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Stiprėja ne diskriminacija, o nepakantumas jai

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Teisės skyriaus vedėjas Vytis Muliuolis. 

Į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą (Tarnybą) dėl ga-
limos diskriminacijos negalios pagrindu besikreipiančių as-
menų per porą pastarųjų metų gerokai padaugėjo ir jų skai-
čius nemąžta. Tiek pernai, tiek užpernai diskriminacija dėl 
negalios pateko į Tarnybos gautų skundų trejetuką. Pirmoje 
vietoje – galima diskriminacija dėl lyčių lygybės (312 skun-
dų), antroje – dėl amžiaus (98 skundai), trečioje – dėl nega-
lios (83 skundai). 
Vis dėlto Tarnybos Teisės skyriaus vedėjo Vyčio Muliuolio 
nuomone, šie skaičiai byloja ne apie augančią diskriminaciją, 
o apie nepakantumą bet kokioms jos apraiškoms, didėjantį 
visuomenės aktyvumą, savo teisių išmanymą ir jų gynimą.

Tolerancijos link

Neįgaliųjų reikalų taryba Vilniaus mieste 
pasigenda bendradarbiavimoSocialinės apsaugos ir dar-

bo ministerijos duomeni-
mis, Vilniaus miesto savi-
valdybėje gyvena apie 29 
tūkst. neįgaliųjų. Nors yra 
sukurta nebloga paslau-
gų infrastruktūra, gana 
platus teikiamų paslaugų 
spektras, neįgaliųjų orga-
nizacijos sako nežinančios, 
ką daro savivaldybė. Ji ne-
sikviečia išklausyti neįga-
liųjų, o pastaruoju metu so-
cialinių problemų sprendi-
mas veikiau panašus į gais-
rų gesinimą, nei į nuoseklią 
paslaugų plėtrą. 

Integracijos keliu

Vilniaus miesto savivaldybėje surengto Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdžio dalyviai pasigedo didesnio bendradar
biavimo.

Labiausiai nepatenkinti 
valstybės ir savivaldybių 

institucijų veikla
Lygių galimybių kontrolie-

riaus tarnyba dėl galimos dis-
kriminacijos negalios pagrindu 
pernai atliko 52 tyrimus: 49 – 
pagal gautus skundus, 3 – lygių 
galimybių kontrolieriaus inicia-
tyva. Daugiausia (14) tyrimų at-
likta dėl galimų pažeidimų vals-
tybės ir savivaldybių instituci-
jų veikloje. 

Pasak V. Muliuolio, labiau-
siai žmonės piktinosi diskrimi-
nacinėmis apraiškomis sveika-
tos apsaugoje. Dažniausiai – dėl 
jų teisių pažeidimo aprūpinant 
medicinos pagalbos priemonė-
mis, ortopedijos gaminiais ir 
pan. Teko tirti ir porą daugialy-
pės diskriminacijos atvejų, kai 
susiliejo diskriminacija ir dėl 
negalios, ir dėl amžiaus. 

Teisės skyriaus vedėjas ge-

rai prisimena atvejį, kai į Tar-
nybą kreipėsi asmuo, kuriam 
dėl pensinio amžiaus atsisa-
kyta kompensuoti ortopedi-
nį protezą. Žmogus aktyviai 
sportavo, dalyvavo varžybo-
se, todėl šiuolaikiškas ortope-
dinis gaminys jam buvo labai 
reikalingas. V. Muliuolis sako, 
kad šis tyrimas buvo sklandus, 
Sveikatos apsaugos ministerija 
tinkamai bendradarbiavo ir re-
komendacija iš aprūpinimo or-
topediniais gaminiais tvarkos 
pašalinti amžiaus cenzą buvo 
labai greitai įvykdyta.  

Didelio atgarsio sulaukė ki-
tas daugialypės diskriminaci-
jos atvejis, susijęs su medici-
nos pagalbos priemonių kom-
pensavimu. Į Tarnybą kreipęsis 
asmuo skundė sauskelnių kom-
pensavimo tvarką, kai neįgalia-
jam iki 18 metų kompensuoja-
mas vienas sauskelnių skaičius 

(dvejos sauskelnės per parą), o 
sulaukus pilnametystės, esant 
tai pačiai diagnozei, – perpus 
mažiau (vienos sauskelnės per 
parą). Toks sprendimas grįstas 
nuostata, kad pilnametystės su-
laukęs žmogus esą gali savaran-
kiškai savimi pasirūpinti, gauti 
darbinių pajamų ir pan. Kol kas 
iš Sveikatos apsaugos ministeri-
jos gautas tarpinis atsakymas, 
kad šis atvejis įtrauktas į svars-
tomų pakeitimų paketą. 

Pastaruoju metu Tarnyba 
daug dėmesio skiria atliekamų 

tyrimų, priimtų rekomendaci-
jų viešinimui. Paskelbus apie 
šį tyrimą, sulaukta nemažai ir 
kitų tokia medicinos pagalbos 
priemonių tvarka nepatenkin-
tų asmenų skambučių, elektro-
ninių laiškų. Tai rodo, kokia opi 
ši problema ir kiek neįgaliųjų 
patiria diskriminaciją.

Vartotojų teisių  
apsauga neįgaliesiems 

negalioja?
12 Lygių galimybių kontro-

lieriaus tarnybos atliktų tyrimų 

susiję su diskriminacinėmis ap-
raiškomis vartotojų teisių ap-
saugos srityje. Beje, Tarnyba 
šįsyk susidūrė su kuriozišku 
atveju – gavo skundą, kad ju-
dėjimo negalią turintieji negali 
patekti nei į pačią Vartotojų tei-
sių apsaugos tarnybą, nei lais-
vai judėti jos viduje, todėl neturi 
galimybės pateikti skundų dėl 
šioje srityje patirtų nesusipra-
timų. Pasak V. Muliuolio, atlikus 
tyrimą nustatyta, kad skun-
das iš tikrųjų buvo pagrįstas.  

kienės, pastarąsias paslaugas 
reikėtų plėsti, nes jų poreikis 
yra didelis. 

Neįgalieji nustebo išgirdę 
Socialinės paramos skyriaus 
vedėjos vardijamus skaičius: 
pasak jos, Vilniuje yra apie 7 
tūkst. neįgaliųjų. Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
duomenimis, jų – 4 kartus dau-
giau. N. Buinickienė paminėjo 
ir vos porą dienos centrų, ku-
riuose teikiamos dienos globos 
paslaugos, tačiau jų esama taip 
pat kur kas daugiau. 

„Jei mes nesuskaičiuojame 
žmonių, nežinome poreikio, ne-
galime įsivardyti esamų prob
lemų masto, nežinosime, kur 
einame“, – į pristatytą praneši-
mą sureagavo Neįgaliųjų reika-
lų tarybos pirmininko pavaduo-
toja Rasa Kavaliauskaitė. 

Kiek Vilniuje neįgaliųjų?
Vilniaus miesto savivaldy-

bės Socialinės paramos sky-
riaus vedėja Nadežda Buinic-
kienė pristatė sostinėje teikia-
mas paslaugas neįgaliesiems. 
Jos teigimu, Vilniuje, turinčiame 
547 tūkst. gyventojų, paslaugų 

neįgaliesiems plėtrai 2017 me-
tais skirta apie 26 mln. eurų. 
2018 mln. – daugiau nei 30 mln. 

eurų. Svarbiausios paslaugos – 
pagalba į namus, dienos socia-
linė globa asmenims namuose 

ar dienos centruose, apgyven-
dinimas savarankiško gyveni-
mo namuose. Pasak N. Buinic-

(nukelta į 5 psl.)

(nukelta į 3 psl.)

Aldonos Milieškienės nuotr.

Aurelijos Babinskienės nuotr.
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Klaipėdoje nuo metų 
pradžios siūloma pa-

galba šeimoms, auginan-
čioms neįgalius vaikus 
iki 7 metų. VšĮ „Anksty-
vosios intervencijos cent
ras“ įgyvedina projektą 
Socialinės reabilitacijos 
paslaugos neįgaliesiems 
bendruomenėje, kurio 
metu teikiamos paslau-
gos, orientuotos į neįgalių 
vaikų ugdymą bei sociali-
zaciją, teikiant paramą ir 
jų šeimos nariams.

Per skirtingus pojū-
čius, emocijas ir pažinimą 
vaikai mokomi savitvar-
kos, sveiko gyvenimo bei 
socialinių įgūdžių. Cent
ro specialistų ir kviesti-
nių profesionalų darbo 

Pagalba šeimoms, auginančioms 
neįgalius vaikus

metodas – per žaidimą ir 
teigiamas emocijas ugdy-
ti bei stiprinti vaikų įgū-
džius, reikalingus kasdie-
niams higienos, mitybos, 
saviraiškos poreikiams 
tenkinti. Jų gebėjimai stip
rinami naudojant inovaty-
vią garso technikos „To-
matis“ programą, kuri pa-
pildo vaiko susikaupimo, 
klausymo ir įsiklausymo 
įgūdžius. Su šia metodi-
ka stebima vaikų raidos 
pažanga nuo pirmųjų už-
siėmimų.

Išradingumas, kintan-
čios emocijos ir socialiniai 
įgūdžiai gilinami amatų 
būrelyje ir teatro užsiėmi-

muose, kur kaskart skati-
nama prisiliesti prie naujų, 
nepatirtų veiklų. Sėkmin-
gas bendradarbiavimas su 
Lietuvos jūrų muziejaus 
edukatoriais užtikrina in-
teraktyvų slėpiningos Bal-
tijos jūros istorijos, floros 
ir faunos pristatymą. Vai-
kai, dalyvaujantys projek-
to veiklose, keliauja nau-
jų iššūkių ir pojūčių keliu.

Jų šeimos nariams siū-
lomi Tėvų paramos gru-
pių susitikimai, kuriuose 
didžiausias dėmesys ski-
riamas kasdienių situaci-
jų, problemų bei sėkmės 

akimirkų analizei. Susi-
tikimus moderuoja psi-
chologė, kuri dažnai tei-
kia ir metodinę informa-
ciją. Pastebima, kad po-
kalbis su bendraminčiais 
nejučia išsprendžia prob
lemas ir motyvuoja nenu-
leisti rankų.

Susidomėjusiems siū-
loma prisijungti prie pro-
jekto veiklų. Detalesnė in-
formacija teikiama telefo-
nu +370 674 43 373 arba 
el. paštu info@ankstyvo-
jiintervencija.lt.

Sigita BučNytė
Projekto vadovė

???

Klaipėda:

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Ar gali draugijos vadovas vienas spręsti organi-
zacijos finansinius klausimus? Toks klausimas 
kyla daugeliui. Sėkmingas apskaitos tvarkymas 
priklauso nuo organizacijoje vedamos apskai-
tos politikos, už kurią pagal įstatymą yra atsa-
kingas organizacijos vadovas. Jis ne tik planuo-
ja ir organizuoja darbuotojų darbą, tačiau turi 
skirti pakankamą dėmesį buhalterinės apskai-
tos organizavimo klausimams spręsti. 

Vis dėlto noriu atkreipti dėmesį, kad draugijos 
nėra verslas ir neuždirba lėšų. Visos finansuojamos 
projektinės veiklos yra griežtai reglamentuotos ir 
paskirtos lėšos turi būti naudojamos konkrečioms 
veikloms vykdyti, priemonėms pirkti. Kitus draugi-
jų finansinių išteklių panaudojimo klausimus spren-
džia tarybos nariai. 

Draugijose kasmet turi būti atliekami finansinės 
veiklos patikrinimai. Tai patikima revizijos komisijai 
arba samdytai audito paslaugas teikiančiai įmonei. 

Dažniausiai dėl ribotų finansinių galimybių 
draugijose veikia revizijos komisijos, kurias papras-
tai sudaro trys ekonominį/finansinį išsilavinimą tu-
rintys asmenys. Šios komisijos narius, kaip ir pirmi-
ninką bei tarybos narius, taip pat renka visuotinis 
narių susirinkimas. Atkreiptinas dėmesys, kad re-
vizijos komisija nėra pavaldi draugijos valdymo or-
ganams – pirmininkui bei tarybai – ir kartą per me-
tus atsiskaito narių susirinkimui. Revizijos komisi-
jos pranešimas į susirinkimo darbotvarkę įrašomas 
atskiru klausimu. Finansinis draugijos veiklos patik
rinimas atliekamas vadovaujantis LR Buhalterinės 
apskaitos įstatymu, Pelno nesiekiančių ribotos ci-
vilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės 
apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir patei-
kimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai 
gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklėmis bei 
kitais teisės aktais. 

Metinės finansinės ataskaitos turi būti pareng-
tos ir patvirtintos visuotiniame narių susirinkime 
per keturis mėnesius nuo kalendorinių metų pra-
džios. Per 30 dienų nuo patvirtinimo finansinė atas-
kaita turi būti pateikta Registrų centrui. 

Svarbu tai, kad revizijos komisijos nariu negali 
būti draugijos pirmininkas ir tarybos nariai, jų su-
tuoktiniai ar sugyventiniai, kai partnerystė įregis-
truota įstatymų nustatyta tvarka, ir asmenys, ku-
riuos su draugijos valdymo organais sieja artimi gi-
minystės ar svainystės ryšiai (tėvai (įtėviai), vaikai 
(įvaikiai), broliai, seserys, sutuoktinio (sugyventi-
nio) broliai, seserys, vaikai, tėvai, taip pat draugi-
jos buhalteris. Verta paminėti ir tai, kad revizijos 
komisija atsako už pastebėtų pažeidimų nuslėpimą.

Jei draugijos nariai įtaria, kad organizacijos lėšos 
yra naudojamos netikslingai ar ne tiems tikslams, 
kurie numatyti draugijos įstatuose, gali pateikti 
klausimą revizijos komisijai. Tačiau jei daugumai 
draugijos narių net ir po revizijos ataskaitos kyla 
klausimų ir dvejonių, yra galimybė visuotinio narių 
susirinkimo metu į darbotvarkę įtraukti klausimą 
dėl narių daugumos išreikšto pageidavimo (dar iki 
konferencijos galima surinkti ir narių parašus) sam-
dyti nepriklausomą audito įmonę ūkinei finansinei 
veiklai draugijoje patikrinti. Primenu, kad balsuoja 
visuotiniame susirinkime dalyvaujantys nariai, jų 
balsų dauguma ir priimami sprendimai. 

Neretai kyla klausimų, ar galima draugijos lė-
šomis apmokėti vaišes. Pažymėtina, kad kokios iš-
laidos bus skiriamos vaišėms, priklauso nuo to, ko-
kios yra kiekvienos draugijos finansinės galimybės. 
Beveik visada organizuojant renginius ieškoma rė-
mėjų, nes, kaip ir minėjome, draugijai būtų nepake-
liama našta ir organizuoti renginius/šventes, ir dar 
pavaišinti visus svečius, todėl dažniausiai vaišinama 
pagal galimybes arba rengiamos suneštinės vaišės. 

Tarybos nariai, atsižvelgdami į draugijos finan-
sus, gali nuspręsti skirti tam tikrą sumą konkre-
taus renginio vaišėms, tačiau atkreipiame dėmesį, 
kad renginiuose turėtų būti svarbiausia ne vaišės, 
o kartu smagiai praleistas laikas, naujos pažintys, 
bendravimas ir susitikimas su bičiuliais. 

Evelina KElmEliENė 
lietuvos neįgaliųjų draugijos teisininkė

Už draugijų lėšas atsakingas 
ne vien vadovas

Aktualus komentaras

nant šį projektą, draugi-
jos nariai ne tik išklausė 
teorinių žinių apie sveiką 
gyvenseną, organizmo sti-
prinimą, bet ir praktiškai 
turėjo galimybę pasinau-
doti Zarasų ligoninės ba-
seino ir pirčių komplekso 
paslaugomis. V. Dubniko-
va pasidžiaugė, kad prie 
visų siekių prisidėjo Za-
rasų rajono savivaldybė. 
Draugijos veiklą labai pa-
laiko ir finansiškai remia 
Seimo narys Algimantas 
Dumbrava. 

Ataskaitiniame susi-
rinkime dalyvavo Lietu-
vos neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Jelena Ivan-
čenko. Pirmininkė visus 
draugijos narius pasveiki-
no 30mečio proga, džiau-
gėsi organizacijos gyva-

Draugijos ataskaitiniame 
susirinkime aptarti ateities planai 

Zarasai: 

�� Zarasų rajono neįga-
liųjų draugijos narė Lai-
ma Gorpinič „Bičiulystei“ 
parašė apie organizacijos 
veiklą. 

Į Zarasų kultūros na-
mų Dusetų dailės galeri-
jos aktų salę buvo susirin-
kę Zarasų rajono neįga-
liųjų draugijos nariai. Čia 
vyko draugijos ataskaiti-
nis susirinkimas. Visi su-
sirinkusieji galėjo apžiū-
rėti spalvingą Neįgaliųjų 
draugijos narių darbelių 
parodą, įdomiai papuoš-
tą aktų salę.

Išsamią veiklos atas-
kaitą už 2017 metus pa-
teikė Zarasų rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininkė 
Vilhelmina Dubnikova. Ji 
savo ataskaitoje išvardijo 
nuveiktus darbus, teikia-
mas paslaugas Zarasuose 
bei Dusetose, papasakojo 
apie darbinio užimtumo 
mokymų organizavimą. 
Ataskaitoje paminėtos Ne-
įgaliųjų draugijos rengia-
mos šventės, išvykos, va-
karonės. Pirmininkė pa-
minėjo aktyvią draugijos 
ansamblio „Ežerija“ veiklą 
– jis dalyvavo respubliki-
nėje kolektyvų apžiūroje 
„Vilties paukštė“. Daug dė-
mesio sulaukė informacija 
apie Visuomenės sveika-
tos rėmimo specialiosios 
programos priemonę „Gy-
ventojų sveikatos išsaugo-
jimas, sveikatos ugdymas 
ir stiprinimas“. Įgyvendi-

vimu ir veikla, domėjosi 
Zarasų rajono neįgaliųjų 
prob lemomis.

Seimo nario A. Dumb
ravos padėjėja Regina Rač-
kauskienė pasveikino Neį-
galiųjų draugiją jubiliejaus 
proga ir palinkėjo pirmi-
ninkei V. Dubnikovai sėk
mingos tolesnės veiklos. 
Zarasų rajono adminis-
tracijos direktorius Ben-
jaminas Sakalauskas me-
ro vardu padėkos raštais 
apdovanojo pirmininkę 
V. Dubnikovą ir Neįgaliųjų 
draugijos narį Jokūbą Gim-
bicką. Direktorius pažadė-
jo tarpininkauti, kad neį-
galiesiems būtų suteiktos 
naujos patalpos Zarasuo-
se. Šiuo metu Zarasų rajo-
no neįgaliųjų draugija yra 
įsikūrusi Dusetose, Zara-

suose veiks draugijos pa-
dalinys.

Prie pasisakymų pri-
sijungė Dusetų seniūni-
jos seniūnas Saulius Keb
lys, Dusetų bendruome-
nės pirmininkė Aldona 
Žiliukienė, Ignalinos ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Regina Sla-
badienė, Visagino neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kė Joana Kraujelienė. Visi 
pasisakiusieji buvo apdo-
vanoti Neįgaliųjų drau-
gijos rankų darbo suve-
nyrais ir nevystančiomis 
gėlėmis. Pirmininkė ke-
turiems aktyviausiems 
draugijos nariams įteikė 
padėkos raštus.

Neįgaliųjų draugijos 
ansamblis „Ežerija“ atas-
kaitinio susirinkimo sve-
čiams ir dalyviams pado-
vanojo ne vieną skambią 
dainą.

Dėkojame pirminin-
kei V. Dubnikovai už ge-
rą, organizuotą vadovavi-
mą draugijai, malonų ben-
dravimą, kelionių ir išvy-
kų organizavimą. Linki-
me sveikatos, stiprybės, 
naujų idėjų. Zarasų rajono 
neįgaliųjų draugijos durys 
Dusetose atviros visiems, 
norintiems prisidėti prie 
draugijos veiklos. Nega-
lia – ne kliūtis gyventi ak-
tyvų, įdomų, visavertį gy-
venimą.

Zarasų rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Vilhelmina Dub
nikova.
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Valstybės iš dalies kompen-
suojamą būsto kreditą ga-
li gauti asmenys ir šeimos, 
pagal Lietuvos Respublikos 
paramos būstui įsigyti ar 
išsinuomoti įstatymo 8-11 
straipsnių nuostatas turin-
tys teisę į valstybės paramą 
būstui pirkti, statyti ar re-
konstruoti.

Subsidija valstybės iš dalies 
kompensuojamo būsto kredi-
to daliai apmokėti teikiama šių 
kreditų gavėjams, jeigu jie ga-
vo valstybės iš dalies kompen-
suojamą būsto kreditą, ir jei-
gu jie yra:

1) buvę likę be tėvų globos 
(rūpybos) asmenys, iki jiems 
sukanka 35 metai, ar jų šeimos, 
taip pat šeimos, auginančios tris 
ar daugiau vaikų (įvaikių), neį-
galieji arba šeimos, kuriose yra 
neįgaliųjų, – apmokama 20 pro-
centų suteikto valstybės iš da-
lies kompensuojamo būsto kre-
dito sumos;

2) jaunos šeimos, auginan-
čios vieną ar daugiau vaikų (įvai-
kių), ir šeimos, kuriose vienas iš 
vaikų (įvaikių) tėvų yra miręs, – 
apmokama 10 procentų suteikto 
valstybės iš dalies kompensuoja-
mo būsto kredito sumos.

Jei norite gauti valstybės iš 
dalies kompensuojamą būsto 
kreditą, reikia kreiptis į savival-
dybę, kurioje esate deklaravęs 
savo gyvenamąją vietą, o jeigu 
gyvenamosios vietos neturite, – 
į savivaldybę, kurios teritorijoje 
gyvenate, su prašymu dėl teisės 
į paramą būstui įsigyti patvirti-
nimo ir kredito įstaigai pateik-
ti savivaldybės išduotą pažymą 
apie tai, kad galite pretenduoti į 
subsidiją. Savivaldybės išduota 
pažyma kredito įstaigai turi būti 
pateikta per 15 dienų nuo pažy-
moje nurodytos datos.

Iš viso šiems metams subsi-
dijoms valstybės iš dalies kom-
pensuojamų būsto kreditų da-
liai apmokėti skirta 2,3 mln. Eur.

Teisę į paramą būstui įsigyti 
turi asmenys ir šeimos, jeigu jų 
deklaruoto turto vertė ir paja-
mos neviršija šių dydžių:
asmens be šeimos  
grynosios metinės pajamos 10736
ir turtas 15738
dviejų ar trijų asmenų šeimos  
grynosios metinės pajamos 15006
ir turtas 31964
keturių ar penkių asmenų šeimos 
grynosios metinės pajamos 18056
ir turtas 42578
šešių ar daugiau asmenų  
šeimos grynosios metinės  
pajamos vienam asmeniui   3050
ir turtas 10126

Vadovaujantis Lietuvos Res-
publikos paramos būstui įsigy-
ti ar išsinuomoti įstatymu vals-
tybės iš dalies kompensuojamų 
būsto kreditų suma gali būti:
1) iki 53 tūkstančių eurų – 
asmeniui be šeimos;
2) iki 87 tūkstančių eurų – 
dviejų ar daugiau asmenų šeimai;
3) iki 35 tūkstančių eurų – 
nuosavybės teise turimam būstui 
rekonstruoti, neatsižvelgiant į 
asmens šeiminę padėtį.

Aktualijos

Galite pasinaudoti 
valstybės pagalba 

įsigyjant būstą(atkelta iš 1 psl.)

Neįgaliųjų reikalų taryba Vilniaus mieste 
pasigenda bendradarbiavimo

Vilniaus miesto savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos pirmininkė Violeta 
Podolskaitė išklausė neįgaliųjų pastabas.

Tualetas pritaikytas, tačiau užkrautas baldais.

Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdžiui vadovavo socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.

Pasak Neįgaliųjų reikalų ta-
rybai vadovaujančio socialinės 
apsaugos ir darbo ministro Li-
no Kukuraičio, paslaugų papli-
timas savivaldybėse apskritai 
labai skiriasi, regionuose nėra 
tokių paslaugų, kurias galima 
surasti Vilniuje ir atvirkščiai, 
todėl įgyvendinant komplek-
sinių paslaugų šeimai projektą 
planuojama parengti bazinių 
paslaugų paketą. Tuomet bus 
numatytos paslaugos, kurias 
savivaldybėje būtina užtikrinti. 

Per trejus metus neliks 
nepritaikytų būstų

N. Buinickienė taip pat pa-
brėžė, kad sostinės valdžia rū-
pinasi aplinkos prieinamumu – 
pritaikomos viešosios erdvės, 
aktyviai atnaujinamas viešasis 
transportas (iki rudens į gatves 
turėtų išriedėti 150 naujų auto-
busų ir per 40 troleibusų). 

Lietuvos žmonių su negalia 
aplinkos pritaikymo asociacijos 
vadovė Nijolė Milkevičienė at-
kreipė dėmesį, kad Vilniuje dar 
esama nemažai viešosios aplin-
kos pritaikymo problemų: net 
ir savivaldybės pastato viduje 
įrengti laukui skirti aklųjų vedi-
mo takai. „Vilnių mes pavertėme 
keltuvų kapinynu“, – piktinosi 
N. Milkevičienė, atkreipdama dė-
mesį, kad niekaip neišsprendžia-
mas požeminės pėsčiųjų perėjos 
Pilaitėje pritaikymas. Dar dides-
nį Lietuvos žmonių su negalia 
aplinkos pritaikymo asociaci-
jos vadovės pasipiktinimą sukė-
lė savivaldybės 20ame aukšte 
esantis tualetas – nors jis pritai-
kytas neįgaliesiems, tačiau apsi-
sukti žmogui vežimėlyje trukdo 
čia pastatytas stalas. 

Socialinės paramos sky-
riaus vedėjos teigimu, 2017 me-
tais būsto pritaikymo eilėje lau-
kė 125 žmonės. Buvo pritaikyti 
52 būstai. Šiemet eilėje buvo 80 
būstų. Finansavimas jau skir-
tas 65 būstams pritaikyti, pla-
nuojama papildomai lėšų skir-
ti dar 30 būstų. Iš viso savival-
dybė šiemet būstams pritaikyti 
skyrė 0,5 mln. eurų. Pasak So-
cialinių reikalų ir sveikatos de-
partamento direktoriaus Jono 
Bartlingo, taip, panaudojus So-
cialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos lėšas, sostinėje žada-
ma išspręsti būsto pritaikymo 
problemą. „Tikimės per 3 metus 
nebeturėti eilės būstams pritai-
kyti, kad žmonės galėtų reikalui 
esant kreiptis ir iš karto būtų 
pradėtas būsto pritaikymas“, – 
sako Socialinių reikalų ir sveika-
tos departamento direktorius. 

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento direktorė Asta Kandra-
tavičienė atkreipė dėmesį, kad 
pernai pradėtas įgyvendinti pro-
jektas, pagal kurį šeimoms, augi-
nančioms vaiką su labai sunkia 
negalia, buvo skirta lėšų būs-
tams pritaikyti. Vilniaus miesto 
savivaldybė turi 124 tokius vai-
kus, tačiau metų pabaigoje į biu-
džetą grąžino 62,5 tūkst. eurų.

J. Bartlingas paaiškino, kad 
pinigai buvo gauti rugpjūčio mė-
nesį, todėl butus tvarkytis pasi-

ryžo tik kelios šeimos. Jis pripaži-
no, kad galbūt nebuvo pakanka-
mai informacijos apie tai. Socia
linių reikalų ir sveikatos depar-
tamento direktoriaus teigimu, 
šių metų situacija visai kitokia. 

Pasak J. Bartlingo, kiek lėčiau 
juda socialinio būsto klausimai. 
Vis dėlto artimiausiu metu žada-
ma pradėti statyti dar 2 sociali-
niams būstams skirtus namus.

Neįgalieji vis dar 
siunčiami į dideles 

globos įstaigas
Bendrijos „Vilniaus viltis“ ta-

rybos narė Birutė Šapolienė sa-
ko, kad Vilniuje didžiulė proble-
ma – proto negalią turinčių žmo-
nių užimtumas. „Per metus mo-
kyklą baigia mažiausiai 30–40 
negalią turinčių jaunuolių. Die-
nos centruose, savarankiško gy-
venimo namuose šiuo metu nė-
ra nė vienos laisvos vietos. Kur 
jiems eiti?“ – klausia B. Šapolie-
nė. Jos teigimu, iki šiol suaugę 
proto negalią turintys asmenys 
yra siunčiami į didelius globos 
namus – Prūdiškes, Jasiuliškes, 
nepaisant to, kad jau ne vienus 
metus vyksta deinstituciona-
lizacijos procesas ir turėtume 
artėti prie tų įstaigų uždarymo. 
B. Šapolienė įsitikinusi, kad ne-
teisinga, jog šie jaunuoliai turi 
mokėti už priežiūrą dienos cen-
truose. Juk jie gauna mažiausias 
šalpos išmokas, nes nėra nieka-
da dirbę. Iš ko šiems žmonėms 
gyventi? B. Šapolienės teigimu, 
proto negalią turintys žmonės 
dienos centruose dar ir dirba, 
tačiau už tai negauna nė cento. 
Jos manymu, tiems žmonėms tu-
rėtų būti steigiamos darbo vie-
tos ir už tai, ką sukuria, jie galė-
tų gauti atlyginimą ar bent jau 
nemokamus pietus. 

Sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijai „Viltis“ atsto-
vavusi Ivona Stasilovič pabrėžė, 
kad jų šeimoms itin aktuali lai-
kino atokvėpio paslauga. Pasak 
jos, labai svarbu, ar savivaldy-
bė planuoja pasibaigus bando-
majam projektui šią paslaugą ir 
toliau pirkti. 

Pasak J. Bartlingo, atokvė-
pio paslauga teikiama Vilniaus 
sutrikusio vystymosi kūdikių 
namuose. Deja, ji nėra populia-
ri. Anastasija Pydyk vadovauja 
jau antrus metus įgyvendina-
mam projektui „Kompleksinių 
paslaugų šeimai teikimas Vil-
niaus mieste“. Šio projekto rė-
muose Vilniaus regione buvo nu-
matyta 10 šeimų teikti atokvė-

pio paslaugas. Projekto vadovės 
teigimu, paslaugos poreikis yra 
didžiulis. Tad gal ir vėl tėvams 
trūksta informacijos? 

Nėra konkrečios 
strategijos 

Vilniaus miesto Neįgaliųjų 
reikalų komisijos pirmininkės 
Violetos Podolskaitės manymu, 
Vilniaus miesto savivaldybėje 
daug „gaisrų gesinimo“ – proble-
ma sprendžiama tada, kai jos jau 
neįmanoma apeiti. Ji sako pasi-
gendanti nuoseklaus darbo, ben-
dradarbiavimo.

„Mūsų komunikacija labai 
keista. Atsiranda projektas, ku-
ris labai puikus, bet tiems žmo-
nėms, kuriems jis tiesiogiai ga-
lėtų padėti, kyla įvairių kliūčių 
juo pasinaudoti. Ministerijoje 
gimsta geros idėjos – čia nie-
kas nežino. Ir atvirkščiai – mes 
darome, ten nežino. Žmonėms 
trūksta informacijos apie tai, 
kas ką daro. Kuo daugiau kom-
piuterių, tuo mes mažiau vieni 

su kitais bendraujame“, – stebi-
si V. Podolskaitė. 

V. Podolskaitės teigimu, pir-
miausia reikia išsigryninti, ko 
neįgaliesiems reikia, nusimaty-
ti prioritetus, lėšų poreikį ir kas 
atliks tą darbą, nesvarbu, jei ir 
pasikeis valdžia. Pasak Neįga-
liųjų reikalų komisijos pirminin-
kės, iš savivaldybės išėjo žmo-
nės, kurie laikė ranką ant pulso 
ir tikrai žinojo, kad vyksta. Da-
bar viskas pairo. Jaučiama dide-
lė specialistų nepatirtis. 

Neįgalieji priekaištauja, kad 
Neįgaliųjų reikalų komisija labai 
retai renkasi į posėdžius, kad sa-
vivaldybė negirdi apie svarbiau-
sius jų poreikius. 

„Savivaldybei trūksta komu-
nikacijos su neįgaliųjų organiza-
cijomis. Jų nėra tiek daug. Jei in-
formacija pasiektų neįgaliųjų or-
ganizacijas, greičiau pasklistų“, – 
įsitikinęs ir ministro pirmininko 
patarėjas Juozas Bernatavičius. 

Aurelija BABiNSKiENė 
Autorės nuotr. 
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Daktaras
Aiskauda

Psichologė džiaugėsi, kad 
stereotipas esą kreiptis pagalbos 
į psichologą ar psichoterapeutą 
yra gėdinga arba pagalbos krei-
piasi tik „silpni“ žmonės, nyks-
ta: „Priešingai, daugėja pacien-
tų, kurie drąsiau kreipiasi pagal-
bos suprasdami ir tikėdami, kad 
na taip, jie gal gali ir vieni įveik-
ti kylančius sunkumus, tačiau su 
profesionalų pagalba juos įveiks 
lengviau ir greičiau.“

Nemokami renginiai
Asociacija „Kraujas“ kviečia 

dalyvauti nemokamuose semi-
naruose Vilniuje, Kaune, Klai-
pėdoje ir Šiauliuose. 

Renginiai yra nemokami ir 
yra skirti visiems su onkolo-
gine liga susidūrusiems žmo-
nėms – tiek pacientams, tiek 
jų artimiesiems. Informacija 
apie renginius yra skelbiama 
www.kraujas.lt.

„Bičiulystės“ inf.

Polinozė (sinonimai: sezoni-
nis alerginis rinitas ir kon-

junktyvitas, alerginė sloga, šie-
no sloga, pavasarinė šienligė, 
šieno karštligė ir kt.) yra no-
sies ir akių gleivinės sezoninis 
sudirginimas, kurį sukelia kai 
kurių žydinčių medžių, krūmų, 
žolių, piktžolių, javų, gėlių žie-
dadulkės. Apskritai yrà apie 50 
augalų (Lietuvoje – apie 30), ga-
linčių sukelti polinozę). Įvairio-
se šalyse polinoze serga nuo 0,2 
iki 39 % gyventojų. 

Pavojingas ne tik 
pavasaris

Nors su šia liga paprastai 
siejamas pavasaris, tačiau kar-
tais polinozė prasideda net sau-
sio mėnesį, dažniau – vasario 
pabaigoje (tuomet pasklinda 
lazdynų, alksnių, beržų, gluos-
nių žiedadulkės). Kol Lietuvo-
je dar nepradeda žydėti auga-
lai, galintys sukelti polinozę, iš 
Austrijos, Prancūzijos, Vokieti-
jos ir Lenkijos mūsų šalį pasie-
kia alksnių žiedadulkės. Beje, 
didžioji augalų dalis žydi pava-
sarį arba vasaros pradžioje, kai 
kurios piktžolės pradeda žydė-
ti antroje vasaros pusėje, todėl 
polinozė gali tęstis ilgą laiką.

Kai ligonį vargina polinozei 
būdingi požymiai pasibaigus 
augalų žydėjimo sezonui, reiktų 
išsiaiškinti, ar sergantysis nė-
ra alergiškas grybeliams, pelė-
siams, namų dulkių erkėms, ta-
rakonams, čiužinių kamšalams, 
pūkiniams patalams, naminių 
gyvūnų plaukams bei pavirši-
niam odos sluoksniui.

Klimato šiltėjimas skatina 
augalus gaminti daugiau žie-
dadulkių. Ligonių savijauta pa-
prastai pablogėja dieną, naktį 
pagerėja, kur kas geriau jie jau-
čiasi vėsiomis, apsiniaukusio-
mis, lietingomis dienomis. 

Dažniau serga 
miestiečiai

Atrodytų, kad polinozė dau-
giausia turėtų varginti gyvenan-
čius kaime, tačiau didžiąją ser-

gančiųjų dalį sudaro miestiečiai. 
Mat miestuose apskritai dides-
nė oro tarša, pavyzdžiui, vien 
tik bakterijų didesnių miestų 
viename kubiniame metre oro 
randama apie 36 tūkst. Todėl į 
miestiečių organizmą dažniau-
siai patenka dar agresyvesnės 
(alergijos požiūriu) žiedadulkės, 
t.y. prisigėrusios iš oro įvairiau-
sių sveikatai kenkiančių taršalų.

Mažiau pavojingos (alergijos 
atžvilgiu) – medžių žiedadul-
kės, nes jos yra stambesnės ir 
sunkesnės. Už jas „piktesnės“ – 
smulkios ir lengvos paprastų 
žolių ir piktžolių žiedadulkės. 
Jos saulėtą ir vėjuotą dieną ga-
li įveikti nemažus nuotolius bei 
sudaryti ore didesnius telkinius.

Polinozės priešas – 
nepriekaištingas 

imunitetas 
Pastebėta, kad polinozės 

ir kai kurių kitų alerginių ligų 
išoriniai požymiai pasireiškia 
silpniau arba iš viso jų nebūna 
žmonėms, kurie pasižymi ne-
priekaištingu imunitetu. 

Imunitetą silpnina: įvairios 
sunkios, ilgai trunkančios ligos, 
traumos, neigiamos emocijos, 
alkoholis, rūkalai ir kitos tok-
sinės medžiagos, rūkyti mėsos 
gaminiai, kofeino turintys pro-
duktai (nesaikingai vartojami), 
per mažas skysčių kiekis (ypač 
kokybiško vandens), rafinuotas 
cukrus (kai juo piktnaudžiauja-
ma), vakarienė po 20 val. (ypač 
gausi), vidurių užkietėjimas, ne-
miga, skausmas, poilsio stoka, 
vibracija, radiacija, triukšmas, 
elektromagnetinis laukas.

Imunitetą stiprina: grūdini-
masis, sveika mityba, fizinis ak-
tyvumas, mineralai cinkas, se-
lenas, tinkamas darbo ir poilsio 
režimas, vitaminai (toliau – vit.) 
A, B6, C, E.   

Vit. A šaltiniai: žuvų taukai, 
sviestas, kiaušinio trynys, men-
kės kepenys, stambiųjų raguo-
čių kepenys, pienas, grietinė-
lė, grietinė, fermentinis sūris, o 
beta karoteno (augalų pigmen-
to, iš kurio gaminasi vit. A) tu-
ri morkos, moliūgai, pomidorai, 
kopūstai, špinatai, kitos žalios 
daržovės, abrikosai.

Vit. B6 šaltiniai: visos daržo-
vės, žuvis, mėsa, pieno produk-
tai, kiaušiniai, mielės, kepenys.

Vit. C šaltiniai: erškėtuogės, 
šaltalankio uogos, juodieji ser-
bentai, saldieji pipirai, agras-
tai, pomidorai, citrusiniai vai-
siai, kopūstai.

Vit E šaltiniai: augaliniai alie-
jai, grūdai, žirniai, grikių kruo-
pos, kukurūzai, soja, kiaušinio 
trynys, pieno produktai, mėsa.

Cinko šaltiniai: mėsa, sūris, 
kruopos, pupos, riešutai, kava, 
arbata, jautiena, kalakutiena, 
vėžiagyviai, austrės, krevetės, 
omarai, kiaušiniai.

Seleno šaltiniai: grūdai, mė-
sa, tunas, riešutai, kiaušiniai, 
vištiena.

Įsidėmėtina!
Turint polinkį sirgti polino-

ze, būtina vartoti ne tik vitami-
nų ir mineralų, skirtų imuni-
tetui stiprinti, bet dar ir kalcį, 
mag nį ir manganą.

Kalcio šaltiniai: pienas ir pie-
no produktai (ypač varškė), ru-
paus malimo ruginiai miltai, 

kiaušinio trynys, kopūstai, petra-
žolės, kruopos, migdolai, mėsa.

Magnio šaltiniai: duona, kruo-
pos, sėlenos, žirniai, pupelės, pet
ražolės, krapai, špinatai, juodoji 
arbata, džiovinti grybai, kakava, 
krabai, krevetės, jūros kopūstai, 
moliūgai, geriamasis vanduo.

Mangano šaltiniai: riešutai, 
sėklos, visų rūšių grūdai, kruo-
pos, ankštiniai, arbata, nedaug 
magnio turi vaisiai ir daržovės.  

Polinozės požymiai:
 čiaudulys, sauso kosulio 

priepuoliai, 
 stipri sloga, pasunkėjęs 

kvėpavimas per nosį, paburkusi 
ir niežtinti nosies gleivinė, uos-
lės susilpnėjimas,
 akių skausmas, perštėji-

mas, junginės paraudimas, aša-
rojimas, šviesos baimė, vokų pa-
tinimas, 
 galvos skausmas,
 pakilusi kūno temperatū-

ra (kai kada),
  gerklės uždegimas (kai 

kada),
 kūno bėrimas ir niežėji-

mas,
 skonio praradimas, 
 ausų užgulimas, klausos 

pablogėjimas (ligai užsitęsus).
Pastabos
1. Kai kuriems ligoniams po-

linozė sukelia odos uždegimą ir 
kitokias odos ligas. Kiek rečiau 
polinozė susargdina vidurinę 
ausį (uždegimas), šlapimo ir ly-
ties organus, skrandžio ir žar-
nyno traktą (pykinimas, vėmi-
mas, skrandžio srities skaus-
mai ir kt.). 

2. Dažnesnės polinozės kom-
plikacijos – sinusitas ir bronchi-
nė astma.

3. Polinozės požymiai pana-
šūs į peršalimo ligas. Taigi, ligos 
diagnozę ir gydymą patikėkime 
tik gydytojui.

Kas gali apsunkinti 
polinozės eigą

Absoliuti dauguma žmonių, 
kuriuos susargdina žiedadul-
kės, būna alergiški kai kuriems 
vaisiams, daržovėms, riešu-
tams, medui (jame taip pat esa-

Onkologinę patirtį turinčius 
pacientus ir jų artimuosius 
konsultuojanti psichologė 
Lina Šopienė pastebi, kad 
susitaikymas su savo ar arti-
mojo liga reikalauja daug jė-
gų, tačiau laiku suteikta psi-
chologinė pagalba daugeliui 
padeda įveikti skausmingus 
išgyvenimus bei iš naujo at-
rasti gyvenimo prasmę.

Įveikti ligą padeda 
profesionalų pagalba
L. Šopienės teigimu, onkolo-

ginės ligos diagnozė visuomet 
yra netikėta, todėl nėra būdo, 
kaip pasirengti ją išgirsti. Vė-
žio diagnozė, atsinaujinusi liga, 
pablogėjusi būklė, nuolatiniai 
sveikatos patikrinimai ir įvai-
rios gydymo procedūros daž-

niausiai yra lydimos ne pačių 
laukiamiausių reakcijų: nerimo, 
nežinios, bejėgiškumo, liūdesio, 
pykčio, netikėjimo, mirties bai-
mės, panikos jausmo, šoko.  

„Natūralu, kad žmonės taip 
reaguoja į netikėtą ar stresi-
nę situaciją, tačiau jei tokie sle-
giantys jausmai užsitęsia, jie 
gali pradėti trukdyti organiz-
mui funkcionuoti, o jis ir taip 
turi įveikti nemažą gydymo 
krūvį. Susidūrus su vėžiu, pa-
galbos kreiptis patartina ne tik 
į gydytojus, tačiau ir psicholo-
gus ar psichoterapeutus. Pa-
dedant profesionalams galima 
greičiau susitvarkyti su kylan-
čiu nerimu, baime, prisitaiky-
ti prie pasikeitusios situacijos, 
gyvenimo būdo, priimti kūno 
pasikeitimus, išmokti išreikšti 
savo jausmus, nurimti, išmoktų 
psichologinių technikų pagalba 
padėti sau priimti esamą situa-
ciją“, – sakė L. Šopienė.

Pasak psichologės, konsul-
tuojami pacientai terapijų me-
tu mokomi psichologinių tech-
nikų, kurios, jų nuomone, jiems 
padėjo iš naujo priimti kūno po-
kyčius, pažinti savo pasikeitu-
sias galimybes, kontroliuoti ne-
rimą, lengviau užmigti, mažiau 
jaudintis, ramiau priimti esamą 
situaciją ir laukti gydymo rezul-
tatų, atrasti džiaugsmus kasdie-
nybėje, palengvino bendravimą 
su artimaisiais.

Skirtingos pagalbos 
formos, tikslas vienas

Nemokamą psichologinę pa-
galbą visiems žmonėms, susidū-
rusiems su onkologine liga, sie-
kia užtikrinti asociacija „Krau-
jas“, organizuodama individua-
lias psichologo konsultacijas, se-
minarus, tęstinius grupinius už-
siėmimus, savipagalbos–emoci-
nės paramos grupes.

Kokią psichologinės pagal-

bos formą rinktis, pasak psicho-
logės, kiekvienas žmogus turi 
nuspręsti pagal save.

„Greičiausiai nėra vieno tei-
singo atsakymo, kas yra ge-
riau – ar individualios konsul-
tacijos, ar savipagalbos para-
mos grupė, ar seminaras. Visi 
užsiėmimai turi pagrindinį tiks-
lą – padėti pacientui suprasti, 
kas vyksta su juo, kas jam yra 
geriausia, kaip jis gali su savo 
turimomis duotybėmis padėti 
pats sau. Skiriasi tik procesas. 
Kas nori dirbti daugiau asme-
niškai su savimi ir asmeniniais 
sunkumais, tikriausiai rink-
sis individualias konsultacijas. 
Grupiniuose užsiėmimuose yra 
daugiau psichologinio švietimo 
ir keitimosi patirtimi, dalijimo-
si jausmais bei dabartinės si-
tuacijos keliamais sunkumais. 
Seminarų metu yra pateikiama 
labiau koncentruota informaci-
ja“, – aiškino L. Šopienė.

ma žiedadulkių), augalinės kil-
mės alkoholiniams ir nealko-
holiniams gėrimams, kosmeti-
niams preparatams, vaistažolių 
užpilams, nuovirams, arbatoms.

1. Sergant polinoze, kurią su-
kėlė beržo žiedadulkės, nevarto-
tini obuoliai, bulvės, morkos, sa-
lierai, abrikosai, slyvos, persikai, 
vyšnios, trešnės, lazdyno riešu-
tai. Alerginį beržo žiedadulkių 
poveikį gali sustiprinti alksnio, 
lazdyno ir obels žiedadulkės.

2. Jei susargdino javų žieda-
dulkės, vengtini miltų ir kruopų 
valgiai, rūgštynės, būtina sau-
gotis varpinių žolių žiedadulkių.

3. Jei susargdino ambrozija, 
kartusis kietis (pelynas), didelė 
tikimybė, kad žmogus taip pat 
bus alergiškas medui, chalvai, 
citrusiniams vaisiams, saulė-
grąžų aliejui, saulėgrąžų sėk
loms, melionams, persikams, 
arbūzams, salierams, ramunė-
lėms, šalpusniui. 

Išorinės apsisaugojimo 
priemonės

 Atiduokite į cheminę valyk
lą, o po to izoliuokite (polietile-
niniame maiše ar kitaip) ar visai 
atsisakykite dulkes sugeriančių 
daiktų (kilimų, takų, minkštų 
žaislų, baldų užtiesalų ir pan.).
 Jums alergiškų augalų žy-

dėjimo metu daugiau laiko pra-
leiskite uždarose patalpose (jos 
turi būti nuolat šluostomos drėg
nu skuduru, pastoviai plauna-
mos grindys ir t.t.), o jei būsite 
lauke, nešiokite akinius (kad žie-
dadulkės nepatektų į akis), ant 
veido – gerai prigludusią prie no-
sies ir lūpų vandeniu sudrėkintą 
marlinę kaukę. Jei važiuojate au-
tomobiliu, neatidarinėkite langų 
ir durelių.
 Grįžę į namus, nevaikščio-

kite su viršutiniais drabužiais 
po kambarius, o tuoj pat juos pa-
likite koridoriuje ar kitoje vieto-
je, nutolusioje nuo miegamosios 
patalpos. 
 Stenkitės išeiti į lauką tik 

esant apsiniaukusiam, nevėjuo-
tam, lietingam arba bent drėg
nam orui.

Romualdas OGiNSKAS

Žiedadulkių poveikis alergiškiems žmonėms

Psichologo  
patarimai

Nėra būdo pasiruošti onkologinės ligos diagnozei
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Į Jurdaičių socialinės globos 
namus devintą kartą rin-
kosi neįgaliųjų teatrų ak-
toriai ir režisieriai iš įvai-
rių Lietuvos vietų. Dvi die-
nas vykusioje šventėje žiū-
rovams prisistatė devyni 
teatrai. 

Spektakliai – kūrybinė 
mozaika

Teatrų šventę pradėjo jos šei-
mininkai – Jurdaičių socialinės 
globos namų teatro aktoriai. Jie 
dovanojo šešėlių teatro šokio 
spektaklį „Tiek nedaug ir tiek 
mažai“. Jį režisavo Samanta Pet-
kevičiūtė ir Alvydas Pretkelis. 
Samantai šis pasirodymas buvo 
debiutinis. Paskui savo spekta-
klius parodė Linkuvos, Lavėnų, 
Jotainių, Kėdainių, Aukštelkės 
socialinės globos namų neįga-
liųjų teatrai, Joniškio ,,Saulės“ 
pagrindinės mokyklos Dienos 
užimtumo centras, VšĮ „Dienos 
centras sutrikusio intelekto as-
menims“ iš Kuršėnų ir Radviliš-
kio rajono Šniūraičių teatro mė-
gėjų grupė. 

Kiekvienas spektaklis – sa-
vitas, originalus. Vieni režisie-
riai su savo vaidintojų grupė-
mis kūrė pasakas, kiti šokio ju-
desiais rašė laišką, pristatyda-
mi publicistinę kompoziciją at-
vertė Lietuvos istorijos puslapį, 
primenantį tremtį į Sibiro platy-
bes. Joniškio „Saulės“ pagrindi-
nės mokyklos Dienos užimtumo 
centro teatro grupė, vadovauja-

ma režisierės Lijanos Žaržeckie-
nės, spektakliu „Spalvota moza-
ika“ perteikė skirtingas nuotai-
kas ir lūkesčius. 

Nusileidus uždangai po pa-
skutinio spektaklio, kiekvie-
nam kolektyvui padėkota Jur-
daičių socialinės globos direk-
torės Adelės Pociuvienės padė-
komis, amatininko Edmundo 
Kudulio sukurtais prizais ir sal-
džiomis dovanėlėmis. Šventės 
globėjas Šiaulių dramos teatro 
aktorius Vladas Baranauskas re-
žisieriams padovanojo po knygą. 
Skambėjo ilgi plojimai, Elytės ir 
Lino tradicinė padėkos daina. 
Po bendros nuotraukos atmin-
čiai atsisveikinta iki susitikimo 
10ojoje respublikinėje neįga-
liųjų teatrų šventėje kitų metų 
pavasarį. 

Teatrų šventė pakeitė 
pramoginių šokių 

konkursus 
Išlydėję kolektyvus dar su-

sėdome jaukiame poilsio kam-
baryje. Netruks prabėgti me-
tai ir vėl į Jurdaičius sugrįš tas 
malonus šurmulys. Kodėl į Jur-
daičius? Direktorė A. Pociuvie-
nė atvira: „Kasmet Jurdaičiuose 
vykdavo pramoginių šokių kon-
kursai. Šokius atidavę Ventai, 
ėmėme galvoti, kuo dar su savo 
gyventojais galime nustebinti. 
Turime daug gražiadarbių, dai-
nuojančių, sportuojančių, bet 
norėjosi kažko naujo. Pamėgi-
nome suburti teatro grupę. Pir-
mas vaidinimas, antras. Pasi-
kvietėme bendraminčių iš ra-

jono neįgaliųjų teatrų. Ir prieš 
9erius metus ryžomės organi-
zuoti pirmą respublikinę neįga-
liųjų teatrų šventę „Mūzų glėby-
je“. Pamažu ji įgavo pagreitį, iš 
vienos dienos išaugo į dvi. Nuo 
pat pirmos šventės mus globo-
ja Šiaulių dramos teatro akto-
rius V. Baranauskas, neaplen-
kia Skaistgirio seniūnė Virginija 
Kaikarienė. Kartais sulaukiame 
ir svečių iš rajono, apskrities.“

Šventės globėjas – 
profesionalus aktorius 

Šiaulių dramos teatro akto-
rius V. Baranauskas sako: „Jei 
nori suprasti, kas yra tikra gy-
venime, atvažiuok į Jurdaičius, į 
teatrų šventę.“ Pasak jo, pirmą 
kartą atsiliepęs į kvietimą, va-
žiuodamas į Jurdaičiuose vyk-
siančią teatrų šventę vis gal-
vojo: „Kas mane ten neša ir ko? 

Visą šventę prasėdėjau nulei-
dęs akis. Šiandien viskas kitaip. 
Laukte laukiu pavasario dienos, 
kai ir vėl važiuosiu į Jurdaičius. 
Per tiek metų jau pažįstu akto-
rius, režisierius. Turiu simpati-
jų. Ir kai kolegos paklausia, ko 
tu ten važiuoji, su džiaugsmu 
širdyje atsakau: ,,Į rekolekcijas 
važiuoju, mielieji.“ Pabūni dvi 
dienas Jurdaičiuose, stebi gy-
venimo akimirkas spektaklių 
scenose ir grįžti namo jau ki-
taip žvelgiantis į gyvenimą, ki-
taip vertinantis Dievo duotybę 
tau atlikti misiją žemėje.“

Čia vyksta tai, ko negali 
žodžiais nusakyti

Aigustė Andrašiūnaitė Jur-
daičiuose lankydavosi su bend
ruomenės teatro grupe. Jai iši-
rus, jauna mergina su džiaugsmu 
priėmė organizatorių kvietimą 

vesti šventę. Pasiėmė porą dienų 
atostogų ir atidardėjo į respub
likinį neįgaliųjų teatrų susiėji-
mą. Pasak jos, čia vyksta tai, ko 
negali žodžiais nusakyti. Reikia 
pabūti, pamatyti, išgyventi. Tik 
tuomet suprasi, kas yra tikras, 
nesuvaidintas gyvenimas. 

Aigustei antrina ir užimtu-
mo specialistai Linas Užkurai-
tis, Alvydas Pretkelis. Pirmą kar-
tą sunku užlipti į sceną. Jaudulys 
didžiulis, o dirbant su neįgaliai-
siais jis dar padvigubėja. Bet tai 
laikina, kol susigyveni su grupe. 

S. Petkevičiūtė spektaklį re-
žisavo pirmą kartą. Prieš tai tu-
rėjo šokių grupę. Šokėjų gretoms 
retėjant pamėgino sukurti šešė-
lių spektaklį. Taip ji įnešė naujie-
ną į respublikinę šventę. Saman-
ta neslepia – prieš pasirodymą 
labai jaudinosi, bet jaučiant kole-
gų palaikymą ir grupės aktorių 
užsidegimą, jaudulys išsisklaidė.

Teatrai atsisveikino tik me-
tams – iki jubiliejinės šventės. 

Vida uRBONiENė
Autorės nuotraukos.

Integracijos keliu „Mūzų glėbyje“ – neįgaliųjų teatrai 

Scena iš Lavėnų socialinės globos namų publicistinės kompozicijos ,,Kelias“ 
(rež. Sigitas Paliulis).

Šventės sumanytoja A. Pociuvienė ir 
globėjas V. Baranauskas devinti me
tai krivūle belsdami į žemę pradeda 
šventę.

(atkelta iš 1 psl.) Stiprėja ne diskriminacija, o nepakantumas jai
Lygių galimybių kontrolierė re-
komendavo pritaikyti pastatą 
ir užtikrinti judėjimo negalią 
turinčių asmenų teises gauti 
paslaugas lygiai su kitais. 

Palankios neįgaliųjų reakci-
jos sulaukė ir du tyrimai dėl ju-
dėjimo negalią turintiems žmo-
nėms nesudarytų sąlygų pasi-
naudoti procedūromis sanato-
rijos baseine. Vienu atveju ne-
įgalusis skundėsi, kad baseinu 
jam neleista pasinaudoti dėl to, 
kad atvyko be lydinčio asmens, 
kitu – sanatorija atsisakė teikti 
procedūras baseine dėl neaiš-
kių priežasčių. Pirmuoju atve-
ju priimtas sprendimas kreip-
tis į sanatorijos generalinį di-
rektorių ir siūlyti nutraukti ly-
gias galimybes pažeidžiančius 
veiksmus, antruoju – dėl minėtų 
veiksmų įspėti sanatorijos admi-
nistraciją. 

V. Muliuolio teigimu, deja, ne 
visos lygių galimybių kontro-
lierės rekomendacijos iš karto 
įvykdomos. Pastaruoju metu 
padažnėjo atvejų, kai su spren-
dimais nesutinkantieji kreipia-
si į Administracinį teismą. Šiuo 
metu Tarnyba dalyvauja dau-
giau kaip 10yje tokių bylų. Mi-
nėtas atvejis, kai sanatorijoje 
paslaugos neįgaliajam nebuvo 
suteiktos dėl neaiškių priežas-
čių, taip pat nagrinėjamas teis-
me. Neįgalus asmuo nesutinka 
su sanatorijos aiškinimu, kad 
joje dirbantis gydytojas turėjo 
teisę nuspręsti, ar tomis paslau-
gomis jam galima naudotis, ar 
ne. Juolab kad gydantis gydyto-

jas buvo davęs leidimą tokioms 
procedūroms, jos buvo taikomos 
praktikoje.

Viešas įžeidinėjimas 
dėl sveikatos būklės – 

neleistinas
Trečią vietą pagal atliktų ty-

rimų skaičių užima tyrimai dėl 
diskriminacijos darbo santykių 
srityje. Į Tarnybą kreiptasi dėl 
apribojimų įsidarbinant, skir-
tingų darbo sąlygų asmenims su 
negalia sudarymo. V. Muliuolio 
teigimu, ne vienas šios srities ty-
rimas neapsiribojo kontrolierės 
rekomendacija. Administracinį 
teismą pasiekė atvejis, kai neį-
galiu tapęs vyriškis, kuriam bu-
vo nustatytas 35 proc. darbin-
gumas, grįžo į buvusią darbo-
vietę ir pasijuto persekiojamas, 
viešai įžeidinėjamas dėl sveika-
tos būk lės, patyrė diskrimina-
ciją. Nors jis iš karto Personalo 
skyriui pateikė visus jo pasikei-
tusią būk lę patvirtinančius do-
kumentus ir paprašė pritaiky-
ti darbo sąlygas, darbdavys to 
nepaisė. Psichologinio spaudi-
mo neatlaikęs neįgalusis para-
šė prašymą dėl sveikatos būklės 
atleisti jį iš pareigų ir darbdavys 
šį prašymą nedelsiant patenki-
no. Vis dėlto į Tarnybą kreipusis 
šio asmens teisėms atstovaujan-
čiai neįgaliųjų asociacijai, buvo 
nustatyta, kad diskriminacija 
dėl negalios pasireiškė 2 aspek-
tais: neveikimu – nebuvo pritai-
kytos būtinosios darbo sąlygos 
ir priekabiavimu – viešu ir įžei-

džiu jo sveikatos būklės aptari-
nėjimu prie kolegų. 

V. Muliuolis pateikia ir dar 
vieną beprecedentį atvejį, kai 
dėl darbo santykiuose susiklos-
čiusios diskriminacinės situaci-
jos Tarnybos sprendimu liko ne-
patenkintos abi pusės – ir gali-
mai diskriminuojamas darbuo-
tojas, ir darbdavys. Pirmasis 
mano, kad apginti ne visi jo in-
teresai, antrasis apskritai nepri-
pažįsta savo kaltės. 

Kontrolierės iniciatyva 
trys tyrimai

V. Muliuolis sako, kad visuo-
menės nepakantumą diskrimi-
nacijai ugdo ir padidėjęs žinias-
klaidos dėmesys šioms jaut
rioms temoms. Viešojoje erdvė-
je pasirodžiusi informacija ne-
retai tampa pretekstu vieno ar 
kito tyrimo imtis net nesulau-
kus konkretaus asmens skun-
do. Lygių galimybių kontrolierės 
inicia tyva pernai atlikti trys ty-
rimai dėl galimos diskriminaci-
jos negalios pagrindu.

Kontrolierė atkreipė dėmesį 
į psichologijos mokymus psichi-
atrijos ligoninėje. Buvo skelbia-
ma, kad organizuojami kursai, 
kuriuose bus mokoma bendravi-
mo gebėjimų pasitelkiant psichi-
kos negalią turinčius pacientus. 
Šių mokymų išskirtinumas – esą 
jeigu jau išmoksi bendrauti su 
tokiais žmonėmis, tai bet kokios 
verslo derybos bus vieni juokai. 
Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnybos tyrimas rėmėsi žmo-

nes su negalia žeminančia in-
formacija, tačiau šiais mokymais 
susidomėjo ir daugiau instituci-
jų – psichiatrijos ligoninę kon-
troliuojanti sostinės savivaldy-
bė, vienas iš Seimo komitetų ir 
netgi prokuratūra. 

Lygių galimybių kontrolierės 
iniciatyva atliktas ir tyrimas dėl 
vienos tarptautinių pervežimų 
bendrovės keleivių vežimo tai-
syklių, kuriose buvo nuostata, 
kad judėjimo negalią turintys 
asmenys gali keliauti tik su ly-
dinčiu asmeniu. Po atlikto tyri-
mo bendrovė taisykles pakeitė 
ir visiems suteikė galimybę ke-
liauti savarankiškai.

V. Muliuolis užsimena ir apie 
švietimo srities tyrimą. Tarny-
bą pasiekė šeštos klasės etikos 
pamokoms skirtos papildomos 
mokymo medžiagos kopija. To-
lerancijos temai skirtoje užduo-
tyje vaikai turėjo pasirinkti, ką iš 
išvardyto sąrašo priimtų į klasę, 
kurioje yra dvi laisvos vietos: ro-
mą, neįgalųjį, vaiką iš nepasitu-
rinčios šeimos, kitatautį, pabė-
gėlį ir pan. Kitokių pasirinkimų, 
kad, pavyzdžiui, turi būti visiems 
užtikrinama galimybė mokytis, 
nebuvo pasiūlyta. „Mokinys buvo 
priverstas kažką diskriminuoti, – 
sako V. Muliuolis. – Nors vadovė-
lio rengėjai teigė, kad jie taip sie-
kė skatinti vaiką mąstyti apie to-
leranciją, mes įžvelgėme, kad be 
papildomo mokytojo paaiškini-
mo vaikas verčiamas diskrimi-
nuoti. Mūsų siūlymu šios užduo-
ties buvo atsisakyta.“

Ne visada būtina rašyti 
skundą 

V. Muliuolis neslepia – pasi-
taiko atvejų, kai į Tarnybą užsu-
kęs žmogus prisipažįsta: „Jūs – 
paskutinė mano viltis.“ „Jeigu si-
tuacija išties sudėtinga ir žmo-
gus nemažai sugaišo keliauda-
mas per įvairias institucijas, bū-
na praėję pakankamai daug lai-
ko nuo skundžiamų veiksmų ir 
ne visada galime padėti, – sako 
V. Muliuolis. – Jeigu žmogus įžvel-
gia, kad jo teisės suvaržomos, ar 
su juo elgiamasi kitaip nei su ki-
tais, nebūtina iškart rašyti skun-
dą. Kartais užtenka pasiskam-
binti į Tarnybą, pasikonsultuo-
ti. Jeigu matysime, kad yra dis-
kriminacijos požymių, žmogus 
galės pasirinkti, ar su skundu 
kreiptis į Lygių galimybių kontro-
lieriaus tarnybą, ar į Darbo ginčų 
komisiją, ar į teismą. Kartais už-
tenka atviro pokalbio su darb-
daviu ar kitu žmogaus teises ga-
limai pažeidusiu asmeniu.“ Pasak 
V. Muliuolio, Tarnyba labai retai 
susiduria su situacija, kad darb-
daviai būtų piktybiškai nusiteikę 
neįgaliųjų atžvilgiu, siekia juos 
diskriminuoti. Dažniausiai to-
kie nesusipratimai kyla dėl neži-
nojimo, nepagrįstų baimių. Svar-
biausia – kalbėtis, ieškoti spren-
dimų. Ir nebijoti konsultuotis su 
specialistais. Tarnybos teisinin-
kai pernai dėl negalios aspektų 
konsultacijas suteikė 105 asme-
nims: 89 telefonu ir 16 atėjusiems 
į Tarnybą. 

Aldona miliEšKiENė
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 – La-
bas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 7.30,  
8.00, 8.30 – žinios. 6.35, 8.05 – orai.  
7.05, 7.35, 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, balandžio 23 d. 
09:05 Senis. N-7. 297 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė polici-
ja 4. N-7. 4/17 s. 10:55 Akis už akį 4. N-7. 
4/13 s. 11:40 Savaitė. Visuomenės ak-
tualijų laida. (kart.). 12:40 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite dakta-
ro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietu-
va. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 285 s. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į 
gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė 
apybraiža. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. Orai. 21:28 Loterija 
„Jėga“. 21:30 LRT forumas. 22:20 Do-
kumentinė istorinė laida „Lietuvos ko-
lumbai“. 23:15 Svetimšalė 2. N-14. 2/6 s. 
00:15 Pasaulio teisuoliai. (kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Gimę tą pačią 
dieną. Dokumentinė apybraiža. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Beatos virtuvė. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Pramoginė laida 
„Editos šou“. N-7. (kart.). 05:00 Sese-
rys. N-7. 285 s. (kart.).

Antradienis, balandžio 24 d. 
09:05 Senis. N-7. 298 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 4. N-7. 4/18 s. 10:55 Akis už akį 4. 
N-7. 4/14 s. 11:40 Beatos virtuvė. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 
Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 Prem-
jera. Seserys. N-7. 286 s. 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 
Klauskite daktaro. 19:30 Emigrantai. 
Socialinės dokumentikos laida. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
Orai. 21:28 Loterija „Jėga“. 21:30 Pasau-
lio teisuoliai. 22:20 Istorijos detektyvai. 
(subtitruota). 23:10 Svetimšalė 2. N-14. 
2/7 s. 00:15 Karinės paslaptys. (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Doku-
mentinė istorinė laida „Lietuvos ko-
lumbai“. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Istorijos detek-
tyvai. (subtitruota, kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Emigrantai. Sociali-
nės dokumentikos laida. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 286 s. (kart.).

trečiadienis, balandžio 25 d. 
09:05 Senis. N-7. 299 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 4. N-7. 4/19 s. 10:55 Akis už akį 4. 
N-7. 4/15 s. 11:40 Emigrantai. Socialinės 
dokumentikos laida. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauski-
te daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 
Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 
287 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite dakta-
ro. 19:30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo 
žurnalas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 
20:58 Loterija „Jėga“. 21:00 Šiandien 
prieš 100 metų. Dokumentinė apy-
braiža, skirta Nepriklausomybės pa-
skelbimo iškilmėms ir valstybės sim-
bolių kūrimo peripetijoms. 21:30 Auk-
sinis protas. 22:50 Klausimėlis.lt. 23:20 
Svetimšalė 2. N-14. 2/8 s. 00:15 Istorijos 
detektyvai. (subtitruota, kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Pasaulio tei-
suoliai. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Pokalbių laida 
„Svarbios detalės“. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Gyvenimas. Gyve-
nimo būdo žurnalas. (kart.). 05:00 Se-
serys. N-7. 287 s. (kart.).

ketvirtadienis, balandžio 26 d.
09:05 Senis. N-7. 300 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 4. N-7. 4/20 s. 10:55 Akis už akį 4. 
N-7. 4/16 s. 11:40 Gyvenimas. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 288 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 

18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Specia-
lus tyrimas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. Orai. 21:28 Loteri-
ja „Jėga“. 21:30 Pokalbių laida „Svar-
bios detalės“. 22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Nesaugus prieglobs-
tis. N-14. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 
Specialus tyrimas. (kart.). 02:00 LRT ra-
dijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Dokumentinė apybraiža „Mes nuga-
lėjom“. (kart.). 03:30 Laisvės vėliav-
nešiai. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
(kart.). 05:00 Seserys. N-7. 288 s. (kart.).

Penktadienis, balandžio 27 d. 
09:05 Senis. N-7. 301 s. 10:05 Prem-

jera. Štutgarto kriminalinė policija 4. 
N-7. 4/21 s. 10:55 Akis už akį 4. N-7. 4/17 
s. 11:40 Stilius. Gyvenimo būdo žurna-
las. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 289 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Beatos 
virtuvė. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 
20:58 Loterija „Jėga“. 21:00 Duokim 
garo!. 22:35 Gamtos inspektoriai. 23:00 
Fantastiškas penktadienis. Kamuolinis 
žaibas. N-7. 01:05 Pokalbių laida „Svar-
bios detalės“. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Ryto suk-
tinis su Zita Kelmickaite. (kart.). 03:30 
Mūsų gyvūnai. Vedėja Rasa Eilunavi-
čienė. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. 
(kart.). 05:00 Seserys. N-7. 289 s. (kart.).

Šeštadienis, balandžio 28 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 07:00 

Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo nuoty-
kiai. 16, 17 s. 07:20 Premjera. Alvinas ir 
patrakėliai burundukai 2. 2/9 s. 07:30 
Premjera. Detektyvė Miretė. 21 s. 07:45 
Premjera. Stebuklingoji Boružėlė. 9 s. 
08:10 Karinės paslaptys. 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 Ži-
nios. Orai. 11:35 Labas rytas, Lietuva. 
11:45 Pasaulio dokumentika. Premje-
ra. Gorongozos nacionalinis parkas. 
Rojaus atgimimas. 3 d. Šviežias krau-
jas. (subtitruota). 12:45 Pasaulio do-
kumentika. Premjera. Gamtos pasau-
lis. Tobula partnerystė. (subtitruota). 
13:40 Mis Marpl 4. N-7. 4/3 s. Kodėl 
nepaklausė Evans? 15:15 Dokumenti-
nė apybraiža „Mes nugalėjom“. 15:45 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:00 Sveikinimų koncertas. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 18:00 Teisė žinoti. 18:30 Nacionali-
nė paieškų tarnyba. 19:30 Stilius. Gy-
venimo būdo žurnalas. 20:25 Loterijos 
„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panora-
ma. 20:52 Sportas. Orai. 21:00 Muziki-
nė pramoginė programa „Du balsai – 
viena širdis“. 23:10 Išbandymas dviem. 
N-7. (subtitruota). 00:55 Kamuolinis 
žaibas. N-7. (kart.). 03:00 Pasaulio do-
kumentika. Gorongozos nacionalinis 
parkas. Rojaus atgimimas. 3 d. Švie-
žias kraujas. (subtitruota, kart.). 03:55 
Pasaulio dokumentika. Gamtos pa-
saulis. Tobula partnerystė. (subtitruo-
ta, kart.). 04:45 Auksinis protas. (kart.).

Sekmadienis, balandžio 29 d. 
06:05 Istorijos detektyvai. (subti-

truota, kart.). 07:00 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji 
žemė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. 09:00 Hanso Kristiano An-
derseno pasakos. 4 s. Mergaitė su 
degtukais. 10:00 Gustavo enciklope-
dija. (subtitruota). 10:30 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai. 11:25 Mūsų gyvūnai. 
11:50 Pasaulio dokumentika. Premjera. 
Mėlynoji planeta 2. 4 d. Didžioji žydry-
nė. (subtitruota). 12:45 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. Laukiniai gyvūnai. 
Paros kaleidoskopas 3. 3/5 d. Ist Indijos 
miškų kovotojai. (subtitruota). 13:40 
Mis Marpl 4. N-7. 4/4 s. Tai daroma su 
veidrodžiais. 15:15 Laisvės vėliavnešiai. 
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų 
kalbą). 16:00 Auksinis protas. (kart.). 
17:15 Klausimėlis.lt. 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 
Keliai. Mašinos. Žmonės. 18:30 Pramo-
ginė laida „Editos šou“. N-7. 19:30 Sa-
vaitė. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
Orai. 21:00 Premjera. Giminės. Gyve-
nimas tęsiasi 4. 6 s. 21:55 Moters kva-
pas. N-14. 00:30 Pasaulio dokumen-
tika. Mėlynoji planeta 2. 4 d. Didžioji 
žydrynė. (subtitruota, kart.). 01:25 Pa-
saulio dokumentika. Laukiniai gyvū-
nai. Paros kaleidoskopas 3. 3/5 d. Ist 
Indijos miškų kovotojai. (subtitruota, 
kart.). 02:15 Karinės paslaptys. (kart.). 
03:00 Savaitė. (kart.). 03:55 Muzikinė 
pramoginė programa „Du balsai – vie-
na širdis“. (kart.).

Pirmadienis, balandžio 23 d. 
05:45 Televitrina. 06:00 Išsirink 

sau ateitį. 06:25 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (20). N-7. 06:55 Simpso-
nai (15) (kart.). N-7. 07:25 Simpsonai 
(16) (kart.). N-7. 07:55 Svajonių sodai. 
08:55 Meilės sūkuryje (2810). N-7. 
10:00 Tai - mano gyvenimas (31). N-7. 
12:00 Svotai (6). N-7. 13:00 Pažadėto-
ji (3123). N-7. 13:30 Pažadėtoji (3124). 
N-7. 14:00 Maištingosios amazonės 
(40). N-7. 15:00 Simpsonai (17). N-7. 
15:30 Simpsonai (18). N-7. 16:00 TV3 
žinios. 16:25 TV3 orai. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Švie-
soforas (47). N-7. 20:00 Legendinės 
meilės. N-7. 21:00 Pasmerkti 4 (43). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:20 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 
Sniegynų įkaitai. N-14. 00:50 Kau-
lai (12). N-14. 01:45 Gražuolė ir pa-
baisa (11). N-7. 02:30 Gaudynės (8). 
N-7. 03:20 Raitelis be galvos (13). N-7. 
04:10 Imperija (13). N-14. 05:00 Kau-
lai (12). N-14.

Antradienis, balandžio 24 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (21). N-7. 06:55 
Simpsonai (17). N-7. 07:25 Simpso-
nai (18). N-7. 07:55 Pasmerkti 4 (43). 
N-7. 08:25 Šviesoforas (47). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2811). N-7. 10:00 Tai 
- mano gyvenimas (32). N-7. 12:00 
Svotai (7). N-7. 13:00 Pažadėtoji 
(3125). N-7. 13:30 Pažadėtoji (3126). 
N-7. 14:00 Maištingosios amazonės 
(41). N-7. 15:00 Simpsonai (19). N-7. 
15:30 Simpsonai (20). N-7. 16:00 TV3 
žinios. 16:25 TV3 orai. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Šviesoforas (48). N-7. 20:00 Prieš 
srovę. N-7. 21:00 Pasmerkti 4 (44). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:20 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 
Eurolygos rungtynės. Kauno „Žal-
giris“ - Pirėjo „Olympiacos“. 00:30 
Kaulai (13). N-14. 01:25 Gražuolė ir 
pabaisa (12). N-7. 02:15 Gaudynės 
(9). N-7. 03:05 Raitelis be galvos 
(14). N-7. 03:55 Imperija (14). N-14. 
04:50 Kaulai (13) (kart.). N-14. 05:35 
Juokingiausi Amerikos namų vaiz-
deliai. N-7.

trečiadienis, balandžio 25 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (22). N-7. 06:55 
Simpsonai (19) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (20) (kart.). N-7. 07:55 Pa-
smerkti 4 (44). N-7. 08:25 Šviesoforas 
(48). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2812). 
N-7. 10:00 Tai - mano gyvenimas (33). 
N-7. 12:00 Svotai (8). N-7. 13:00 Paža-
dėtoji (3126). N-7. 13:30 Pažadėtoji 
(3128). N-7. 14:00 Maištingosios ama-
zonės (42). N-7. 15:00 Simpsonai (21). 
N-7. 15:30 Simpsonai (22). N-7. 16:00 
TV3 žinios. 16:25 TV3 orai. 16:30 TV 
Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Šviesoforas (49). N-7. 20:00 Gero va-
karo šou. N-7. 21:00 Pasmerkti 4 (45). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:20 TV3 orai. 22:25 
Vikinglotto. 22:30 Dingti per 60 se-
kundžių. N-7. 00:55 Kaulai (14). N-14. 
01:45 Gražuolė ir pabaisa (13). N-7. 
02:35 Gaudynės (10). N-7. 03:25 Rai-
telis be galvos (15). N-7. 04:15 Impe-
rija (15). N-14. 05:05 Kaulai (14). N-14.

ketvirtadienis, balandžio 26 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (23). N-7. 06:55 
Simpsonai (21). N-7. 07:25 Simpso-
nai (22). N-7. 07:55 Pasmerkti 4 (45). 
N-7. 08:25 Šviesoforas (49). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2813). N-7. 10:00 Tai - 
mano gyvenimas (34). N-7. 12:00 Svo-
tai (9). N-7. 13:00 Pažadėtoji (3129). 
N-7. 13:30 Pažadėtoji (3130). N-7. 
14:00 Maištingosios amazonės (43). 
N-7. 15:00 Simpsonai (1). N-7. 15:30 
Simpsonai (2). N-7. 16:00 TV3 žinios. 
16:25 TV3 orai. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Šviesoforas (50). 
N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 Pasmerk-
ti 4 (46). N-7. 21:30 TV3 vakaro ži-
nios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Magiškasis Maikas. N-14. 
00:50 Kaulai (15). N-14. 01:40 Kvanti-
kas (1). N-7. 02:30 Gaudynės (1). N-7. 
03:20 Raitelis be galvos (16). N-7. 
04:10 Imperija (16). N-14. 05:05 Kau-
lai (15) (kart.). N-14.

Penktadienis, balandžio 27 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (24). N-7. 06:55 
Simpsonai (1) (kart.). N-7. 07:25 Simp-
sonai (2) (kart.). N-7. 07:55 Pasmerk-
ti 4 (46). N-7. 08:25 Šviesoforas (50). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2814). N-7. 
10:00 Tai - mano gyvenimas (35). N-7. 
12:00 Svotai (10). N-7. 13:00 Pažadėto-
ji (3131). N-7. 13:30 Pažadėtoji (3132). 
N-7. 14:00 Maištingosios amazonės 

Pirmadienis, balandžio 23 d. 
06:15 Dienos programa.  06:20 

„Mano gyvenimo šviesa“ (30). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (31). 
N-7. 07:10 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(32). N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ (24).  
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(98). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 
Yra, kaip yra. N-7. 12:00 KK2 penkta-
dienis. N-7. 13:25 „Rožių karas“ (140). 
14:25 „Dvi širdys“ (723). 14:55 „Dvi 
širdys“ (724). 15:25 „Dvi širdys“ (725). 
15:55 „Dvi širdys“ (726). 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios.  19:25 Spor-
tas.  19:28 Orai.  19:30 KK2. N-7. In-
fošou. 20:00 „Paveldėtoja“ (36). N-7. 
21:00 Nuo... Iki... 21:30 Žinios.  22:24 
Sportas.  22:28 Orai.  22:30 VAKARO 
SEANSAS. PREMJERA Įkalinta. N14. 
00:20 „Judantis objektas“ (3). N-7. 
01:15 Džekas Ryčeris. N14.

Antradienis, balandžio 24 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

„Mano gyvenimo šviesa“ (33). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (34). 
N-7. 07:10 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(35). N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ (25). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(99). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 
Yra, kaip yra. N-7. 12:00 Visi už vie-
ną. N-7. 12:30 Nuo... Iki... 12:55 KK2. 
N-7. Infošou. 13:25 „Rožių karas“ 
(141). 14:25 „Dvi širdys“ (727). 15:25 
„Dvi širdys“ (728). 15:55 „Dvi širdys“ 
(729). 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. 
N-7. Infošou. 20:00 „Paveldėtoja“ (37). 
N-7. 21:00 Ekranai. N-7. 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VA-
KARO SEANSAS Snaiperis 3. N14. 
00:20 „Judantis objektas“ (4). N-7. 
01:15 Įkalinta. N14.

trečiadienis, balandžio 25 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

„Mano gyvenimo šviesa“ (36). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (37). 
N-7. 07:10 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(38). N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ (26). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(100). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 
Yra, kaip yra. N-7. 12:00 Visi už vieną. 
N-7. 12:30 Ekranai. N-7. 12:55 KK2. N-7. 
Infošou. 13:25 „Rožių karas“ (142). 
14:25 „Dvi širdys“ (730). 14:55 „Dvi 
širdys“ (731). 15:25 „Dvi širdys“ (732). 
15:55 „Dvi širdys“ (733). 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. Infošou. 20:00 
„Paveldėtoja“ (38). N-7. 21:00 Gyvū-
nų policija. N-7. 21:30 Žinios. 22:24 

Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO 
SEANSAS Velnio antrininkas. N14. 
00:45 „Judantis objektas“ (5). N-7. 
01:40 Snaiperis 3. N14.

ketvirtadienis, balandžio 26 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

„Mano gyvenimo šviesa“ (39). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (40). 
N-7. 07:10 „Mano gyvenimo švie-
sa“ (41). N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ (1). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(101). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 
Yra, kaip yra. N-7. 12:00 Visi už vie-
ną. N-7. 12:30 Gyvūnų policija. N-7. 
12:55 KK2. N-7. Infošou. 13:25 „Ro-
žių karas“ (143). 14:25 „Dvi širdys“ 
(734). 14:55 „Dvi širdys“ (735). 15:25 
„Dvi širdys“ (736). 15:55 „Dvi širdys“ 
(737). 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. 
N-7. Infošou. 20:00 Valanda su Rū-
ta. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS 13 nuo-
dėmių. N14. 00:20 „Judantis objek-
tas“ (6). N-7. 01:15 Velnio antrininkas. 
N14. 03:05 Alchemija XIV. Visaginas : 
atrastas miestas. 03:35 RETROSPEK-
TYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas 
„Menininkų portretai“.

Penktadienis, balandžio 27 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

„Mano gyvenimo šviesa“ (42). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (43). 
N-7. 07:10 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(44). N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ (2). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(102). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 
Yra, kaip yra. N-7. 12:00 Valanda su 
Rūta. 13:25 „Rožių karas“ (144). 14:25 
„Dvi širdys“ (738). 14:55 „Dvi širdys“ 
(739). 15:25 „Dvi širdys“ (740). 15:55 
„Dvi širdys“ (741). 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 SAVAITĖS HITAS „2012“. N-7. 
00:00 Neatšaukiamas įsakymas. N14. 
01:45 13 nuodėmių. N14.

Šeštadienis, balandžio 28 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Didysis žvejys 2“ (38). 06:55 „Ponas 
Bynas“ (1). 07:20 „“Nickelodeon“ va-
landa. Žybsnis ir stebuklingos maši-
nėlės“ (36). 07:45 „Žuviukai burbu-
liukai“ (9). 08:10 „Keista šeimynėlė“ 
(17). 08:35 „Tomo ir Džerio šou“ (23). 
09:00 „Ogis ir tarakonai“ (74). 09:10 
„Ogis ir tarakonai“ (75). 09:20 „Ogis 
ir tarakonai“ (76). 09:30 „Drakonų ko-
va. Super“ (8). N-7. 09:55 „Ogis ir ta-
rakonai“ (44). 10:05 „Ogis ir tarako-
nai“ (45). 10:15 KINO PUSRYČIAI Ste-
buklų šalis. 12:05 Peliukas Stiuartas 
Litlis 2. 13:35 Tūkstantis žodžių. N-7. 
15:25 Seni bambekliai 2. N-7. 17:30 
Bus visko. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS 
Pelenės istorija. 21:25 Kartu ne savo 
noru. N-7. 23:40 Projektas X. S. 01:15 
2012 (2012). N-7.

Sekmadienis, balandžio 29 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Didysis žvejys 2“ (39). 06:55 „Ponas 
Bynas“ (2). 07:20 „“Nickelodeon“ va-
landa. Žybsnis ir stebuklingos maši-
nėlės“ (37). 07:45 „Žuviukai burbu-
liukai“ (10). 08:10 „Keista šeimynėlė“ 
(18). 08:35 „Tomo ir Džerio šou“ (24). 
09:00 „Ogis ir tarakonai“ (77). 09:10 
„Drakonų kova. Super“ (9). N-7. 09:35 
KINO PUSRYČIAI Žvėreliai Vėjo šaly-
je. 11:10 Padangių ereliai. 12:45 Misi-
ja „Pelėdos“. 14:30 Gyvenimo vingiai. 
N-7. 16:40 Ne vienas kelyje. 17:20 Te-
leloto. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 Mes vieno kraujo. 
22:00 Džekas Ryčeris. Nesidairyk at-
gal. N14. 00:25 Tūnąs tamsoje. An-
troji dalis. N14. 02:30 Kartu ne savo 
noru . N-7.

Pirmadienis, balandžio 23 d. 
06:35 „Viena už visus“ (47). N-7. 

07:05 „Viena už visus“ (48). N-7. 07:35 
„Prokurorų patikrinimas“ (423). N-7. 
08:40 „44-as skyrius“ (46). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (18). N-7. 10:30 „Gel-
bėtojai - 112“ (28). N-7. 11:00 „Gelbė-
tojai - 112“ (29). N-7. 11:35 „Akloji zo-
na“ (2). N-7. 12:35 „Stoties policija“ 
(17). N-7. 13:40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (424). N-7. 14:50 „44-as skyrius“ 
(47). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (19). 
N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 112“ (30). N-7. 
17:20 „Gelbėtojai - 112“ (31). N-7. 17:55 
„Akloji zona“ (3). N-7. 18:55 „Stoties 
policija“ (18). N-7. 20:00 Info diena.  
20:25 Visi už vieną. N-7. 21:00 Trans-
formeriai. N-7. 23:50 Tikras teisingu-
mas. Brolija. N14. 01:30 „Išbandymų 
diena“ (2). N14. 02:15 „Juodasis sąra-
šas“ (21). N-7.

Antradienis, balandžio 24 d. 
06:35 „Viena už visus“ (49). N-7. 

07:05 „Viena už visus“ (50). N-7. 07:35 

tV3
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(44). N-7. 15:00 Simpsonai (3). N-7. 
15:30 Simpsonai (4). N-7. 16:00 TV3 
žinios. 16:25 TV3 orai. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Galingasis 6. N-7. 21:45 Siuntėjas. 
N-14. 23:30 30 naktų paranormalių 
reiškinių su Šėtono apsėsta mergina 
su drakono tatuiruote. S. 01:05 Ma-
giškasis Maikas. N-14. 03:05 Dingti 
per 60 sekundžių. N-7. 05:10 Svotai 
(7) (kart.). N-7.

Šeštadienis, balandžio 28 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Aladi-

nas (31). 06:55 Ančiukų istorijos (24). 
07:25 Vėžliukai nindzės (55). 07:55 
Aladinas (32). 08:25 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (25). N-7. 08:55 Kempiniukas 
Plačiakelnis (26). N-7. 09:25 Ilgo plau-
ko istorija (3). 10:00 Virtuvės istorijos. 
10:30 Gardu Gardu. 11:00 Svajonių 
ūkis. 11:30 Išsirink sau ateitį. 12:00 Ra-
ganaitės. N-7. 13:50 Nevykusi diena. 
N-7. 15:40 Havajai 5.0 (14). N-7. 16:45 
Ekstrasensų mūšis. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios (312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 
TV3 orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 
Rytojaus žemė. N-7. 22:05 Pabėgi-
mas iš Šoušenko. N-14. 01:05 Siuntė-
jas. N-14. 02:45 Sniegynų įkaitai. N-14. 
04:45 Svotai (8) (kart.). N-7. 05:35 Ma-
žylė Houp (20). N-7.

Sekmadienis, balandžio 29 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Aladi-

nas (32) (kart.). 07:00 Ančiukų istori-
jos (25). 07:30 Vėžliukai nindzės (56). 
08:00 Aladinas (33). 08:30 Mamy-
čių klubas. 09:00 Kulinariniai triukai. 
09:30 Penkių žvaigždučių būstas (8). 
10:00 Pasaulis pagal moteris. 10:30 
Svajonių sodai (59). 11:30 Raganai-
tės 2. N-7. 13:15 Magiškoji nosis. N-7. 
15:40 Simpsonai (2). N-7. 16:10 Eks-
trasensų mūšis. N-7. 18:00 Raudonas 
kilimas. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Geriau-
si mūsų metai. 100-mečio šou. 22:00 
Mechanikas. Sugrįžimas. N-14. 00:00 
Slaptas mamos gyvenimas. N-14. 
01:45 Pabėgimas iš Šoušenko. N-14. 
04:20  Svotai (9)  (kart.). N-7. 05:10  Ma-
žylė Houp (21). N-7

Lrt
„Prokurorų patikrinimas“ (424). N-7. 
08:40 „44-as skyrius“ (47). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (19). N-7. 10:30 „Gel-
bėtojai - 112“ (30). N-7. 11:00 „Gel-
bėtojai - 112“ (31). N-7. 11:35 „Aklo-
ji zona“ (3). N-7. 12:35 „Stoties poli-
cija“ (18). N-7. 13:40 „Prokurorų pa-
tikrinimas“ (425). N-7. 14:50 „44-as 
skyrius“ (48). N-7. 15:55 „Tokia tarny-
ba“ (20). N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 112“ 
(32). N-7. 17:20 „Gelbėtojai - 112“ (33). 
N-7. 17:55 „Akloji zona“ (4). N-7. 18:55 
„Stoties policija“ (19). N-7. 20:00 Info 
diena.  20:25 Visi už vieną. N-7. 21:00 
Nėra kur bėgti. N14. 22:55 Transfor-
meriai. N-7. 01:35 „Dingęs“ (1). N14. 
02:35 „Blogas šuo!“ (3). 

trečiadienis, balandžio 25 d. 
06:35 „Viena už visus“ (51). N-7. 

07:05 „Viena už visus“ (52). N-7. 07:35 
„Prokurorų patikrinimas“ (425). N-7. 
08:40 „44-as skyrius“ (48). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (20). N-7. 10:30 „Gel-
bėtojai - 112“ (32). N-7. 11:00 „Gelbė-
tojai - 112“ (33). N-7. 11:35 „Akloji zo-
na“ (4). N-7. 12:35 „Stoties policija“ 
(19). N-7. 13:40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (426). N-7. 14:50 „44-as skyrius“ 
(49). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (21). 
N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 112“ (34). N-7. 
17:20 „Gelbėtojai - 112“ (35). N-7. 17:55 
„Gelbėtojai - 112“ (36). N-7. 18:30 LKL 
čempionatas. Vytautas-Šiauliai. 21:00 
„10,5 balo“ (1). N-7. 22:40 „10,5 balo“ 
(2). N-7. 00:20 Nėra kur bėgti. N14. 
02:05 „Dingęs“ (2). N14.

ketvirtadienis, balandžio 26 d. 
06:35 „Viena už visus“ (53). N-7. 

07:05 „Viena už visus“ (54). N-7. 07:35 
„Prokurorų patikrinimas“ (426). N-7. 
08:40 „44-as skyrius“ (49). N-7. 09:40 
„Tokia tarnyba“ (21). N-7. 10:40 „Gel-
bėtojai - 112“ (34). N-7. 11:10 „Gelbė-
tojai - 112“ (35). N-7. 11:40 „Ekstrasen-
sų mūšis“ (9). N-7.  13:40 „Prokurorų 
patikrinimas“ (427). N-7. 14:50 „44-as 
skyrius“ (50). N-7. 15:55 „Tokia tarny-
ba“ (22). N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 112“ 
(37). N-7. 17:20 „Gelbėtojai - 112“ (38). 
N-7. 17:55 „Gelbėtojai - 112“ (39). N-7. 
18:30 LKL čempionatas. Lietkabe-
lis-Lietuvos rytas. 21:00 Nakties sar-
gyba. N14. 23:00 „10,5 balo“ (1). N-7. 
00:35 „10,5 balo“ (2). N-7. 02:00 „Din-
gęs“ (3). N14.

Penktadienis, balandžio 27 d. 
06:35 „Viena už visus“ (55). N-7. 

07:05 „Viena už visus“ (56). N-7. 07:35 
„Prokurorų patikrinimas“ (427). N-7. 
08:40 „44-as skyrius“ (50). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (22). N-7. 10:30 „Gel-
bėtojai - 112“ (37). N-7. 11:00 „Gelbė-
tojai - 112“ (38). N-7. 11:30 „Ekstrasen-
sų mūšis“ (10). N-7.  13:40 „Prokurorų 
patikrinimas“ (428). N-7. 14:50 „44-as 
skyrius“ (51). N-7. 15:55 „Tokia tarny-
ba“ (23). N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 112“ 
(40). N-7. 17:20 „Gelbėtojai - 112“ (41). 
N-7. 17:55 „Akloji zona“ (5). N-7. 18:55 
„Stoties policija“ (20). N-7. 20:00 Info 
diena.  21:00 Mirtinas greitis 2. N14. 
22:50 Nakties sargyba. N14. 00:45 
„Dingęs“ (4). N14. 01:50 Mirtinas grei-
tis 2. N14.

Šeštadienis, balandžio 28 d. 
06:15 „Viena už visus“ (52). N-7. 

06:45 „Viena už visus“ (53). N-7. 07:15 
„Viena už visus“ (54). N-7. 07:45 „Vie-
na už visus“ (55). N-7. 08:15 „Viena 
už visus“ (56). N-7. 08:45 Sveikatos 
ABC televitrina. 09:00 Autopilo-
tas. 09:30 Apie žūklę. 10:00 „Pava-
riau“ (25). N-7. 10:30 „Blogas šuo!“ 
(5). 11:30 „Žemė iš paukščio skry-
džio“ (5). 12:40 „Vandenyno paslap-
tys su Džefu Korvinu“ (84). 13:10 
„Džekas Hana kviečia į gamtą“ (3). 
13:45 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ 
(11). N-7. 14:45 „Kas žudikas?“ (26). 
N-7. 16:00 „Detektyvų istorijos“ (4). 
N-7. 17:00 LKL čempionatas. Vytau-
tas-Neptūnas. 19:30 Muzikinė kau-
kė. 22:05 MANO HEROJUS Siuntinys. 
N14. 00:00 AŠTRUS KINAS Tikras tei-
singumas. Miesto kovos. N14. 01:40 
„Dingęs“ (3). N14. 02:40 „Dingęs“ (4). 
N14. 03:40 Muzikinė kaukė.

Sekmadienis, balandžio 29 d. 
06:30 Galiūnų čempionų ly-

ga. Olandija. 07:30 Sveikatos kodas. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Savickas 
Classic Turnyras Vilniuje. 10:00 „Pava-
riau“ (1). N-7. 10:30 „Blogas šuo!“ (6). 
11:30 „Žemė iš paukščio skrydžio“ 
(6). 12:40 „Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu“ (85). 13:10 „Džekas 
Hana kviečia į gamtą“ (4). 13:40 Svei-
kinimai. 16:00 „Reali mistika“ (22). 
N-7. 17:00 LKL čempionatas. Dzūki-
ja-Juventus. 19:30 „Daktaras Richte-
ris“ (7). N-7. 20:35 „Daktaras Richte-
ris“ (8). N-7. 21:40 „Juodasis sąrašas“ 
(22). N-7. 22:40 „Išbandymų diena“ 
(3). N14. 23:40 Siuntinys. N14. 01:20 
„Kas žudikas?“ (26). N-7. 02:15 „De-
tektyvų istorijos“ (4) . N-7.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Metų metus – be poilsio, be lais-
vadienių, be ramaus miego per 
naktis. Tokia yra neįgalius vai-
kus auginančių tėvų kasdieny-
bė. Ją palengvinti bei leisti šiek 
tiek atsikvėpti padeda Klaipė-
dos sutrikusio vystymosi kū-
dikių namų darbuotojai.

Klaipėdietės Daivos jaunėlis 
sūnus Rokas – neįgalus nuo gimi-
mo. Berniukui dabar yra 15 me-
tų. Už rankos paimtas jis vaikš-
to, nors ir nelabai supranta, kur 
eina. Rokas nekalba, dažniau-
siai – tik purškia ir leidžia tam 
tikrus garsus, tačiau pagal juos 
mama išmoko atskirti, pajausti 
vaiko nuotaikas. Roko priežiūra 
trunka ištisą parą: jam būtina 
keisti sauskelnes, ruošti maistą, 
girdyti vaistus, sodinti ant puo-
do, prausti ir pan. Naktimis taip 
pat reikia pasirūpinti. Daiva pa-
sakojo, jog būna naktų, kai sūnus 
prabunda kas valandą ar kelias. 

Vyras, kad galėtų išlaikyti 
šeimą, važinėja dirbti į užsienį. 
Tad dažnai moteris lieka viena 
su neįgaliu sūnumi. Daiva spė-
ja, kad nuolatinė slauga be po-
ilsio greičiausiai pakirto ir jos 
sveikatą. 

Pašnekovė pasidžiaugė, kad 
galėjo ramiai išvažiuoti gydytis, 
žinodama, kad jos Roku rūpin-
sis patikimi žmonės – berniu-
kas buvo paliktas Klaipėdos su-
trikusio vystymosi kūdikių na-
muose, teikiančiuose atokvėpio 
paslaugą. 

Kūdikių namuose Giruliuose 
įkūrus socialinį globos skyrių, 
tėvai, auginantys neįgalius vai-
kus, gali palikti savo atžalas pa-
gal poreikį, tačiau ne trumpiau 
nei 12 valandų per parą. Dabar, 
kai vyras išvyksta dirbti į užsie-
nį, Daiva gali dažniau pailsėti, 
išvažiuoti į gamtą ar sustiprin-
ti sveikatą. Moteris pastebi, kad 
darbuotojos jau taip pat perpra-

to Roko būdą, o šis, grįžęs iš Gi-
rulių, būna ramesnis. 

Giruliuose neįgalūs vaikai 
prižiūrimi nuo gimimo iki pil-
nametystės, kol sueina 18 me-
tų. Palikus sūnų patyrusių dar-
buotojų priežiūrai nebereikia 
rūpintis nei maistu, nei skalbi-
mu, nei lavinimu ar užimtumu.

Per trejus metus atokvėpio 
paslaugą išbandė ne viena šei-
ma, auginanti neįgalų vaiką. Vie-
ni pasidžiaugia, kad pirmą kar-
tą per 10 metų galėjo išvažiuoti 
atostogauti ar tiesiog kitaip pra-
leisti savaitgalį. Tėvai pasakoja, 
kad pailsėjus pasikeičia nuotai-
ka, gyvenimo kokybė, gali dau-
giau dėmesio skirti kitiems vai-
kams ar savo poreikiams.

Sutrikusio vystymosi kūdi-
kių namų socialinės darbuotojos 
Gintos Stončiuvienės teigimu, už 
parą, priklausomai nuo vaiko 
negalios, tėvams tenka mokėti 
po 10–15 eurų. Į šią sumą įskai-
čiuotos visos paslaugos: priežiū-
ra, maitinimas, skalbimas, spe-
cialistų darbas, ugdymas.

Atokvėpio paslauga teikia-
ma šeimoms, auginančioms vai-
kučius, turinčius fizinę, proto 
ir(ar) psichikos negalią. Paslau-
gą išbandyti gali ne tik klaipė-
diečiai, bet ir šeimos iš visos 
Lietuvos. Šiuo metu atvyksta 
pora vaikų iš Šilutės, vienas iš 
Kretingos, buvo mažųjų ir iš 
Skuodo.

Kaip paaiškino Klaipėdos 
sutrikusio vystymosi kūdi-
kių namų vadovė Aušra Niko-
lajevienė, atokvėpio paslauga 
sumanyta prieš trejus metus, 
pradėjus įgyvendinti pertvar-
kos nuo institucinės globos prie 
bendruomeninių paslaugų šei-
mai projektą. Pasak A. Nikola-
jevienės, šiandien, dalydamie-
si patirtimi, jie gali teigti, kad 
pailsėję tėvai – laimingi vaikai.

Pailsėję tėvai – laimingi tėvai
Sandra Lukošiūtė portale www.diena.lt rašo apie Klaipėdos 
sutrikusio vystymosi kūdikių namuose teikiamą atokvėpio 
paslaugą neįgalius vaikus auginančios šeimoms. 

Reforma buksuoja 
ir kiršina visuomenę

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Vokietijoje vis aštriau dis-
kutuojama apie neįgalių 
vaikų įtraukimą į bendrą 
švietimo sistemą. Vienos 
Bremeno gimnazijos vado-
vė net stos prieš teismą – 
ji nenori savo prestižinė-
je mokslo įstaigoje maty-
ti proto negalią turinčių 
vaikų.

Švietimo įstatyme kas ką 
nori, tą ir mato

Horno gimnaziją Bremene 
lanko apie 1100 vaikų ir jau-
nuolių nuo 10 iki 20 metų. Čia 
ne tik įgyjamas įprastas bran-
dos atestatas, bet ir suteikiama 
daug papildomų žinių, nes kei-
čiamasi įdomiomis programo-
mis su Prancūzija, JAV (Alias-
ka), Ispanija ir Kinija. Muzika, 
teatras – šalia rimto mokymo-
si vaikų asmenybės ugdomos 
skatinant dalyvavimą kūrybi-
nėje veikloje.

Tačiau gimnazijos vadovė 
Christel Kelm susirūpino, kad 
pastaruoju metu pradėta kėsin-
tis į gimnazijos susikurtą šlovę 
ir pagarbą. Ji skundžia švieti-
mo sistemos valdininkus, kurie 
siekia, kad gimnazijoje jau ki-
tais mokslo metais būtų įsteig-
ta vadinamoji įtraukioji klasė 
(Inklusionsklasse). 

Ch. Kelm savo argumentus 
grindžia švietimo įstatymo ci-
tatomis ir tikina, kad būtinų 
įgūdžių bei žinių vaikams su 
proto negalia tikrai nepavyks 
suteikti. Argi jie įstengs moky-
tis ne mažiau kaip dvi užsienio 
kalbas kartu su visais bendra-
moksliais? Tačiau oponentai ir-
gi cituoja tą patį įstatymą, tik 
kitas jo vietas. Gimnazijos va-
dovė nusivylė ligšioliniais po-
kalbiais ir diskusijomis, tad su-
sitiks su švietimo valdžia admi-
nistraciniame teisme. Ji įsitiki-
nusi, kad protiškai lėčiau besi-
vystantiems vaikams jos gim-
nazijoje – ne vieta.

Kaip sekasi kitiems?
Kitose Bremeno gimnazi-

jose jau bandoma visapusiškai 
įtraukti neįgalius vaikus. Dvie-
jose gimnazijose vaikai bei pa-
augliai su fizine ir proto nega-
liomis mokosi kartu su visais. 
To pakako patikėti, kad švieti-
mo politika eina teisingu keliu, 
netgi ima likviduoti specialiųjų 
poreikių vaikams skirtus švie-
timo centrus.

Deja, ši praktika dažnai ver-
tinama kritiškai. Nemažai tėvų 
ir mokytojų abejoja, ar verta 
proto negalią turinčius vaikus 
vesti į gimnaziją. Be abejo, dar 
nebuvo tokio atvejo, kad gimna-
zijos vadovė kreiptųsi į teismą, 
tačiau tą Inklusion nuolat kriti-
kuoja tėvai, politikai, mokyto-
jai. Kalbama ne apie fizinę ne-
galią turinčius vaikus – jiems 
jau seniai sudarytos geros sąly-
gos mokytis ir studijuoti. Tačiau 
įtraukiojo ugdymo reformos es-
mė: priimti draugėn ir suvoki-
mo problemų turinčius vaikus. 

Daug pedagogų šią idėją laiko 
bloga dėl to, kad mokymo įstai-
goms jai įgyvendinti reikia daug 
daugiau pinigų ir kitų išteklių, o 
pastaraisiais metais švietimo fi-
nansavimas ne kartą buvo maži-
namas lyginant su ankstesniais 
metais. Taigi, kaip įgyvendinti 
brangiai kainuojančią idėją?

Finansai rūpi ir 
politikams

Prieš porą mėnesių Vokie-
tijos mokytojų sąjungos pre-
zidentas HeinzasPeteris Mei-
dingeris reikalavo sustabdyti 
šią reformą, kol nebus rasta lė-
šų kiekvienoje klasėje, kurioje 
bus neįgalių vaikų, papildomai 
įdarbinti antrą mokytoją. Prieš 
kelerius metus trys Kaselio 
mokytojai atvirame laiške irgi 
reiškė nepasitenkinimą, reika-
lavo daugiau pinigų ir geresnio 
aprūpinimo įvairiomis priemo-
nėmis, nes kitaip toji įtraukties 
politika esą pakenks visiems 
mokymo proceso dalyviams.

SaksonijosAnhalto kultū-
ros ministras Markas Tulneris 
pernai taip pat griežtai pasisa-
kė prieš įtraukiojo mokymo idė-
ją. Jis gyrė specialiąsias moky-
klas ir teigė, kad neįgalūs vaikai 
jose labai gerai ugdomi. Šių mo-
kyklų nenori uždaryti ir Šiaurės 
ReinoVestfalijos ministras pir-
mininkas Arminas Laschetas.

Skundžiasi ir tėvai. Viena šei-
ma net kreipėsi į teismą, kad jų 
aštuonmetis sūnus galėtų toliau 
lankyti specialiąją mokyklą, nes 
jis ten daug geriau jaučiasi nei 
tradicinėje vidurinėje. Berniu-
kas patyrė patyčių ir buvo nusi-
minęs, kad negali taip gerai mo-
kytis, kaip kiti moksleiviai.

Ar teismas pripažins, 
kad gimnazijos vadovė – 

teisi?
Išties, reformos likimas tur-

būt priklausys ir nuo to, kaip 
teisme pasiseks Horno gimna-
zijos vadovei Ch. Kelm. Jau tas 
faktas, kad ji išdrįso kreiptis 
į teismą, daug pasako. Jos tei-
gimu, nėra jokių problemų dėl 
vaikų su fiziniais trūkumais 
ugdymo – jiems stengiamasi 
sudaryti sąlygas augti ir mo-
kytis. Kuriamos įvairios prie-
monės, kurios padeda saugiau 
judėti. Tačiau visuomenė visai 
nepasiruošusi, kad paprastas 
mokyklas lankytų protiškai at-
silikę vaikai. Jei tiksliau, šiuolai-
kinėse mokyklose visai nėra su-
kurta jiems sąlygų.

Vokietijoje yra pusė milijo-
no vaikų ir paauglių su negalia. 
Įsteigta daug įvairių specialiųjų 
mokyklų. Jau apie 10 metų ban-
doma vykdyti įtraukiojo ugdy-
mo reformą. Prieš kelerius me-
tus buvo bandyta apžvelgti, kaip 
sekasi. Reformos rezultatai ne-
džiugino: pedagogams gerokai 
padaugėjo darbo, už kurį nebu-
vo atlyginama (beje, pedago-
gai net ir nemokėjo elgtis su, pa-
vyzdžiui, autizmo požymių tu-
rinčiais neįgaliaisiais), o vaikai 
kentėjo dėl nesibaigiančių konf-
liktų. Nesaldu buvo net ir fizinę 
negalią turintiems vaikams. Gar-
siai nuskambėjo vieno aklo ber-
niuko istorija. Jo mama patikė-
jo, kad sūnų gali vesti į paprastą 
mokyklą, tačiau netrukus įsitiki-
no, kad padarė klaidą. Mokytojai 
nebuvo pasiruošę mokyti neregį, 
o per pertraukas, kai visi vaikai 
lakstydavo kieme, jis stovėjo pri-
sispaudęs prie sienos, nes aplin-
ka nebuvo pritaikyta.

Bėga metai – problemų ne-
mažėja. Kaip ir Lietuvoje.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAliKiENė

Pasak M. Biliaus, tapęs LPOK pre-
zidentu jautė neįgaliųjų sporto 
bendruomenės palaikymą. „Vals-
tybė skyrė 107 tūkst., iš rėmėjų 
gauname 385 tūkst. eurų. Šių pi-
nigų tikrai pakanka, kad galėtu-
me įtraukti kuo daug sportinin-
kų.  Lietuvoje yra 250 tūkst. ne-
įgalių žmonių, iš jų sportuoja tik 
2700. Kad atsirastų jų daugiau, 
turėtų atsirasti trenerių siste-
ma, nes dabar darbo užmokes-
tis treneriams yra nepakanka-
mas“, – pasakojo LPOK preziden-
tas. Jo teigimu, pastaruoju metu 
diegiama tobulesnė trenerių ska-
tinimo sistema, skiriamos sti-
pendijos jaunimui, galima siųs-
ti sportininkus į varžybas. Atsi-
rado nauja programa – 12 tūkst. 
eurų bus išdalinta neįgalių spor-

tininkų įrangai įsigyti. M. Bi-
lius sako, kad planuojama kitais 
metais didinti skiriamas sumas 
sporto klubams. Labiausiai nusi-
pelnę sportininkai gavo 1 tūkst. 
eurų premijas. 

LPOK prezidentas pabrėžė 
laukiantis, kol bus priimtas Kūno 
kultūros ir sporto įstatymas, nes 
neįgaliųjų bendruomenę jis ten-
kina. Nuo alkoholio ir tabako ak-
cizo bus skiriami pinigai sportui, 
dalis jų teks ir neįgaliems sporti-
ninkams. Nuo kitų metų juos tu-
rėtų pasiekti 1,2 mln. eurų. Į gau-
tus pinigus galės pretenduoti vi-
sos neįgaliųjų sporto organizaci-
jos. Galima bus rašyti projektus. 

M. Biliaus manymu, dėl pri-
zinių vietų Tokijo parolimpia-
doje galėtų kovoti 67 žmonės. 

Mindaugas Bilius: „Kodėl valstybė 
negali padėti neįgaliesiems?“

Lietuvos parolimpinio komiteto (LPOK) prezidentas 35-erių 
Mindaugas Bilius šias pareigas pradėjo eiti prieš metus. Ta 
proga jis svečiavosi portalo www.lrytas.lt tiesioginėje vaizdo 
konferencijoje, kur aptarė nuveiktus darbus ir naujus planus. 

Horno gimnazijos vadovė Christel 
Kelm.

Horno gimnaziją Bremene lanko apie 1100 vaikų.

Bremeno gimnazijose jau bandoma visapusiškai įtraukti neįgalius vaikus.
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Žvirbliukai
Iš sparnuočių gyvenimo

Prie kūrybos 
šaltinio

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš dalies remia projektą 
„Lygios galimybės – atviros visuomenės pamatas“ ir jo rubrikas: 
„Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, „Aplinka visiems“, „Bendruo-
menė: mūsų stiprybė – vienybėje“, „Kaip aš pažinau negalią“, „Infor-
macinės technologijos – nauji horizontai“, „Prie kūrybos šaltinio“. 

Būdama maža stebėdavau 
paukštelius, kaip jie aukš-

tai skrajoja, o paskui nutupia 
ant medžio šakos. Klausdavau 
mamos, kaip juos prisišaukti, 
nes žinojau, kad vištas pašau-
kus „put, put, put...“ visos būriu 
atbėga lesti. Mama sakydavo, 
kad jie laukiniai ir jokių kvieti-
mo ženklų neklauso. Negalėda-
vau suprasti, kaipgi taip: viš-
tos klauso, o jie – ne. Aš jiems 
irgi paberčiau trupinėlių. Tada 
ėmiau laužyti galvą – kokį žo-
dį sugalvojus, kad ir skrajojan-
čius sparnuočius galėčiau prisi-
šaukti. Kadangi jie gyvena me-
džiuose, sugalvojau „medelikšt, 
medelikšt, medelikšt“ – turėtų 
suprasti ir atlėkti. Deja, mano 
kvietimo paukšteliai taip ir ne-
paklausė...

Bėga metai, laikai keičiasi – 
ir šį rudenį, lyg žinodami, kad 
sėdžiu kambary ir jų jau ne-
bepakviesiu, sparnuočiai pa-
tys pradėjo ieškoti manęs. Pir-
miausiai į langą snapeliu pabel-
dė zylutė, kitą dieną ji atsimušė 
į stiklą, dar kitą – vėl pabeldė. 
Supratau, kad čia ne atsitikti-
nis paukštelio nukrypimas nuo 
kurso, bet ieškojimas draugų, 
kurie šaltą žiemą galėtų ir no-
rėtų padėti prasimaitinti. Ne-
galėjau nekreipti dėmesio, neat-
siliepti į pagalbos šauksmą. Pa-
bėriau trupinėlių, vėliau ir laši-
nukų pakabinau.

Netruko prie šitos draugijos 
prisijungti ir žvirbliukai – pra-
džioje vienas, kitas, o vėliau – ir 
visas pulkelis. Jiems trupinėlių 
paberdavau tiesiog ant balkono 
grindų – daugiau erdvės šmiri-
nėti ir lesinėti.

Kartą, kai balkono durys bu-
vo atidarytos, du drąsiausi net į 
kambarį įstriksėjo.

Taip ir pradėjom draugauti. 
Stebėjau jų gyvenimą ir elg-

seną. Kai kas nemėgsta žvirb
liukų – atseit, negražūs, pilki, ir 
čiulba negražiai (dažniausiai sa-
ko „čirškia“). O aš pasakyčiau – 
ne čirškia, bet čiulba kaip mo-
ka – „ciep, ciep, ciep“. Anot rašy-
tojos Antaninos Garmutės: „Tai 
tokia gyvenimo esmė – pilkam 
paukščiui – jo pilka giesmė.“ Jei 
kam atrodo, kad jie nečiulba, lie-
piu padainuoti vaikystės daine-
lę: „Klausė žvirblis čiulbuonėlis 
pas tą pilką karvelėlį...“ O žvir-
bliukai nėra pilki – tik mažo-
sios plunksnelės ant pilvuko, o 
sparneliai ir rudų, ir juosvų ats-
palvių, net šviesus ruoželis yra. 
Po patinėlių snapuku – juodas 
„kak laraištis“. Sakoma, kad ku-
rių tas „kaklaraištis“ didesnis, 
tas turi didesnį pasisekimą tarp 
damų... Pastebėjau, kad ir mano 
drąsiausio bei draugiškiausio 
žvirbliuko „kaklaraištis“ soli-
dus. O jis pats stambesnis už 
kitus savo draugus. Ir dar įdo-
mus pastebėjimas – dėl ypatin-
gos akies sandaros žvirbliai pa-

saulį mato rožinėmis spalvomis. 
Smagu turėtų būti jiems gyven-
ti. Iš tiesų aš niekad nepastebė-
jau nusiminusio žvirbliuko.

Žvirbliai kuklumu nepasi-
žymi – puola, griebia kuo di-
desnius kąsnelius, nusineša ant 
balkono krašto, o kitas prilėkęs 
kapt ir atima. Tas dairosi nete-
kęs laimikio. O būtų mažesnius 
trupinėlius lesiojęs, būtų jau 
įdėjęs šiek tiek į gūžį. Maži kaip 
kumštelis padarėliai, o griebia, 
ryja, kol yra, nors gūžys jau iki 
snapo išsipūtęs. 

Pastebėjau, kad du ir nakvoja 
balkone tarp sukrautų rakandų. 
Vėliau prie tų prisijungė dar dau-
giau. Be abejo, patogu – čia pat 
miegamasis, čia pat ir valgoma-
sis, beje – ir tualetas, net skristi 
nereikia – pėsti ateina. Šitie ma-
no „naminukai“ skiriasi nuo ki-
tų žvirblių, jie nebijo, kai priar-
tėju prie lango. Vos rytui prašvi-
tus, tyliai ateina ir prisilesa kiek 
telpa, o paskui pradeda striksė-
ti ant balkono krašto ir čiulbėti. 
Tada susirenka visi kiti „svečiai“ 
ir vaišinasi tuo, kas liko. Gražu 
žiūrėti, kaip paukšteliai laksto 
balkono kraštu, peršoka vienas 
per kitą, kaip susipeša dėl trupi-
nėlio, nukorę galvytes žiūri nuo 
balkono krašto, kas gero valgyk
loje, kaip valosi ar galandasi į lo-
velio kraštą snapukus. 

Iš kitų ypač išsiskiria vie-
nas žvirbliukas. Jis visiškai ne-
bijo, lyg būtų prijaukintas. Visa-
da, kai priartėju prie lango, kur 
buvęs kur nebuvęs, striksi ar-
tyn ir žiūri į mane, kraipo gal-
vutę – tai ir aš nors kam nors 
atrodau graži – rožinė... Aš jį 
praminiau Komendantu. Jis ir 
ryte pirmiausia išlenda iš savo 
miegamojo, pasisveikina savo 
skardžiu „ciep, ciep, ciep“. Tik 
paskiau prie solisto prisijungia 
dar vienas kitas, o kartais tik jo 
vieno pakanka. 

Baigiantis žiemai pastebėjau, 
kad mano „naminukai“, vos 

palesę, neria tiesiai į savo būs-
tą, nors lauke šilta, saulutė švie-
čia. Na ir tinginiai – pagalvoda-
vau. Tik tada supratau, kai ko-
vo viduryje, išgirdusi neįpras-
tą čiauškėjimą, pagalvojau: na 

va, ir vaikučių susilaukėm. Vie-
ną rytą iš būsto išlindo ir pas-
klido po balkoną visas būrelis 
gražių, šviežių žvirbliukų, ku-
rie buvo kiek mažesni už senius. 
Šitie penki saulės šviesą išvydo 
mano balkone ir gyvens, skra-
jos 23 metus, jei koks katinas ar 
vanagas nenučiups. Tada supra-
tau, kur dingdavo mano „nami-
nukai“ – jie pasikeisdami perė-
jo vaikučius, nes žvirbliukai pe-
ri 2 savaites pakaitom – patelė 
ir patinėlis. Dar dviejų savaičių 
reikia, kol jaunikliai išskrenda 
iš lizdo. O jau vikrumas, įžūlu-
mas – kaip ir visi paaugliai, rei-
kalauja visko geriausio. Bet jau-
nikliai bailesni už tėvus gal dėl 
savisaugos instinkto, gal kad 
tėvai jiems nepaaiškino, jog čia 
gali jaustis saugūs ir nebijoti 
tos tetulės. Jauniklių keturi vy-
rukai, iš kurių vienas pats šau-
niausias ir drąsiausias – matyt, 
į tėvą atsigimęs ir tik viena mer-
gytė, tokia smulkutė, lieknutė – 
lyg manekenė.

Vieną dieną tvarkėm balko-
ną, palikdami neliestą tik 

tą galą, kur žvirblių būstas. Jie 
visą laiką skraidė netoli, o vos 
tik uždarėm duris, kokie 5 at-
lėkė lyg strėlės, sutūpė ant bal-
kono krašto ir pasistiebę, ištie-
sę kak liukus, dairėsi, žiūrėjo, 
kas čia pasidarė. Aš pabėriau 
trupinių – įrodymą, kad mūsų 
santykiuose niekas nepasikeitė, 
kad ir toliau draugausim. Pale-
sė, sulindo į savo būstą. O pas-
kui du pirmieji gyventojai, atsi-
tūpę ant balkono krašto, tupėjo 
nė nekrustelėdami, lyg suakme-
nėję. Štai tada pirmą kartą pa-
mačiau nusiminusius žvirbliu-
kus. Jie išgyveno stresą, kad jų 
nusistovėjęs, ramus rožinis pa-
saulis pradėjo griūti...

Gerai sako senolių išmintis, 
kad bėda po vieną nevaikšto. 
Dar žiemą pastebėjau, kad mano 
žvirbliukai vis kasosi snapuku, 
kedena plunksneles, trina gal-
vutę į gėlių lovelio kraštą, ban-
do maudytis lovelio žemėse. Su-
sidomėjau, kodėl, paieškojau at-
sakymo internete ir sužinojau, 
kad paukštelius apninka ma-
žos erkutės – pūkagraužiai arba 

plunksnagraužiai – kurios labai 
apkartina jų gyvenimą. O jei sil-
pnesnis paukštelis, – gali ir žū-
ti. Ant Komendanto nugaros bu-
vo nugraužtos kelios didžiosios 
plunksnelės. Iš to aš jį be vargo 
atskirdavau nuo kitų. Ir kad jis 
stambesnis už kitus, o gal labiau 
pasišiaušęs. Yra priemonių, nai-
kinančių tas erkutes – tereikia 
papurkšti, ir dings. Nupirkčiau, 
pagelbėčiau, bet jie – tik purpt – 
nuskrido... Jie nepripažįsta me-
dicinos, o elgiasi taip, kaip dik-
tuoja gamta.

O gamta diktuoja savus, kad 
ir negailestingus, dėsnius. 

Vieną pavasario rytą pastebė-
jau, kad Komendanto patukė 
neatstriksėjo, bet lėtais žings-
neliais atėjo prie lesalo, labai 
nenoriai kaptelėjo kelis trupi-
nėlius ir, nuėjusi į priešingą bal-
kono pusę, atsitūpė. Visą pus-
dienį tupėjo snausdama, tai už-
simerkdama, tai vėl atsimerk-
dama. Supratau, kad negaluoja, 
numaniau ir priežastį, bet padė-
ti negalėjau. Kitą rytą žvirbliu-
kai čiulbėjo, šurmuliavimas bu-
vo toks, kaip niekad. O žvirbliu-
kė vėl tupėjo toje pačioje vieto-
je kuo toliau nuo lizdo ir sunkiai 
kvėpavo, net visas kūnelis kil-
nojosi. Pagalvojau, kad matau 
ją paskutinį kartą...

Po pietų jos ten nebebuvo, 
bet apie netektį pranešė į savo 
buvusį būstą atskridęs Komen-
dantas širdį veriančiu klyksmu. 
Tokio dar nebuvau girdėjusi. 
Skausmas yra skausmas – ar jį 
rožine spalva, ar juoda nudažysi. 

Kitom dienom jis dažnai 
ciepsėdavo, bet tokiu neskar-
džiu, prikimusiu balsiuku. Ir 
arti atstriksėjęs vis žiūrėdavo 
į langą – toks liūdnas, pasišiau-
šęs, vienišas... Aš jam sakyda-
vau: „Užjaučiu tave, vargšeli...“ 
Jis, lyg jausdamas tą mano užuo-
jautą, ilgai taip tupėdavo. 

Gal po savaitės labai nu-
stebau, pamačiusi ant balkono 
krašto Komendantą strikinė-
jantį su kita ir jai besiperšantį. 
Paskui ir lesti atskrisdavo jau 
ne vienas. Ir mūsų pasisėdėji-
mai vienas prieš kitą baigėsi. 
Ką gi – jų gyvenimas trumpas, 
nėra kada ilgai našlauti.  

Baigėsi žiema, artėja šiltos 
dienos – teks skirtis. Bet ži-

nau, kad išsiskyrimas bus sun-
kus tiek jiems, tiek man. Jiems – 
kad neteks savo ramaus roži-
nio būsto ir rožinės tetulės už 
lango, kuri vis gardžiais trupi-
nėliais palepina, man – kad ne-
teksiu savo sparnuotų draugų, 
kurie kiekvieną rytą pasisvei-
kina skardžiu „ciep, ciep“, visą 
dieną striksi po balkoną, links-
mindami ne tik mane, bet ir ma-
no svečius.

Birutė JONEliENė
Prienai

Gražinos Kalvaitienės nuotr., Kazlų Rūda

Gimtinėje 
Žiūrėjau į tolį,
Kur mėlynavo miškai,
Taip stovėjau
Gale lauko ilgai.

Kaip gražu, kai aplinkui
Žydi laukai,
O virš debesų vyturėlis
Čirena linksmai.

Greitai sodai 
Tarsi stebuklas
Prie gimtųjų namų
Sužydės,

O sode tarp žiedų 
Užburtu balsu
Lakštingala giesmę 
Aistringai čiulbės.

Pavasaris
Mano tėviškėje
Ant Nemuno krantų
Darželiuose pražydo
Pirmos gėlės.

O prie namų
Taip gera ir jauku,
Nes per laukus
Ateina vasarėlė.

Ir pasipuoš 
Gimtasis sodžius
Švelniais kaip šilkas
Pavasario žiedais.

Žydės vėl
Stebuklingai sodai,
Man šito grožio
Niekas nepakeis.

Nukriskite,  
žvaigždės
Nukriskite, žvaigždės,
Apšvieskite kelią
Į pačią gražiausią,
Į protėvių šalį. 

Kur ežero balto
Sidabro bangelės,
Kur putinas sirpsta
Lyg lūpos mergelės.

Kur rūtos žaliuoja,
Motulės dainelė,
Prie dulkino kelio 
Palinkęs smūtkelis.

Kur gaudžia 
Sekmadienio varpas varinis,
Kur mėlynas aukštis
Brangiosios Tėvynės.

Jonas tARASEVičiuS 
Klaipėda

 Iš „Bičiulystės“ 
bičiulių kūrybos


