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Organizacijos – 
pažeidžiamų grupių 

teisių gynėjos 
Pristatydama tarnybos dar-

bą Lygių galimybių kontrolierė 
Agneta Skardžiuvienė atkrei-
pė dėmesį, kad pernai gauta 
ir ištirta skundų kur kas dau-
giau nei ankstesniais metais. 
2016-aisiais į tarnyba kreipta-
si 607 kartus, pradėti 328 tyri-
mai. Taip pat padaugėjo ir besi-
kreipiančių galimai patyrus dis-
kriminaciją dėl negalios. Pasak 

Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnybos Teisės skyriaus vyres-
niojo patarėjo Vyčio Muliuolio, 
iki 2016 metų tarnyboje buvo 
atliekama vidutiniškai 19 tyri-
mų dėl galimos diskriminacijos 
negalios pagrindu, o pernai at-
likti 55 tyrimai. Iš viso neįgalieji 
ar juos ginančios organizacijos į 
tarnybą kreipėsi 80 kartų. 

V. Muliuolis pasidžiaugė, kad 
vis aktyvesnės tampa neįgaliųjų 
organizacijos – pernai jos patei-
kė 20 proc. skundų dėl negalios. 
Be to, vyrai kur kas aktyvesni nei 
moterys – jie pateikė 51 proc. vi-
sų skundų (moterys – 22 proc., 
o kontrolierius savo iniciatyva 
pradėjo 7 proc. tyrimų). 

Reaguoja ne tik  
į skundus

Pasak V. Muliuolio, tarny-
ba stengiasi būti labai lanks-

ti ir reaguoti į bet kokį signa-
lą apie galimą diskriminaciją. 
Taigi tyrimai gali būti prade-
dami ne tik tada, kai pateikia-
mas skundas, bet ir sulaukus 

žodinio kreipimosi (pernai į 
tarnybą žodžiu kreipėsi 64 as-
menys), elektroninio laiško ar 
netgi paklausimo facebook pa-
skyroje. Taip pat reaguojant į 

žiniasklaidoje pasirodžiusią 
informaciją buvo pradėtas ty-
rimas dėl Panevėžio darbo bir-
žos nepritaikymo. 

Asistentas ir 
pagalbininkas – ne tas 

pats
Asmeninis asistentas – tai 

asmuo, kuris padeda kompen-
suoti dėl negalios prarastus ge-
bėjimus visose gyvenimo sri-
tyse, o pagalbininkas – asmuo, 
kuris palydi žmogų su negalia 
nuo taško iki taško, padeda, jei 
jis turi judėjimo sutrikimų. Taip 
mano Gunta Anca, Latvijos skė-
tinės žmonių su negalia ir pa-
cientų organizacijos „Sustento“ 
vadovė, Europos neįgaliųjų foru-
mo viceprezidentė. Jos teigimu, 
nors Latvijoje jau kelerius metus 
yra įteisinta asmeninio asisten-
to pagalba, ji realiai turėtų bū-
ti laikoma pagalbininko paslau-

ga. Latviai kritikuoja asmeninio 
asistento paslaugų teikimo sis-
temą – skiriama per mažai va-
landų, jos yra labai griežtai re-
glamentuotos. Bet vis dėlto kai-
mynai jau žengė pirmą žingsnį.

N, o Skandinavijos šalis gali-
me pateikti kaip pavyzdį – asme-
ninio asistento paslaugos skiria-
mos pagal žmogaus poreikį, iki 
24 val. per parą. Pasak Kristinos 
Dūdonytės, kuri stažuodamasi 
Švedijoje analizavo asmeninio 
asistento paslaugų teikimo siste-

mą, svarbiausia tai, kad asmeni-
nį asistentą renkasi pats neįgalu-
sis, jis taip pat sprendžia, kokioje 
srityje asistentas jam padės (nuo 
pagalbos buityje iki palydėjimo). 
Vieniems reikia labiau fizinės pa-
galbos, kitiems (turintiems psi-
chosocialinę negalią), pagalbos 
bendraujant, tarkim, su gydyto-
ju ir pan. Svarbiausia – žmogaus 
įtrauktis į visuomenę ir jo orus 
savarankiškas gyvenimas. Neįga-
liųjų reikalų departamento duo-
menimis, šiemet per socialinės 

reabilitacijos ir paslaugų bend-
ruomenėje projektus numatyta 
suteikti apie 10 tūkst. paslaugų. 
Vis dėlto Lietuvoje, K. Dūdonytės 
manymu, esančios paslaugos ne-
atitinka tikrosios asmeninio asis-
tento sampratos, yra teikiamos 
tik vieno projekto rėmuose, per-
nelyg griežtai reglamentuotos. 
Tai pripažįsta ir Socialinės ap-
saugos ir darbo ministras Linas 
Kukuraitis. Jo teigimu, iki šiol pas 
mus dominuoja globos, paramos, 
socialinių paslaugų paradigma: 

valstybė remia ir pati nuspren-
džia, ką remti. Globa neretai iš-
virsta į hiperglobą, kai instituci-
jose asmuo yra nužmoginamas, 
nugalinamas... Trūksta matymo 
per žmogaus teisių perspekty-
vą, kai jo balsas yra svarbiausias.

Vietoj institucijos – 
gyvenimas 

bendruomenėje 
Pasak Kristinos, labiausiai 

asmeninio asistento paslau-
gų reikia intelekto ir psichikos 
negalią turintiesiems. Šie žmo-
nės yra labiausiai pamiršti arba 
netgi uždaryti globos įstaigose. 
Mergina gyvena su cerebriniu 
paralyžiumi, o jos brolis turi au-
tizmo sutrikimą. Kurį laiką jam 
teko pagyventi globos namuose. 
Kristina sako iki šiol su siaubu 
prisimenanti, į ką ten buvo pa-
virtęs jos brolis. „Globos namuo-
se jį pavertė lavonu. Brolis nieko 
nekalbėjo, bėgo seilės iš burnos 
ir tiek. Dabar jis gyvena namuo-
se, jį prižiūri socialinis darbuo-
tojas. Brolis išmoko dirbti įvai-
rius darbus, pastebėjome, kad 
neblogai dainuoja“, – sako K. Dū-
donytė. Jos įsitikinimu, neįgalių-
jų gyvenimą institucijoje galima 
palyginti su getais, todėl netu-
rėtų būti investuojama į naujas 
globos įstaigas. Visos paslaugos 
turėtų būti nukreiptos į pagalbą 
asmeniui bendruomenėje.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba: 
patyrę neteisybę kreipkitės drąsiai

Asmeninio asistento pa-
galba negalią turintiems 
žmonėms suteikia geres-
nę gyvenimo kokybę – 
atveria galimybę gyven-
ti oriai ir savarankiškai, 
jaustis visateisiu visuo-
menės nariu. Apie tai, ką 
daryti, kad ši pagalba 
būtų prieinama ir mūsų 
šalyje, minint Europos 
savarankiško gyvenimo 
dieną kalbėta Preziden-
tūroje surengtoje konfe-
rencijoje. Ją organizavo 
Lietuvos neįgaliųjų foru-
mas (LNF) kartu su Šve-
dijos institutu.

Integracijos keliu

Vis dažniau išgirstame, 
kad vienu ar kitu atveju 
pažeidus žmogaus tei-
ses įsikišo Lygių galimy-
bių kontrolieriaus tarny-
ba. Pasidomėjome, kaip 
sprendžiami žmogaus 
teisų klausimai šioje tar-
nyboje ir ar iš tiesų ji ga-
li padėti apsiginti. 

Tolerancijos link

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba Seime pristatė ataskaitą apie praėjusių metų darbą.

(nukelta į 3 psl.)

Kristina ir Martynas, nepaisant savo negalių, nori būti savarankiški ir patys priimti sprendimus.

(nukelta į 5 psl.)
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Radviliškis: 
�� Radviliškio rajono ne-

įgaliųjų draugijos pirmi-
ninkės pavaduotoja Irena 
Vilniuvienė „Bičiulystei“ 
parašė apie įvykusį susi-
rinkimą.

Radviliškio rajono neį-
galiųjų draugijos nariai rin-
kosi į viešąją miesto bib-
lioteką, kur vyko ataskai-
tinis narių susirinkimas ir 
Motinos dienos minėjimas. 

Renginį pradėjo mu-
zikos mokyklos mokiniai, 
paruošti mokytojų Ro-
mos Apšegienės ir Dianos 
Sabulienės. Vaikai grojo 
akordeonu, gitara, piani-
nu. Mamoms jie padaina-
vo keletą dainų. 

Draugijos pirmininkė 
Jūratė Bredulskienė pris-
tatė renginio svečius. Iš 
savivaldybės mūsų pa-
sveikinti atvyko Kultūros, 
švietimo ir sporto paslau-
gų skyriaus vedėjo pava-
duotoja Asta Kascėnienė 
bei patalpų šeimininkė – 
bibliotekos direktorė Vio-
leta Šukaitienė. 

Po sveikinimų vyko 
ataskaitinis susirinkimas. 
Pirmininkė perskaitė atas-
kaitą apie vykdytas veiklas 
ir 2016 metais nuveiktus 

Neįgalieji paminėjo Motinos dieną

darbus. Trumpai pristatė 
šiais metais numatomus 
renginius. Pateikta ataskai-
ta buvo įvertinta gerai. Su-
sirinkusieji diskutavo apie 
būsimą ekskursiją, siūlė, 
kur važiuoti. Iškeltas klau-
simas apie draugijos patal-
pas. Šiuo metu mums la-
bai jų trūksta. Kai susiren-
ka rankdarbių būrelis, ne-
pakanka vietos, nes esame 
pusrūsyje, kuriame nėra 
ventiliacijos. Jau keletą me-
tų prašome savivaldybės, 
kad mums suteiktų erdves-
nes patalpas, bet panašu, 
kad artimiausiu metu jų ne-
turėsime. Paskutinį kartą iš-
girdome pažadą, kad gal kas 
nors atsilaisvins pasibaigus 
mokyklų reorganizacijai. 

Po diskusijų skambė-
jo draugijos moterų vo-
kalinio ansamblio „Gabi-
ja“ (vadovė R. Apšegienė) 
dainos motinoms. Tarybos 
narė Vitalija Puodžiūnienė 
paskaitė eilių. Pirmininkė 
įteikė gėlių mamoms, ku-
rios augina ir slaugo neį-
galius vaikus, nors pačios 

turi negalią. Pasveikinti ir 
šio mėnesio jubiliatai. 

Susirinkusieji diskuta-
vo ir bendravo prie arbatos 
puodelio, planavo ateinan-
čius renginius ir išvykas. 

Dėkojame Radviliškio 
viešajai bibliotekai už su-
teiktas patalpas ir malonų 
priėmimą.

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Šventėje koncertavo muzikos mokyklos mokiniai.

Šį pavasarį, tiksliau balandžio 30 dieną, Lietuvos 
televizija minėjo savo pirmos laidos 60 metų ju-

biliejų. Šiandien mes televizijos ir radijo sąvokas su-
plakame į vieną trumpinį, o tuomet tai buvo du atskiri 
padaliniai. Man buvo 3,5 metų. Paklausite, ką bendro 
gali turėti kaimo vaikas su televizijos atsiradimu. Juk 
televizorių, priėmusių pirmą transliuojamą signalą, 
Lietuvoje buvo ne daugiau nei 30 (metų pabaigoje jų 
skaičius išaugo iki 1476)? Pasirodo, gali, jei to vaiko 
tėtis yra išradingas savamokslis, radijo ir televizijos 
entuziastas. Nors rašoma, kad pirmosios laidos bu-
vo matomos tik Vilniuje, tai netiesa. Gyvenome ant 
aukščiausio kalno Vilkijos apylinkėse, o aukštai iškel-
ta ir paties tėtės sumontuota antena leido iš Vilniaus 
sklindantį signalą lengvai pagauti... Pirmą televizorių 
(iš viso pagamino per 20), vadinamąjį ,,kombainą“, tė-
tė buvo surinkęs dar prieš 1957 metus. Geležiniame 
rėme tilpo stiprintuvas, lygintuvas, magnetofonas, ra-
dijas ir televizorius. Ši geležinė kampe stovėjusi spin-
ta buvo tėtės pasididžiavimas, tad į pirmos televizijos 
laidos priėmimo iškilmes buvo pakviesti išskirtiniai, 
naujoves vertinantys draugai. Pamenu pirmojo dik-
toriaus Juozo Baranausko kreipinį, nespalvotą vaizdą 
ekrane ir diskutuojančius kaimynus. Juoko sukėlė ir 
mano sesės elgesys – ji išsigandusi diktoriui parodė 
liežuvį. ,,Ką tu darai, jis gi viską mato“, – pasijuokė iš 
jos tėtis. Kaimo, o ir visos Lietuvos gyvenime, tai bu-
vo milžiniškas įvykis. 

Tad televizorius buvo mano visos vaikystės ir jau-
nystės palydovas. Žinoma, nesėdėjome prie jo ištisai 
kaip dabar jaunimas prie kompiuterių, o ir programa 
nebuvo rodoma nuolat. Pirmaisiais mėnesiais laidos 
buvo transliuojamos 2–3 kartus per savaitę, tik nuo 
1961 m. – kasdien. Greitai šalia J. Baranausko atsira-
do ir žavioji Gražina Bigelytė. Mes, kaimo paauglės, su 
pavydu stebėjome jos dailią figūrą, šukuosenas, ban-
dėme siūtis panašias sukneles. Ji mums buvo Paryžius. 
Po metų TV siųstuvas pradėjo veikti ir Kaune, o 1960 
metais sumontuotas ir retransliatorius. 

Daug dėmesio programoje buvo skiriama kultūrai, 
menui ir tai buvo mūsų langas į pasaulį: muzikos, dai-
lės lobynus. Vaikus labai viliojo vaidybiniai ir animaci-
niai filmai, sukurti ,,Sojuzmultfilm“ studijoje. Ir dabar 
jie rodomi rubrikoje ,,Geroji animacija“: ,,Karlsonas, 
kuris gyvena ant stogo“, ,,Mauglis“, ,,Baltakaklė“, ,,Si-
dabrinė pasagėlė“, ,,Katinas Leopoldas“, ,,Na, palauk“...  

Televizijos autobusą su rusišku užrašu ,,Televide-
nije“ dažnai matydavau ir Vilniaus gatvėse jau būda-
ma studentė, mat Konarskio ir Čiurlionio gatvės, kur 
glaudėsi Gamtos fakulteto pastatas, driekėsi šalia. Ne-
supratau tik, kodėl tas užrašas rusiškomis raidėmis 
buvo nutepliotas. Autobusas važinėjo po visą Lietuvą 
filmuodamas aktualius reportažus „Panoramai“. Deja, 
tuose reportažuose vienpusiškai atsispindėdavo tik 
subjektyvūs socializmo pasiekimai Tarybų Lietuvos 
gyvenime. Gerai, kad ši medžiaga išliko ir kartais yra 
vėl parodoma. Tai leidžia mums suprasti ir ideologi-
nį televizijos indėlį į mūsų kasdienybę, kuri reporta-
žuose visuomet buvo kitokia, nei matėme. Pastačius 
retransliatorių Suvalkuose pradėjome matyti ir Len-
kijos programas. Daug žiūrovų pramoko lenkiškai. 

Žinoma, tuometinę televiziją sunku lyginti su 
šiandienine, bet ir dabar negalime jos priimti besąly-
giškai. Yra labai gerų kultūrinių laidų, bet yra ir daug 
ekrano šiukšlių. Labai norėčiau, kad nebūtų pamirš-
tas mūsų televizijos istorinis kelias, nes dabar, kal-
bėdami apie LRT, dažnai pradedame tik nuo 1991 
metų. Džiaugiuosi kartu su visais, kad mums duota 
galimybė rinktis, kad 60 darbo, bandymų, ieškojimų 
metų nepraėjo veltui, kad subtitrai ir vertėjai į gestų 
kalbą padeda ir neįgaliems žmonėms dalyvauti mū-
sų šalies gyvenime, susipažinti su Europos ir pasau-
lio kultūros lobiais. 

Televizijai – 60

Apie tai,
kas

jaudina

Rokiškis: Susiburta į gražią šventę
�� Janina Žemaitienė iš 

Rokiškio rajono su „Bičiu-
lystės“ skaitytojais dalija-
si gražios šventės akimir-
komis. 

Šiltą ir gražią gegu-
žės popietę Rokiškio rajo-
no neįgaliųjų draugija į ką 
tik suremontuotas patal-
pas pakvietė visas mamas, 
močiutes ir promočiutes 
paminėti Motinos dienos. 
Susirinko nemažas būrelis 
neįgaliųjų ir meno mėgė-
jų. Nuoširdžiais žodžiais, 
skirtais mamoms, šventę 
pradėjo Rokiškio rajono 
neįgaliųjų draugijos pir-
mininkas Algis Veikšys. 
Jis palinkėjo visoms svei-
katos, stiprybės ir daug 
džiugios pavasarinės nuo-
taikos. Jausmingas dainas, 

skirtas motinai, dainavo 
Rokiškio „Bočių“ kolekty-
vas, ilgus metus vadovau-
jamas Aldonos Krištapo-
nienės.Taip pat  a cape-
la dainas atliko Juodupės 
vokalinis ansamblis „Sva-
jonė“ (vadovė Emilija Mi-

kulėnienė). Savo kūrybos 
eilių paskaitė garsi Rokiš-
kio krašto poetė Danutė  
Mažeikienė. Eiles motinai 
skyrė ir šių eilučių autorė 
bei Gailutė Bražiūnienė. 

Gražina Vilčinskienė 
iš Juodupės taip džiaugėsi 

suremontuotomis draugi-
jos patalpomis, taip no-
rėjo padėkoti jos vado-
vui A. Veikšiui, pasveikin-
ti su praėjusiu jubiliejumi 
A. Krištaponienę, padėko-
ti renginių padėjėjams Gai-
lutei ir Vidmantui Bražiū-
nams, kad net sukūrė ilgą 
ir eiliuotą padėkos raštą. 
Renginio metu 70 metų ju-
biliejaus proga sveikinome 
Neįgaliųjų draugijos Pane-
munėlio padalinio vadovą 
Vladą Bimbą. Tada visi sė-
dome prie susineštų vai-
šių stalo, vaišinomės, da-
lijomės įspūdžiais, džiau-
giamės gražia švente ir pa-
galiau atėjusiu pavasariu. 
Skambant armonikų akor-
dams šokome, dainavome 
bendras dainas. 

�� Šilutės rajono neįgalių-
jų draugijos narė Aldona 
Petkienė rašo apie atasa-
kiatinę-rinkiminę konfe-
renciją. 

Metai bėga tarsi srau-
nūs upokšniai nuo kal-
nų, nejučia ir vėl prabė-
go ketveri įdomių kelio-
nių, smagių susitikimų bei 
linksmų popiečių metai.

Atėjo diena, kai Šilutės 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos nariai ir seniūnijų pa-
daliniai rinko delegatus 
į ataskaitinę–rinkiminę 
konferenciją. Jos data su-
tapo su visiems brangia 
pavasario švente – Moti-

nos diena. Salė prisipil-
dė išrinktų delegatų ir di-
delio būrio kitų draugijos 
narių. Buvo sprendžia-
mas svarbus  klausimas, 
kam draugijos valdymo 
vairas atiteks kitus ketve-
rius metus.

Konferencijos delega-
tai ir svečiai išklausė pir-
mininkės Laimos Micienės 
ataskaitos apie nuveiktus 
darbus draugijoje per pra-
ėjusius 4 metus, finansi-
ninkė Vaida Paškauskienė 
išsamiai atsiskaitė, kur per 
ataskaitinį laikotarpį buvo 
panaudotos lėšos, su revi-
zijos komisijos ataskaita 
delegatus supažindino Si-

gita Jankauskienė – pažei-
dimų nenustatyta. Už visas 
ataskaitas balsuota, darbai 
įvertinti gerai. 

Atėjus svarbiausiam 
reikalui – pirmininko rin-
kimams, buvo iškeltas 
klausimas, ar kas nors ga-
lėtų geriau tvarkyti mūsų 
draugijos reikalus. Norin-
čių neatsirado, pasiūlyti 
kandidatai nesutiko. Visi 
delegatai vienbalsiai skan-
davo jau tris kadencijas 
draugijai vadovaujančios 
pirmininkės L. Micienės 
vardą. Atviro balsavimo 
rezultatas buvo užproto-
koluotas. Taigi Laima to-
liau tęs neužbaigtus dar-

bus ir kurs naujus suma-
nymus. Po to buvo atnau-
jinta taryba, perrinkta re-
vizijos komisija.

Konferencijai pasibai-
gus popietė tęsėsi. Buvo 
pasveikintos jubiliatės Zi-
ta Gaidelienė, Vaida Paš-
kauskienė, Janina Doblie-
nė. Joms dainavo ansamb-
lis „Kvietkelis“. Skambėjo 
gražūs žodžiai mamoms, 
juos skaitė Lilija Žąsytie-
nė, Vida Preikšienė, Ona 
Miklovienė, Olga Mata-
žinskienė.

Konferencija baigėsi 
linksmu koncertu, sma-
giu bendravimu prie ka-
vos puodelio.

Šilutė: Darbus tęs toliau

Mamas pasveikino savivaldybės atstovė.

Mamoms skambėjo dainos.
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Širdį glosto / akis bado

Kai kada, pasak V. Muliuolio, 
asmuo nėra įsitikinęs, ar veiks-
mai jo atžvilgiu buvo diskrimi-
naciniai, tokiu atveju verta pasi-
konsultuoti su tarnybos teisinin-
ku ir kai kuriais atvejais galbūt 
netgi kreiptis į teismą. Tai gali 
būti aktualu sprendžiant darbo 
ginčus. Jei paaiškėtų, kad, tarkim, 
žmogus iš darbo buvo atleistas 
ar jį atsisakyta priimti neteisė-
tai, jis įgytų teisę į materialinės 
žalos atlyginimą – netekto darbo 
užmokesčio kompensaciją. 

Ne visada skundai 
pasiteisina

Vis dėlto teisininkas pabrė-
žia, kad ne visais atvejais pa-
žeidimas pasitvirtina, todėl la-
bai svarbu išsiaiškinti, ar tai yra 
diskriminacija. Pernai dėl dar-
bo santykių pradėti 7 tyrimai. 
Kreiptasi ir dėl nevienodo darbo 
užmokesčio su kitais, dėl skirtin-
gų darbo sąlygų, dėl to, kad as-
muo galimai dėl negalios nebu-
vo priimtas į darbą. Tiriant pas-
tarąjį atvejį paaiškėjo, kad bū-
simasis darbdavys dėl negalios 
nediskriminavo, nes apie tai net 
nežinojo. 

Kai kuriais atvejais pažeidi-
mai išsprendžiami be tyrimo – 
tarkim, sužinojusi apie diskri-
minacinį darbo skelbimą, tarny-
ba nusiunčia darbdaviui laišką ir 
paprašo jį išimti. Daugeliu atve-
ju iki dienos pabaigos tai ir bū-
na padaryta. Vis dėlto ne visada 
pavyksta be diskusijų susitarti. 
Vienas iš tokių pavyzdžių – Vil-
niaus miesto savivaldybės skelb-
tas konkursas Pavilnių ir Verkių 
regioninių parkų direkcijos va-
dovo pareigoms užimti. Skelbi-
me buvo nurodytas reikalavimas 
mokėti važiuoti dviračiu. Į Lygių 
galimybių kontrolieriaus tarny-
bą kreipėsi judėjimo negalią tu-
rintis (judantis su ramentais) 
asmuo, kuris atitiko visus reika-
lavimus kandidatuoti į minėtas 
pareigas, tačiau dėl savo nega-
lios nevažiuoja dviračiu. Tarny-
ba, atlikusi tyrimą, konstatavo, 
kad Vilniaus miesto savivaldybė 
vykdant konkursą diskrimina-
vo neįgaliuosius. „Mes sutinka-
me, kad regioniniuose parkuo-
se viena iš populiariausių prie-

monių yra dviratis. Suprantame, 
kad automobiliu čia nepavažiuo-
si. Bet manome, kad toks reikala-
vimas kandidatams yra pertekli-
nis ir nepagrįstas, diskriminuoja 
judėjimo negalią turinčius asme-
nis. Juk skelbiamas konkursas į 
vadovo pareigas, kur svarbiausia 
organizacinės savybės, o ne į dvi-
ratininkų būrelį“, – sako V. Mu-
liuolis. Tačiau savivaldybė savo 
pozicijos nepakeitė. 

Daugiausia skundų –  
dėl paslaugų

Vis dėlto dažniausiai į tar-
nybą kreipiamasi ne dėl darbo 
santykių. Daugiausiai skundų 
sulaukiama dėl diskriminacijos 
vartotojų teisių apsaugos srityje 
(42 proc. skundų), taip pat vals-
tybės ir savivaldybės instituci-
jų ir įstaigų veikloje (25 proc.). 

Vienas iš pavyzdžių – buvo 
tiriamas neįgaliųjų organizaci-
jos skundas dėl to, kad asmenys 
su proto negalia Panevėžio aps-
krityje negali gauti odontologo 
paslaugų. Čia nėra sertifikuotos 
įstaigos, kuri teiktų odontologo 
paslaugas su bendra nejautra, 
todėl taisyti dantų proto negalią 
turintieji važiuoja į Vilnių, į Kau-
ną. Kartais tenka laukti ir kelis 
mėnesius. 

Sveikatos apsaugos ministe-
rija tyrimo metu pripažino, kad 
problema yra ir įsipareigojo pri-
imti teisės aktų pakeitimus, kad 
būtų suteikta ir apskrityse vei-
kiančioms įstaigoms galimybė 
teikti odontologo paslaugas su 
bendra nejautra ir už jas mokė-

ti iš Privalomojo sveikatos drau-
dimo fondo. 

Ne tik nagrinėja skundus 
Pasak V. Muliuolio, nors tar-

nyba teikia rekomendacijas ir 
jos nesukelia įpareigojančių pa-
sekmių, jos rekomendacijos yra 
vykdomos, išskyrus pavienius 
atvejus. Pavyzdžiui, pernai buvo 
atliktas tyrimas dėl diskrimina-
cijos AB „Swedbank“ – teikiant 
bankų paslaugas buvo numaty-
ti amžiaus ribojimai. Bankas at-
sižvelgė į tarnybos siūlymus ir 
iki vasaros įsipareigojo padary-
ti nemažai pakeitimų paslaugų 
teikimo tvarkose. 

Teisininkas pasidžiaugė, kad 
ir subjektai, kurie privalo įgy-
vendinti lygias galimybes, daro-
si aktyvesni. Pavyzdžiui, tarny-
bos darbuotojai neseniai buvo 
susitikę su Vilniaus universite-
to atstovais – jie rengia negalios 
strategiją. Planuojami realūs po-
kyčiai, kurie pagerins ir neįga-
lių studentų, ir dėstytojų darbo 
sąlygas. „Mus tai labai džiugina, 
norėtųsi, kad universitetai pana-
šią veiklą būtų anksčiau pradėję. 
Manau, kad VU praktika bus geras 
pavyzdys kitiems universitetams 
ir aukštosios mokykloms, kuria 
kryptim eiti“, – sako V. Muliuolis. 

Nuo šių metų įsigaliojo Lygių 
galimybių įstatymo nauja redak-
cija ir buvo praplėstos kontrolie-
riaus funkcijos. Tai nėra vien tik-
tai skundų tyrimas, teisinis dar-
bas, tai ir proaktyvi veikla sie-
kiant, kad visuomenė daugiau 
žinotų apie lygias galimybes bei 
diskriminaciją. Be to, tarnyba ti-
ria ne tik konkrečius skundus, 
bet ir atlieka situacijos analizę 
bei teikia įvairias su tuo susiju-
sias rekomendacijas. Pavyzdžiui, 
šiuo metu yra sudaryta darbo 
grupė, kuri spręs, kaip patobu-
linti Neįgaliųjų teisių konvenci-
jos įgyvendinimo stebėseną. 

Pasak patarėjo, siekiama su-
pažindinti visuomenę su jų tei-
sėmis. Tai išmanyti svarbu ir dis-
kriminacijos aukoms, ir potencia-
liems pažeidėjams. „Kai visi vi-
suomenės nariai žinos savo parei-
gas ir teises, tada visuomenė bus 
sąmoninga, galės atsispirti dis-
kriminacijai“, – teigia V. Muliuolis. 

Emilija Stonkutė 
Autorės nuotr. 

Seimas, 86 parlamentarams 
balsavus už, nė vienam ne-

buvus prieš ir vienam susilai-
kius, pritarė Ligos ir motinys-
tės socialinio draudimo įsta-
tymo 10 straipsnio pataisoms 
(projektas Nr. XIIP-4840(3), 
nustatydamas, kad ligos išmo-
ką turi teisę gauti ir senelis (se-
nelė), kai slaugo sergantį vaiką 
iki keturiolikos metų. Taip pat 
tais atvejais, jei slaugo staciona-
re sergantį iki septynerių metų 
vaiką bei kai slaugo stacionare, 
ambulatoriškai ar (ir) medici-
ninės reabilitacijos ir sanatori-
nio gydymo įstaigoje vaiką iki 
aštuoniolikos metų, sergantį 
sunkiomis ligomis, kurių sąrašą 

Seimas pritarė siūlymui ligos 
išmokas skirti ir sergančius 

anūkus prižiūrintiems seneliams
tvirtina sveikatos apsaugos mi-
nistras ir socialinės apsaugos ir 
darbo ministras.

„Šiandien teisės aktu yra lei-
džiama ir tėvui turėti tėvadienį 
vieną kartą per mėnesį, pasiren-
kant dieną. Ir jeigu tai būtų įtvir-
tinta teisės aktu, aš manau, kad 
iš tiesų jaunosioms kartoms tai 
būtų pagrindas būti mūsų vals-
tybėje todėl, kad valstybė rū-
pinasi ir skiria deramą dėmesį 
jaunosioms kartoms, ypač mū-
sų atžaloms“, – pristatydamas 
projektą sakė Lietuvos social-
demokratų partijos frakcijos se-
niūno pavaduotojas Valentinas 
Bukauskas.

„Bičiulystės“ inf.

Tomas Viluckas savo facebook paskyroje pasidžiaugė nauju taku 
Palangoje, kuriuo neįgalieji vežimėliuose gali nuvažiuoti iki pat jūros. 
Takas įrengtas netoli Palangos reabilitacijos ligoninės, todėl juo ga-
lės naudotis ir neseniai traumas patyrusieji. T. Viluckas atkreipė dė-
mesį, kad 900 metrų ilgio takas pritaikytas ir neregiams – įrengtos 
iškilios vedimo juostos. Palangiškis džiaugiasi, kad pavyksta kons-
truktyviai bendrauti su savivaldybe – meras įsiklauso į neįgaliųjų 
siūlymus ir į juos atsižvelgia. 

Taku – iki pat jūros
Lygių galimybių kontrolieriaus 

tarnyba: patyrę neteisybę  
kreipkitės drąsiai

(atkelta iš 1 psl.)

Lygių galimybių kontrolieriaus tar-
nybos Teisės skyriaus vyresnysis pa-
tarėjas Vytis Muliuolis.

Ketvirtadienį Seimas priėmė 
Teisingumo ministerijos pa-

rengtas Baudžiamojo kodekso 
(BK) pataisas, kuriose numa-
toma baudžiamoji atsakomybė 
už diskriminaciją dėl amžiaus 
ir neįgalumo, už diskriminaci-
jos ar smurto kurstymą ar ne-
apykantos skatinimą prieš šias 
grupes, rašoma spaudai išpla-
tintame Teisingumo ministeri-
jos pranešime.

Iki šiol Baudžiamajame ko-
dekse buvo numatyta atsakomy-
bė už diskriminaciją dėl lyties, 
seksualinės orientacijos, rasės, 

tautybės, kalbos, kilmės, socia-
linės padėties, tikėjimo, įsitiki-
nimų ar pažiūrų, taip pat atsa-
komybė už kurstymą prieš šias 
žmonių grupes. Tačiau nieko ne-
buvo kalbama apie diskrimina-
vimą dėl amžiaus ar neįgalumo, 
nors tarptautiniai dokumentai 
tokią diskriminaciją draudžia. 
Pagrindiniuose Europos Sąjun-
gos ir tarptautiniuose žmogaus 
teisių apsaugai skirtuose doku-
mentuose pateikiamas platesnis 
diskriminavimo pagrindų sąra-
šas. Juose asmens diskriminacija 
yra siejama su lyties, rasės, tau-

tinės ar socialinės kilmės, kal-
bos, religijos ar tikėjimo, politi-
nių ar kitokių pažiūrų, turtinės 
padėties, gimimo, negalios, am-
žiaus, seksualinės orientacijos ir 
kitais požymiais. Diskriminuoti 
dėl negalios atskirai draudžia ir 
Lietuvos ratifikuota Jungtinių 
Tautų Neįgaliųjų teisių konven-
cija. 2015 m. Lietuvos teismams 
buvo perduotos 24 baudžiamo-
sios bylos dėl kurstymo prieš 
bet kokios tautos, rasės, etninę, 
religinę ar kitokią žmonių gru-
pę, 2014 m. tokių bylų buvo 40.

„Bičiulystės“ inf.

Seimas uždraudė diskriminuoti dėl 
amžiaus ar negalios
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Daktaras
Aiskauda

ką sumoka ligonių kasos Priva-
lomojo sveikatos draudimo fon-
do lėšomis. Šiemet šioms pas-
laugoms apmokėti skirta dau-
giau nei 3 mln. eurų.

Higienos instituto Sveikatos 
informacijos centro duomeni-
mis, mūsų šalies gyventojų ser-
gamumas storosios žarnos vė-
žiu nuo 2010 m. didėja. Pavyz-
džiui, jei 2010 m. 100 tūkst. gy-
ventojų teko 29,8 nauji susir-
gusieji, tai 2015 m. – 43,5 nauji 
susirgusieji

VLk ir „Bičiulystės“ inf. 

Depresija – vienas dažniausių 
psichikos sutrikimų, kuris 

susargdina apie ketvirtadalį vi-
sų žmonių. Trumpas šios ligos 
apibrėžimas yra toks: liguistas 
emocijų sutrikimas, kuriam bū-
dinga afektinė psichinė būsena. 
Sergant šia liga, būna prislėgta, 
prasta nuotaika, sulėtėja mąsty-
mas, judesiai, sutrinka vidaus or-
ganų veikla (žr. lentelę). Depresi-
ja galima susirgti bet kuriuo me-
tų laiku, tačiau kur kas dažniau 
sergama pavasarį ir rudenį.

Paaiškinimai
Afektas – ūmus, smarkus, 

trumpas susijaudinimas, jausmų 
protrūkis. Sveikam žmogui būna 
iš džiaugsmo, pykčio, nevilties ar 
kurio kito pergyvenimo. Sveikas 
žmogus šį jausmų protrūkį gali 
kontroliuoti ir vertinti. Kai žmo-
gus suserga galvos smegenų už-
degimu, patiria galvos smegenų 
traumą, yra nerviškai išsekęs, 
ilgai nemiegojęs, nuvargęs, gali 
pasireikšti liguistas afektas.

Pastabos
1. Depresija serga visų socia-

linių sluoksnių žmonės, ypač dir-
bantys protinį darbą. Depresija 
serga du kartus daugiau moterų. 

2. Aktyvios moterys nuo de-
presijos nukenčia mažiau, negu 
tos, kurios visą dieną praleidžia 
namuose (motinystės atostogos, 
judėjimo negalia, pensija ir t. t.).

Ligos priežastys
Kai kurios ligos pavasarį pa-

ūmėja ar iš naujo atsiranda po 
žiemos dėl šių priežasčių: saulės 
šviesos stygiaus (trūkstant saulės 
nebesigamina vitaminas D), ilgo 
buvimo uždarose patalpose bei 
dėl daržovėse ir vaisiuose suma-
žėjusio vitaminų, mineralų ir kitų 
biologiškai veiklių medžiagų kie-
kio. Žinoma, šie dalykai yra svar-
būs, tačiau depresiją taip pat gali 
sukelti ir kiti faktoriai: paveldėji-
mas, išsekimas, senatviniai orga-
nizmo pokyčiai, psichikos, infek-
cinės ligos, psichinės traumos, ap-
sinuodijimas, piktnaudžiavimas 
migdomaisiais preparatais, alko-
holizmas, mažakraujystė, per ma-
žas vandens kiekis organizme, kai 
kurie vaistai, kurių vienas iš šalu-
tinių požymių – depresija. 

Kas pusmetį vykstantys po-
kyčiai gamtoje nepraeina be pėd-
sakų ir žmogaus organizme. Ne-
priklausomai nuo žmogaus va-
lios, pavasarį ir rudenį organiz-
me prasideda hormonų persi-
tvarkymas, nes reikia pasiruoš-
ti šiltajam ar šaltajam sezonui. 

Į hormoninius pokyčius ypač 
jautriai reaguoja moters organiz-
mas. Beje, nuo jų pokyčių nėra 
visiškai apdrausti ir vyrai, ypač 
55–60 metų amžiaus. Vyrams 
vien tik hormoniniai pokyčiai 
(testosterono sumažėjimas) su-
kelia blogą nuotaiką, mažina fi-
zines galias ir blogina atmintį. 

Paaiškinimas: testostero-
nas – aktyviausias vyriškasis ly-
tinis hormonas; daugiausia ga-
minasi iš cholesterolio.

Depresija gali maskuotis
Kartais depresija tarsi užsi-

deda kokios nors kitos ligos kau-
kę (tai vadinama užmaskuota 
depresija) ir pasireiškia ne bloga 
nuotaika, nemiga, nenoru dirb-
ti ar irzlumu, o tokiais negalavi-
mais, kurie ligoniui atrodo visai 
nesusiję su šia liga (astma, gas-
tritas, opaligė, hipertonija ir kt.). 

Tuomet ligonis vaikšto pas įvai-
rius gydytojus, skundžiasi vienų 
ar kitų organų skausmais, dilg-
čiojimais ar dar kokiais negala-
vimais, tačiau atlikus tyrimus, 
jokių sveikatos sutrikimų nenu-
statoma – belieka kreiptis į psi-
chikos ligų gydytoją. Pradėjus 
vartoti gydytojo skirtus vaistus 
tariamos širdies, inkstų, virški-
nimo ar kitų organų ligos dings-
ta tarsi jų ir nebūta.

Maistas, kuris gerina 
nuotaiką

1. Per pusryčius reiktų išger-
ti (pasirinktinai) rauginto pieno 
produktų: kefyro, rūgpienio (rū-
gusio pieno), jogurto. Šie pro-
duktai gerina ir nuotaiką, ir žar-
nyno veiklą.

2. Pagal galimybę reiktų var-
toti mažiau gyvūninių riebalų, 
vengti pusgaminių (ypač mėsiš-
kų), rūkytų gaminių ir konservų.

3. Svarbu įsisąmoninti, kad 
alkoholiniai gėrimai ne tik kad 
nesumažina depresijos požymių, 
bet dar juos sustiprina.

4. Pageidautina vartoti dau-
giau aukštos kokybės baltymų, 
kurių esama baltose ir raudono-
se žuvyse (ypač riebiose), balto-
je mėsoje (pavyzdžiui, vištieno-
je), pupelėse, lęšiuose, žirniuose. 
Taip pat naudinga nors kas antrą 
ar trečią dieną suvalgyti keletą 
kokių nors riešutų.

5. Per dieną reiktų valgy-
ti ne mažiau kaip 5 kartus ir po 
nedaug.

6. Reiktų iki minimumo su-
mažinti baltojo cukraus vartoji-
mą, o dar geriau jį pakeisti me-
dumi.

7. Kasdien būtina vartoti ne-
perdirbtas daržoves ir vaisius bei 
gerti jų sultis (geriausiai tiks švie-
žiai išspaustos ir be konservan-
tų). Beje, nuolat piktnaudžiaujant 
kava, padidėja dirglumas, atsiran-
da nemiga, odos niežėjimas, skau-
da galvą, apima nerimas ir kai ku-
rie kiti nemalonūs reiškiniai. Kur 
kas geriau suvalgyti kartą per die-
ną (arba kas 2–3 dienas) mažą ga-
balėlį tamsaus (juodojo) šokola-
do (kitų rūšių netinka), kuris pa-
gerins nuotaiką.

8. Suomijos mokslininkai nu-
statė, kad sergant bet kokia de-
presijos forma naudinga vartoti 
maisto produktus, turinčius pa-
kankamai vitamino B12 (pasitarus 
su gydytoju galima vartoti maisto 
papildus, turinčius šio vitamino). 
Vitamino B12 šaltiniai: kepenys, 
inkstai, širdis, mėsa, žuvys, pie-

nas, kiaušiniai; augaluose šio vi-
tamino beveik nėra. Vitamino B12 
dienos norma – 3 mikrogramai.

9. Puiki depresijos gydomoji 
ir profilaktinė priemonė – bičių 
surinktos žiedadulkės. Jos varto-
jamos į vidų po pusę šaukštelio 
2 kartus per dieną. Gydymo kur-
sas – 3–6 savaitės. Esant reika-
lui, po 10 d. pertraukos gydymo 
kursą galima pakartoti. Jeigu žie-
dadulkės sumaišomos lygiomis 
dalimis su medumi (sumaišytos 
ilgiau išsilaiko), vartojamos po 
šaukštelį 3 kartus per dieną. Ka-
dangi žiedadulkės turi tonizuo-
jančių savybių, trečią kartą per 
dieną turėtų būti vartojamos li-
kus ne mažiau kaip 3 val. iki mie-
go (kad nesutriktų miegas). Žie-
dadulkės (nesvarbu, ar grynos, ar 
su medumi) organizme bus ge-
riau įsisavintos, jei prieš varto-
jimą jas 30–45 min. palaikysime 
virintame šiltame (tik ne karšta-
me) vandenyje.

Vaistinių augalų vonios
Likus valandai iki numatomo 

miego sveikatos labui galima pa-
silepinti šiltoje (370–380 C) vo-
nioje (vonia turi būti emaliuo-
ta, bet ne cinkuotos skardos) su 
džiovintų vaistinių augalų (pasi-
rinktinai) užpilu ar nuoviru. Ne-
pageidautina daryti vonios pro-
cedūrų tuoj po valgio.

Pipirmėtės  lapų vonia.  
200–250 g gerai sutrintų lapų 
užplikomi 2 litrais karšto van-
dens ir užpilas atvirame inde 
kambario temperatūroje palie-
kamas 45 min. Po to ruošinys 
nukošiamas per dvigubą mar-
lę (arba specia lų sietelį), supila-
mas į paruoštą vandens vonią ir 
išmaišomas. Gydomosios proce-
dūros trukmė – apie 15 min. Gy-
dymo kursą sudaro 6–8 vonios.

Pavasarinės raktažolės lapų 
vonia. 100–200 g. gerai susmul-
kintų lapų užplikomi litru karš-
to vandens, indas uždengiamas 
dangčiu, 45 min. laikoma kamba-
rio temperatūroje. Po to ruošinys 
nukošiamas per dvigubą marlę 
(ar specialų sietelį), supilamas į 
paruoštą vandens vonią ir išmai-
šomas. Gydomosios procedūros 
trukmė – 12–15 min. Gydymo 
kursą sudaro 10–12 vonių, da-
romų kas antrą dieną.

Rūgties takažolės žolės vonia. 
100–200 g gerai susmulkintos 
žolės miltelių užplikoma litru 
karšto vandens, indas uždengia-
mas dangčiu, įstatomas į didesnį 
indą su karštu vandeniu, palai-

Pernai pagal storosios žarnos 
prevencinę vėžio programą 

pasitikrino vos ketvirtadalis šio-
je programoje numatyto am-
žiaus Lietuvos gyventojų – šiek 
tiek daugiau nei 233 tūkstan-
čiai iš 1 milijono vyrų ir moterų.

„Tikimės, kad pasitikrinusių 
ir toliau kasmet daugės, tokiu 
būdu bus pasiekta gerų rezul-
tatų. Todėl 50–74 metų žmonės, 
apdrausti privalomuoju sveika-
tos draudimu, kviečiami nedelsti 
ir kreiptis į savo šeimos gydyto-
ją“, – sako Valstybinės ligonių ka-

sos prie Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos (VLK) Sveikatos prie-
žiūros paslaugų departamento 
direktorius Viačeslavas Zaksas.

Siekiant dar labiau paskatin-
ti žmones prevenciškai tirtis dėl 
storosios žarnos vėžio, o taip pat 
ir pagal kitas vėžio prevencijos 
programas, VLK ir Pagalbos on-
kologiniams ligoniams asocia-
cija inicijavo projektą „Kylame į 
kovą su vėžiu“. Viena iš jo prie-
monių – trumposios SMS žinu-
tės, kuriomis žmonės kviečiami 
nemokamai pasitikrinti pagal 

keturias vėžio prevencijos pro-
gramas – prostatos, gimdos ka-
klelio, krūties, o taip pat ir sto-
rosios žarnos vėžio. 

Storosios žarnos vėžys yra 
viena klastingiausių onkologi-
nių ligų. Kadangi žmonės ilgą lai-
ką nejaučia jokių ligos požymių, 
pasak medikų, praeina ne vieni 
metai, kol liga pažengia.

Jaunųjų gydytojų asociacijos 
narys, abdominalinės chirurgi-
jos rezidentas Justas Žilinskas 
teigia, kad reguliariai tikrinan-
tis ligos galima išvengti ar, atra-

dus ją, greičiau pasveikti. „Pati-
kros programa iš tiesų labai ak-
tuali. Šios prevencijos pirminis 
tyrimas – slapto kraujavimo iš-
matose testas – yra lengvai atlie-
kamas, neskausmingas ir grei-
tas. Jei testo atsakymas – nei-
giamas, tai tebūna vienintelis 
tyrimas, kurį reikia atlikti kas 2 
metus 50–74 metų žmonėms“, – 
tvirtina J. Žilinskas.

Visi reikalingi tyrimai pagal 
šią prevencinę programą atlie-
kami nemokamai – pacientams 
tai nieko nekainuoja, nes už vis-

koma 10 min. Po to ruošinys 5 
min. aušinamas, nukošiamas per 
dvigubą marlę (ar specialų sie-
telį), supilamas į paruoštą van-
dens vonią ir išmaišomas. Gydo-
mosios procedūros trukmė – 10 
min. Gydymo kursą sudaro 8 vo-
nios, daromos kas antrą dieną.

Paprastosios trūkažolės šak-
nų vonia. 200–250 g į miltelius 
susmulkintų šaknų užpilama 2 
litrais vandens ir 15 min. ver-
dama ant silpnos ugnies. Po to 
ruošinys 5 min. aušinamas, nu-
košiamas per dvigubą marlę (ar 
specialų tinklelį), supilamas į pa-
ruoštą vandens vonią ir išmai-
šomas. Gydomosios procedūros 
trukmė – 10–12 min. Gydymo 
kursą sudaro 6–8 vonios, daro-
mos kas antrą dieną.

Vaistinės šventagaršvės žolės 
vonia. 200–250 g susmulkintos 
žolės miltelių užplikoma 2 li-
trais karšto vandens, indas už-
dengiamas dangčiu, įstatomas 
į didesnį indą su karštu vande-
niu, palaikoma ne mažiau kaip 2 
val. Po to ruošinys nukošiamas 
per dvigubą marlę (arba speci-
alų sietelį), supilamas į paruoš-
tą vandens vonią ir išmaišomas. 
Gydomosios procedūros trukmė 
– apie 15 min. Gydymo kursą su-
daro 8 vonios, daromos kas an-
trą dieną.

Bendra pastaba: visos čia nu-
rodytos priemonės yra ne pa-
grindinės, o tik papildomos. Jos 
negali pakeisti gydytojo paskirtų 
vaistų ir kitų priemonių.

Kada voniomis 
nesigydoma

  esant bet kokios ligos 
ūmiai būsenai,
 turint trofinių opų,
 sergant širdies arterijų už-

degimu, 
 esant širdies raumens už-

degimui, 
 patyrus miokardo infarktą,
 sergant venų uždegimu,
 padidėjus kaukolės vidaus 

ir stuburo smegenų spaudimui,
 pabrinkus galvos smege-

nims,
 pakilus arteriniam krau-

jospūdžiui,
 sergant atvira tuberkulio-

zės forma,
 sergant kepenų ciroze.

Romualdas oGInSkAS

irzlumas X X

verksmas dėl niekų X

fizinis silpnumas X X

nerimas, nemotyvuota bai-
mė

X X

savivertės sumažėjimas X

nemiga arba mieguistu-
mas dieną

X X

apatija X

koncentracijos stygius X X

nenoras dirbti X

abejingumas naujovėms X

galvos skausmas X X

apetito stoka arba bulimija X

negatyvios mintys X X

kalbos ir judesių sulėtėjimas X

mąstymo sulėtėjimas X

svorio pokyčiai X

nugaros arba pilvo skausmai X

viduriavimas X

virškinimo sutrikimas X

grubumas X

užsitęsęs stresas X

piktnaudžiavimas alkoholiu X

neryžtingumas X

mintys apie savižudybę X

lytinės sferos sutrikimai X

nuovargio pojūtis X

nenoras bendrauti X X

mintys apie blogėjančią 
sveikatą

X

buvusių interesų praradimas X X

požymiai

Didėja sergamumas storosios žarnos vėžiu

Pavasarinė depresija: moterims ir 
vyrams pasireiškia šiek tiek kitaip

Pavasarinės depresijos 
požymių lentelė

Vy
ra

i

m
ot

er
ys
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Pasak merginos, kiekvienas, 
netgi proto negalią turintis, ku-
rioje nors srityje turi gabumų, 
o jie atsiskleidžia tik gyvenant 
tarp kitų žmonių. Reikia, kad kas 
nors jiems padėtų tai daryti. As-
meninio asistento pagalba daug 
ką išspręstų. Tačiau to neturi da-
ryti tėvai – jiems reikia dirbti. 
Kristina prasitaria, kad asmeni-
nio asistento pagalba praverstų 
ir jai pačiai – mergina sunkiai 
vaikšto, todėl reikėtų padėjėjo, 
kai eina, tarkim, apsipirkti. 

Vilniečio Kęstučio Lenk-
šo judesius nuo vaikystės var-
žo cereb rinis paralyžius. Nepai-
sant negalios, jis baigė universi-
tetą, dirbo korespondentu, yra 
išleidęs knygą. Pastaruoju me-
tu Kęstučiui darosi vis sunkiau 
vaikščioti, vyriškis sako dažnai 
apskritai atsisakantis nebūtinų 
išvykų į miestą. Jam labai pra-
verstų asmeninio asistento pa-
galba. Nereikėtų daug – per sa-
vaitę užtektų apie 6 val. „Jeigu 
būtų asistentas, jis galėtų vai-
ruoti mano mašiną. Būčiau lais-
vesnis – kur noriu, ten nuvažiuo-

čiau: į gamtą, į renginius, į poli-
kliniką. Po 10 metų gal ir Lietu-
voje bus asmeninis asistentas“, – 
svajoja K. Lenkšas. Neramu ir 
dėl ateities. Kol kas buities rū-
pesčius prisiima tėtis, tačiau jis 
sensta. „Į globos namus tikrai 
nenorėčiau, juo labiau kad bai-
giau internatą – prieglaudų jau 
atsikandau“, – sako Kęstutis. Jo 
manymu, kito žmogaus pagalba 
būtų išeitis.

Neįgalieji – labiausiai 
diskriminuojami 

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų 
teisių komiteto narys prof. Jo-
nas Ruškus pabrėžė, kad sava-
rankiškas gyvenimas nėra tuš-
čia deklaracija. Tai yra viena iš 
bazinių žmogaus teisių. Jau Vi-
suotinėje žmogaus teisių dekla-
racijoje 1948 m. teigiama, kad 
visi žmonės turi būti laisvi. Šią 
teisę dar labiau įtvirtina prieš 
10 metų priimta Neįgaliųjų tei-
sių konvencija. Deja, iki šiol ne-
galią turintys žmonės bene la-
biausiai diskriminuojami. Netgi 
ES dokumentuose esama labai 
diskriminatyvių nuostatų. Iki 

šiol veikia „rezervatai“ – globos 
įstaigos, specialiosios mokyk-
los, kur neįgalieji gyvena ne re-
aliame, o tarsi paraleliniame pa-
saulyje. Iki šiol neįgaliųjų globos 
našta tenka šeimai. 

Pasak J. Ruškaus, Neįgalių-
jų teisių konvencijos 19 str. nu-

mato asmens teisę gyventi sava-
rankiškai bendruomenėje, lygio-
mis teisėmis, be diskriminaci-
jos, drauge su visais. Tai reiškia, 
kad jis pats turi galimybę rinktis 
ir priimti sprendimus visais sa-
vo gyvenimo, kasdienės veiklos 
klausimais. Asmeninio asisten-
to paslaugos įteisinimas padėtų 
siekti šių tikslų.

Kokios galimybės 
Lietuvoje turėti 

asmeninio asistento 
paslaugas? 

Vyriausybės parengtoje 
prog ramoje asmeninio asisten-
to paslaugos įteisinimas numa-
tytas. Vis dėlto klausimų yra 
dar labai daug: kam bus patikė-
tas asmeninio asistento paslau-
gų koordinavimas, kokio pobū-
džio paslaugos bus teikiamos, 
kam jos bus skiriamos ir paga-
liau – kas jas finansuos. 

LNF prezidentė Dovilė Juod-
kaitė pristatė Europos nepri-
klausomo gyvenimo tinklo 
(ENIL) atliktą tyrimą apie as-
meninio asistento paslaugas. 
Įvairiose Europos šalyse jos tei-
kiamos nevienodai: skiriasi ir 
paslaugų apimtis, ir gavėjų ratas, 
ir finansavimo pobūdis. Vieno 

recepto nėra – svarbiausia, kad 
teikiamos paslaugos sudarytų 
ir galimybes asmeniui gyventi 
savarankiškai bendruomenėje. 

Sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijos „Viltis“ vadovė 
Dana Migaliova išreiškė nuogąs-
tavimą, kad šiuo metu Lietuvo-
je teikiamos lankomosios prie-
žiūros ir palydėjimo paslaugos 
nebūtų prilygintos asmeninio 
asistento pagalbai. „Turėtume 
atskirti – paslaugos yra valsty-
binės, teikiamos standartizuo-
tai, o asmeninio asistento pa-
galbos pobūdį lemia ne liga ar 
sutrikimas, o žmogaus indivi-
dualūs poreikiai ir norai“, – sa-
ko D. Migaliova. 

Sveikindama konferenci-
jos dalyvius Švedijos ambasa-
dos pirmoji sekretorė Susanna 
Hughes pabrėžė, jog 15 metų bu-
vo eita iki to, kad atsirastų Šve-
dijos neįgaliųjų gyvenimą 1994 
metais pakeitęs Neįgalumo ak-
tas. Na, o dabar kiekvieno pi-
liečio teisė į orų ir savarankišką 
gyvenimą – labai svarbus šalies 
politikos principas. 

Telieka laukti, kol garsiai iš-
sakytas politikų palaikymas ir 
Lietuvoje virs realiais darbais. 

Aurelija BABInSkIEnė 
Autorės nuotr.

„Kijeve, ruoškis, mes atva-
žiuojame!” – ankstų an-

tradienio rytą Vilniuje šurmu-
liavo smagi kompanija. Tai – 
„Baltijos Ugdymo Centro“ ir Ne-
įgaliųjų reikalų departamento 
organizuojamos bei LRT prista-
tomos socialinės akcijos „Drau-
gystė veža!“ laimėtojai. Penkios 
daugiausiai žmonių simpatijų 
sulaukusios bičiulių poros lei-
dosi į nuostabų nuotykį – ke-
lionę į Ukrainą, kurios sostinė-
je Kijeve jau po kelių dienų gy-
vai stebės „Eurovizijos“ dainų 
konkursą.

Draugystės ambasadorius iš-
lydėti į kelionę atskubėjo Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministras 
Linas Kukuraitis.

„Dėkoju už jūsų draugystę. 
Labai džiugu, kad ta draugys-
tė tampa pavyzdžiu visai Lie-
tuvai. Kai mūsų visuomenė to-
kia susiskaldžiusi, jūs – gražus 
pavyzdys, kaip būti kartu“, – sa-
kė su kiekvienu iš susirinkusių-

jų asmeniškai pasisveikinęs po-
litikas.  

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento direktorė Asta Kandrata-
vičienė linkėjo pasisemti nuos-
tabių įspūdžių ir jais dalintis su 
sutiktais žmonėmis: „Atskirtis 
tarp negalios paliestų ir nepa-
liestųjų kyla tik dėl nežinojimo. 
Kuo daugiau žmonių matys jūsų 
gražų bendravimą, tuo Lietuva, 
Europa ir net pasaulis taps drau-
giškesnis.“

Šiemet draugystės amba-
sadorėmis tapusios Ieva Ta-
mašauskaitė ir Neringa Vens-
lovaitė nepaliaudamos šypso-
josi. Jos – didžiulės „Eurovizi-
jos“ gerbėjos, todėl ypatingai 
džiaugėsi, kad girdės Lietuvai 
atstovausiančios grupės „Fu-
sedmarc“ pasirodymą. Sutar-
tu laiku atvažiuoti į Vilnių pas-
valietėms padėjo savivaldybės 
darbuotojai, taip pat prisidėję 
prie socialinio projekto „Drau-
gystė veža“ idėjos. 

Šiauliečiai Donatas Lisaus-
kas ir Juozas Mituzas jau yra ne-
mažai keliavę, tad vyriškai san-
tūriai džiaugėsi nauju nuotykiu. 
O aštuoniolikmetis Izidorius Va-
siliauskas kartu su bičiuliu Lau-
rynu Grainiu neslėpė džiaugs-
mo – apie tokią kelionę jis sva-
jojo dar pernai, tačiau turėjo su-
laukti pilnametystės. 

Anksčiausiai į sostinę atsku-
bėjusi rokiškietė Vaida Vilkaitė 
prisipažino, kad jaudinasi. Juk 
tai – pirma tokia tolima jos išvy-
ka. „Bus drąsiau, kai Kaune įsės 
draugė“, – šypsojosi nuo gimimo 
vežimėliu judanti mergina. Lai-
kinojoje sostinėje prie kompa-
nijos prisijungs ne tik Vaidos bi-
čiulė Daiva Morkūnaitė-Šmitie-

nė bet ir Ieva Variakojytė-Reyns-
htrom. Na, o jos bičiulis, nuo gi-
mimo beveik nematantis ir dėl 
cerebrinio paralyžiaus sunkiai 
judantis Martynas Vitkus, suži-
nojęs, kad jų išlydėti susirinks 
didžiulė kompanija, į sostinę at-
važiavo tarpmiestiniu autobusu. 

„Draugystė veža“ nebūtų įvy-
kusi, jei ne geradariai, padėję pil-
dyti jos dalyvių svajonę. Sociali-
nė įmonė „BSS grupė“ ir jos di-
rektorius Aurelijus Budrys ke-
liautojus aprūpino dviem pa-
togiais autobusiukais bei kuru. 
Kelionę organizavo „Superke-
lionės.lt“. „Audimo“ vykdančioji 
direktorė Vesta Krungolcienė bi-
čiulius papuošė olimpiniais Lie-
tuvos marškinėliais. 

Socialinės akcijos „Draugystė 
veža“ laimėtojų laukia penkios 
kupinos įspūdžių dienos. Visus 
keliautojų nuotykius galite ste-
bėti „Baltijos Ugdymo Centro“ 
facebook paskyroje.

„Bičiulystės“ inf.

Lietuviai į „Eurovizija“ alsuojantį Kijevą išvežė draugystę

Projekto „Draugystė veža“ dalyviai išvažiavo į Kijevą.

Asmeninis asistentas – būtina savarankiškumo sąlyga
(atkelta iš 1 psl.)

Gunta Anca teigia, kad Latvijoje teikiamos asmeninio asistento pa-
slaugos turi daug trūkumų.

Prezidentūroje surengtoje konferencijoje kalbėta apie galimybes įteisinti asmeninio asistento paslaugas Lietuvoje.

Kęstutis Lenkšas mano, kad asmeninis asis-
tentas palengvintų jo kasdienybę.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, gegužės 15 d. 
09:10 Komisaras Reksas 13. N-7. 

13/6 s. 10:00 Dainų konkursas „Eurovizi-
ja 2017“. Finalas. (kart.). 13:30 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Prem-
jera. Seserys. N-7. 47 s. 17:10 Klauski-
te daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 Na-
cionalinė paieškų tarnyba. 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jė-
ga“. 21:00 Dėmesio centre. 22:05 Trum-
posios žinios. 22:10 Kartą mano motina. 
N-7. (subtitruota). 23:10 Trumposios ži-
nios. 23:15 Premjera. Medičiai, Florenci-
jos valdovai. N-7. 5 s. 00:15 Kelionės su 
„Istorijos detektyvais“. (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas 
13. N-7. 13/6 s. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Naciona-
linė paieškų tarnyba. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:10 Karinės paslaptys. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 05:30 
Teisė žinoti. (kart.).

Antradienis, gegužės 16 d. 
09:10 Komisaras Reksas 13. N-7. 

13/7 s. 10:00 Seserys. N-7. 46, 47 s. 
(kart.). 11:55 Stilius. Gyvenimo būdo 
žurnalas. (kart.). 12:40 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Premje-
ra. Seserys. N-7. 48 s. 17:10 Klauski-
te daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 
Emigrantai. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Lo-
terija „Jėga“. 21:30 Pokalbių laida „Svar-
bios detalės“. 22:25 Trumposios žinios. 
22:30 Istorijos detektyvai. Istorinė publi-
cistika. 23:20 Trumposios žinios. 23:25 
Premjera. Rezistentai. N-14. 1 s. 00:20 
Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Komisa-
ras Reksas 13. N-7. 13/7 s. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Emigrantai. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Pokalbių laida „Svarbios de-
talės“. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Istorijos detektyvai. Istorinė pu-
blicistika. (kart.).

trečiadienis, gegužės 17 d. 
09:10 Komisaras Reksas 13. N-7. 

13/8 s. 10:00 Seserys. N-7. 48 s. (kart.). 
11:00 Emigrantai. (kart.). 11:50 Pokalbių 
laida „Svarbios detalės“. (kart.). 12:40 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 
Premjera. Seserys. N-7. 49 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Žinios (su verti-
mu į gestų k.). 19:19 Sportas. 19:22 
Orai. 19:30 Gyvenimas. 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 
Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Auk-
sinis protas. 22:45 Trumposios žinios. 
22:50 Premjera. Dasleriai. Amžini var-
žovai. N-7. 1 s. 00:25 Trumposios žinios. 
00:30 Dokumentinė apybraiža „Mes nu-
galėjom“. (kart.). 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:10 Komisaras Reksas 13. N-7. 
13/8 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Gyvenimas. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Auksinis protas. (kart.). 05:00 LRT ra-
dijo žinios. 05:05 Auksinis protas (tęsi-
nys, kart.). 05:25 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (kart.).

ketvirtadienis, gegužės 18 d.
09:10 Komisaras Reksas 13. N-7. 

13/9 s. 10:00 Seserys. N-7. 49 s. (kart.). 
11:00 Gyvenimas. (kart.). 11:55 Istorijos 
detektyvai. Istorinė publicistika. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 
13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 La-
ba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 
16:10 Premjera. Seserys. N-7. 50 s. 
17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Žinios (su 
vertimu į gestų k.). 19:19 Sportas. 19:22 
Orai. 19:30 Specialus tyrimas. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Spor-
tas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 Premjera. Greiti ir įsiutę. N-14. 

23:15 Trumposios žinios. 23:20 Prem-
jera. Jautis ir kaimietė. N-14. 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas 
13. N-7. 13/9 s. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Specia-
lus tyrimas. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:10 Legendos. 05:00 LRT radi-
jo žinios. 05:05 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. (kart.). 05:30 Laisvės 
vėliavnešiai. (kart.).

Penktadienis, gegužės 19 d. 
09:10 Komisaras Reksas 13. N-7. 

13/10 s. 10:00 Seserys. N-7. 50 s. 
(kart.). 11:00 Specialus tyrimas. (kart.). 
11:50 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Orai. 16:10 Premjera. Seserys. N-7. 51 
s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Žinios 
(su vertimu į gestų k.). 18:55 Sportas. 
18:58 Orai. 19:05 Gamtos inspektoriai. 
19:30 Muškietininkai 3. N-7. 3/5 s. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:29 Loterija „Jė-
ga“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 21:00 Duokim garo! 22:40 
Trumposios žinios. 22:45 Premjera. 
Grendelis. N-7. 00:10 Trumposios ži-
nios. 00:15 Karinės paslaptys. (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Komi-
saras Reksas 13. N-7. 13/10 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:10 Istorijos detektyvai. Istorinė publi-
cistika. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Emigrantai. (kart.). 05:00 LRT ra-
dijo žinios. 05:10 Žagarės vyšnių festi-
valis 2016 „Viskas yra gerai“.

Šeštadienis, gegužės 20 d. 
06:05 Specialus tyrimas. (kart.). 

07:00 Premjera. Tobotai 2. 2/4 s. 07:25 
Tatonka ir mažieji draugai. 27 s. 07:40 
Šervudo padauža Robinas Hudas. 23 s. 
07:55 Džiunglių knyga 2. 2/18 s. 08:10 
Karinės paslaptys. 09:00 Labas rytas, 
Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 La-
bas rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 
10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. 
Orai. 11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:10 
Pasaulio dokumentika. Premjera. Maži, 
bet ypatingi: vorai. (subtitruota). 13:05 
Pasaulio dokumentika. Premjera. Biomi-
mikrija. 2 d. Gamtos idėjų taikymas ge-
ometrijoje. (subtitruota). 14:05 Džesika 
Flečer 2. N-7. 2/10, 2/11 s. 15:45 Žinios. 
Orai (su vertimu į gestų kalbą). 16:00 
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį 
pasitinkant. Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. 16:30 Sveikinimų 
koncertas. 18:00 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. 18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
18:45 Sportas. 18:48 Orai. 18:55 Bėdų 
turgus. (subtitruota). 19:40 Stilius. Gy-
venimo būdo žurnalas. 20:25 Loterijos 
„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Lietu-
vos televizijos jubiliejui. TV šou „60 aki-
mirkų“. 22:40 Trumposios žinios. 22:45 
Premjera. Tik 40. N-14. (subtitruota). 
00:55 Trumposios žinios. 01:00 Grei-
ti ir įsiutę. N-14. (kart.). 02:45 Pasaulio 
dokumentika. Maži, bet ypatingi: vorai. 
(subtitruota, kart.). 03:35 Pasaulio do-
kumentika. Biomimikrija. 2 d. Gamtos 
idėjų taikymas geometrijoje. (subtitruo-
ta, kart.). 04:25 Džesika Flečer 2. N-7. 
2/10, 2/11 s. (kart.).

Sekmadienis, gegužės 21 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:35 Naci-

onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji že-
mė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Premjera. Tobotai 2. 2/5 s. 
09:25 Džiunglių knyga 2. 2/19 s. 09:35 
Premjera. Auklė Mun. 31 s. 09:45 Prem-
jera. Šikšnosparnis Patas. 25 s. 10:00 
Gustavo enciklopedija. (subtitruota). 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 12:00 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Planeta Žemė 
2. 2/5 d. Pievos. (subtitruota). 12:55 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Tamsioji 
augalų pusė. 2 d. Apgaulė dėl išlikimo. 
(subtitruota). 13:45 Puaro 13. N-7. 13/2 
s. Didysis ketvertas. 15:20 Gamtos ins-
pektoriai. (kart.). 15:45 Žinios. Orai (su 
vertimu į gestų kalbą). 16:00 Auksinis 
protas. (kart.). 17:15 Kelionės su „Isto-
rijos detektyvais“. 18:00 Lietuvos vals-
tybės atkūrimo 100-metį pasitinkant. 
Laisvės vėliavnešiai. 18:30 Žinios (su 
vertimu į gestų k.). 18:50 Sportas. 18:53 
Orai. 19:00 Teisė žinoti. 19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 21:00 Aktorės Reginos Varnaitės 
90-mečiui. Premjera. Laimė būti kartu. 
22:00 Trumposios žinios. 22:05 Kapi-
tonas Alatristė. N-14. 00:25 Trumpo-
sios žinios. 00:30 Kino žvaigždžių alė-
ja. Baimė ir neapykanta Las Vegase. 
S. (kart.). 02:30 Pasaulio dokumentika. 
Planeta Žemė 2. 2/5 d. Pievos. (subti-
truota, kart.). 03:20 Pasaulio dokumen-
tika. Tamsioji augalų pusė. 2 d. Apgau-
lė dėl išlikimo. (subtitruota, kart.). 04:10 
Puaro 13. N-7. 13/2 s. Didysis ketvertas. 
(kart.). 05:40 Klausimėlis.lt.

Pirmadienis, gegužės 15 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (15). N-7. 06:55 Simpsonai 
(15) (kart.). N-7. 07:25 Simpsonai (16) 
(kart.). N-7. 07:55 Hubertas ir Staleris 
(15). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2589). 
N-7. 10:00 Virtuvė (1). N-7. 10:30 Virtu-
vė (2). N-7. 11:10 Ledynmetis. Žemy-
nų atsiradimas. N-7. 13:00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (22). N-7. 13:30 Simp-
sonai (17). N-7. 14:00 Simpsonai (18). 
N-7. 14:30 Pažadėtoji (1189). N-7. 15:00 
Pažadėtoji (1190). N-7. 15:30 Pamil-
ti vėl (8). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai (89). 
N-7. 20:00 Pakartok!. N-7. 21:00 Švie-
soforas (35). N-7. 21:30 TV3 vakaro ži-
nios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Trečias žmogus. N-14. 01:15 Spe-
cialioji jūrų policijos tarnyba (15). N-14. 
02:10 Apsukrios kambarinės (6). N-14.

Antradienis, gegužės 16 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (16). N-7. 06:55 Simpsonai 
(17) (kart.). N-7. 07:25 Simpsonai (18) 
(kart.). N-7. 07:55 Rezidentai (89). N-7. 
08:25 Šviesoforas (35). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2590). N-7. 10:00 Virtuvė 
(3). N-7. 10:30 Virtuvė (4). N-7. 11:00 
Paskutinis iš Magikianų (2). N-7. 11:30 
Paskutinis iš Magikianų (3). N-7. 12:05 
Pakartok!. N-7. 13:00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (23). N-7. 13:30 Simpsonai 
(19). N-7. 14:00 Simpsonai (20). N-7. 
14:30 Pažadėtoji (1191). N-7. 15:00 
Pažadėtoji (1192). N-7. 15:30 Pamil-
ti vėl (9). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai (90). 
N-7. 20:00 Prieš srovę. N-7. 21:00 Švie-
soforas (36). N-7. 21:30 TV3 vakaro ži-
nios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Kalėjimo bėgliai (6). N-14. 23:30 
24 valandos. Palikimas (6). N-14. 00:30 
Bruklino taksi (6). N-7. 01:35 Specialioji 
jūrų policijos tarnyba (16). N-14. 02:25 
Apsukrios kambarinės (7). N-14.

trečiadienis, gegužės 17 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (17). N-7. 06:55 Simpsonai 
(19) (kart.). N-7. 07:25 Simpsonai (20) 
(kart.). N-7. 07:55 Rezidentai (90). N-7. 
08:25 Šviesoforas (36). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2591). N-7. 10:00 Virtuvė 
(5). N-7. 10:30 Virtuvė (6). N-7. 11:00 
Paskutinis iš Magikianų (4). N-7. 11:30 
Paskutinis iš Magikianų (5). N-7. 12:05 
Prieš srovę. N-7. 13:00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (24). N-7. 13:30 Simpsonai (21). 
N-7. 14:00 Simpsonai (22). N-7. 14:30 
Pažadėtoji (1193). N-7. 15:00 Pažadėto-
ji (1194). N-7. 15:30 Pamilti vėl (10). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Rezidentai (91). N-7. 20:00 Gero 
vakaro šou. N-7. 21:00 Šviesoforas (37). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 
sportas. 22:20 TV3 orai. 22:25 Vikingų lo-
to. 22:30 Ugnis ir ledas. N-14. 00:15 Bru-
klino taksi (7). N-7. 01:20 Specialioji jūrų 
policijos tarnyba (17). N-14. 02:10 Apsu-
krios kambarinės (8). N-14.

ketvirtadienis, gegužės 18 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (18). N-7. 06:55 Simpsonai 
(21) (kart.). N-7. 07:25 Simpsonai (22) 
(kart.). N-7. 07:55 Rezidentai (91). N-7. 
08:25 Šviesoforas (37). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2592). N-7. 10:00 Virtuvė 
(7). N-7. 10:30 Virtuvė (8). N-7. 11:00 
Paskutinis iš Magikianų (6). N-7. 11:30 
Paskutinis iš Magikianų (7). N-7. 12:05 
Gero vakaro šou. N-7. 13:00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (25). N-7. 13:30 Simp-
sonai (1). N-7. 14:00 Simpsonai (2). N-7. 
14:30 Pažadėtoji (1195). N-7. 15:00 
Pažadėtoji (1196). N-7. 15:30 Pamilti 
vėl (11). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai (92). 
N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 Šviesofo-
ras (38). N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Purvini pinigai. N-14. 00:45 Bru-
klino taksi (8). N-7. 01:35 Specialioji jūrų 
policijos tarnyba (18). N-14. 02:30 Apsu-
krios kambarinės (9). N-14.

Penktadienis, gegužės 19 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (19). N-7. 06:55 Simpso-
nai (1) (kart.). N-7. 07:25 Simpsonai (2) 
(kart.). N-7. 07:55 Rezidentai (92). N-7. 
08:25 Šviesoforas (38). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2593). N-7. 10:00 Virtuvė 
(9). N-7. 10:30 Virtuvė (10). N-7. 11:00 
Paskutinis iš Magikianų (8). N-7. 11:30 
Paskutinis iš Magikianų (9). N-7. 12:05 
Farai. N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (26). N-7. 13:30 Simpsonai (3). 
N-7. 14:00 Simpsonai (4). N-7. 14:30 
Pažadėtoji (1197). N-7. 15:00 Pažadėtoji 
(1198). N-7. 15:30 Pamilti vėl (12). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Princesė ir varlius. 21:30 Parke-

Pirmadienis, gegužės 15 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Di-

dysis žvejys“ (20). 07:05 „Zigis ir Ryklys“ 
(26). 07:30 „Mažieji Tomas ir Džeris III“ 
(46). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(70). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (71). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 24 valan-
dos (kart.). N-7. 12:40 Bus visko (kart.). 
13:30 „Amžina meilė“ (5). N-7. 14:30 „Am-
žina meilė“ (6). N-7. 15:30 „PREMJERA 
Dvi širdys“ (1). 16:00 „PREMJERA Dvi 
širdys“ (2). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:35 24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. 
N-7. Infošou. 20:25 Nuo... Iki... 21:30 Ži-
nios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS „Delta“ būrys 2. Ko-
lumbijos grandis. N-7. 00:30 „Kultas“ (7). 
N14. 01:25 „Judantis objektas“ (8). N-7. 
02:15 „Begėdis“ (1). N14.

Antradienis, gegužės 16 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Di-

dysis žvejys“ (21). 07:05 „Zigis ir Ryklys“ 
(1). 07:15 „Zigis ir Ryklys“ (2). 07:25 „Zi-
gis ir Ryklys“ (3). 07:30 „Mažieji Tomas 
ir Džeris III“ (47). 07:55 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (72). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (73). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40 24 valandos (kart.). N-7. 12:40 KK2 
(kart.). N-7. Infošou. 13:30 „Amžina meilė“ 
(7). N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (8). N-7. 
15:30 „PREMJERA Dvi širdys“ (3). 16:00 
„PREMJERA Dvi širdys“ (4). 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. 20:25 Anapus 
nežinomybės. N-7. 21:30 Žinios. 22:09 
Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO SE-
ANSAS Baudėjas. N14. 00:45 „Kultas“ 
(8). N14. 01:40 „Judantis objektas“ (9). 
N-7. 02:30 „Begėdis“ (2). N14.

trečiadienis, gegužės 17 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Di-

dysis žvejys“ (22). 07:05 „Zigis ir Ryklys“ 
(4). 07:15 „Zigis ir Ryklys“ (5). 07:25 „Zi-
gis ir Ryklys“ (6). 07:30 „Mažieji Tomas 
ir Džeris III“ (48). 07:55 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (74). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (75). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:40 KK2 
(kart.). N-7. Infošou. 13:30 „Amžina meilė“ 
(9). N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (10). N-7. 
15:30 „PREMJERA Dvi širdys“ (5). 16:00 
„PREMJERA Dvi širdys“ (6). 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. 20:25 Tik nesi-
juok. N-7. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 
22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS 
Jaunatis. N14. 00:55 „Kultas“ (9). N14. 
01:45 „Judantis objektas“ (10). N-7. 02:35 
„Begėdis“ (3). N14.

ketvirtadienis, gegužės 18 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Di-

dysis žvejys“ (23). 07:05 „Zigis ir Ryklys“ 
(7). 07:15 „Zigis ir Ryklys“ (8). 07:25 „Zi-
gis ir Ryklys“ (9). 07:30 „Mažieji Tomas ir 
Džeris III“ (49). 07:55 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (76). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (77). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:40 
KK2 (kart.). N-7. Infošou. 13:30 „Amži-
na meilė“ (11). N-7. 14:30 „Amžina mei-
lė“ (12). N-7. 15:30 „PREMJERA Dvi šir-
dys“ (7). 16:00 „PREMJERA Dvi širdys“ 
(8). 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 

Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Valanda su 
Rūta. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Misija 
„Neįmanoma“. N-7. 00:30 „Kultas“ (10). 
N14. 01:25 „Judantis objektas“ (11). N-7. 
02:15 Sveikatos ABC televitrina (kart.). 
02:40 Alchemija. VDU karta. 03:10 RE-
TROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumenti-
ka. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, gegužės 19 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Di-

dysis žvejys“ (24). 07:05 „Zigis ir Ryklys“ 
(10). 07:15 „Zigis ir Ryklys“ (11). 07:25 
„Zigis ir Ryklys“ (12). 07:30 „Mažieji To-
mas ir Džeris III“ (50). 07:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (78). N-7. 08:50 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (79). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 11:40 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 
12:40 Nuo... Iki... (kart.) 13:30 „Amžina 
meilė“ (13). N-7. 14:30 „Amžina meilė“ 
(14). N-7. 15:30 „PREMJERA Dvi širdys“ 
(9). 16:00 „PREMJERA Dvi širdys“ (10). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 
valandos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 21:00 PREMJERA Ugnies žiedas. 
23:30 Nužudyti Bilą. 1 dalis. N14. 01:40 
Misija „Neįmanoma“ (kart.). N-7.

Šeštadienis, gegužės 20 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 „Zi-

gis ir Ryklys“ (7) (kart.). 06:40 „Zigis ir 
Ryklys“ (8) (kart.). 06:50 „Zigis ir Ryklys“ 
(9) (kart.). 06:55 „Mažieji Tomas ir Dže-
ris III“ (49) (kart.). 07:20 „“Nickelodeon“ 
valanda. Žuviukai burbuliukai“ (7). 07:45 
„Ančiukai Duoniukai“ (14). 08:10 „Kem-
piniukas Plačiakelnis“ (9). 08:35 „Links-
mieji Tomas ir Džeris“ (12). 09:00 „Po-
nas Bynas“ (4). 09:30 „Saugokis meški-
nų“ (36). 09:45 „Saugokis meškinų“ (37). 
10:00 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA 
Pelenė iš Laukinių Vakarų. 11:35 Kapito-
nas Kardadantis. N-7. 13:30 Auklės die-
noraštis. N-7. 15:35 Tėtušiai. N-7. 17:30 
Bus visko. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS Sima-
rono žirgas. 21:10 Didžiosios motušės 
namai. N-7. 23:15 Skautai prieš zom-
bius. N14. 01:05 Ugnies žiedas (kart.).

Sekmadienis, gegužės 21 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 „Zi-

gis ir Ryklys“ (10) (kart.). 06:40 „Zigis ir 
Ryklys“ (11) (kart.). 06:50 „Zigis ir Ry-
klys“ (12) (kart.). 06:55 „Mažieji Tomas 
ir Džeris III“ (50) (kart.). 07:20 „“Nickelo-
deon“ valanda. Žuviukai burbuliukai“ (8). 
07:45 „Ančiukai Duoniukai“ (15). 08:10 
„Kempiniukas Plačiakelnis“ (10). 08:35 
„Linksmieji Tomas ir Džeris“ (13). 09:00 
Sveikatos ABC televitrina. 09:30 „Sau-
gokis meškinų“ (38). 09:45 „Saugokis 
meškinų“ (39). 10:00 KINO PUSRYČIAI 
Šnipų vaikučiai. 11:45 Sugrįžęs iš pra-
eities. N-7. 13:55 Lėktuvai, traukiniai ir 
automobiliai. N-7. 15:45 Pričiupom! N-7. 
Kanada. 16:10 Pričiupom! N-7. Kanada. 
16:40 Ne vienas kelyje. 17:20 Telelo-
to. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Mes vieno kraujo. Geriau-
sieji. 22:00 Baudžiamasis būrys. N14. 
00:05 Netrukus ateis tamsa. N14. 01:50 
Didžiosios motušės namai (kart.). N-7.

Pirmadienis, gegužės 15 d. 
06:40 Sveikatos ABC televitrina. 

07:10 „Tokia tarnyba“ (18) (kart.). N-7. 
08:05 „Voratinklis“ (12) (kart.). N-7. 
09:05 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
10:05 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (422) 
(kart.). N-7. 12:15 „Šuo“ (11) (kart.). N-7. 
13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“ (7). 
N-7. 14:20 „Viena už visus“ (73). N-7. 
14:50 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 15:55 
„Tokia tarnyba“ (19). N-7. 16:50 „Proku-
rorų patikrinimas“ (423). N-7. 18:00 Info 
diena. 18:30 „Šuo“ (12). N-7. 19:30 Vo-
ratinklis. Pandoros kibiras. I dalis. N-7. 
20:30 Farai. N-7. 21:00 Porininkai. N14. 
22:55 Krokodilas Dandis 2 (kart.). N-7. 
01:00 „Gyvi numirėliai“ (11) (kart.). N14. 
01:55 „Gyvi numirėliai“ (12) (kart.). N14. 
02:45 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ 
(69) (kart.). 03:05 „Džekas Hana kviečia į 
gamtą“ (70) (kart.). 03:25 „Džekas Hana 
kviečia į gamtą“ (71) (kart.). 03:45 „Dže-
kas Hana kviečia į gamtą“ (72) (kart.).

Antradienis, gegužės 16 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (4). 

N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (19) (kart.). 
N-7. 08:05 „Voratinklis“ (13) (kart.). N-7. 
09:05 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
10:05 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (423) 
(kart.). N-7. 12:15 „Šuo“ (12) (kart.). N-7. 
13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“ (8). 
N-7. 14:20 „Viena už visus“ (74). N-7. 
14:50 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 15:55 
„Tokia tarnyba“ (20). N-7. 16:50 „Proku-
rorų patikrinimas“ (424). N-7. 18:00 Info 
diena. 18:30 „Šuo“ (13). N-7. 19:30 Vo-
ratinklis. Pandoros kibiras. II dalis. N-7. 
20:30 Pasienio sargyba. N-7. 21:00 Il-
giausias jardas. N-7. 23:15 Porininkai 

TV3

LNK

BTV

ris. N-14. 23:55 Juodabarzdis (1). N-7. 
01:35 Kalėjimo bėgliai (6). N-14. 02:30 
24 valandos. Palikimas (6) (kart.). N-14.

Šeštadienis, gegužės 20 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (25). 07:00 Nindžago: 
Spinjitzu meistrai (5). N-7. 07:30 Vėž-
liukai nindzės (75). 08:00 Ančiukų istori-
jos (26). 08:30 Kempas ir draugai. 09:00 
Virtuvės istorijos. 09:30 Pasaulis pagal 
moteris. 10:30 Svajonių ūkis. 11:00 Mė-
nesių valdovai. N-7. 13:05 L.O.L.. N-7. 
15:00 Polė. 16:45 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:15 TV3 
sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eurojack-
pot. 19:30 Persis Džeksonas ir Olimpo 
dievai. Žaibo vagis. N-7. 21:55 Brėkš-
tanti aušra. 1 dalis. N-14. 00:10 Gili ais-
tros jūra. N-14. 02:05 Parkeris. N-14.

Sekmadienis, gegužės 21 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (26). 07:00 Nindžago: 
Spinjitzu meistrai (6). N-7. 07:30 Vėžliu-
kai nindzės (76). 08:00 Ančiukų istorijos 
(27). 08:30 Mamyčių klubas. 09:00 Kuli-
nariniai triukai. 09:30 Penkių žvaigždu-
čių būstas. 10:00 Svajonių sodai. 11:00 
Barbė ir rokenrolas. 12:45 Pašėlęs Ra-
selas. N-7. 14:35 Daktaras Dolitlis 3. 
16:15 Ekstrasensų mūšis. N-7. 18:00 
Raudonas kilimas. 18:30 TV3 žinios 
(312). 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Narnijos kronikos. Princas 
Kaspijanas. N-7. 22:30 Kulka į galvą. 
N-14. 00:15  Pažadėtoji žemė. N-14.

LRT
(kart.). N14. 01:05 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (4) (kart.). N-7. 01:55 „Karo vilkai. 
Likvidatoriai IV“ (5). N14. 02:45 „Penk-
toji pavara“ (1). 03:35 „Penktoji pava-
ra“ (18) (kart.).

trečiadienis, gegužės 17 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (5). 

N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (20) (kart.). 
N-7. 08:05 „Voratinklis“ (14) (kart.). N-7. 
09:10 „Paskutinis faras“ (32) (kart.). N-7. 
10:05 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (424) 
(kart.). N-7. 12:15 „Šuo“ (13) (kart.). 
N-7. 13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(9). N-7. 14:20 „Viena už visus“ (75). 
N-7. 14:50 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
15:55 „Tokia tarnyba“ (21). N-7. 16:50 
„Prokurorų patikrinimas“ (425). N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 „Šuo“ (14). N-7. 
19:30 Voratinklis. Pandoros kibiras. III 
dalis. N-7. 20:30 Pagalbos skambutis. 
N-7. 21:00 Žiedų valdovas. Žiedo bro-
lija. N-7. 00:25 Ilgiausias jardas (kart.). 
N-7. 02:20 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (5) 
(kart.). N-7. 03:10 „Karo vilkai. Likvidato-
riai IV“ (6). N14. 03:55 „Penktoji pavara“ 
(2). 04:40 „Penktoji pavara“ (1).

ketvirtadienis, gegužės 18 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (6). 

N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (21) (kart.). 
N-7. 08:05 „Voratinklis“ (15) (kart.). N-7. 
09:10 „Paskutinis faras“ (33) (kart.). N-7. 
10:05 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (425) 
(kart.). N-7. 12:15 „Šuo“ (14) (kart.). N-7. 
13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“ (10). 
N-7. 14:20 „Viena už visus“ (76). N-7. 
14:50 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 15:55 
„Tokia tarnyba“ (22). N-7. 16:50 „Proku-
rorų patikrinimas“ (426). N-7. 18:00 Info 
diena. 18:30 „Šuo“ (15). N-7. 19:30 Vo-
ratinklis. Pandoros kibiras. IV dalis. N-7. 
20:30 Savaitės kriminalai. N-7. 21:00 
Lemiamos lenktynės. N14. 22:55 Žiedų 
valdovas. Žiedo brolija (kart.). N-7. 02:10 
„Džeikas, Storulis ir šuo“ (6) (kart.). N-7. 
03:00 „Karo vilkai. Likvidatoriai IV“ (7). 
N14. 03:50 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(7) (kart.). N-7. 04:35 „Diagnozė - žmog-
žudystė“ (8) (kart.). N-7.

Penktadienis, gegužės 19 d. 
06:10 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (7). 

N-7. 07:05 „Tokia tarnyba“ (22) (kart.). 
N-7. 07:55 „Kvapų detektyvas“ (7). N-7. 
08:55 „Kvapų detektyvas“ (8). N-7. 10:05 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 11:05 
„Prokurorų patikrinimas“ (426) (kart.). 
N-7. 12:15 „Šuo“ (15) (kart.). N-7. 13:20 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (11). N-7. 
14:20 „Viena už visus“ (77). N-7. 14:50 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 15:55 „Tokia 
tarnyba“ (23). N-7. 16:50 „Prokurorų pa-
tikrinimas“ (427). N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 „Šuo“ (16). N-7. 19:30 „Amerikie-
tiškos imtynės“ (19) (Wrestling - RAW 6). 
N-7. 20:30 „Amerikietiškos imtynės“ (19) 
(Wrestling - SmackDown 2). N-7. 21:30 
Tikras teisingumas 2. Vienas šūvis - vie-
na gyvybė. N14. 23:20 Lemiamos lenk-
tynės (kart.). N14. 01:10 „Džeikas, Sto-
rulis ir šuo“ (7) (kart.). N-7. 02:00 „Karo 
vilkai. Likvidatoriai IV“ (8). N14. 02:50 Ti-
kras teisingumas 2. Vienas šūvis - viena 
gyvybė (kart.). N14.

Šeštadienis, gegužės 20 d. 
06:15 „Diagnozė - žmogžudystė“ (9) 

(kart.). N-7. 07:10 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (10) (kart.). N-7. 08:05 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (11) (kart.). N-7. 09:00 Au-
topilotas. 09:30 Apie žūklę. 10:00 „Ameri-
kos mieliausieji“ (5). 11:00 Baltijos galiūnų 
čempionato III etapas. Telšiai. 12:05 Foilo 
karas. Arimų kariai. N-7. 14:10 „Žiniuonis“ 
(8). N-7. 15:15 „PREMJERA Vanity Fair. 
Visiškai slaptai“ (1). N-7. 16:15 „Kas žu-
dikas?“ (26). N-7. 17:25 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 18:30 „Paskutinis faras“ (34). 
N-7. 19:30 Muzikinė kaukė. 22:05 MANO 
HEROJUS Mirtinoji. N14. 23:55 AŠTRUS 
KINAS Paranormalūs reiškiniai. Vaiduo-
klio dimensija. N14. 01:40 „Karo vilkai. Li-
kvidatoriai IV“ (7) (kart.). N14. 02:30 „Ka-
ro vilkai. Likvidatoriai IV“ (8) (kart.). N14. 
03:15 Muzikinė kaukė. Geriausieji (kart.).

Sekmadienis, gegužės 21 d. 
06:30 Baltijos galiūnų čempionato 

III etapas. Telšiai (kart.). 07:30 Sveikatos 
kodas. 08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 
„Viena už visus“ (137). N-7. 09:35 „Ame-
rikos mieliausieji“ (6). 10:35 „Džekas Ha-
na kviečia į gamtą“ (73). 11:05 „Džekas 
Hana kviečia į gamtą“ (74). 11:35 „Dže-
kas Hana kviečia į gamtą“ (75). 12:05 
„Džekas Hana kviečia į gamtą“ (76). 
12:35 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 13:05 
Akivaizdu, bet neįtikėtina. 13:35 Svei-
kinimai. 16:15 „Kas žudikas? Baudžia-
mosios bylos“ (29). N-7. 17:25 Muchta-
ro sugrįžimas. N-7. 18:30 „Paskutinis 
faras“ (35). N-7. 19:30 „Ekstrasensų 
mūšis“ (3). N-7. 21:50 Beverli Hilso po-
licininkas. N-7. 00:00 „Gyvi numirėliai“ 
(13). N14. 01:00 „Gyvi numirėliai“ (14). 
N14. 02:00 Mirtinoji (kart.). N14. 03:30 
Paranormalūs reiškiniai. Vaiduoklio di-
mensija (kart.). N14.
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Neįgalieji  
pasaulyje

Britų sosto paveldėtojas 
ir garsi amerikiečių dai-
nininkė pakvietė atkreip-
ti dėmesį į psichikos svei-
katos problemas, skatin-
ti atvirumą ir toleranciją. 
Juodu viešai ir labai jaut-
riai kalbėjo šia tema. Tai 
nebuvo teoriniai svarsty-
mai. Tragiškos patirtys 
gali sugriauti ir įžymy-
bių gyvenimus, juk ir jie 
tėra tik žmonės, tokie pat 
jaut rūs ir pažeidžiami.

„Dievuliau, padėk man pradėti 
lankyti futbolą“, – prieš beveik 
trisdešimt metų laikydamasis 
mamos rankos ir žvelgdamas 
į „Žalgirio“ stadiono vartus ty-
liai sau po nosimi kartojo ma-
žasis Ernestas. Prie pat įėjimo į 
„Žalgirio“ stadioną jis labai jau-
dinosi, ar priims į treniruotes, 
nes suprato, kad yra kitoks. Er-
nestą priėmė. „Ir labai palaikė, – 
skuba perspėti jis. – Visada jau-
čiausi visavertis futbolo žaidėjas 
tarp savo bendraamžių...“ 

Jis pasakoja, kad paauglys-
tėje neretai sulaikdavęs paty-
čių. Jį šaukdavo įvairiausiomis 
žodžio „berankis“ formomis. 
Tuo metu tai labai žeisdavo. Bet 
laikui bėgant Ernestas suprato, 
kad nėra ko bijoti ir slėpti. Še-
šiolikmetis Ernestas nusprendė 
atsisveikinti su futbolu ir savo 
jėgas išbandyti lengvojoje atle-
tikoje. Pradėjo lakstyti miškais, 
parkais.

Šiuo metu jis gyvena inten-
syvų sportinį gyvenimą, nes 
ruošiasi didžiausiam savo gy-
venimo iššūkiui – rugpjūčio 
mėnesį vyksiančiam „Ironman“ 
triatlonui. „Mane pakerėjo idėja 
apie dalyvavimą „Ironman“ var-
žybose: 2 kilometrai plaukimo, 
90 kilometrų minama dviračiu 
ir 21 kilometras bėgama. Šie 
skaičiai mane žavi, sakė E. Če-
sonis. – Noriu save išbandyti, 
parodyti kitiems, kad nėra nie-
ko neįmanomo. Tiesiog noriu, 
kad visi sužinotų, kad tai ga-
li įveikti ir žmogus su negalia.“

„Nežinau, ar žmogaus or-
ganizmas žino savo ribas. Ti-
kiu, kad nėra nieko neįmano-
mo. Jaučiau tai seniai, sporta-
vau visą savo gyvenimą, ir ne-
svarbu, ar esi be rankos, ar be 
kojos, tereikia tikėti, kad tu ga-
li. Aš tikiu, todėl noriu, kad pa-
tikėtų kiti“, – ryžtingai kalbėjo 
E. Česonis.  

Savo negalią Ernestas pavertė stiprybe 
Portale www.tv3.lt Mantas Stankevičius rašo apie kairės rankos 
neturintį vyriškį, kuris, įveikęs kompleksus dėl savo kitoniškumo, 
svajoja apie įspūdingas sportines pergales. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąPrincas Viljamas ir 
Lady Gaga atvirai – apie 
psichikos negalavimus

Tu ne vienas
Princo Viljamo, jo žmonos 

Katerinos ir princo Hario įsteig-
tas fondas turi vieną tikslą – su-
laužyti tabu apie psichikos ligas. 
Karališkasis fondas organizavo 
ir neseniai internete įvykusią ak-
ciją, per kurią princas Viljamas 
ir Lady Gaga atvirai pasipasako-
jo savo išgyvenimus, skaudžias 
patirtis, net prievartą.

Tikimasi, kad ir kiti žmo-
nės ims pasakoti savo istorijas. 
Net ir tie, kurie jaučiasi vieniši, 
nelaimingi, nesuprasti, suvoks, 
kiek daug draugų, pažįstamų, 
giminaičių irgi rungiasi su psi-
chikos problemomis. Visa tai 
vyksta ne Marse, bet šalia. Tavo 
negalavimai nėra kažkokie ypa-
tingi. Tu nesi vienas. Kalbėk, iš-
sipasakok...

„Totaliame chaose“:  
ir įžymybės verkia

Britų princas ir pop muzikos 
karalienė buvo pakviesti kalbėti 
šia tema, nes yra žinomi, popu-
liarūs, mylimi. Jų žodžiai krenta 
tiesiai į širdį. Bet yra ir daugiau 
priežasčių.

Lady Gagai buvo 19, kai ją 
išžagino. Ji iki šiol kovoja su de-
presija ir potrauminiu stresu.

Viljamo brolis Haris neseniai 
prisipažino, kaip jam buvo sun-
ku žuvus mamai – princesei Dia-
nai. Jis visokiais būdais tramdė 
emocijas ir tikėjosi taip atsikra-
tyti žlugdančių minčių. Šiandien 
princas jaučiasi neblogai, tačiau 
porą metų po netekties gyveno, 
kaip jis sako, „totaliame chaose“ 
ir bet kurią minutę galėjo palūž-
ti. Tai kėlė didelį rūpestį visai ka-
rališkai šeimai.

Daug žmonių neįstengia 
įveikti savo problemų

Kaip vyko didelio atgarsio 
pasaulyje sulaukusi akcija? La-

dy Gaga iš savo namų virtuvės 
Los Andžele internetu skambi-
na Viljamui. Gurkšnodama kavą 
ji sėdi prie kompiuterio, už nu-
garos – viryklė, prieskoniai, vir-
tuvinės spintelės. Princas laukė 
skambučio kabinete Kensingto-
ne. Jį supo šeimos nuotraukos 
ir paveikslai tikrai karališkame 
interjere.

Lady Gaga sakė, kad susi-
domėjusi perskaitė britų fondo 
surinktas tragiškas negalavimų 
istorijas. Tie pasakojimai daini-
ninkei priminė, kaip stipriai psi-
chikos svyravimai veikė jos pa-
čios gyvenimą.

„Katerina, Haris ir aš jaučia-
me, kokia svarbi ši tema, – sa-
kė Viljamas. – Daug žmonių ne-
įstengia įveikti savo problemų 
ir keliauja įvairių priklausomy-
bių link.“

Lady Gaga neslepia: ji gyvena 
su potrauminio streso komplek-
su ir šio streso sukelti sutrikimai 
nuodija jos gyvenimą. Apie tai ji 
papasakojo savo tinklapyje.

„Tavo atvirumas sujaudino, – 
pakomentavo Viljamas. – Labai 
drąsu pasakoti apie savo išgyve-
nimus ir emocijas. Kaip jauteisi 
po tokios išpažinties?“

„Iš pradžių labai nervinau-
si, – atsakė dainininkė. – Papa-
sakojau viską, kaip yra iš tikrųjų. 
Kas rytą labai sunkiai pabundu, 
o tai, kaip ruošiuosi išeiti į sce-
ną, net sunku papasakoti. Psi-
chikos negalia sustiprina gėdos 
jausmą. Jauti, kad su tavim kaž-
kas ne taip. Bandai nusiramin-
ti: nagi pažiūrėk, kiek turi gra-
žių ir ypatingų daiktų! Turėčiau 
būti laiminga, bet nesu. Rytais 
pabundu tokia liūdna, pavargu-
si, nerami, vos įstengiu mąstyti. 
Bet visa tai yra mano dalis. Vis-
kas gerai.“

Viljamas padėjo jaunesnia-
jam broliui, kuris paauglystėje 

išgyveno įvairių nervinių sukrė-
timų. Patarė kreiptis į gydytojus. 
Todėl ir žino: kai „ima nervai“, 
vienas iš svarbiausių dalykų – 
pokalbiai. Jie padeda atsiverti ir 
įveikti baimę.

„Taip, tai labai svarbu, – pri-
taria dainininkė. – Ir gerai, kad 
daugiau neslepiame savo nega-
lavimų. Pradėjome apie tai kal-
bėti – tai svarbiausia. Gerai, kad 
pradėjome. Žmonės supras, 
kad galima apie tai diskutuoti, 
svarstyti.“

Žmonės yra žmonės
Problemos, sunkios situaci-

jos gali užgriūti bet ką – papras-
tą žmogų ir žvaigždę, tekinto-
ją ir princą. Karališka šeima sa-
vo drąsa tikrai rodo pavyzdį vi-
siems. Nesislėpkime, kalbėkime, 
įveikime!

Puikioji Viljamo žmona Ka-
terina, kuriai, rodos, tik gulbės 
pieno trūksta, pasitaikius pro-
gai papasakojo: „Pirmas vai-
kas visiškai pakeičia tavo gy-
venimą. Aš nebuvau tam pasi-
ruošusi. Kelias dienas išvis ne-
žinojau, ką daryti su kūdikiu.“ 
Išties protinga moteris! Galima 
įsivaizduoti, kad jos žodžiai pa-
dėjo ne vienai sutrikusiai ma-
mytei, jau patikėjusiai, kad yra 
kažkokia prakeikta, nes sutriko 
nuo tokių, rodos, natūralių ma-
mos pareigų.

Susitikime su studentais, 
tarp kurių buvo ir jaunų mamų, 
Katerina pasakė, kad kartais 
jaučiasi siaubingai vieniša. Mat 
daug laiko skiria vaikams, retai 
matosi su draugėmis. „Reikia la-
bai daug jėgų ir ištvermės šiame 
sudėtingame periode“, – tikino 
Katerina, o studentės, auginan-
čios kūdikius, jai plojo ir dėkojo 
už užuojautą ir supratimą.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIkIEnė

31 metų kaunietė Žana Kauno 
kartų namuose apsigyveno dau-
giau nei prieš dvejus metus. Jai 
pripažinta lengva protinė nega-
lia. Be to, ji serga epilepsija.

Vos gimusios Žanos atsisakė 
tikroji motina, todėl mažylė au-
go Kauno kūdikių, vėliau – vai-
kų globos namuose. Sulaukusi 
šešiolikos pradėjo lankyti Kau-
no statybininkų mokyklą, įsi-
kūrė jos bendrabutyje. Netru-
kus po to mergina apsigyveno 
pas globėjus. Namuose, kuriuo-
se praleido devynerius metus, 
ji ir pastojo. „Sužinoję, kad lau-
kiuosi, labai pyko“, – Žana neno-
rėjo prisiminti ne tik tos dienos, 
bet ir vaiko tėvo negalią turin-
čio globėjų sūnėno. Tačiau sū-
neliu Mindaugu ji nuoširdžiai 
rūpinasi. 

„Neįsivaizduoju, kaip galė-
čiau be jo gyventi“, – sako mo-
teris. 

Pasak Kauno kartų namų di-
rektorės Ilonos Veronikos Kli-
mantavičienės, šiuose namuo-
se mamos gyvena maždaug iki 
metų. Žana viršijo visus gali-
mus terminus, todėl ji turės 
kraustytis. Kad ir kaip mylėtų 
sūnų, viena jo išauginti nepa-
jėgs. Ne dėl noro stokos, o dėl li-
gos, todėl jei neatsiras globėjai, 
kurie pasirūpintų jais abiem, 
laukia pabaiga, apie kurią gal-
vojame paskiausiai“, – atsiduso 
direktorė. Išsipildžius minėtam 
scenarijui, berniukas, kuris yra 
visiškai sveikas, keliaus pas glo-
bėjus, o jauna moteris – į sava-
rankiško gyvenimo namus as-
menims su protine negalia.

„Žinau, kad tuose namuo-
se sąlygos neblogos, žinau, kad 
gyvendama juose galėčiau su-
sitikti ir žaisti su sūneliu, bet... 
ne, ne, nenoriu apie tai net gal-

voti“, – motinos žvilgsnis trans-
liavo pagalbos šauksmą.

Netrukus sužinojome, kad 
Kauno kartų namų socialinė 
darbuotoja Žanai padėjo sutvar-
kyti visus reikiamus dokumen-
tus bendrabučiui gauti. Deja, net 
ir sulaukus teigiamo atsakymo, 
naujosiose erdvėse neįgalumą 
turinti moteris viena gyventi 
negalėtų.

„Jai sunkiai pavyko atrakinti 
buto duris, o ką jau kalbėti, kad 
už jų Žana liktų viena su Min-
daugu, – sąlygas globėjams ėmė 
vardyti įstaigos darbuotoja. – Ne-
būtina su ja praleisti 24 valan-
das per parą. Pakaktų ateiti ke-
lis kartus per dieną. Juk jei kitos 
mamos numato kelis žingsnius į 
priekį, Žana to nesugeba padary-
ti. Ko ji išmoksta, tą daro puikiai, 
bet, kai yra ekstremalios situaci-
jos ar reikia daugiau loginio mąs-
tymo, ji paprasčiausiai sustoja.“

R. Marazienė prisiminė šią 
žiemą, kai, užšalus vežimėlį 
glaudžiančio sandėliuko durims, 
Žana nusprendė, kad geriausia 
išeitis nevesti mažylio į darže-
lį. „O kiek dar panašių situacijų 
būta. Nieko nesakiusi, sergantį 
vaiką į darželį nuvedė. Ne kartą 
ir į šlapią vežimą berniuką sodi-
no“, – rankomis skėstelėjo soci-
alinė darbuotoja.

Ne visas situacijas Žana ver-
tina blaiviai, bet Mindaugėlį ji la-
bai myli: skaito vaikiškas kny-
gas, žaidžia, visuomet rengia 
švariais drabužiais, keičia saus-
kelnes, gamina maistą. Negaili 
bučinių ir stiprių apkabinimų.

„Mama būti sunku, bet ir 
labai smagu, todėl vis kartoju 
Mindaugėliui, kaip smarkiai jį 
myliu“, – nuoširdžiai Žana prie 
savųjų lūpų priglaudė sūne-
lio galvą.

Neįgali mama turi tik vieną svajonę
Šarūnė Kutinskaitė-Būdavienė portale www.kaunodiena.lt rašo 
apie proto negalią turinčios mamos svajonę pačiai auginti sūnų. 

Princas Viljamas ir Lady Gaga atvirai pasipasakojo savo išgyvenimus.

2017 m. gegužės 4–7 d. 
Vengrijos mieste Egeryje vy-
kusiose neįgaliųjų sunkiosios 
atletikos Pasaulio taurės var-
žybose jaunasis atletas iš Lie-
tuvos Egidijus Valčiukas (svo-
rio kategorija iki 54 kg) iškėlė 
115 kg ir savo amžiaus grupė-
je laimėjo aukso medalį. Tai ne 
pirma šio sportininko pergalė. 
Pernai Europos jaunių, jauni-
mo ir suaugusiųjų klasikinės 

jėgos trikovės čempionate jis 
pagerino net tris pasaulio re-
kordus ir taip pat tapo čempio-
nu. Panašūs sportininko pasie-
kimai buvo ir 2015 m.

133 cm ūgio 52 kg sverian-
tis sportininkas – Kelmės rajo-
no Šaukėnų Vlado Pūtvio-Put-
vinskio gimnazijos moksleivis. 
Sportininko treneris – Antanas 
Gricius.

„Bičiulystės“ inf. 

Neįgaliųjų  
sportas

Lietuviui – aukso 
medalis
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Prie kūrybos 
šaltinio

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

Gyvenimas –  
tai laukimas

Pavasaris
Skamba pavasario juokas
Tartum gyvasis šaltinis. 
Pirmosios gėlės šoka 
Ant bundančios 
Žemės krūtinės.
Širdys nusimeta gruodą,
Pumpuru pirmu ištrykšta.
Palikusios tuštumą juodą
Bėga į pievas jaunystės.
Pamiškės pilnos žibučių,
Mėlynos ugnys liepsnoja,
O iš padangės skambučiai
Vyturio krenta po kojom. 

Minu taką
Turtinga aš
Savam pasauly,
Beturtė žemės glėbyje.
Užtenka man
Po saule saulės
Ir kieto grumsto kelyje.
Apsvaigusi nuo liepų kvapo,
Lyg nuo brangiausio vyno,
Minu aš savo ilgą taką
Per žemės tankumyną.
Ir nežinau, 
Ar aš laiminga...
Kaip laimę kas supranta.
Gal tiktai 
Siauro liepto stinga 
Pasiekti naują krantą. 

Merkys
Merkys vis plėšia vagą
Per Dainavos dirvoną.
Vakaro saulėj dega
Banga karštai raudona.

Ir plauna basas kojas
Piliakalniui seneliui, 
O volungės kvatojas,
Keleiviui rodo kelią.

Per žalią pievos žolę
Ir pro beržyno guotą,
Pro šiltą bebro guolį,
Pro ąžuolą šakotą.

O ant Merkinės kalno 
Kadais pilis stovėjo.
Ji gynė nuo kryžiuočių,
Nuo pilko šiaurės vėjo. 

Grįžtu iš begalybės
Dar noriu šitiek daug – 
Tiesos ir amžinybės.
Dar aukščio jausmas
Mano širdžiai svetimas.
Galaktikom grįžtu iš begalybės
Ir rytmečio rasa
Vėl nusiprausti pratinuos.
Ištroškusi šviesos –
Geriu padangės mėlį
Ir saulės spindulius 
Susižeriu į saują.
Ištroškusi vandens –
Pagaunu šaltinėlį
Ir visą jį
Lig dugno išragauju. 

Sugrįžimas
Išsakai savo mintį
Ir daros lengviau.
Kitai minčiai
Vieta atsiranda.
Išeini ant kalvos 
Ir matai daug toliau,
Tavo žvilgsnis
Lyg paukštis skrenda.
Liečia mišką,
Palaukę ir taką,
Ir upelio 
Vingiuojantį siūlą.
Ir girdi, lyg kažkas
Tyliai šneka
Ir sugrįžti 
Į tėviškę siūlo.

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Pavasaris.
Jo dvelksmas lyg glamonė.
Laukimas.
/G. Dauginienė/

Taip ryškiai saulėje švyti pie-
nių žiedai. Toks mielas akims jų 
geltonumas.Visą savo gyvenimą 
norėjau geltonos spalvos sukne-
lės, bet neturėjau. Šiandien, bi-
čiuli, tu man ją atvežei. Sakei, tą 
pakuotę benzino kolonėlėje prie 
mašinos radai. Žinau, kad buvo 
ne taip. Nupirkai ją man, norėda-
mas padaryti malonią staigme-
ną. Koks tu pastabus žmogus. 
Tik vieną kartą, tai buvo taip se-
niai, kalbėjome apie spalvas. Aš 
pasakiau tau savo svajonę, taip 
pat kad mano mylimiausia spal-
va – geltona. Apsivilkau ir pra-
virkau. Visa prapuoliau sukne-

lėje. Mes taip retai susitinkame. 
Išsiskyrę manome, kad už kelio-
likos metų pamatysime tą pa-
tį veidą, tas pačias kūno linijas. 
Metai po truputį mus „nuvalgo“. 
O kai ką net ir labai...

Nustebęs, bičiuli, sakei: „Ko-
kia tu trapi, vėjas gali nupūst.“ – 
„Nebijok, – sakau, – uždaryta gy-
venu.“ – „Aš galvojau, pasipuoši 
ta suknele, o aš galėsiu pavadinti 
Tave gražiausia gėle.“ Menu tuos 
žodžius iš slėnio vaikystės. Ma-
lonu juos išgirsti. Prisiminimais 
nugrimzt į marias.

Tada, kai aš savaites, mė-
nesius pasikelti iš lovos nega-
lėjau, sakei: „Tu vis guli ir guli. 
Gal vaistų negeri?“ – „Geriu, bi-
čiuli, – sakiau, – geriu ir atsikelti 
žadu. Laukti reikia.“ Sakei man: 
„Laukti nusibodo. Noriu, kad da-

bar būtum sveika. Tu pasistenk 
greičiau.“ O, Dieve, kaip sten-
giausi. Ir artimieji rankų nenu-
leido. Trynė kūną visokiais už-
pilais. Mirkau žolių voniose va-
karais. Pamažu kėliausi gyventi.

Pasėdėjom. Pakalbėjom. 
Greit prabėgo susitikimo valan-
dos. Tu uždėjai man ranką ant 
galvos ir sakei: „Kaip greitai bė-
ga gyvenimas. Man laikas keltis. 
Iki kito karto.“ 

Nepamiršk. Pažiūrėk, bičiu-
li, koks skaidrus padangės mė-
lis. Plaukia baltas debesėlis per 
Dangaus marias. Laikas tuoj va-
karą atneš. 

Lik sveikas, bičiuli. Toks jau 
mūsų likimas. Tau kelionėje – 
sėk mės. Man lieka langas, o lan-
ge – laukimas.

Stefanija FEduLAItė

Mūsų šalį, be abejonės, val-
do... Girdžiu, kaip dauge-

lis jau sako: pinigai. Ne, mus vi-
sus valdo baimė. Neveltui sako-
ma, kad baimės akys didelės. 
Argi tik akys? O kur ausys? Juk 
išgirstame dar daugiau baisių 
dalykų nei pamatome. Jau dve-
ji metai kaip Lietuvos gyven-
tojai yra gąsdinami PVM mo-
kesčio lengvatų šildymui pa-
naikinimu. Prezidentei pareiš-
kus savo tvirtą nuomonę, da-
bar jau ir premjeras suabejojo, 
bet baimės sėkla ne tik pasėta, 
bet jau gerokai išsikerojusi ir 
net septyniems šimtams tūks-
tančių žmonių gadina nervus. 
Tai tik mažas pavyzdukas, kaip 
žmonės sąmoningai ar nesąmo-
ningai gąsdinami. Tik pabandy-
kime paskaičiuoti, kas ko bijo 
ir viskas taps aišku kaip sau-
lėtą dieną. 

Kai buvau vaikas, įsivaizda-
vau, kad būtent mažieji turi dau-
giausiai baimių: gauti pylos iš tė-
vų, mokytojų, kaimynų, vyresnių 
už juos, dar tamsos ir pabaisų. 
Buvau naivus. Su metais baimių 
skaičius, o ypač svoris, augo. Abi-
turientai bijo neišlaikyti egzami-
nų, neįstoti į universitetą, studen-
tai kaip velnias Kryžių kalno bi-
jo dėstytojų, dekanų, profesorių, 
negauti stipendijos,  bendrabu-
čio, likti be pinigų. Merginos bijo 
prarasti nekaltybę arba atvirkš-
čiai – kad gali niekas nesikėsinti 
ją atimti. Jos bijo neturėti vaikino 
arba pasirinkti ne tą, jų nevertą 
patiną. Jaunuoliai ir jaunuolės  
bijo atrodyti ne tokie „kieti“ kaip 
bendraamžiai. Karjeros siekian-
čios jaunos šeimos bijo susilauk-
ti gandro apsilankymo. 

Bet visa tai niekai lyginant 
su tuo, kiek ir ko bijo jau visiš-
kai fiziškai ir protiškai subren-
dę suaugusieji. Štai koks jų su-
trumpintas baimių sąrašas: bi-
joma negauti darbo ar jo netek-
ti, kad aprėks viršininkas, kad 
išleis atostogauti tik viduržie-
mį, kad gali iškviesti į mokyk lą 
dėl vaikų prikrėstų aibių, kad 
žmona sužinos apie meilužę 
ir atvirkščiai. Bijoma policijos, 
mokesčių inspekcijos, antsto-
lių, gamtos apsaugos inspek-
cijos, kontrolės, auditų, komi-
sijų, tikrinimų, patikrinimų ir 
pertikrinimų, anytų ir uošvių.  
Ateistai bijo kunigų ir davatkų 
pasmerkimo, o tikintieji – Die-
vo bausmių, velnių  ir pragaro. 

Politikai dreba dėl viešumo, 
spaudos ir kad rinkėjai jų neiš-
rinks, o rinkėjai – kad išrinktie-
ji valdininkai juos ir vėl apgaus. 
Benamiai bijo šalčio, beturčiai – 
alkio, turtingieji – bankroto, 
prarasti savo turtus, autorite-
tą ir valdžią. Visa šalis bijo ka-
ro, vienatvės, keistuoliai (o gal 
išminčiai) – ufonautų. Moterys 
bijo pelių, vorų, antsvorio, pa-
senti ir tylos. Žalieji bijo, kad 
žemė pavirs dykuma. Daugu-
ma bijo mirti, o šimtamečiai – 
kad Dievas juos pamiršo. Bijo-
me ekonominės krizės, užterš-
to oro, nesveiko maisto, avarijų, 
gaisrų, gamtos stichijų siautėji-
mo, katastrofų, teroristų išpuo-
lių, sektantų, fanatų, smurtau-
tojų, chuliganų, sukčių ir apga-
vikų, svetimšalių, erkių, bakte-
rijų, virusų, nepagydomų ligų 
ir gydytojų, kurie gali tas ligas 
aptikti. Žiemą vengiame kelti 
koją iš namų dėl slidžių kelių ir 

šaligatvių, o pavasarėjant – dėl 
grėsmingai virš galvų kybančių 
varveklių. Bijome apsinuodyti, 
nuskęsti. Kartais viena baimė 
virsta kita. Štai mano kaimynas 
prisipažino, kad anksčiau bijojo 
tamsos, tačiau kai dabar gauna 
nemenkas sąskaitas už elektrą, 
ėmė bijoti šviesos. Bijome vi-
sų, visur  ir visko, nors moks-
lininkai, filosofai ir psichologai 
bando įrodyti, kad dažniausiai 
nukenčiame nuo savo paties 
veiklos ar neveiksnumo ir la-
biausiai turėtume bijoti savęs. 
Ar dar nepakanka argumentų, 
kad suprastume, kad iš esmės 
paprasčiausiai bijome gyven-
ti? Psichoterapeuto Andrejaus 
Kurpatovo knygoje „Laimė ta-
vo rankose“ perskaičiau mintį, 
kad baimė ne tik vadovauja gy-
venimui, bet ir juo minta. Bai-
su, ar ne? Viena savo prasčiau 
girdinčia ausimi girdėjau, kad 
farmakologai išrado efektyvius 
vaistus nuo baimės, bet niekas 
jų neperka, nes bijo! Įdomu, 
ar perskaitę šį straipsnelį im-
site mažiau bijoti, ar dar dau-
giau? Nuo jūsų tolesnio požiū-
rio į savo baimes ir priklausys, 
ar aš padariau gerą darbą, ar 
atvirkščiai – tik papildomai pri-
gąsdinau. A. Mamontovas vie-
noje dainoje įrodinėja, kad ko 
bijosi, tas ir bus. Jis ne šiaip sau 
sugalvojo tą teiginį. Tokie yra ir 
mokslininkų, tyrinėjančių žmo-
gaus psichiką, vis garsiau išreiš-
kiama nuostata. Laikantis anks-
čiau minėto principo, tapo ma-
dinga bijoti sulieknėti ir pratur-
tėti. Jei jau lemta bijoti, tai bijo-
kime  drąsos ir pasveikti. 

Pranas PLIuškA

Visuotinė baimė

Aldona SABonytė-kAzLAuSkIEnė, Alytaus r.

Konkursui    „Po gimtinės dangum“ 

Ritos Mockeliūnienės nuotr., Šakių r.Gimtinės senas šulinys.


