvigubai trumpiau – apie 7 
mėnesius. Kelio sąnario pasky-
rimo laikas sutrumpėjo nuo vi-
dutiniškai 9 mėn. 2014 m. iki 8 
mėn. 2015 m. 

Žinoma, priklausomai nuo 
gydymo įstaigos, endoprotezų 
skyrimo laukimo laikas yra skir-
tingas: didesnėse gydymo įstai-
gose jis yra ilgesnis, mažesnėse – 
trumpesnis. Šiuo metu klubo są-
nario endoprotezų laukimo eilių 
visai nėra Telšių, Utenos, Mažei-
kių, Klaipėdos, Raseinių ir Šakių 
ligoninėse. O kelio sąnario endo-
protezų pacientams visai nerei-

kia laukti Marijampolės ir Telšių 
ligoninėse.

VLK specialistai primena, kad 
pacientai turi galimybę nelaukti 
sąnario keitimo operacijos toje 
pačioje gydymo įstaigoje, kurio-
je jie atsistojo į eilę. „Žmonės ga-
li keisti gydymo įstaigą kol jiems 
bus paskirtas nemokamas sąna-
rio endoprotezas. VLK interneto 
svetainėje nuolat atnaujinama 
informacija apie tai, kiek laiko 
įvairių ligoninių eilėse laukian-
tiems pacientams tenka laukti 
sąnario endoprotezo paskyri-
mo. Tad pacientai, matydami, 
kur eilės yra mažesnės, gali 
pasirinkti kitą gydymo įstai-
gą. Be to, specialioje ligonių kasų 
įdiegtoje elektroninėje sistemo-
je yra vykdoma tokių operacijų 
laukiančių pacientų registracija. 
Ji yra patogi tuo, jog žmonėms, 
sulaukusiems savo eilės, atsisa-
kius operuotis, iškart matomos 
atsilaisvinusios vietos eilėje vi-
sos šalies mastu ir galima kitiems 
pacientams paskirti sąnario en-
doprotezą greičiau“, – atkreipė 
dėmesį VLK Sveikatos priežiū-
ros įstaigų aprūpinimo skyriaus 
vedėja Lina Reinartienė.

Pasak jos, reikšmingų poky-
čių eilių mažinimo srityje pasiek-
ta ir dėl padidėjusio finansavimo. 
„Pernai kelio, klubo ir kitiems są-
narių endoprotezams įsigyti bei 
apmokėti jų keitimo operacijoms 
iš Privalomojo sveikatos draudi-
mo fondo (PSDF) biudžeto buvo 
skirta daugiau nei 6 mln. eurų, t. 
y. net 20 proc. daugiau lėšų nei 
užpernai. Tiek pat – 6 mln. eurų 
– numatyta skirti ir šiais metais. 
Per 2015 metus išaugo ir atlik-
tų operacijų Lietuvoje skaičius. 
2014 m. buvo atliktos 6 563 pir-
minės klubo ir kelio sąnarių en-
doprotezavimo operacijos, o 
2015 m. daugiau nei 7 tūkst. to-
kių operacijų“, – sakė L. Reinartie-
nė. Svarbu ir tai, kad 2015aisiais 
gerokai padaugėjo pacientų, ga-
vusių nemokamus sąnarių endo-
protezus. Jų sulaukė 13 413 paci-
entų, o užpernai juos gavo 8 714 
pacientų, t. y. 35 proc. mažiau.

Tačiau VLK specialistai at-
kreipia dėmesį, kad sąnarių kei-
timo operacijų laukiančiųjų eilės 
galėtų dar labiau sutrumpėti, jei 
žmonės elgtųsi atsakingiau. Jau 
kurį laiką pastebima tendencija, 
kad pacientai, neteisingai galvo-

dami, jog nemokamo endopro-
tezo teks laukti labai ilgai, sto-
jasi į eilę, o jį netikėtai greitai 
gavę, nusprendžia nesioperuo-
ti ir prašo atidėti operaciją net 
keleriems metams. Deja, tokių 
eiles trikdančių atvejų pasitai-
ko labai dažnai – jie sudaro be-
veik 35 proc. Todėl VLK prime-
na, kad pagal šiuo metu galiojan-
čią tvarką sąnario keitimo ope-
raciją galima atidėti ne ilgiau 
kaip vieniems metams. Atėjus 
operacijos atidėjimo pabaigai 
pacientui sąnario endoprotezas 
skiriamas pakartotinai. O jei po 
metų pacientas vėl atsisako ope-
ruotis,  jis iš eilės išbraukiamas. 

Pacientai, pasikonsultavę 
su gydytoju, turi teisę patys nu-
spręsti, ar sąnario endoprotezą 
įsigyti savo lėšomis, ar laukti ne-
mokamo jo paskyrimo. Tačiau 
VLK Sveikatos priežiūros įstaigų 
aprūpinimo skyriaus vedėja L. 
Reinartienė pataria žmonėms 
nepirkti kelio ir klubo sąnarių 
endoprotezų savo lėšomis ir 
už gaminį nepermokėti. „Ligo-
nių kasų specialistai pastebi, kad 
pacientai, savo lėšomis įsigiję są-
nario endoprotezą, pateikia ligo-

Konsultuojame, 
komentuojame Sparčiai trumpėja sąnarių keitimo operacijų eilės

įgyvendinti nėra numačiusios 
jokių priemonių. Nemažai jų 
net nežino, kad tokias priemo-
nes apskritai reikia nusimatyti, 
ir kas turi būti daroma, kad pa-
dėtis gerėtų. Be to, didžioji dalis 
savivaldybių teisinasi, kad neturi 
lėšų įgyvendinti lygias galimybes 
užtikrinančių priemonių. 

A. Lobačevskytė pabrėžia ir 
dar vieną svarbų aspektą – tei-
sės aktai nereglamentuoja, kas 
šią sritį turėtų prižiūrėti, kontro-
liuoti. Tarnybos kompetencija – 
gautų skundų tyrimas, viešojoje 
erdvėje paskelbtos informacijos 
apie diskriminacijos atvejus ana-
lizė. Tačiau lygių galimybių už-
tikrinimas – labai plati ir ne tik 
dviejų įstatymų – Lygių galimy-
bių bei Moterų ir vyrų lygių ga-
limybių – nuostatomis apibrė-
žiama sritis. 

Svarbu, kad žmogus 
būtų apgintas 

Tarnybos vyresnysis patarė-
jas Vytis Muliuolis pastebi, kad 
vis dažniau į Tarnybą kreipia-
si ne tik pavieniai neįgalieji, bet 
ir jų teisėmis besirūpinančios 
nevyriausybinės organizacijos, 
ir Seimo Žmogaus teisių komi-
tetas. Informacijos dėl galimai 
pažeidžiamų teisių pateikia ir 
Seimo nariai. Svarbu ir tai, kad 
kreipiamasi dėl skirtingų nega-
lių asmenų patiriamos diskrimi-
nacijos. Paprastai tokių tyrimų 
išvados bei pateikiamos reko-
mendacijos būna aktualios dau-
geliui žmonių.

Pernai Tarnyba gavo skundą, 
kad Valstybinės mokesčių ins-
pekcijos (VMI) elektroninio dek
laravimo puslapis nepritaikytas 
neregintiems asmenims. Atli-
kus tyrimą nustatyta, kad skun-
das iš tiesų pagrįstas. Atsižvel-
gusi į Tarnybos rekomendaciją, 
VMI ėmėsi infrastruktūros re-

konstrukcijos, kad elektroninio 
deklaravimas prieiga būtų pa-
togi ir regos negalią turintiems 
asmenims. 

Aktuali buvo ir iš Kurčiųjų 
draugijos gauta informacija, pa-
gal kurią lygių galimybių kon-
trolierė tyrimą pradėjo savo ini-
ciatyva. Kurčia moteris nebuvo 
priimta į specializuotus besilau-
kiančioms ir ką tik pagimdžiu-
sioms moterims skirtus laikino 
apgyvenimo paslaugas teikian-
čius globos namus. Iš pradžių tai 
padaryti atsisakyta be jokių mo-
tyvų, paskui bandyta argumen-
tuoti, esą taip pasielgta, nes glo-
bos namai negalės užtikrinti šios 
moters saugumo: ji buvo kurčia, 
nebylė ir esą turėjo psichikos ne-
galią (vėliau nustatyta, kad pas-
tarosios negalios moteris netu-
rėjo). Tyrimo metu išsiaiškinta, 
kad Kurčiųjų draugija užtikrina 
gestų kalbos vertėjo paslaugas 
(3 val. per dieną), todėl mote-
ris galėjo bendrauti gestų kalba 
ir raštu. Taigi su klausos negalią 
turinčia moterimi buvo įmanoma 
bendrauti. Lygių galimybių kon-
trolierė nustatė, kad tai buvo dis-
kriminacija dėl negalios ir globos 
namams skyrė įspėjimą. Pasak 
V. Muliuolio, šios moters likimu 
ir toliau domimasi, stengiama-
si, kad žmogus jaustųsi apgintas. 

Neįgaliojo globėjo 
ir vengiančio dirbti 
gaunama parama – 

vienoda 
Dažniausiai neįgalieji į Tar-

nybą kreipiasi dėl nepakanka-
mų socialinės apsaugos, specia
liųjų paslaugų priemonių. Tar-
nyba yra gavusi skundą ir pra-
dėjusi tyrimą dėl socialinių iš-
mokų labai sunkią negalią turin-
čius, slaugomus asmenis prižiū-
rintiems artimiesiems. Šeimoje 
gimus visiškos negalios vaikui, 
vienas iš tėvų turi atsisakyti sa-

vo karjeros, viešo gyvenimo ir 
visą parą jį prižiūrėti. Paprastai 
tokios atsakomybės imasi moti-
nos. Neretai – vienišos.

V. Muliuolis pastebi, kad jei-
gu žmogus savo noru nedirba 
ir yra valstybės išlaikomas, pa-
gal dabar galiojančius teisės ak-
tus tiek jo, tiek sunkios negalios 
vaiką prižiūrinčio šeimos nario 
gaunama socialinė pašalpa yra 
tokio pat dydžio, nors neįgalųjį 
globojančio asmens išlaidos ne-
palyginti didesnės. 

Pasak V. Muliuolio, yra suda-
ryta darbo grupė šiai problemai 
spręsti. Jau pateikti arba ren-
giami keli teisės aktų pakeitimo 
projektai. Norima keisti sistemi-
nį požiūrį į paramą sunkios ne-
galios asmenis globojantiems ar-
timiesiems. „Kol valstybė neuž-
tikrina specializuotos pagalbos, 
neįgaliesiems skirti dienos cen-
trai negali patenkinti tokių as-
menų priežiūros poreikio, reikia 
keisti požiūrį į valstybės paramą 
tokioms šeimoms“, – įsitikinęs V. 
Muliuolis. 

Darbo birža 
neįgaliesiems įsidarbinti 

nepadeda
Darbo santykiai – dar viena 

gana dažnai neįgaliųjų skundų 
sulaukianti sritis. Jie sudaro 26 
proc. visų diskriminacijos ne-

galios pagrindu gautų skundų. 
Nors darbo skelbimuose aki-
vaizdžių diskriminacijos apraiš-
kų įžvelgiama vis rečiau, pati 
darbo rinka neįgaliesiems dar 
nėra palanki. V. Muliuolis patei-
kia ir tai patvirtinančių pavyz-
džių. Tarnyba gavo du negalią 
turinčių žmonių skundus, kad 
užsiregistravę Darbo biržoje ir 
nesulaukę pasiūlymų, jie patys 
ėmėsi darbo paieškos. Susira-
do darbdavius, kurie sutiko juos 
įdarbinti. Tačiau kai darbdaviai 
kreipėsi į Darbo biržą, kad no-
ri šiuos žmones įdarbinti, jiems 
buvo pasakyta, jog subsidijuo-
jamoms vietoms nėra pinigų. 
Abiem atvejais Tarnyba pradė-
jo tyrimus dėl diskriminacijos 
negalios pagrindu.  

Ko gero, Tarnybos tyrimo 
verta ir situacija, kai dokumen-
tuose nedarbingu įvardytas, ta-
čiau dirbęs, mokesčius mokėjęs 
žmogus netekęs darbo negauna 
bedarbio pašalpos, mat Darbo 
birža jį registruoja ne kaip bedar-
bį, o tik darbo ieškantį, kuriam jo-
kios pašalpos nepriklauso. 

Skatina nebūti  
abejingais

Vartotojų teisių apsaugos 
sričiai priskiriami skundai taip 
pat sudarė 26 proc. visų kreipi-
mųsi dėl negalios. Šiemet Tar-

nyba pradėjo tyrimą dėl Drus-
kininkuose esančio prekybos 
centro „Maxima“. Skundą patei-
kęs neįgalusis atkreipė dėmesį, 
kad prekybos centras išsidėstęs 
per du aukštus, o į antrąjį aukš-
tą galima patekti tik laiptais, ku-
rie nėra pritaikyti judėjimo ne-
galią turintiems asmenims. Pa-
sak V. Muliuolio, Lygių galimybių 
įstatymas numato, kad prekių 
pardavėjas, gamintojas ar pas-
laugų teikėjas privalo visiems 
vartotojams sudaryti vienodas 
sąlygas gauti tokius pačius gami-
nius, prekes ir paslaugas, nepai-
sant negalios. Šiuo atveju diskri-
minacijos faktas – akivaizdus. Ir 
jis toks – ne vienintelis. Panašių 
prekybos centrų savo aplinkoje 
rastume tiktai nemažai. 

Šiuo metu pradėtas tyrimas 
nutrauktas, nes UAB „Maxima 
LT“ atstovas Tarnybą informavo, 
kad minėtas prekybos centras 
Druskininkuose uždaromas re-
konstrukcijai, po kurios pastatas 
bus tik vieno aukšto, todėl nega-
lią turintiems asmenims nekils 
problemų įsigyti prekių. 

A. Lobačevskytės teigimu, 
atikdama tokius tyrimus Tarny-
ba skatina visuomenę nebūti abe-
jingą analogiškoms problemoms, 
o verslą – savikritiškai įvertin-
ti savo situaciją ir imtis pokyčių. 
Lygių galimybių kontrolierė pa-
brėžia, kad Tarnybos sprendi-
mai tampa griežtesni – skiriami 
įspėjimai, baudos. „Sustiprino-
me ir rekomendacijų įgyvendi-
nimo kontrolę, stebime, kad ne-
būtų nepagrįstų atsisakymų jas 
įgyvendinti, – sako V. Muliuolis. – 
Jeigu pasakoma, jog nurodytoms 
priemonėms įgyvendinti neturi-
ma lėšų, prašome tas priemones 
įtraukti į strateginius planus, ki-
tus dokumentus, kad būtų maty-
ti, jog tų darbų planuojama imtis, 
prob lemas žadama spręsti.“ 

Aldona MiLieŠkienė

nių kasoms prašymus kompensa-
cijoms gauti už tokius pačius en-
doprotezus, kuriuos perka ir VLK, 
tačiau jų kainos yra gerokai di-
desnės. Kitaip tariant, pacientas, 
pirkdamas sąnario endoprotezą 
mažmenine kaina, sumoka dides-
nę kainą nei VLK, pirkdama didelį 
kiekį ir gaudama gamintojų nuo-
laidas“, – perspėjo L. Reinartienė.

Anot jos, jei pacientas pasi-
renka VLK pirktą endoprotezą 
ir sulaukia savo eilės, jam nei už 
patį gaminį ir jo priedus, nei už 
operaciją mokėti nereikia. Visa 
tai yra apmokama PSDF lėšomis. 
Jei pacientai endoprotezus įsigy-
ja savo lėšomis, jiems, sulaukus 
savo eilės, yra išmokamos nusta-
tyto dydžio kompensacijos. Tad 
patariame pacientams neskubė-
ti endoprotezų įsigyti patiems“, – 
patarė L. Reinartienė.

Verta žinoti, kad VLK kasmet 
perka tik geros kokybės pasauli-
nio lygio gamintojų kelio ir klubo 
sąnarių endoprotezus ir juos pa-
skirsto gydymo įstaigoms, atlie-
kančioms tokias operacijas. Šiuo 
metu VLK perka 8 rūšių klubo 
sąnario ir 7 modelių kelio sąna-
rio endoprotezų sistemas.

Lygios galimybės – vis dar suvokimo kryžkelėje 
(atkelta iš 1 psl.)

Diskriminacijos dėl negalios tyrimais domėjosi D. Marijošiūtė ir M.Lepiochinas. 
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.10 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, balandžio 18 d. 
09:20 Komisaras Reksas. N-7. 11/9 

s. 10:10 Čikagos policija. N-7. 7 s. (kart.). 
11:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 
11:30 Bėdų turgus. (Subtitruota, kart.). 
12:15 Savaitė. (kart.). 13:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:05 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:20 Prem-
jera. Čikagos policija. N-7. 8 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su ver-
timu į gestų kalbą). 19:15 Sportas. 19:18 
Orai. 19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pano-
rama. Verslas. Kultūra. 21:05 Dėmesio 
centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Teisė žinoti. 22:25 
Trumposios žinios. 22:30 Premjera. Dži-
hadas. Karas be sienų. 23:25 Trumpo-
sios žinios. 23:35 Durys atsidaro. 00:05 
Gyvenimas. (kart.). 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 11/9 
s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Teisė žinoti. (kart.). 05:00 LRT radi-
jo žinios. 05:05 Karinės paslaptys. (kart.).

Antradienis, balandžio 19 d. 
09:20 Komisaras Reksas. N-7. 

11/10 s. 10:10 Čikagos policija. N-7. 8 
s. (kart.). 11:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ (kart.). 11:30 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. (kart.). 12:20 Džihadas. Ka-
ras be sienų. (subtitruota, kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:20 Premjera. Čikagos policija. N-7. 
9 s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 19:15 Spor-
tas. 19:18 Orai. 19:30 Emigrantai. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
Verslas. Kultūra. 21:05 Dėmesio centre. 
21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija 
„Jėga“. 21:30 Delfinai ir žvaigždės. 23:15 
Trumposios žinios. 23:20 Premjera. Ka-
pitonas Alatristė. N-7. 9 s. 00:20 Trum-
posios žinios. 00:25 Septynios Kauno 
dienos. 01:00 TV techninė profilaktika.

trečiadienis, balandžio 20 d. 
09:20 Komisaras Reksas. N-7. 

11/11 s. 10:10 Čikagos policija. N-7. 9 s. 
(kart.). 11:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
(kart.). 11:30 Emigrantai. (kart.). 11:55 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo de-
partamento prie Vidaus reikalų ministeri-
jos informacija gyventojams. 11:59 Emi-
grantai. (tęsinys, kart.). 12:25 Istorijos de-
tektyvai. (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 Premjera. Čikagos 
policija. N-7. 10 s. 17:10 Klauskite dak-
taro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 19:15 Sportas. 19:18 Orai. 19:30 
Gyvenimas. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Auksinis protas. 22:45 Trumposios ži-
nios. 22:50 Pinigų karta. 23:20 Premje-
ra. Kapitonas Alatristė. N-7. 10 s. 00:20 
Trumposios žinios. 00:25 Kelias į namus. 
01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Komisa-
ras Reksas. N-7. 11/11 s. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Gyvenimas. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:10 Auksinis protas. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Auksinis protas. 
(tęsinys, kart.). 05:30 Pinigų karta. (kart.).

ketvirtadienis, balandžio 21 d.
09:20 Komisaras Reksas. N-7. 

11/12 s. 10:10 Čikagos policija. N-7. 10 
s. (kart.). 11:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ (kart.). 11:30 Gyvenimas. (kart.). 
12:25 Stilius. (kart.). 13:10 Klauskite dak-
taro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:05 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:20 Premjera. Či-
kagos policija. N-7. 11 s. 17:10 Klauski-
te daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų 
kalbą). 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. Galutinis tikslas. N-14. 24:00 Trum-
posios žinios. 00:05 Istorijos detektyvai. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 11/12 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 22 d. 
09:20 Komisaras Reksas. N-7.  

12/1 s. 10:10 Čikagos policija. N-7. 11 
s. (kart.). 11:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ (kart.). 11:30 Specialus tyrimas. 
(kart.). 12:25 Karinės 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 Premjera. Čikagos policija. 
N-7. 12 s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 18:40 
Sportas. 18:43 Orai. 18:50 Klausimė-
lis.lt. 19:20 Brolių Grimų pasakos. 15 s. 
Vagių vagis. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jė-
ga“. 21:00 Duokim garo! 22:40 Trumpo-
sios žinios. 22:45 Lemties agentas. N-14. 
00:20 Trumposios žinios. 00:25 Pinigų 
karta. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 
01:10 Komisaras Reksas. N-7.  12/1 s. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:10 Pavojingi jausmai. 51, 
52 s. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:10 Giminės. Gyvenimas  tęsiasi 2. 6 
s. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Gyvenimas. (kart.).

Šeštadienis, balandžio 23 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. Įstabūs laukinio pasaulio 
gyventojai. 2 d. Antilopės. (subtitruota). 
13:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. 
Akistatos. 9 s. Rubinštein prieš Arden: 
pudrų karai. (subtitruota). 14:00 Premje-
ra. Daktaro Bleiko paslaptys 2. N-7. 2/9, 
2/10 s. 16:00 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą). 16:15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. (Subtitruota). 16:45 Sveikinimų 
koncertas. 18:30 Šiandien. (su vertimu į 
gestų kalbą). 18:40 Sportas. 18:43 Orai. 
18:50 Bėdų turgus. (Subtitruota). 19:40 
Stilius. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jė-
ga“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 21:00 LRT 90-mečiui skirtas 
projektas „90 dainų – 90 legendų“. 22:40 
Trumposios žinios. 22:45 Premjera. Ko-
ko. N-7. (subtitruota). 00:20 Trumposios 
žinios. 00:25 Pasaulio dokumentika. Įs-
tabūs laukinio pasaulio gyventojai. 2 d. 
Antilopės. (subtitruota, kart.). 01:20 Pa-
saulio dokumentika. Akistatos. 9 s. Ru-
binštein prieš Arden: pudrų karai. (sub-
titruota, kart.). 02:15 Daktaro Bleiko pa-
slaptys 2. N-7. 2/9, 2/10 s. (kart.). 04:10 
Stilius. (kart.). 04:50 Klausimėlis.lt. 05:05 
Emigrantai. (kart.).

Sekmadienis, balandžio 24 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Čekuo-

liu. (Subtitruota, kart.). 06:35 Nacionali-
nė paieškų tarnyba. (kart.). 07:30 Šven-
tadienio mintys. 08:00 Gimtoji žemė. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
09:00 Premjera. Pasakininkas. Hanso 
Kristiano Anderseno šiuolaikinė klasika. 
25 s. 09:30 Premjera. Zoro kronikos. 3 s. 
10:00 Gustavo enciklopedija. (Subtitruo-
ta). 10:30 Mūsų gyvūnai. 11:00 Vaikų ir 
moksleivių televizijos konkursas „Dainų 
dainelė 2016“. 12:40 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Salų gamtos slėpiniai. 5 
d. Hebridai. Legendų šalis. (subtitruota). 
13:35 Premjera. Agata Kristi. Mįslingos 
žmogžudystės. 4 s. Žudyti lengva. N-7. 
15:10 Premjera. Pavojingi jausmai. 53, 
54 s. 16:00 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą). 16:15 Istorijos detektyvai. 
17:00 Klausimėlis.lt. (kart.). 17:30 Lietu-
vos tūkstantmečio vaikai. 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 18:50 Sportas. 
18:53 Orai. 19:00 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. 19:30 Savaitė. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Prem-
jera. Giminės. Gyvenimas  tęsiasi 2. 7 s. 
2016 m. 21:50 Trumposios žinios. 21:55 
Premjera. Gražuolė ir pabaisa. N-7. 2 s. 
23:30 Trumposios žinios. 23:35 Pasau-
lio dokumentika. Salų gamtos slėpiniai. 
5 d. Hebridai. Legendų šalis. (subtitruo-
ta, kart.). 00:30 Agata Kristi. Mįslingos 
žmogžudystės. 4 s. Žudyti lengva. N-7. 
(kart.). 02:00 Auksinis protas. (kart.). 
03:15 Savaitė. (kart.). 04:05 Klausimė-
lis.lt. (kart.). 04:20 LRT 90-mečiui skirtas 
projektas „90 dainų – 90 legendų“. (kart.).

13:30 Simpsonai (1). N-7. 14:00 Simpso-
nai (20). N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (391). 
N-7. 15:00 Mažoji nuotaka (392). N-7. 
15:30 Aistra ir valdžia (46). N-7. 16:30 
TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezi-
dentai (76). N-7. 20:00 Apie mus ir Kaz-
lauskus (13). N-7. 21:00 Nuovada (38). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 
sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Apsukrios 
kambarinės (6). N-14. 23:30 Kastlas (4). 
N-7. 00:30 Pagrindinis įkaltis (3). N-7. 
01:25 Agentūra S.K.Y.D.A.S. (9). N-7. 
02:15 Skandalas (9). N-14. 03:15 Pro-
gramos pabaiga.

Antradienis, balandžio 19 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Simp-

sonai (1). N-7. 07:25 Simpsonai (20). 
N-7. 07:55 Kempiniukas Plačiakelnis 
(10). 08:25 Rezidentai (76). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2323). N-7. 10:00 Pa-
skutinis iš Magikianų (25). N-7. 10:30 
Paskutinis iš Magikianų (26). N-7. 11:00 
Nevykėlių dalinys (9). N-7. 11:30 Juo-
kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
N-7. 12:00 Apie mus ir Kazlauskus (13). 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(11). 13:30 Simpsonai (21). N-7. 14:00 
Simpsonai (22). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (393). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(394). N-7. 15:30 Aistra ir valdžia (47). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (77). N-7. 20:00 
Prieš srovę. N-7. 21:00 Nuovada (39). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:20 TV3 
sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Šerlokas 
Holmsas (9). N-14. 23:35 Šerlokas Holm-
sas (10). N-14. 00:30 Gražuolė ir pabaisa 
(11). N-7. 01:25 Agentūra S.K.Y.D.A.S. 
(10). N-7. 02:15 Skandalas (10). N-14. 
03:05 Nevykėlių dalinys (9). N-7. 03:35 
Programos pabaiga.

trečiadienis, balandžio 20 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Simp-

sonai (21). N-7. 07:25 Simpsonai (22). 
N-7. 07:55 Kempiniukas Plačiakelnis 
(11). 08:25 Rezidentai (77). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2324). N-7. 10:00 Pa-
skutinis iš Magikianų (27). N-7. 10:30 
Paskutinis iš Magikianų (28). N-7. 11:00 
Nevykėlių dalinys (10). N-7. 11:30 Juo-
kingiausi Amerikos namų vaizdeliai. N-7. 
12:00 Prieš srovę. N-7. 13:00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (12). 13:30 Simpso-
nai (24). N-7. 14:00 Simpsonai (2). N-7. 
14:30 Mažoji nuotaka (395). N-7. 15:00 
Mažoji nuotaka (396). N-7. 15:30 Aistra 
ir valdžia (48). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai 
(78). N-7. 20:00 Pakartok!. N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:20 TV3 orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 
Domas Hemingvėjus. N-14. 00:20 Raite-
lis be galvos (4). N-14. 01:15 Agentūra 
S.K.Y.D.A.S. (11). N-7. 02:10 Skandalas 
(11). N-14. 03:00 Nevykėlių dalinys (10). 
N-7. 03:30 Programos pabaiga.

ketvirtadienis, balandžio 21 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Simp-

sonai (24). N-7. 07:25 Simpsonai (2). 
N-7. 07:55 Kempiniukas Plačiakelnis 
(12). 08:25 Rezidentai (78). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2325). N-7. 10:00 Pa-
skutinis iš Magikianų (29). N-7. 10:30 
Paskutinis iš Magikianų (30). N-7. 11:00 
Nevykėlių dalinys (11). N-7. 11:30 Pa-
kartok!. N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (13). 13:30 Simpsonai (3). N-7. 
14:00 Simpsonai (4). N-7. 14:30 Mažo-
ji nuotaka (397). N-7. 15:00 Mažoji nuo-
taka (398). N-7. 15:30 Aistra ir valdžia 
(49). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Rezidentai (79). N-7. 
20:00 Farai. N-7. 21:30 TV3 vakaro ži-
nios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Labas rytas. N-7. 00:40 Specialio-
ji jūrų policijos tarnyba (4). N-14. 01:35 
Agentūra S.K.Y.D.A.S. (12). N-7. 02:25 
Skandalas (12). N-14. 03:15 Nevykė-
lių dalinys (11). N-7. 03:40 Juokingiau-
si Amerikos namų vaizdeliai. N-7. 04:05 
Programos pabaiga.

Penktadienis, balandžio 22 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Simp-

sonai (3). N-7. 07:25 Simpsonai (4). N-7. 
07:55 Kempiniukas Plačiakelnis (13). 
08:25 Rezidentai (79). N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2326). N-7. 10:00 Paskutinis iš 
Magikianų (31). N-7. 10:30 Paskutinis iš 
Magikianų (32). N-7. 11:00 Nevykėlių da-
linys (12). N-7. 11:30 Farai. N-7. 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis (14). 13:30 
Simpsonai (5). N-7. 14:00 Simpsonai (6). 
N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (399). N-7. 
15:00 Mažoji nuotaka (400). N-7. 15:30 
Aistra ir valdžia (50). N-7. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Ralfas 
Griovėjas. N-7. 21:35 Džonas Karteris. 
N-7. 00:10 Tarpininkai. N-14. 02:15 La-
bas rytas. N-7. 04:10 Juokingiausi Ame-
rikos namų vaizdeliai. N-7. 04:35 Progra-
mos pabaiga.

Šeštadienis, balandžio 23 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (48). N-7. 07:25 
Transformeriai. Maskuotės meistrai (11). 
N-7. 07:55 Ančiukas Donaldas ir draugai 
(60). N-7. 08:30 Madagaskaro pingvinai 
(5). N-7. 09:00 Mitybos ir sporto balan-

Pirmadienis, balandžio 18 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Smalsutė Dora" (20). 06:55 "Madagas-
karo pingvinai" (25). 07:25 "Rožinė pan-
tera" (33). 07:50 "Volkeris, Teksaso rein-
džeris" (123). N-7. 08:50 "Volkeris, Tek-
saso reindžeris" (124). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:45 Pagalbos skambu-
tis (kart.). N-7. 11:45 Nuo... Iki... (kart.). 
12:45 Bus visko (kart.). 13:35 "Svajonių 
princas" (34). 14:05 "Svajonių princas" 
(35). 14:35 "Juodieji meilės deimantai" 
(55). N-7. 15:30 "Juodieji meilės dei-
mantai" (56). 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. 20:25 Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKA-
RO SEANSAS 57 keleivis. N-7. 23:55 
"Judantis objektas" (6). N-7. 00:50 "Vam-
pyro dienoraščiai" (1). N14. 01:40 "Strė-
lė" (5). N-7. 02:30 Programos pabaiga.

Antradienis, balandžio 19 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Do-

ra ir draugai" (1). 06:55 "Madagaskaro 
pingvinai" (26). 07:25 "Rožinė pantera" 
(34). 07:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (125). N-7. 08:50 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (126). N-7. 09:50 24 va-
landos. N-7. 10:40 Moterys prieš vyrus 
(kart.). N-7. 12:30 Yra, kaip yra (kart.). 
N-7. 13:35 "Svajonių princas" (36). 14:05 
"Svajonių princas" (37). 14:35 "Juodieji 
meilės deimantai" (57). N-7. 15:30 "Juo-
dieji meilės deimantai" (58). 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. 20:25 Pagal-
bos skambutis. N-7. 21:30 Žinios. 22:09 
Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO SE-
ANSAS Da Vinčio kodas. N14. 01:00 "Ju-
dantis objektas" (7). N-7. 01:50 "Vampyro 
dienoraščiai" (2). N14. 02:35 "Strėlė" (6). 
N-7. 03:20 Programos pabaiga.

trečiadienis, balandžio 20 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Do-

ra ir draugai" (2). 06:55 "Madagaskaro 
pingvinai" (27). 07:25 "Rožinė pantera" 
(35). 07:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (127). N-7. 08:50 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (128). N-7. 09:50 24 va-
landos. 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" (38). 14:05 "Svajonių princas" 
(39). 14:35 "Juodieji meilės deimantai" 
(59). N-7. 15:30 "Juodieji meilės dei-
mantai" (60). 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. 20:25 Su cinkeliu. N-7. 21:30 
Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Samdomas karys. 
N14. 00:05 "Judantis objektas" (8). N-7. 
01:00 "Vampyro dienoraščiai" (3). N14. 
01:50 "Strėlė" (7). N-7. 02:35 Progra-
mos pabaiga.

ketvirtadienis, balandžio 21 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Do-

ra ir draugai" (3). 06:55 "Madagaskaro 
pingvinai" (28). 07:25 "Rožinė pantera" 
(36). 07:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (129). N-7. 08:50 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (130). N-7. 09:50 24 va-
landos. 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" (40). 14:05 "Svajonių princas" 
(41). 14:35 "Juodieji meilės deimantai" 
(61). N-7. 15:30 "Juodieji meilės dei-
mantai" (62). 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 
Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 22:09 
Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO 
SEANSAS Gilus sukrėtimas. N-7. 00:25 
"Judantis objektas" (9). N-7. 01:15 "Vam-

pyro dienoraščiai" (4). N14. 02:05 Svei-
katos ABC televitrina (kart.). 02:30 Pro-
gramos pabaiga.

Penktadienis, balandžio 22 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Do-

ra ir draugai" (4). 06:55 "Madagaskaro 
pingvinai" (29). 07:25 "Rožinė pantera" 
(37). 07:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (131). N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (132). N-7. 09:50 24 valan-
dos. N-7. 10:40 Su cinkeliu (kart.). N-7. 
11:35 Nauja legenda (kart.). Muzikinis gy-
venimo būdo projektas 13:05 Pričiupom! 
N-7. 13:35 "Svajonių princas" (42). 14:05 
"Svajonių princas" (43). 14:35 "Juodieji 
meilės deimantai" (63). N-7. 15:30 "Juo-
dieji meilės deimantai" (64). N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:25 24 valan-
dos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 Fantomas prieš Skotland Jardą. 
23:00 Sąžiningas žaidimas. N-7. 00:35 
Samdomas karys (kart.). N14. 02:15 Pro-
gramos pabaiga.

Šeštadienis, balandžio 23 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Do-

ra ir draugai" (3) (kart.). 06:55 "Robomo-
bilis Polis" (7). 07:05 "Robomobilis Polis" 
(8). 07:20 ""Nickelodeon" valanda. Žu-
viukai burbuliukai" (12). 07:45 "Sandžė-
jus ir Kreigas" (7). 08:10 "Ančiukai Duo-
niukai" (5). 08:35 "Tomo ir Džerio šou" 
(13). 09:00 "Ponas Bynas" (19). 09:30 
Pingviniuko Lolo nuotykiai. 10:05 "Na, 
palauk!" (2). 10:15 KINO PUSRYČIAI 
Tomas ir Džeris svečiuose pas Ozo ša-
lies burtininką. 11:20 Zatura. Nuotykiai 
kosmose. 13:25 Pričiupom! N-7. 13:55 
"Gyvenimo šukės" (71). N-7. 16:00 Bea-
tos virtuvė. 17:00 Nauja legenda. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
SUPERKINAS Pelenės istorija. 21:20 Tė-
čio dienos rūpestis. 23:10 PREMJERA 
Blogas senelis. 00:50 Fantomas prieš 
Skotland Jardą (kart.). N-7. 02:35 Pro-
gramos pabaiga.

Sekmadienis, balandžio 24 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Do-

ra ir draugai" (4) (kart.). 06:55 "Robomo-
bilis Polis" (9). 07:05 "Robomobilis Polis" 
(10). 07:20 ""Nickelodeon" valanda. Žu-
viukai burbuliukai" (13). 07:45 "Sandžė-
jus ir Kreigas" (8). 08:10 "Ančiukai Duo-
niukai" (6). 08:35 "Tomo ir Džerio šou" 
(15). 09:00 Sveikatos ABC televitrina. 
09:30 Riki Tiki Tavi. 10:00 "Na, palauk!" 
(3). 10:10 KINO PUSRYČIAI Nenaudėlė 
beždžionėlė. 12:15 Vyrai juodais drabu-
žiais. N-7. 14:10 Mano tėtis nuvarė ma-
šiną. N-7. 16:00 Bus visko. 16:50 Ne vie-
nas kelyje. 17:20 Teleloto. TV žaidimas. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 Moterys prieš vyrus. N-7. 21:30 
Atpildas. N14. 23:30 Baimės sala. N14. 
01:10 Blogas senelis (kart.). 02:45 Pro-
gramos pabaiga.

Pirmadienis, balandžio 18 d. 
06:45 Sveikatos ABC televitrina. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
08:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
09:15 "Mistinės istorijos" (21). N-7. 10:20 
"Kalbame ir rodome" (412). N-7. 11:20 
"Prokurorų patikrinimas" (226) (kart.). 
N-7. 12:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
14:35 "Policijos akademija" (17). N-7. 
15:35 "Prokurorų patikrinimas" (227). 
N-7. 16:50 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 Pričiupom! N-7. 
19:00 "Ekspertė Džordan" (16). N-7. 
20:00 Ant liežuvio galo. 21:00 "Juodos 
katės" (7). N-7. 21:30 Betmenas. Pra-
džia. N-7. 23:55 Tikras teisingumas. Bro-
lija (kart.). N14. 01:30 "Ekspertė Džor-
dan" (16) (kart.). N-7. 02:20 "Kortų name-
lis" (7) (kart.). N14. 03:10 "Kortų namelis" 
(8) (kart.). N14. 04:00 Ant liežuvio galo 
(kart.). 04:40 "Juodos katės" (7) (kart.). 
N-7. 05:05 "Kalbame ir rodome" (412) 
(kart.). N-7. 05:50 Pričiupom! (kart.). N-7.

Antradienis, balandžio 19 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (10). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
08:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
09:15 "Mistinės istorijos" (22). N-7. 10:20 
"Kalbame ir rodome" (413). N-7. 11:20 
"Prokurorų patikrinimas" (227) (kart.). 
N-7. 12:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
14:35 "Policijos akademija" (18). N-7. 
15:35 "Prokurorų patikrinimas" (228). 
N-7. 16:50 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 Pričiupom! N-7. 
19:00 "Ekspertė Džordan" (17). N-7. 
20:00 Ant liežuvio galo. 21:00 "Juodos 
katės" (8). N-7. 21:30 Valstybės galva. 
N-7. 23:15 Betmenas. Pradžia (kart.). 
N-7. 01:35 "Ekspertė Džordan" (17) 
(kart.). N-7. 02:25 "Policija ir Ko" (10) 
(kart.). N-7. 03:15 "Mistinės istorijos" 
(21) (kart.). N-7. 04:05 Ant liežuvio galo 
(kart.). 04:45 "Juodos katės" (8) (kart.). 
N-7. 05:10 "Kalbame ir rodome" (413) 
(kart.). N-7. 05:55 Pričiupom! (kart.). N-7.

trečiadienis, balandžio 20 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (11). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
08:15 "44-as skyrius" (7) (kart.). N-7. 
09:15 "Mistinės istorijos" (23). N-7. 10:20 
"Kalbame ir rodome" (414). N-7. 11:20 
"Prokurorų patikrinimas" (228) (kart.). 
N-7. 12:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
14:35 "Policijos akademija" (19). N-7. 
15:35 "Prokurorų patikrinimas" (229). 
N-7. 16:50 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 Pričiupom! N-7. 
19:00 "Ekspertė Džordan" (18). N-7. 
20:00 Išgyvenk, jei gali. 21:00 "Juodos 
katės" (9). N-7. 21:30 Lėktuvai, trauki-
niai ir automobiliai. N-7. 23:15 Valsty-
bės galva (kart.). N-7. 01:00 "Ekspertė 
Džordan" (18) (kart.). N-7. 01:50 "Polici-
ja ir Ko" (11) (kart.). N-7. 02:45 "Mistinės 
istorijos" (22) (kart.). N-7. 03:35 Išgyvenk, 
jei gali (kart.). 04:20 "Juodos katės" (9) 
(kart.). N-7. 04:45 "Kalbame ir rodome" 
(414) (kart.). N-7. 05:30 "Policijos akade-
mija" (17) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, balandžio 21 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (12). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
08:15 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 09:15 
"Mistinės istorijos" (24). N-7. 10:20 "Kal-
bame ir rodome" (415). N-7. 11:20 "Pro-
kurorų patikrinimas" (229) (kart.). N-7. 
12:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 14:35 
"Policijos akademija" (20). N-7. 15:35 
"Prokurorų patikrinimas" (230). N-7. 
16:50 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
Info diena. 18:30 Pričiupom! N-7. 19:00 
PREMJERA Įteisinti vagys. 21:00 Farai. 
N14. 21:30 Nužudyti Bilą. 2 dalis. N14. 
00:00 Lėktuvai, traukiniai ir automobi-
liai (kart.). N-7. 01:45 "Mistinės istorijos" 
(23) (kart.). N-7. 02:40 "Policija ir Ko" 
(12) (kart.). N-7. 03:35 "Policijos akade-
mija" (18) (kart.). N-7. 04:20 "Policijos 
akademija" (19) (kart.). N-7. 05:05 Farai 
(kart.). N14. 05:30 "Kalbame ir rodome" 
(415) (kart.). N-7.

Penktadienis, balandžio 22 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (13). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
08:15 Įteisinti vagys (kart.) 10:20 "Kal-
bame ir rodome" (416). N-7. 11:20 "Pro-
kurorų patikrinimas" (230) (kart.). N-7. 
12:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 14:35 
"Policijos akademija" (21). N-7. 15:35 
"Prokurorų patikrinimas" (231). N-7. 
16:50 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
Info diena. 18:30 Pričiupom! N-7. 19:00 
"Amerikietiškos imtynės" (15). N-7. 20:00 
"Amerikietiškos imtynės" (15). N-7. 21:00 
Savaitės kriminalai. N-7. 21:30 Preziden-
to patikėtinis 2. N-7. 23:15 "Sausas įsta-
tymas" (5). N14. 00:15 "Sausas įstaty-
mas" (6). N14. 01:15 "Mistinės istorijos" 
(24) (kart.). N-7. 02:05 "Policija ir Ko" (13) 
(kart.). N-7. 02:55 Nužudyti Bilą. 2 dalis 
(kart.). N14. 05:10 "Amerikietiškos imty-
nės" (15) (kart.). N-7.

Šeštadienis, balandžio 23 d. 
06:15 Pričiupom! (kart.). N-7. 06:40 

Savaitės kriminalai (kart.). N-7. 07:10 
"Policijos akademija" (20) (kart.). N-7. 
08:05 "Policijos akademija" (21) (kart.). 
N-7. 09:00 Statyk! 09:30 Apie žūklę. 
10:00 Pričiupom! (kart.). N-7. 10:30 Pri-
čiupom! (kart.). N-7. 11:00 Lietuva- Eu-
ropa. Galiūnų varžybos. 12:00 Akivaizdu, 
bet neįtikėtina. 12:30 Akivaizdu, bet ne-
įtikėtina. 13:00 FAILAI X Pasaulį pakei-
tusios civilizacijos. Kaip graikai pakeitė 
pasaulį. 14:00 "Mistinės istorijos" (11). 
N-7. 15:00 "Mistinės istorijos" (12). N-7. 
16:00 "Kas žudikas? Baudžiamosios by-
los" (8). N-7. 17:00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 "44-as skyrius" (8). N-7. 19:00 
Pričiupom! (kart.). N-7. 19:30 Lietuvos 
Supermiestas. 22:00 MANO HEROJUS 
Tikras teisingumas. Miesto kovos. N14. 
23:40 AŠTRUS KINAS Išleistuvių naktis. 
N14. 01:15 "Sausas įstatymas" (5) (kart.). 
N14. 02:10 "Sausas įstatymas" (6) (kart.). 
N14. 03:05 "Kas žudikas? Baudžiamo-
sios bylos" (8) (kart.). N-7. 04:00 Lietuva- 
Europa. Galiūnų varžybos. (kart.). 04:50 
Lietuvos Supermiestas (kart.).

Sekmadienis, balandžio 24 d. 
07:00 Statyk! (kart.). 07:30 Lietu-

va- Europa. Galiūnų varžybos (kart.). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Autopi-
lotas. 09:30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu. 10:00 Sveikatos kodas. 11:00 
"BBC dokumentika Kačių paslaptys" (1). 
12:00 "BBC cokumentika Kačių paslap-
tys" (2). 13:00 Savaitės kriminalai (kart.). 
N-7. 13:30 Sveikinimai. 16:00 Išgyvenk, 
jei gali (kart.). 17:00 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. 18:00 "44-as skyrius" (9). N-7. 
19:00 Pričiupom! (kart.). N-7. 19:30 Ieš-
kokit Gudručio. Briusas ir Loidas siautė-
ja. N-7. 21:00 "Kortų namelis" (9). N14. 
21:55 "Kortų namelis" (10). N14. 23:00 
Tylos siena. N14. 00:35 Prezidento pa-
tikėtinis 2. Spąstai teroristams (kart.). 
N-7. 02:10 Išleistuvių naktis (kart.). N14. 
03:35 Ieškokit Gudručio. Briusas ir Loi-
das siautėja (kart.). N-7. 04:40 "Mistinės 
istorijos" (11) (kart.). N-7. 05:30 Akivaiz-
du, bet neįtikėtina (kart.).

LRT

TV3

LNK

BTV

sas. 09:30 Mamyčių klubas. 10:00 Svajo-
nių ūkis. 10:30 Skonio lenktynės. 11:00 Il-
ja Muromietis ir Lakštingala Galvažudys. 
12:40 Išdykėlis Danstonas. 14:15 Teta 
Helena. N-7. 16:45 Ekstrasensų mūšis 
(1). N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:15 
TV3 sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eu-
rojackpot. 19:30 Narnijos kronikos. Prin-
cas Kaspijanas . N-7. 22:30 Tai mergina 
ar vaikinas?. N-7. 00:20 Gynėjas. N-14. 
02:05 Domas Hemingvėjus. N-14. 03:45 
Programos pabaiga.

Sekmadienis, balandžio 24 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (49). N-7. 07:25 
Transformeriai. Maskuotės meistrai (12). 
N-7. 07:55 Ančiukų istorijos (9). 08:30 
Padėkime augti. 09:00 Statybų TV. 09:30 
Virtuvės istorijos. 10:00 Svajonių sodai. 
11:00 Alisa Stebuklų šalyje. N-7. 12:30 
Asteriksas ir Obeliksas. Jos didenybės 
tarnyboje. N-7. 14:50 Hačiko. Šuns isto-
rija . 16:45 Ekstrasensų mūšis (2). N-7. 
18:30 TV3 žinios (312). 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Meškiukas 
Padingtonas. N-7. 21:20 Dežavu. N-7. 
23:55 Namai namučiai. N-14. 01:35 Tai 
mergina ar vaikinas?. N-7. 03:20 Progra-
mos pabaiga.

Pirmadienis, balandžio 18 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Simp-

sonai (18). N-7. 07:25 Simpsonai (19). 
N-7. 07:55 Kempiniukas Plačiakelnis (9). 
08:25 Monsunas (2). N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2322). N-7. 10:00 Paskutinis iš 
Magikianų (23). N-7. 10:30 Paskutinis iš 
Magikianų (24). N-7. 11:05 Auklė. N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (10). 
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Neįgalieji  
pasaulyje

Įprastos istorijos: mamos 
aukojasi ir ištraukia sa-
vo neįgalius vaikus, ugdo 
ir mokina juos. Būna ir 
taip: mamos nepasiduo-
da krizei, nelaimei, o šalia 
jų auga laimingi vaikai.

Neseniai vykusiose Rokiškio ra-
jono neįgaliųjų sporto varžybo-
se pasigesta dalyvių: stalo teni-
so, šaškių ir šachmatų rungtyse 
dalyvavo tik Juodupės, Skemų, 
Obelių ir Rokiškio komandos. 
Varžybos būtų išvis liūdnos, jei-
gu jų nebūtų išgelbėję Pasvalio 
ir Ukmergės žaidėjai... 

„Rajone yra dešimt seniūni-
jų, kiekviena iš jų varžyboms ga-
lėtų suburti po komandą. Krei-
piausi į seniūnijų socialines dar-
buotojas, prašiau burti sportuo-
jančius neįgaliuosius, tačiau si-
tuacija iš mirties taško nepaju-
dėjo“, – tikina  Rokiškio rajono 
neįgaliųjų draugijos sporto klu-
bo „Olimpija“ prezidentas Vid
mantas Pilibaitis. Jo vadovauja-
mame klube treniruotes lanko 
apie 20 žmonių. Anot trenerio, 
naujokų į klubą ateina mažai, 
nes žmonės neaktyvūs. 

Kas gali paskatinti žmones 
dalyvauti visuomeninėje neį-
galiųjų veikloje? Atsakymų į šį 
klausimą ieškota Rokiškio ra-
jono neįgaliųjų draugijos neei-
linėje konferencijoje. Pandėlio 
kultūros centre susirinkę drau-
gijos nariai patikslino organiza-
cijos įstatus, o daugiausia dėme-
sio skyrė diskusijoms. 

Ankstesni organizacijos įs-
tatai buvo priimti 2004 m. Per 
daugiau nei dešimtmetį keičian-
tis įstatymams, organizacijos 
veiklą reglamentuojantis doku-
mentas nebeatitiko reikalavimų. 
Siekiant į organizacijos valdymą 
įtraukti kuo daugiau žmonių, 
draugijos tarybos narių skaičius 
nuo septynių padidintas iki  de-
vynių. Tarybai suteikta daugiau 
teisių spręsti organizacijos prob
lemas. Paliktas simbolinis nario 
mokestis: stojančiajam vien-
kartinis – 3 Eur, kasmetinis – 2 
Eur. Patikslinta, kokiais atvejais 
draugijos nariai gali būti šalina-
mi iš organizacijos.  

Rajono neįgaliųjų draugija 
vienija apie 200 narių. Beje, na-
riais gali būti ne tik fizinę nega-

lią turintys žmonės, bet ir jų tė-
vai, globėjai, taip pat valstybi-
nių globos bei rūpybos, medi-
cinos įstaigų darbuotojai ir ki-
ti asmenys. 

Pernai gruodį Rokiškio rajo-
no neįgalieji organizacijos vairą 
patikėjo Algiui Veikšiui. Anot jo, 
svarbiausia draugijos veikla – 
lankomosios priežiūros bei as-
meninio asistento paslaugos. 
Šiuo metu tokios jos teikiamos 
51 neįgaliajam. Kita veiklos sri-
tis – sveikatos stiprinimas. Drau-
gijos patalpose paskaitas skaito 
gydytojai, sveikatos priežiūros 
specialistai, vyksta įvairūs mo-
kymai. Kiekvieną ketvirtadienį 
aštuoni draugijos nariai veža-
mi į Anykščių baseiną. Kad būtų 
patogiau, organizuojamos vie-
nos seniūnijos grupelės. Draugi-
jos nariai taip pat dalyvauja įvai-
riuose Rokiškio miesto ir seniū-
nijų renginiuose, šventėse. 

Pradėjęs vadovauti draugijai 
A. Veikšys suremontavo salę ir 
vieną kabinetą. „Statybines me-
džiagas pirkome draugijos lėšo-
mis, o darbuotojų nutarėme ne-
samdyti – pasiraičiau rankoves 
ir dirbau pats“, – sakė A. Veikšys. 
Jis aplankė daugumą seniūnijų, 
bendravo su neįgaliais žmonė-
mis, kvietė juos teikti siūlymus, 
idėjas. Pašnekovas pastebėjo, 
jog pastaruoju metu suaktyvė-
jo neįgaliųjų veikla Kamajuo-
se, Juodupėje, Pandėlyje, naujas 
organizacijos padalinys įkurtas 
Panemunėlyje.

„Šiandien nebepakanka neį-
galų žmogų pakviesti tik į treni-
ruoklių salę mankštintis,  pažais-
ti stalo tenisą ar pasėdėti prie 
šaškių lentos. Reikia jiems siūlyti 
bendravimą, įvairias pramogas, 
keliones, todėl organizacija ieš-
ko lyderių, kurie burtų, skatintų 
sporto ir kultūrinei veik lai“, – sa-
kė pirmininkas. A. Veikšio nuo-
mone, draugijoje labai trūksta 
jaunesnio amžiaus narių, todėl 
bus į siekiama pritraukti kuo 
daugiau neįgalaus  jaunimo. 

Mėginimas įsiūbuoti neįgaliųjų 
organizacijos veiklą

Dalia Zibolienė www.grokiskis.lt retoriškai klausia, ar galima 
įsiūbuoti Rokiškio rajono neįgaliųjų draugijos veiklą. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Labiausiai buvo gaila... 
plaukų

38 metų Jelena Volochova gy-
venimą matuoja iki 2011 metų ir 
po jų. Pateko į klaikią autoava-
riją. „Kojos netekau iškart, – pa-
sakoja Jelena. – Gydytojai ranką 
dar bandė gelbėti, bet nepavy-
ko, teko amputuoti. Jau po dvie-
jų mėnesių mane išrašė iš ligoni-
nės, mat atsigavau gana greitai. 
Pamenu, labiausiai jaudinausi 
dėl plaukų. Turėjau tokius pui-
kius, iki juosmens, o ligoninė-
je juos be gailesčio nukirpo. Bet 
plaukai labai greitai ataugo, tai 
buvo pati mažiausia problema.“

Tikros problemos buvo vi-
sai kitos. Kaip ją sutiks vaikai? 
Kaip reaguos į mamos negalią? 
Nuo tokių minčių buvo negera. 
Išgirdusi, kad gydytojai žada ją 
iš ligoninės išleisti rugpjūčio 30 
dieną, Jelena ėmė griežtai pro-
testuoti. Dukrelė Sofija kaip tik 
susiruošusi eiti į pirmą klasę. 
Kaip mama pasirodys mokyklo-
je be rankos ir kojos?! Jelena jau-
tė, kad tokios situacijos reikia iš-
vengti, todėl išvyko iš ligoninės 
rugsėjo 2ąją. Teko sukaupti vi-
sas jėgas ir žengti į naują gyveni-
mą. Namie laukė vyras Sergejus, 
dukrelė Sofija ir metais vyresnis 
jos broliukas Pavelas.

Viską vertė juokais ir 
žaidimu

Sergejus ne kartą kalbėjo su 
vaikais, kad jų mama iš ligoni-
nės grįš kitokia, be rankos ir ko-
jos, teks su tuo susitaikyti, pa-
dėti mamai.

„Ar įmanoma tokiam susitiki-
mui pasiruošti? – klausia ir abe-
joja Jelena. – Vaikai tarsi viską ži-
nojo, bet kai vyras mane iškėlė 
iš automobilio ir pasodino į ve-
žimėlį, pamačiau jų akis... Reikė-
jo nutraukti tylą, reikėjo rasti žo-
džius... Ėmiau juokauti ir aiškin-
ti, o jie paprašė parodyti siūles, 

„Kas beatsitiktų – 
šypsokis savo vaikams“

„Gyventojams dėl įeigų pateikus 
pastabas, bus tariamasi su pa-
talpų savininkais. Pastarieji tu-
rės užtikrinti, kad neįgaliesiems 
būtų sudarytos visos sąlygos 
patekti į patalpas. Miestas prie 
pastatų priartins granito dangą 
su atitinkamais nuolydžiais, o 
patalpų savininkams liks pritai-
kyti įeigas, kad šios atitiktų žmo-
nių su judėjimo negalia porei-
kius“, – teigė Kauno savivaldybės 
Miesto tvarkymo skyriaus vedė-
jas Aloyzas Pakalniškis.

Šiemet dalyje Laisvės alėjos 
paklojus granito dangą, neįga-
liesiems bus įrengtos laikinos 
įeigos į pastatus. Vėliau juos tu-

rės pakeisti nuolatinės, kurias 
įrengs patalpų savininkai.

„Pagal dabar galiojančius tei-
sės aktus prieigas neįgaliesiems 
turės įrengti patys verslininkai 
ar gyventojai. Dalis supratingų 
verslininkų jau patys ėmėsi ini-
ciatyvos ir geranoriškai sutiko 
įrengti įvažas žmonėms su ne-
galia“, – pabrėžė A. Pakalniškis.

„Sutvarkytos įeigos į pas-
tatus – tik viena medalio pusė, 
nes pačioje alėjoje bus įrengti 
nuolydžiai, perėjimai, sutvar-
kyti lietaus kanalai – viskas tam, 
kad būtų patogu judėti“, – sakė 
Kauno mero pavaduotojas Povi-
las Mačiulis.

Laisvės alėjoje neįgalieji nebus 
pamiršti

„Kauno diena“ skelbia, kad daug diskusijų sukėlusio Laisvės alė-
jos techninio rekonstrukcijos projekto autoriai pateikė projek-
tinius siūlymus, kaip galėtų būti įrengtos įeigos neįgaliesiems.

klausė, ar neskauda. Taip bėgo 
mūsų pirmos minutės kartu. Lyg 
per žarijas ėjau, bet supratau, kad 
vaikams svarbiausia – laimingos 
mamos akys. Jei jos spindi, vadi-
nasi, viskas gerai. Visuomet šyp-
sokitės savo vaikams!“

Ne tik vaikams – ir Jelenai te-
ko pažinti save kitokią, išmokti 
kitaip gyventi. Kaip užlipti į an-
trą aukštą savo gimtuose na-
muose? Išmoko lipti taip: atsi-
sėda ant pirmo laiptelio, persėda 
ant kito – ir taip iki viršaus. O že-
myn... rieda ant pagalvių. Aišku, 
vaikai nepraranda progos kartu 
„nusileisti nuo kalnelio“.

Jelena linksmai pasakoja 
apie tai, kaip išmoko su vaikais 
juoktis ir žaisti, linksmai įveikti 
visokius kliuvinius ir pademons-
truoti vaikams, ką ji gali, ko – ne, 
ką vėliau išmoks, ko – niekada.

Manikiūras ir 
pedikiūras – perpus 

pigiau
Jauna moteris žiūri į savo gy-

venimą tarsi nuo kalno. „Žmo-
gus, įveikęs krizę, visuomet tam-
pa stipresnis, nes įgyja patyrimo, 
kurio anksčiau neturėjo, – sako 
Jelena. – Kartu su negalia į mano 
gyvenimą atėjo joga. Dažna die-
na atrodo taip: keliuosi 5 val. ry-
to, treniruojuosi iki 7 val., po to 
visą dieną ant kojų, t.y. ant kojos, 
ir jaučiuosi gerai.“

Namuose dabar viskas ki-
taip. Jelena pripratino vaikus 
dalyvauti ruošiant maistą, tvar-
kant kambarius. Ne kartą jai te-
ko valgyti neiškepusias bulves, 
bet nerodė nepasitenkinimo, 

o kai vaikai įgudo gaminti pa-
prasčiausius valgius, buvo ne-
paprastai laiminga. Moteris iš-
moko gyventi su viena ranka, o 
ir virtuvėje atrado save: ėmė vir-
ti skanius patiekalus, tik atsirin-
ko tuos, kuriems ruošti nereikia 
dviejų rankų...

Sunkiausi buvo pirmieji ne-
galios metai – visomis prasmė-
mis. Buvo daug mėlynių ant vi-
so kūno, nestigo ir nusivylimų. 
Net savimi mažiau rūpinosi: ro-
dės, kam visa tai, nebesvarbu... 
Bet susigriebė ir nebeleidžia sau 
prastai atrodyti. Į Jelenos gyve-
nimą grįžo ir manikiūras, ir pe-
dikiūras – grožio salone jai taiko 
50 proc. nuolaidą, juk koja – tik 
viena, ranka – irgi viena...

Žengė patį svarbiausią 
žingsnį

Jelena daug svarstė apie sa-
vo likimą, jai skirtą išbandymą. 
„Prieš nelaimę mes gyvenome 
kažkaip ne taip, – tikina ji. – Ne-
supratome, dėl ko gyvenome. 
Tik dabar pajutome buvimo kar-
tu vertę.“

Vyras ir vaikai visuomet ša-
lia, vis dėlto Jelena nepaliau-
ja juos stebinusi. Jos galvoje vis 
bręsta idėjos, pribloškiančios 
ir kitus, ir ją pačią. Bet mote-
riai turbūt to labai reikia – ne-
pasiduoti, įrodyti, siekti vis kitų 
aukštumų, nesigėdyti savo ne-
galios, neslėpti protezo. Vaikai 
buvo šokiruoti, kai pirmą kartą 
pamatė ją su trumpu sijonu. Ap-
sipratę pritarė mamos norui ma-
dingai rengtis, rodytis visuome-
nėje, netgi didžiavosi ja ir švel-
niai vadino kiborgu.

Jelena neatsisako jokių pa-
siūlymų ir pati visur siūlosi: de-
monstruoti neįgaliųjų madas, 
dalyvauti neįgalioms mamoms 
skirtoje fotosesijoje ar televizi-
jos laidoje. Jelena mato gilią gy-
venimo prasmę – nuolat primin-
ti žmonėms, kad bet kurią minu-
tę jų gyvenimas gali pasikeisti.

Jų šeimoje anksčiau niekada 
nebuvo kalbama apie negalią. 
Dabar Jelenos vaikai visuomet 
pastebi gatvėje ar parduotuvėje 
neįgalų žmogų, būna pasiruošę 
jam padėti.    

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALikienė

Pradėjo veikti beveik 2 me-
tus tobulinta mobilioji pro-

gramėlė „Mano kraujas“. Ji leis 
kiek vienam kraujo donorui iš-
maniajame įrenginyje stebėti 
duoto kraujo kelią – nuo regis-
tracijos duoti kraujo iki jo išty-
rimo ir perpylimo.

„Programėlėje matoma, ka-
da kraujas buvo duotas, kada jis 
buvo patikrintas laboratorijoje, 
kada jis buvo paruoštas išduoti 
į ligoninę ir kada jis buvo pris
tatytas į vietą. Manau, kad tai 
labai įdomu žmonėms, nes jie 
dažnai klausia, kur kraujas bu-
vo panaudotas“, – pagrindines 

funkcijas apžvelgė Nacionalinio 
kraujo centro direktorė Joana 
Bikulčienė.

Pasak jos, donorai neturėtų 
nustebti, jei kraujo davė, pavyz-
džiui, Vilniuje, o jo komponentai 
perpilti, pavyzdžiui, Panevėžyje. 
Tai – įprasta praktika, nes krau-
jo komponentai po visą Lietuvą 
keliauja tiems, kam jų tuo metu 
labiausiai reikia. 

„Kraujo centrui visada reikia 
neatlygintinių, nuolatinių  kraujo 
donorų. Neatlygintinas kraujo do-
noras dažniausiai – dirbantis arba 
studijuojantis žmogus, kuris yra 
labai užsiėmęs. Jam reikia padėti 

būti geram – padėti kuo greičiau 
padovanoti kraujo. Dėl to miesto 
centruose būna įrengtos kraujo 
davimo vietos, ir, kad būtų grei-
čiau, mes pagalvojome, kad rei-
kėtų programėlės“, – apie idėją 
kurti programėlę pasakojo Nacio
nalinio kraujo centro direktorė.

Pasaulio sveikatos organiza-
cija yra įpareigojusi visas šalis 
iki 2020 m. pereiti prie neatly-
gintinos kraujo donorystės. Ti-
kimasi, kad ši mobili programė-
lė gerokai paskatins neatlygin-
tinos kraujo donorystės augimą 
Lietuvoje.

„Bičiulystės“ ir lrt.lt inf.

Jelena Volochova.

Donorai galės stebėti, kaip 
keliauja jų aukotas kraujas 

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

pypkė

Jau rytas vaikšto po laukus:
iš maišo barsto rūką
ir pučia vėjas palankus
į burlaivį tėvuko, 

o sėdi burlaivy rūkų
trys dukros, trys mergelės, 
ir salsvo rytmečio laiku
po vyno taurę kelia –

tas vynas – saulės šiluma, 
susmaigstoma į dirvą...
Pažvelki, vabalai pirma, 
ne žmonės, žemę dirba.

Nuplauks tie rytmečio rūkai – 
ar pypkę, Viešpatie, rūkai?..

Laiptai 

Tie laiptai link žvaigždžių, 
o ten, žvaigždynuos, medis:
jį meldžiantis girdžiu,
o gal kažko jis gedi, – 

gal buvusių dienų,
naktų neišsvajotų, –
tais laiptais nueinu
žvaigždėm rankas paduoti.

Nežemiškai aukštai
tie laiptai Dievo sodan!
Žvaigždynuos medis štai 
sulos ąsotį duoda:

o ne – tai ne sula, –
tai mylintiems nektaras, 
numaldantis gėlas
tavasis žodis geras.

Žiūrėki, – į erdves
vėl statūs laiptai kyla:
kodėl aš be tavęs
einu į amžių tylą?..

Žemės naŠta

O! Skrieja Žemė per erdves 
ir nešasi, kas tik sukurta:
joje, ant jos, iš jos, be jos –
iš prabangos ir didžio skurdo. 

Nusineša kartu mane, 
draugus ir priešus, artimuosius, 
erdvių apsiautus nežinia, 
šalta, bedvasė – argi guosies

ją pavadinęs likimu, 
dvasingais ar bedvasiais 

žodžiais, 
kuriuos iš nebūties imu, 
smerkiu, tyliu arba paguodžiu...

Paguoda, dingdama laike,
pasaugo atmintį trumputę. 
Gyvieji meldžia: ,,Ne mane –
neirstantis panorau būti!...“

rankos ir mintys

Ko virpa rankos vis labiau,
seni ko virpa pirštai, 
ką sužvejojau, sugraibiau
po laiko sriubą tirštą?

Paklausiau tas rankas senas:
,,Stiprybė kur pradingo?“
O jos atklausė: ,,Ar anas
turėjome galingas?“

,,Na, pailsėkite – gerai:
teks amžinai miegoti –
niekus lai neša aitvarai
iš podėlių iššluotų, 

kuriuos jokių minčių nėra, 
kuriuos laikai paklydo,
kur senstanti laumė gera
mintis poetų gydo...“

mintis

Ko mintis tarsi paukštė baili
pabaidyta į tankmę nuskriejo, 
ir surasti slapčiausios minties 

negali –
kur ieškoti jos, žmonės gerieji?

Ar ieškosiu minties
tos, kurią įkirtau
į palinkusio alksnio kamieną,
ar senų atminčių 
pakartosiu dar tau
paskutinę gyvenimo dieną?

Žioji medžio žaizda, 
laša miško lašu, 
o ar priesaikas skelbiant 

skaudėjo?
Ar kaltės tos bijau,
ar slapčia ją nešu, 
kur abudu paklydę nuėjom?

Šėtono daLia

Radau jį sėdint ant akmens.
Paklausiau: ,,Ponas?..“
Atsakė, kad nuo šio rudens
esąs šėtonas, 

vyresnis buvęs angelų,
mąstyti mėgęs, 
suradęs nerištų galų, 
ieškoti bėgęs, 

slaptuosiuos raštuose tada
slėptybes skaitęs.
Kokia to skaitymo nauda?
Tai pasakaitės! 

Už tai išvytas iš dausų –
vienišium sėdi
ir pavogtų slaptų minčių
dalinti nesigėdi!...

Vincentas stAnkAitis
Ukmergė

„Mano tėviškės spalvos” Konkursui

Jau žolė žalia. Ir taškeliai žali
Ant beržo šakų kaip rausvas 

dūmas.
Kiek saulės! Kiek oro! 

Kaip matos toli!
Ir smelkias į širdį toks giedras 

graudumas!
E. Mieželaitis

Kartais visas pasaulis sutel-
pa paukščio giesmėje. Mažytėje 
upelio versmėje. Atmerk akis – 
pasaulis nusišypsos ir tau. Pri-
sės gyvenimas šalia. Apglėbs ta-
ve saulėta ranka ir širdis suvir-
pės. Įkvėpsi gurkšnį tyro oro. Pa-
jusi pavasario didybę ir save. Esi. 
Gyveni. Taip ateina rytas. Į mū-
sų žemę. Į mūsų namus. Į mūsų 
širdis. Nušvinta dangaus pakraš-
tys. Pro langą įšoka pirmas sau-

lės spindulys, nušviesdamas ant 
sienos kabantį paveikslą. 

Jame nutapyti aukšti aukšti 
kalnai. Ir baltos baltos jų viršu-
kalnės. Pakalnėje – avelių ban-
da. Ganytojas su didžiule lazda, 
upelio tekanti versmė. Žieduose 
skęstanti žalia žolė. Sakysi, žmo-
gau, tai kičas. Gal. Bet aš nesutin-
ku. Kas rytą pasveikinu Ganytoją 
ir aveles. Jas suskaičiavus, einu į 
savo „kalnus“, į savas lankas. Prie 
savo dienos. Prie savo „karalys-
tės“ sosto. Ne tiek ten džiaugsmo 
ir šviesos. Bet toks mielas kas-
dienybės plazdėjimas. Atrodo, ir 
skausmas sumažėja. Ir tikėjimo 
daugiau, kad viskas keisis. Bus 
geriau. Meluoju sau ir tuo tiku. 

Po trumpos, bet nelengvos 
kelionės tu esi ten, kur gerai 
matyti langai. Čia tavo namai. 
Tavęs čia niekas neužgaus. Čia 
tavo slenkstis, neleidžiantis tau 
žengti žeme. 

Prisėdu prie lango. Žiūriu – 
plaikstosi vėjuj ant tvoros pa-
džiauti nakties rūbeliai išaug-
ti. Praeis diena. Vakare vėl ap-
rengsiu naktį jais. Vėjo iškeden-
tais, švariais. Bet jau ne naujais. 
Buvimo sekundes stengies su-
laikyti. Bet laikas nesustoja. Ir 
tu žinai, kad tavo galimybių ta-
kas vingiuoja tolyn be tavęs. Jau 
viskas ne tau. Apima širdį toks 

Kol esam, pamirškim, 
kad skauda

graudumas! Sau pasakai – lem-
tis tavęs nemylėjo. Ir leido gyve-
nimu džiaugtis tiek mažai. Gal 
taip reikėjo. 

O tu sakai, kad mane sapna-
vai. Po šitiek metų! Ir pažinai? 
Bet kaip galėjai man nepasakęs 
sapnuoti? Būčiau bent apsiren-
gus puošniau. Ir plaukus pašu-
kavus (tiesa, jų liko ne tiek daug. 
Ir šukuoti neverta). O aš į tavo 
kraštą eit nežadėjau. Bet, matyt, 
atėjus buvau. Dabar toks laikas – 
pamirštam, ką žadam. Ir juokies, 
ir verki, supratęs laiko klastą.

Kol esam, pamirškim, kad 
skauda, negalim. Susieikime prie 
vaikystės žemuogių pievelės. 
Kalbėsim apie vaikus, keliones. 
Ir nei vienas – apie ligas. Nei apie 
gyvenimo žaizdas. Atsisukę pa-
matysim – tenai toli atlūžo kraš-
tas horizonto. Mes likome čia gy-
venti. Pralėkė lemties vėjas pro 
mūsų galvas. Pro pečius. Kiekvie-
nam iš mūs pasakęs: eik ir nešk 
kiek duota. O pats nuskriejo že-
me, auginančia javą ir vienatvę, 
kurioje aš gyvenu. Paklausyk, ko-
kia tyla! Ant debesėlio sėdinčio, 
balto angelo ir paukščio snape. 
Kai jie užgiedos, bus diena kita. 
Dovana, nutraukusi tylą giesme. 

Klausyki, žmogau, ji skam-
ba ir Tau. 

stefanija FeduLAitė 
Panevėžys

Skuba dienos, mėnesiai, me-
tai... Skubame ir mes. Mus 

tarsi užvaldęs skubėjimo sin-
dromas. 

Gyvendami nežinia kur sku-
bančiame pasaulyje, neretai pra-
randame kažką be galo svarbaus. 
Genami rūpesčių, nesibaigian-
čių reikalų abejingai praeiname 
„pro medį, paukštį, pro žydintį 
rugį ir pro liečiantį žmogų, tar-
si ne vienos žemės broliai, ne 
vienos sulės vaikai būtume.“ (J. 
Marcinkevičius). 

Beskubėdami pamirštame, 
jog šalia gyvena žmogus su sa-
vo vienatve, ilgesiu, nerimu, ne 
visada suprantame, kad nebylus 
šauksmas gali būti iškalbinges-
nis už reikalavimą padėti.

Dažnai girdime „neturiu lai-
ko“. Šventa tiesa, kad laikas yra 
mūsų, o skirstome jį taip, kaip 
norime, kaip mokame. Jei nemo-
kame, jei nepasirenkame priori-
tetų, tai patys esame kalti. Kal-
ti, kad norime aprėpti per daug, 
kalti, kad nemokame atsisakyti 
nereikšmingų dalykų, kalti, kad 
laisvalaikį iššvaistome bet kaip. 

Atsisveikinimo laiške G. G. Mar
kesas rašė: „...gali tekti gailėtis 
dienos, kai neradai laiko nusi-
šypsoti, apkabinti, kai buvai labai 
užimtas ir neradai laiko padaryti 
aplinkiniams ką nors gero.“

Vis prisimenu laikus, kai dar 
eidavau į darbą. Būdavo, važiuo-

ju autobusu ir galvoju, kaip rei-
kės įveikti kad ir neilgą slidaus 
kelio atkarpą. O dažnai išlipusi 
iš autobuso pamatydavau belau-
kiantį vieną ar kitą kaimynų vai-
ką. Jis rasdavo laiko padėti neį-
galiam žmogui.

Po ilgesnio pagulėjimo ligo-
ninėje grįžusi rasdavau išplau-
tas grindis, paruoštus pietus. 
Kad ir skubėdami, kaimynai 
suspėdavo pagalvoti apie šalia 
esantį. Šildo prisiminimai apie 
žmones, kuriems gerumo švie-

sa, it stebuklinga muzika, tapusi 
vidiniu poreikiu. Juk tam ir esa-
me žmonės, kad padėtume vie-
ni kitiems, kad palengvintume 
kasdienybę. 

Dienos skuba mūsų neat-
siklaususios, neatsiprašiusios. 
O mes skubėdami raskime lai-
ko pažvelgti į besiskleidžiančią 
žalumą, nusišypsoti pražydu-
siai pienei, pasakyti gerą žodį, 
išgirsti kito aimaną, išklausyti 
ir suprasti žmogų. 

Janina OžALinskAitė 

Kur skubame?

Auksinis vakaras. Ritos Mockeliūnienės nuotr., Šakių r.
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