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Milijonai eurų – rinkimų apylinkėms 
pritaikyti ar baudoms mokėti?

Iki savivaldos, Prezidento, 
Europos Parlamento rinki-
mų liko dar metai, tačiau 
Seimo Neįgaliųjų teisių ko-
misijos pirmininkas Justas 
Džiugelis įsitikinęs – jau 
pats laikas susirūpinti, kad 
savo pilietinę pareigą juo-
se galėtų atlikti ir žmonės, 
turintys negalią. Neseniai 
Vilniaus apygardos admi-
nistracinio teismo priimtas 
sprendimas, kad Vyriausio-
ji rinkimų komisija (VRK) ir 
Vilniaus miesto bei Vilniaus 
rajono savivaldybės neužtik
rino judėjimo negalią turin-
tiems rinkėjams galimybės 
patekti į rinkimų apylinkes, 
perspėja – savo teises ginan-
čių neįgaliųjų kreipimųsi į 
teismus gali stipriai išaugti, 
o atsainus savivaldybių po-
žiūris gali brangiai kainuoti. 

Aplinka visiems

Lietuvos neįgaliųjų draugijoje apsilankę 
latviai: norime čia pasiliktiLietuvos neįgaliųjų draugi-

joje apsilankė grupelė Cėsio 
neįgaliųjų draugijos (Lat
vija) narių. Jie papasako-
jo apie savo veiklas ir neį-
galiųjų rūpesčius Latvijo-
je, domėjosi situacija Lie-
tuvoje, aplankė „Puntuko“ 
gamyklą, Vilniaus miesto 
neįgaliųjų draugiją. 

Integracijos keliu

Seimo nariai Justas Džiugelis ir Radvilė Morkūnaitė įsitikinę, kad turi būti sudaryta galimybė balsuoti visiems visuo-
menės nariams.

(nukelta į 5 psl.)

(nukelta į 5 psl.)

Draugijai išsilaikyti  
labai sunku 

Cėsio neįgaliųjų draugijos 
pirmininko pavaduotoja Silvija 
Circenė pasakoja, kad organi-
zacijai išsilaikyti finansiškai la-
bai sunku – valstybė sumoka už 
patalpas, keletą šimtų eurų duo-
da savivaldybė. Visa kita – nario 
mokestis (7,5 eur per metus) ir 
aukos. Yra galimybė rašyti įvai-
rius projektus – draugija buvo 
gavusi Teterevo, miškų ūkio ir 
kitų fondų finansavimą. Draugi-
jos vadovas Ingulis Balodis sako, 
kad pastaruoju metu imtis nau-
jų projektų organizacija nežada, 
nes finansavimas labai menkas, 
o biurokratijos labai daug. 

Draugijoje yra treniruoklių 
salė, sportuoti padeda kinezite-
rapeutas. Taip pat organizacija 
turi vežimėlių, vaikštynių, kitų 
priemonių, kurių įsigijo pagal 
projektą. Jais organizacijos na-
riai gali naudotis veltui, o kiti – 
susimokėję nuomos mokestį. 
Pasak S. Circenes, anksčiau prie 
techninės pagalbos priemonių 

būdavo didžiulės eilės. Dabar jų 
galima gauti greičiau, tačiau vis 
tiek poreikis yra didelis.

I. Balodis pabrėžia, kad vi-
sos Latvijos neįgaliųjų organi-
zacija paskutiniais metais eg-
zistuoja tik formaliai, negirdė-
ti jokios jos veiklos. Visos ra-
joninės organizacijos tvarkosi 
savarankiškai, yra atskirti ju-

ridiniai asmenys, su savo bu-
halterija. 

Deja, dideliu aktyvumu Ce-
sio neįgaliųjų draugija pasi-
girti negali. Pagrindinė drau-
gijos veikla – išvykos į sporto 
varžybas, ekskursijas, šventes. 
Mezgimo, siuvinėjimo ir pana-
šių veiklų čia nevyksta, nes la-
bai trūksta žmonių aktyvumo. 

Žmonėms  
daug ko trūksta

Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Jelena Ivančen-
ko svečių paklausė, kaip Latvi-
joje gyvena neįgalieji – kartais 
tenka girdėti, kad kaimynė šio-
je srityje lenkia Lietuvą. Patys 
latviai į tokias kalbas reaguoja 
skeptiškai – taip tik per televi-
zorių rodo. 

S. Circenė sako, kad sun-
ku susikalbėti su valdžia – vi-
si sprendimai priimami labai 
lėtai. Pavyzdžiui, Vyriausybė 
pasirašė memorandumą su 
žmonėmis, kuriame buvo iš-
vardintos spręstinos neįga-
liųjų problemos. Deja, visi su-
sitarimai taip ir liko popieriu-
je. Kas mėnesį vyksta minis-
trų susitikimai su rinkėjais 
vadinamojoje žaliojoje salė-
je, tačiau po jų niekas nesikei-
čia – pakalbama abstrakčiomis 
frazėmis ir tiek. Pasak S. Circe-
nes, nėra prasmės ten važiuoti.  

Neatnaujinamose 
patalpose rinkimai 

vyksta 20 metų 
VRK pirmininkė Laura Ma-

tjošaitytė pripažįsta: judėjimo 
negalią turintiems asmenims 

pritaikyta mažiau kaip pusė 
rinkimų apylinkių – 2016 metų 
duomenimis, 700 iš 1700. Pasak 
jos, rinkimų apylinkes parenka 
ne VRK, o saviv aldybės. Nuo jų 
priklauso, kokiuose pastatuo-
se bus balsuojama. Paprastai 
tai viešosios paskirties pasta-
tai, kuriuose gali kasdien lan-
kytis įvairių negalių žmonės, 

todėl, pasak L. Matjošaitytės, 
kyla natūralus klausimas: ko-
dėl šie pastatai iki šiol nebuvo 
pritaikyti visų gyventojų porei-
kiams? VRK pirmininkė paste-
bi, kad kai kuriose savivaldybė-
se tose pačiose patalpose, nieko 
nekeičiant, rinkimai organizuo-
jami 20 metų ir manoma, kad 
tai – normalus dalykas. 

Seimo Neįgaliųjų komisi-
jos narys Algimantas Dumbra-
va taip pat neslėpė nuostabos, 
kad rinkimų dieną per televizi-
ją galima pamatyti reportažų 
iš tokių apleistų balsavimo pa-
talpų, kuriose net elektros nėra. 
Ką jau bekalbėti, kad jos būtų 
pritaikytos žmonės su negalia. 
Parlamentaras stebėjosi: ar to-

kių savivaldybių merai nejaučia 
gėdos, kad vienam svarbiausių 
valstybės įvykių neskirta rei-
kiamo dėmesio? 

L. Matjošaitytės teigimu, 
pareigos tinkamai organizuo-
ti rinkimus nevykdančioms sa-
vivaldybėms VRK negali taiky-
ti nei administracinės atsako-
mybės, nei skirti baudų. Tiesa, 
vienos galimybės esama – įsi-
tikinusi, kad savivaldybė ne-
vykdo reikalavimų, VRK gali 
išnuomoti, nupirkti nuovažas 
ir ne ginčo tvarka iš savival-
dybės išskaičiuoti joms išleis-
tas lėšas. Tačiau šia galimybe 
per 20 metų nė karto nebu-
vo pasinaudota. Savivaldybės 
motyvuoja, kad jų finansai su-
planuoti iki cento, ir nei tais, 
nei kitais metais neturėtų iš 
ko atsiskaityti už VRK nupirk-
tus ar išnuomotus įrenginius.  

Lietuvos neįgaliųjų draugijoje apsilankė grupelė Cėsio neįgaliųjų draugijos (Latvija) narių.
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ĮŽANGA 
Lietuvos neįgaliųjų drau-

gija (toliau – LND) įregistruo-
ta 1996 m. birželio 7 d. Organi-
zacijos buveinė yra Saltoniškių 
g. 31, Vilnius. Identifikavimo ko-
das: 191676690. Draugijos dali-
ninkai yra 64 juridiniai asme-
nys 57 savivaldybėse Lietuvoje.

Draugija yra pelno nesie-
kiantis ribotos civilinės atsa-
komybės juridinis asmuo, ku-
rio tikslas – suburti negalią tu-
rinčius asmenis darbinei, visuo-
meninei bei kultūrinei veiklai, 
spręsti neįgaliųjų reabilitacijos 
klausimus, rūpintis jų mokymu, 
gydymu ir poilsiu.

Draugijos lėšų šaltiniai: 
valstybinis, ES fondų ir savi-
valdybių projektinis finansavi-
mas, parama.

Ataskaitinio laikotarpio pra-
džioje LND dirbo 9, o pabaigo-
je – 5 etatiniai darbuotojai. 

Įstatuose numatytų 
tikslų įgyvendinimas 
LND vykdo tęstines veiklas, 

skirtas neįgaliųjų atstovavimui 
ir jų teisių gynimui, neįgaliųjų 
telkimui bendroms veikloms da-
lyvaujant įvairiuose renginiuo-
se, stovyklose. Bendradarbiau-
dama su atsakingomis valdžios 
institucijomis, privataus sekto-
riaus atstovais bei kitomis vi-
suomeninėmis organizacijomis, 
asociacija teikia siūlymus, pade-
dančius spręsti fizinę negalią tu-
rinčių asmenų problemas. LND 
skiria didelį dėmesį organizaci-
jose dirbančių specialistų kva-
lifikacijos tobulinimui. Organi-
zuojant neįgaliesiems savaran-
kiško gyvenimo įgūdžių stovyk
las, aktyvaus poilsio ir kultūros 
renginius, siekiama ne tik didin-
ti neįgaliųjų socialinį aktyvumą, 
bet ir atkreipti visuomenės dė-
mesį į specialiųjų poreikių tu-
rinčių žmonių problemas, for-
muoti teigiamas nuostatas į ne-
įgaliuosius.

Mūsų prioritetinės grupės – 
fizinių negalių turintieji, neįga-
lūs vaikai ir jaunuoliai, atokiau 
nuo savivaldybių centrų gyve-
nantys specialiųjų poreikių tu-
rintys žmonės, jų artimieji ir šei-
mos nariai.

Per ataskaitinį laikotarpį į 
LND įstojo vienas asocijuotas 
narys – Vilkaviškio krašto neį-
galiųjų draugija. Dabar LND jun-
gia 64 asocijuotus narius 57 sa-
vivaldybėse, ir valdo akcinę ben-
drovę „Puntukas“, 2 LND įsteig-
tas viešąsias įstaigas (VšĮ „Visli-
da“, VšĮ „Bičiulystė“) bei 3 užda-
rąsias akcines bendroves (UAB 
„Negalia“, UAB „Alinva“), 2017 
m. prasidėjo įmonės UAB „Dan-
gija“ likvidavimo procedūros. 

2017 m. įvyko 5 LND valdy-
bos posėdžiai, 3 valdybos posė-
džiai surengti nuotoliniu būdu. 
Visi valdybos sprendimai yra 
įgyvendinti.

Posėdžių metu buvo svars-
tomi šie klausimai:

VšĮ „Vislida“ automobilio 
VW Sharan pardavimas, buvo 
patvirtintos UAB „Alinva“, UAB 
„Dangija“, UAB „Negalia“, VšĮ 
„Bičiulystė“, VšĮ „Vislida“ finan-

sinių veiklų ataskaitos; LND pir-
mininko veiklos bei LND finan-
sinė ataskaitos. Taip pat buvo 
padidintas LND nario mokes-
tis (0,10 euro ct nuo vieno na-
rio). Panaikinta savaitraščio 
„Bičiulystė“ pusmečio prenu-
merata, palikta metinė prenu-
merata. Dėl pabrangusios dar-
bo jėgos, užsakymų sumažė-
jimo bei nuostolingos veiklos 
priimtas sprendimas likviduo-
ti įmonę UAB „Dangija“. Likvi-
datoriumi paskirtas Adas Ga-
vėnia. 2017 m. rugpjūčio 2 d. 
vykusiame posėdyje valdybos 
nariai buvo informuoti apie su-
dėtingą AB „Puntukas“ ūkinęfi-
nansinę padėtį, reorganizacijos 
procesą. Buvo priimtas sprendi-
mas skirti AB „Puntukas“ finan-
sinę paramą. Paramos panau-
dojimas buvo pagristas atitin-
kamais dokumentais. Vykdant 
Neįgaliųjų asociacijų veiklos rė-
mimo projektą bei organizuo-
jant savarankiškumo ugdymo 
stovyklas Šventojoje, draugija 
naudoja autobusą Neoplan 116, 
kurio techninė būklė yra blo-
ga. Tam, kad autobusas atitiktų 
visus techninius reikalavimus, 
reikia didelių finansinių inves-
ticijų (vien jo nudažymo išlaidos 
siektų 8 tūkst. Eur). Buvo priim-
tas sprendimas įsigyti naujesnį 
autobusą, su gamykliniu keltu-
vu neįgaliesiems. 

2017 m. LND užsakė ir atli-
ko draugijos veiklos bei finan-
sinį patikrinimą už 2014–2017 
metus. Audito metu buvo nusta-
tyta nusikalstamos veiklos po-
žymių, t.y. pinigų grobstymas 
iš Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
sąskaitų. Valdybai buvo prista-
tytos patikrinimo išvados bei 
informuota, kad LND kreipsis į 
atitinkamas institucijas dėl bau-
džiamosios bylos iškėlimo nusi-
kalstamą veiką vykdžiusiems 
asmenims. Teismas priėmė LND 

prašymą, šiuo metu vyksta iki-
teisminis tyrimas.

Posėdžio metu buvo svars-
tomi VšĮ „Bičiulystė“ prenume-
ratos klausimai. Paskutiniais 
metais savaitraštis nebesuren-
ka 3 tūkst. prenumeratorių. Bu-
vo diskutuojama, kokių priemo-
nių imtis, siekiant išlaikyti sa-
vaitraščio tolesnį egzistavimą.

INFORMACIJA APIE LND 
NARIUS 

2012 m. LND priklausė 27 629 
nariai, 2016 m. bendras narių 
skaičius sumažėjo iki 23 927, o 
2017 m. – iki 23 162. LND narių 
skaičius per metus sumažėjo ne-
žymiai, tačiau vaikų su negalia, 
palyginti su 2016 m., sumažėjo 
daugiau negu 50 procentų.

Kaip ir 2016 metais, didžio-
ji dalis neįgalių LND narių yra 
vyresnio amžiaus. Todėl išlieka 
aktualus jaunesnių narių įtrau-
kimo į organizacijos veiklą klau-
simas (1 lentelė). 

SOCIALINĖS 
REABILITACIJOS 

PASLAUGŲ 
NEĮGALIESIEMS 

BENDRUOMENĖJE 
PROJEKTAI

2017 m. 62 asocijuoti nariai 
iš 63 teikė paraiškas 57 savival-
dybėms gauti finansavimą So-
cialinės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenėje 
projektams įgyvendinti. 

LND DARBUOTOJAI 
IR SUTEIKTOS 
PASLAUGOS

LND administracijoje nuolat 
dirba vidutiniškai 8 kvalifikuo-
ti darbuotojai, o esant poreikiui 
projektinėms veikloms vykdy-
ti papildomai įdarbinami pro-
jektų vykdytojai. 2017 m. dar-
buotojų buvo padaugėję iki 13 
asmenų. LND nuolat aktyviai 
ir kvalifikuotai atstovauja tiek 
savo nariams, tiek visiems ne-
įgaliesiems, rūpinasi, kad būtų 
užtikrintos jų lygios galimybės 
siekti mokslo, darbinio užimtu-
mo, garantuota medicininė pa-
galba bei socialinė rūpyba. 

LND darbuotojai nuolat ren-
ka ir teikia savo nariams ir vi-
siems neįgaliesiems jiems rū-
pimą informaciją, konsultacijas 
teisiniais ir kitais klausimais bei 
praktinę metodinę pagalbą raš-
tu, žodžiu, pagal galimybes – ir 
atvykdami pas juos.

LND darbuotojai visuome-
niniais pagrindais dalyvauja 
Techninės pagalbos neįgalie-
siems centro ekspertų komisi-
joje, Neįgaliųjų reikalų tarybos, 
Europos Sąjungos fondų inves-
ticijų veiksmų programos ste-
bėsenos komiteto, Visuomeni-
nės aplinkos pritaikymo komi-
sijos, Socialinių reikalų komisi-
jos veikloje, neįgaliųjų teises gi-
na ir kitose darbo grupėse, pasi-
tarimuose bei susitikimuose su 
politikais, valdžios atstovais ir 
pačiais neįgaliaisiais.

Nuo 2016 m. gegužės mėn. 
pradėjau eiti pirmininkės pa
reigas. Šias pareigas vykdau vi-
suomeniniais pagrindais. Ats-
tovaudama LND asocijuotiems 
nariams aktyviai dalyvauju 
įvairiuose susitikimuose, posė-
džiuose. 2017 m. daug dėmesio 
skyriau LND veiklos organizavi-
mo gerinimui, darbuotojų atsa-
komybės didinimui. 2017 m. bu-
vo parengtos ir patvirtintos vi-
daus darbo tvarkos taisyklės ir 
darbuotojų pareiginės instruk-
cijos. Buvo sudaryta nauja viešų-
jų pirkimų komisija ir jos darbo 
reglamentas, taip pat patvirtin-
tos mažos vertės viešųjų pirki-
mų taisyklės bei LND supapras-
tintos viešųjų pirkimų taisyklės. 
Siekiant padidinti projektų vyk-
dytojų, teikiančių metodinę pa-
galbą asocijuotiems nariams, at-
skaitingumą, 2017 m. kovo mėn. 
savo potvarkiu patvirtinau akto 
formą, kurią LND projekto vyk-
dytojai, teikiantys metodinės 
pagalbos paslaugas asocijuo-
tiems nariams, privalo užpildy-
ti ir pateikti kaip ataskaitą apie 
atliktą darbą ir rezultatus. Per 
metus buvo surengta 20 tokių 
susitikimų. 

Audito metu sužinojusi apie 
tai, kad ankstesniais metais 
LND buhalterės atliktos pinigi-
nės operacijos galimai yra netei-
sėtos, nedelsiant pranešiau val-
dybai, o jai pritarus, kreipiausi į 
teisėsaugos institucijas dėl kal-
tų asmenų nustatymo ir žalos 
LND atlyginimo.

Gavusi audito pastabas atli-
kau visus reikiamus veiksmus 
trūkumams pašalinti. Visos au-
dito pateiktos rekomendacijos 
yra įgyvendintos. Buvo pakeis-
ta potvarkių saugojimo vieta, 
sugriežtinti dokumentų patei-
kimo buhalterijai reikalavimai. 
2017 m. mano darbas, be su pro-
jektu susijusių veiklų, buvo tie-
siogiai nukreiptas į LND veik los 
bei organizacinės struktūros 
gerinimą, darbo santykių reg
lamentavimo tobulinimą, turto 
naudojimo efektyvumo didinimą 
bei vidinės kontrolės stiprinimą.

NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ 
GYNIMAS

LND teisininko 
vykdomos veiklos tikslas 

ir uždaviniai:
• per asociacijos veiklą, tei-

sės aktų stebėseną atstovauti ir 
ginti neįgalių žmonių pilietines, 
socialines, ekonomines teises;

• per aktyvų dialogą su val-
džios institucijų atstovais siek-

ti, kad Lietuvoje būtų įtvirtin-
tos JT Neįgaliųjų teisių konven-
cijos nuostatos ir užtikrinamas 
tinkamas neįgaliųjų teisių įgy-
vendinimas;

• teikti teisinę ir kitą aktu-
alią informaciją ir pagalbą LND 
asocijuotiems nariams bei ki-
tiems negalią turintiems asme-
nims;

• dalyvauti įvairiuose ren-
giniuose, darbo grupėse, susi-
tikimuose;

• vykdyti LR teisės aktų tai-
kymo stebėseną, teikiant pa-
siūlymus atsakingoms institu-
cijoms dėl teisės aktų tobulini-
mo ir efektyvesnio jų taikymo 
praktikoje.

2017 m. LND teisininkas da-
lyvavo seminaruose ir moky-
muose, susijusiuose su praktiniu 
Darbo kodekso įgyvendinimu, 
viešųjų pirkimų vykdymo po-
kyčiais, neįgaliųjų teisių užtikri-
nimu bei paslaugų tobulinimu. 

Kaip ir ankstesniais metais, 
LND, atstovaudama savo narių 
interesams ir teisėms, teikė pas-
tabas ir pasiūlymus įvairiems 
teisės aktų projektams tobu-
linti. Galima paminėti keletą iš 
jų: dėl neįgaliųjų aprūpinimo 
techninės pagalbos priemonė-
mis ir šių priemonių įsigijimo 
išlaidų kompensavimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo; dėl LR pa-
ramos būstui įsigyti ir išsinuo-
moti įstatymo; dėl LR Vyriau-
sybės programos įgyvendini-
mo plano patvirtinimo; dėl am-
bulatoriniam gydymui skiriamų 
vaistinių preparatų ir medici-
nos pagalbos priemonių bazi-
nių kainų apskaičiavimo tvar-
kos aprašo ir kt.

LND teisininkas 2017 m. ne-
įgaliųjų interesams atstovavo 
Darbo biržos Socialinių įmo-
nių reikalų komisijoje bei dar-
bo grupėje dėl darbingumo ly-
gio nustatymo kriterijų aprašo 
tobulinimo.

Tiesioginis neįgaliųjų 
asmenų atstovavimas 

institucijose
Neįgaliųjų interesai buvo ats-

tovaujami ir tiesiogiai. Pateik-
ti skundai: dėl diskriminacijos 
negalios pagrindu darbovietėje 
Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnybai; Netekto darbingumo 
ir neįgalumo nustatymo tarny-
bai dėl asmens automobilių sta-
tymo kortelės išdavimo; mamai 
atstovauta teikiant skundą Lygių 
galimybių kontrolieriaus tarny-
bai dėl sūnaus su negalia lygių 
galimybių mokytis bendrojo la-
vinimo mokykloje; Neįgaliųjų 
reikalų departamento prašymu 
suteikta skubi teisinė pagalba 4 
asmenims; Vilniaus miesto savi-
valdybei pateikti 2 skundai dėl 
sunkią negalią turinčio vaiko dis-
kriminacijos švietimo įstaigoje.

Kreipimasis į 
institucijas, Seimo 

narius
LND iniciatyva kreiptasi į 

įvairias institucijas, Seimo na-
rius: dėl šalpos pensijų ir tiks-
linių kompensacijų didinimo  

LIETUVOS NEĮGALIŲJŲ DRAUGIJOS PIRMININKO IR VALDYBOS
2017 M. VEIKLOS ATASKAITA 

1 lentelė (nukelta į 3 psl.)

Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Jelena Ivančenko.
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(į Socialinės apsaugos ir darbo 
ministeriją); dėl saugaus eis-
mo automobilių keliais įstaty-
mo pakeitimo projekto (į Seimo 
narį Valerijų Simuliką); dėl or-
topedijos techninių priemonių, 
kurių įsigijimo išlaidos kom-
pensuojamos iš Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo lėšų 
(į Valstybinę ligonių kasą); dėl 
negalią ir specialiųjų poreikių 
turinčių vaikų ugdymo kokybės 
gerinimo, ugdymo formų plėt
ros (į Švietimo ir mokslo minis-
teriją), pateiktas prašymas Vil-
niaus miesto savivaldybei dėl 
Grigiškių neįgaliųjų draugijos 
patalpų gerinimo.

Teisinės konsultacijos vyko 
telefonu, el. paštu ir bendrau-
jant tiesiogiai. 2017 m. netiesio-
giai buvo suteiktos 129 paslau-
gos, tiesiogiai konsultacijos su-
teiktos 20 asmenų.

VIEŠINIMO 
(ŠVIETĖJIŠKOS) 

VEIKLOS 
ORGANIZAVIMAS

Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektų 

stebėsena
Įgyvendinant Neįgaliųjų 

asociacijų veiklos rėmimo pro-
jektą, neįgaliųjų teisių gynimo 
ir atstovavimo veiklą, neįgalių-
jų asociacijų atstovai vykdė So-
cialinės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenėje 
projektų vertinimo ir atrankos 
stebėseną. Į 2017 m. projektų 
vertinimo ir atrankos stebė-
seną LND delegavo 60 savo or-
ganizacijų atstovų. Neįgaliųjų 
reikalų departamentas atrin-
ko 37 LND stebėtojus į 40 sa-
vivaldybių.

METODINĖS 
PAGALBOS TEIKIMAS 

ASOCIJUOTIEMS 
NARIAMS 

LND yra skėtinė asociaci-
ja, todėl atsakinga už tikslingą 
organizacijų projektams skirtų 
lėšų panaudojimą bei kokybiš-
kų socialinės reabilitacijos pas-
laugų neįgaliesiems ir jų šeimos 
nariams teikimą. Atsižvelgiant 
į tai, per ataskaitinį laikotarpį 
LND administracijos darbuo-
tojos vyko į 20 komandiruočių, 
skirtų metodinei pagalbai skir-
tingose savivaldybėse teikti. 

Dažniausiai pasitaikančios 
pastabos, į kurias asocijuotus 
narius prašome atkreipti dė-
mesį: 

• neatnaujintos 2017 m. 
supaprastintų viešųjų pirkimų 
taisyklės;

• nevykdomi viešieji pirki-
mai;

• neįgaliųjų dienos užimtu-
mo veikla apima mažiau negu 3 
veiklas; 

• į paslaugų gavėjų sąrašus 
įtraukiami projekto vykdytojai;

• nevedami paslaugų gavė-
jų sąrašai;

• kuro išlaidos naudojamos 
išvykoms po Lietuvą;

• nepildomi kelionės lapai;
• nesudaromos savanoriš-

ko darbo sutartys.
Labai gaila, kad asocijuoti 

nariai ne visada ėmėsi veiksmų 
trūkumams pašalinti.

BŪSTO PRITAIKYMO 
NEĮGALIESIEMS 2016-
2018 m. PROGRAMA 
Vadovaujantis Būsto pritaiky-

mo neįgaliesiems 2016–2018 m. 
tvarkos aprašu, buvo pasira-
šyta sutartis dėl asociacijos at-
stovų dalyvavimo savivaldybių 
būsto pritaikymo neįgaliesiems 
komisijų darbe.

Būsto pritaikymui savival-
dybėse prižiūrėti ir dalyvauti 
komisijų darbe atrinkti 25 LND 
atstovai. Per ataskaitinį laiko-
tarpį pritaikyti būstai 189 su-
augusiems ir 43 vaikams.

Pasirašydami būsto pritai-
kymo neįgaliesiems priežiūros 
ir dalyvavimo savivaldybių būs-
to pritaikymo komisijos dar-
be sutartį, atstovai įsipareigo-
jo stebėti komisijos darbą, vie-
šųjų pirkimų konkursus, būstui 
pritaikyti skiriamų lėšų panau-
dojimą ir įsipareigojo ne mažiau 
kaip vieną kartą apžiūrėti kiek
vieno būsto pritaikymo darbų 
eigą. Labai liūdna, tačiau ne visi 
atrinkti atstovai sąžiningai at-
lieka savo pareigas. Dauguma 
atstovų LND nepateikia laiku 
ir tinkamai užpildytų ataskaitų. 
Todėl norėtume paraginti atsto-
vus aktyviai ginti asmenų su ne-
galia teisėtus interesus, susiju-
sius su būsto pritaikymu. 

LND 2017 M. 
NEĮGALIŲJŲ 

ASOCIACIJŲ VEIKLOS 
RĖMIMO PROJEKTAS

(2 lentelė)
2017 m. Šventosios moky-

mo ir reabilitacijos centre vyko 
vaikų ir tėvų (įtėvių), auginan-
čių neįgalius vaikus, stovykla. 
Joje dalyvavo 30 asmenų, iš jų 
16 neįgalių vaikų. Kadangi su-
laukta teigiamų atsiliepimų, ši 
stovykla organizuota jau trečią 
kartą. Stovykla finansuota iš 
Neįgaliųjų asociacijų veiklos rė-
mimo projekto bei rėmėjų lėšų.

Nidoje buvo surengta foto-
grafijos mėgėjų stovykla. Joje 
dalyvavo 17 asmenų, iš jų 13 
neįgaliųjų. 

Rugsėjį Vepriuose (Ukmer-
gės r.) buvo surengta literatų 
kūrybinė stovykla. Kūrybinėje 
stovykloje dalyvavo 24 asme-
nys, iš jų 20 neįgaliųjų.

Informacija apie stovyklas 
buvo skelbiama LND interneto 
svetainėje, socialinio tinklo Fa-

cebook paskyroje ir savaitraš-
tyje „Bičiulystė“.

Aktyvaus poilsio renginiai
Šventojoje buvo surengta 

stovykla „Aktyvus turizmas 
gamtos apsuptyje“. Stovyklo-
je dalyvavo 16 asmenų, iš jų 11 
neįgaliųjų. Stovyklos tikslą – 
supažindinti neįgalius žmones 
su orientaciniu sportu ir propa-
guoti sveiką bei aktyvų laisva-
laikio praleidimo būdą – padėjo 
įgyvendinti ilgametę orientavi-
mosi sporto patirtį turintis Ta-
deušas Šimkovič. 

Kultūros renginiai
Talačkoniuose vyko šven-

tinis renginys, į kurį neįgalieji 
iš visos Lietuvos suvažiavo jau 
46 kartą. Renginyje dalyvavo 1 
216 asmenų, iš jų 1 102 neįgalie-
ji. Renginio metu tradiciškai vy-
ko LND organizacijose sukurtų 
darbelių mugė, kurioje buvo ga-
lima įsigyti įvairių rankų dar-
bo dirbinių, surengtos neįga-
lių fotografų ir dailininkų dar-
bų parodos, koncertavo žinomi 
atlikėjai.

IV ketvirtį skirtingose sa-
vivaldybėse buvo organizuoti 
6 meno kolektyvų konkursai 
„Vilties paukštė 2017“. Finalinis 
koncertas vyko Vilniuje, Len-
kų kultūros namuose. Rengi-
niuose dalyvavo 693 asmenys, 
iš jų 547 neįgalieji. Renginiu 
siekiama stiprinti meno mėgė-
jų kolektyvų profesinį lygį, su-
teikti motyvacijos ir progą pa-
sirodyti bei aktyviai dalyvauti 
muzikinėje veikloje. Koncertas 
iš dalies finansuotas Kultūros 
rėmimo fondo bei Neįgaliųjų 
asocia cijų veiklos rėmimo pro-
jekto lėšomis.

Įgūdžių tobulinimas
Vepriuose (Ukmergės r.) bu-

vo surengtas meno mėgėjų va-
dovų profesinių įgūdžių tobuli-
nimo seminaras. Seminare da-
lyvavo 32 asmenys. Dviejų die-
nų užsiėmimuose buvo kalba-
ma apie liaudies muzikos kom-
ponavimo sistemas, akompana-
vimą dainoms, instrumentų pa-
sirinkimą. Žiniomis bei patirti-
mi su vadovais dalijosi Ukmer-
gės rajono neįgaliųjų draugijos 
meno vadovė Zita Kviklienė ir 
Kauno miesto neįgaliųjų drau-
gijos kolektyvo „Atgaiva“ meno 
vadovė Dalia Liutkienė. Moky-
mus finansavo Neįgaliųjų rei-
kalų departamentas prie SADM.

KITI 2017 M. LND 
ĮGYVENDINTI 
PROJEKTAI

„Vilties paukštė 2017“ – skir-
tas dalinis Kultūros rėmimo 
fondo finansavimas – 5 000 Eur.

„Freska: praeitis dabartyje“ 
(Nomedos Marčėnaitės kūrybi-
nės edukacinės dirbtuvės jau-
nimui su negalia bei paroda) – 
skirtas dalinis Kultūros rėmimo 
fondo finansavimas – 2 000 Eur.

Nevyriausybines organi-
zacijas vienijančių asociacijų 
institucinio stiprinimo projek-
tas – skirtas Lietuvos Respubli-
kos Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos finansavimas – 
37 284 Eur.

LND 2017 M. PARENGTI 
PROJEKTAI, KURIŲ 

ĮGYVENDINIMAS BUS 
PRADĖTAS 2018 M.
1. „Vilties paukštė 2018“: 

skirtas dalinis Kultūros rėmimo 
fondo finansavimas – 5 000 Eur.

2. „Žinia iš Veprių“: skirtas 
dalinis Kultūros rėmimo fondo 
finansavimas – 3 500 Eur.

3. „Karjeros galimybių plėt
ra neįgaliesiems“: skirtas da-
linis ES fondų ir Lietuvos Res-
publikos valstybės biudžeto fi-
nansavimas – 272 031,40 Eur. 
Projekto veiklos: asmens po-
reikių vertinimas, individualus 
bei grupinis motyvavimas, so-
cialinių ir darbo įgūdžių ugdy-
mas, palaikymas ir atkūrimas, 
psichosocialinė pagalba, profe-
sinis orientavimas, informavi-
mas ir konsultavimas; bendrų-
jų gebėjimų mokymai tikslinės 
grupės dalyviams, profesinis 
mokymas tikslinės grupės da-
lyviams; praktinių darbo įgū-
džių ugdymas darbo vietoje; 
tarpininkavimas ar kita pagal-
ba įsidarbinant ir įsidarbinus; 
seminarai projektą vykdan-
čiam personalui.

LND 2017 M. PARENGTI, 
BET FINANSAVIMO 

NEGAVĘ PROJEKTAI
„Maištas prieš taisykles“: 

prašomos Kultūros rėmimo 
fondo lėšos – 4 720 Eur.

Projekto tikslas – organi-
zuojant gatvės meno kūrybi-
nes dirbtuves, atskleisti ir ug-
dyti jaunimo su negalia kūry-
binį potencialą.

Pirmininkė Jelena IvaNčENKo

2 lentelė

(atkelta iš 2 psl.)

Šeimos šventėje – 
džiaugsmo ašaros 

ir ataskaitos

Panevėžys:

Neįgaliųjų 
bendruomenėse

�� Elzbieta Morkūnienė „Bičiu-
lystei“ parašė apie renginį Pane-
vėžio miesto neįgaliųjų draugijoje. 

Panevėžio miesto neįgalių-
jų draugijos taryba visus neį-
galiuosius sukvietė į draugijos 
ataskaitinį susirinkimą ir kul-
tūrinį renginį „Dainuok širdie 
gyvenimą“, skirtą Motinos die-
nai paminėti. 

Pirmininkė Stanislava Ar-
butavičienė pasveikino mamas, 
močiutes, dukras ir kitus daly-
vius. Malonu išgirsti miesto me-
ro Ryčio Račkausko vertinimą, 
kad draugija yra veikliausia or-
ganizacija mieste.

Iteikti padėkos raštai ir 
puokštės gėlių mamoms ir glo-
bėjai, auginančioms neįgalius 
vaikus, aktyvioms draugijos 
narėms. Pastebėjome motinų 
džiaugsmo ašaras dėl tokio pa-
gerbimo.

S. Arbutavičienė pristatė 
veik los ataskaitą. Revizijos ko-
misijos ataskaitą perskaitė Al-
ma Bagdonienė. Pirmininkės 
pavaduotojas Gediminas Jasai-
tis informavo apie „Maisto ban-
ką“ ir apie kitas draugijos veik
las. Pirmininkė informavo, ko-
kie sunkumai susidarė dėl per-
sikraustymo. Atrodo, daug gera-
darių prisideda prie remonto ir 
kitų darbų, bet problemų kyla, 
nes nėra už ką pasamdyti dar-
buotojų. Ypač aktualus susisie-
kimo klausimas – į draugiją pa-
tekti galima tik su persėdimu. 
Palyginti nedideliame mieste į 
draugiją atvykti kartais  prirei-
kia 2 valandų.

Meras nuoširdžiai pažadė-
jo, kad pasistengs spręsti susi-
dariusias problemas. 

Po ataskaitų, atsakymų į iš-
kilusius klausimus vyko koncer-
tas. Programą atliko Panevėžio 
bendruomenių rūmų pagyvenu-
sių žmonių šokių kolektyvas „Si-
dabra“ (vadovė Kristina Nainie-
nė), Lietuvos šaulių sąjungos Pa-
nevėžio Alfonso Smetonos rink-
tinės mišrus choras „Aukštaitis“ 
(vadovė Zina Jareckienė) ir drau-
gijos mišrus vokalinis ansamblis 
„Jovaras“.

Vėliau prisijungė Panevėžio 
miesto savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduo-
toja Sandra Jakštienė, kuri kar-
tu su „Jovaro“ dainininkais pra-
džiugino liaudies dainomis. Ma-
loniai bendravome susėdę prie 
arbatos puodelio. Tai buvo gra-
ži, nuoširdi šventė.

Šventėje sukosi poros.
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Daktaras
Aiskauda

pagal laukimo trukmę. Kur lauki-
mo eilė yra trumpiausia, pacien
tas gali sužinoti paskambinęs į 
gydymo įstaigą ar jos interneto 
svetainėje. Taip pat ši informa-
cija yra skelbiama visų TLK in-
ternetiniuose puslapiuose ir VLK 
svetainės skyrelyje „Apie eiles“.   

VLK primena, kad prisidėti 
prie eilių mažinimo gali ir pa-
tys pacientai. Jei dėl kokių nors 
priežasčių užsiregistravęs pas 
gydytoją pacientas atvykti ne-
gali, apie savo neatvykimą jis 
turi pranešti gydymo įstaigai 
bent prieš parą. Tokiu būdu įs-
taiga galės pasiūlyti laisvą laiką 
kitam pacientui, kuriam reikia 
gydytojo paslaugų.

vLK ir „Bičiulystės“ inf. 

Senovės Egipte, Indijoje ir Is-
panijoje bičių vaškas (to-

liau – vaškas) ir medus buvo 
laikomi svarbiausiais bičių pro-
duktais. Egiptiečiai vašką nau-
dojo kaip vieną iš priemonių 
balzamuojant faraonus. Medus 
ir vaškas taip pat buvo plačiai 
naudojami gydant įvairias ligas. 
Pavyzdžiui, medicinos tėvu va-
dinamas gydytojas Hipokratas 
sergantiems angina rekomen-
duodavo ant kaklo uždėti šilto 
vaško juostą. Garsusis viduram-
žių gydytojas Avicena vašką lai-
kė puikia kosulį minkštinančia 
bei atsikosėti padedančia prie-
mone. Žindyvėms šis gydytojas 
patardavo kramtyti vašką, kad 
būtų stimuliuojamas pieno iš-
siskyrimas. Vašku gydė ir kiti 
įvairių šalių gydytojai. 

Vaško ir cheminių 
preparatų konkurencija

XVII–XIX a. ir pirmoje XX a. 
pusėje vašką iš medicinos išstū-
mė plačiai reklamuojami chemi-
niai preparatai. Tik per pasta-
ruosius 35 metus situacija ėmė 
keistis vaško naudai. Jis pradėtas 
taikyti ne vien kosmetikoje, bet 
ir gydant įvairias ligas. Įrody-
ta, kad vaškas – biologiškai ak-
tyvus produktas, pasižymintis 
puikiomis baktericidinėmis sa-
vybėmis, kurios neprarandamos 
netgi po techninio perdirbimo.

Bičių vaškas išsilaiko 
tūkstantmečius

Bičių vaškas yra ilgaamžė 
(esant tinkamoms sąlygoms 
be pastebimų pokyčių išsilai-
ko tūkstantmečius), bet ne vi-
sai ištirta medžiaga. Matyt, dėl 
to vaško nepavyksta pagamin-
ti dirbtiniu būdu. Vaškas yra la-
bai sudėtinga medžiaga, kurią 
sudaro daugelio cheminių jungi-
nių mišinys. Jame rasta per 300 
medžiagų: sudėtingų eterių, van-
dens, aromatinių, dažinių, mine-
ralinių medžiagų, rūgščių, an-
gliavandenių. Pagrindiniai che-
miniai elementai, iš kurių suda-
rytas vaškas – apie 80 % anglies, 
apie 13 % vandenilio ir apie 7 % 
deguonies. Be to, jame dar yra 
žiedadulkių, propolio (pikio), ki-
tų biologiškai aktyvių medžiagų, 
ypač daug (pavyzdžiui, geltonos 

spalvos vaške) karoteno (t. y. pro-
vitamino A, kuris žmogaus orga-
nizme virsta vitaminu A). Beje, 
100 g morkų turi ne daugiau kaip 
9 miligramus (mg) karoteno, o 
toks pat kiekis vaško – iki 12 mg.

Korių spalva    
Korių vaškas gali būti visiš-

kai baltas, turėti įvairių atspal-
vių (nuo geltonos iki tamsiai ru-
dos ar net juodos spalvos). Tai 
priklauso nuo augalų, iš kurių 
bitės rinko žiedadulkes ir me-
dų, nuo propolio, esančio avily-
je, spalvos ir nuo vaško senumo. 
Išlydyto vaško spalva dažniau-
siai patamsėja dėl netinkamos 
taros. Pavyzdžiui, vašką laikant 
geležinėje taroje, jis paruduo-
ja (dėl tam tikrų vaško rūgščių 
reakcijos su geležimi), o kaitina-
mas tokioje taroje – pajuoduoja. 
Cinkuotoje talpoje vaškas būna 
pilkos, varinėje – žalios spalvos. 
Vaškas, kuriame yra ištirpusių 
minėtų metalų, nei profilakti-
kos, nei gydymo tikslams nevar-
totinas. Geriausia vašką laikyti 
stiklinėje, emaliuotoje, medinė-
je nerūdijančiojo plieno ar aliu-
minėje taroje.

Vaško priešai, jų 
atgrasymo ir naikinimo 

būdai 
Jeigu vaškas laikomas aukš-

tesnėje kaip plius 100 C tempe-
ratūroje, atsiranda kandžių. Kai 
temperatūra yra žemesnė negu 
–90 C, per 1,5–2 val. kandys žūva.

Kandis atbaido džiovintos 
apelsinų, citrinų ir greipfrutų 
žievelės, taip pat juodauogio šei-
vamedžio, pelyno, paprastosios 
bitkrėslės (čižmos), paprastojo 
čiobrelio, vaistinės šunlielės ir 
kitų stiprų kvapą skleidžiančių 
augalų šakelės. 

Nuo didesnių vaško priešų – 
pelių ir žiurkių – stiprūs kvapai 
neapsaugo, joms turi būti nau-
dojamas nuodingas masalas. 
Liaudyje yra paplitęs augalinės 

kilmės nesudėtingas masalas: 
sutrinti į miltelius Lobelio če-
merio (sinonimai: čemeryčiai, 
baltoji čemeryčia) lapai arba pa-
prastosios durnaropės sėklos 
sumaišomos su miltais. 

Vaško falsifikacijos 
Dažniausiai šioms apgavys-

tėms naudojamos mineralinės 
medžiagos: parafinas, steari-
nas, techninis vaškas ir t. t. ar-
ba jų mišiniai. Pavyzdžiui, para-
finas, cezerinas ir stearinas su 
vašku sudaro vienalyčius lydi-
nius. Tokie lydiniai savo savybė-
mis neprilygsta bičių vaškui, to-
dėl negali būti naudojami medi-
cinos tikslams. Vaško falsifika-
tus galima nesunkiai nustatyti 
net ir namų sąlygomis. 

Pateikiame dalį paprastų, ta-
čiau pakankamai patikimų patik
rinimo būdų, kuriems nereikia 
laboratorinės įrangos, specialių 
žinių ir cheminių medžiagų. 
 Kanifolijos, cezerino, pa-

rafino ir riebalų priemaišas ga-
lima nustatyti pagal kvapą. Taip 
pat kanifolijos priemaišos falsi-
fikuotame vaške randamos mė-
ginį tirpdant 850 spirite (vaškas 
spirite tirpsta sunkiai, kanifoli-
ja – labai lengvai). Kiti svarbūs 
falsifikato požymiai – vaškas, 
sumaišytas su parafinu, palen-
gvėja, toks lydinys neskęsta 400 
degtinėje. Jeigu vaške yra rieba-
lų priemaišų, ant popieriaus lie-
ka riebi dėmė. 
 Degdamas vaškas sklei-

džia charakteringą kvapą. Jei 
vaškas turi priemaišų, joms de-
gant, pagal kvapą galima nusta-
tyti, kokios tai priemaišos.
 Vaško lūžyje matosi smul-

kiagrūdė struktūra; esant lydi-
nyje parafino, pastebimi atski-
ri kristalai. Vaško pjūvis būna 
matinis (neblizga), o esant prie-
maišų – blizgus ir glotnus. Min-
komas vaškas tampa plastiškas, 
nelimpa prie pirštų, nesijaučia 
riebumo (slidumo). 

 Vaškas tirpsta karštame 
terpentine, o kai kurios prie-
maišos (krakmolas, minerali-
nis vaškas, siera) – ne. 
 Kramtomas vaškas nepri-

limpa prie dantų, o esant prie-
maišų – prilimpa. 
 Per ilgesnį laiką vaškas 

pasidengia baltomis apnašomis.

Vaško gydomąsias 
savybes sustiprina 

medus 
Šiuolaikiniai tyrimai parodė, 

kad vaško gydomosios savybės 
sustiprėja, jei kartu naudojamas 
medus. Originali gydymo vašku 
metodika vis plačiau taikoma gy-
dant uždegimines nosies ligas, 
bronchinę astmą ir parodontozę. 
Vašku nuo seno gydomos odos, 
gleivinių ligos (ypač burnos) ir 
sunkiai gyjančios žaizdos. Pa-
prastai vaškas naudojamas kar-
tu su kitais vaistais (sustiprina jų 
gydomąjį poveikį). Literatūroje 
aprašytas atvejis, kad vašku bu-
vo sėkmingai išgydytas spazmi-
nis storosios žarnos uždegimas. 
Verti dėmesio dar keli atvejai, 
kai vašku ir medumi buvo išgy-
dytos rūgštimis sužalotos akys. 
Tokio gydymo efektyvumas bu-
vo didesnis negu naudojant ki-
tus metodus. 

Liaudies medicinos 
receptai

Sunkiai gyjančios žaizdos, 
opos

Sumaišoma: 100 g vaško, 
100 g nesūdytų vidinių kiaulės 
taukų, 100 g spygliuočių medžių 
sakų (jeigu sakai sausi, juos bū-
tina sutrinti į miltelius). Mišinys 
sudedamas į puodą ir 10 min. 
kaitinamas ant silpnos ugnies 
pastoviai maišant ir kartkartė-
mis nugriebiant nuo paviršiaus 
putas. Praaušusi masė perpila-
ma į stiklainį ir laikoma šaldy-
tuve. Prieš dedant šios masės 
kompresą, turi būti dezinfekuo-
ta žaizda (konkrečiu atveju pa-
tars gydytojas). Kompresai kei-
čiami kas 1–2 dienas.

Pastaba: nesunkioms žaiz-
doms, nuotrynoms bei įtrūkoms 
gydyti galima pasinaudoti pa-
prastesniu receptu. Ant nestip
rios ugnies pakaitinama 1 dalis 
vaško ir 2 dalys alyvuogių alie-
jaus (toliau – kaip pagrindinia-
me recepte).

Bičių vaškas: karoteno turi daugiau negu morkos

Pacientai dažnai skundžia-
si ilgomis eilėmis pas gydy-
tojus. Tačiau ne visi žmonės 
žino, kad iš tiesų jie patys 
gali pasirinkti tiek gydyto-
ją, tiek gydymo įstaigą, ku-
rioje yra mažiausia paslau-
gų laukimo eilė. Valstybinės 
ligonių kasos prie Sveika-
tos apsaugos ministerijos 
(VLK) specialistai primena 
kelis svarbius dalykus, kurie 
padės pas gydytoją patekti 
greičiau.

„Pacientai yra labai prisirišę 
prie savo gydymo įstaigos ar gy-
dančio gydytojo ir visai neįverti-
na to, kad pasirinkę kitą įstaigą 

ar kitą gydytoją, paslaugą gautų 
žymiai greičiau. Pavyzdžiui, jei 
žmogus lankosi pas šeimos gy-
dytoją, prie kurio yra prisirašę 
daugiau kaip 2000 pacientų, tai 
jo paslaugos tenka laukti žymiai 
ilgiau, nei lankantis pas gydytoją, 
prie kurio yra prisirašę mažiau 
pacientų“, – pastebi VLK Paslau-
gų ekspertizės ir kontrolės sky-
riaus patarėja Žydrūnė Baigienė. 

Pasak jos, būtina žinoti, kad 
pacientas turi teisę pasirinkti 
tiek šeimos gydytoją, tiek gy-
dymo įstaigą. Svarbu tik prisi-
rašyti prie tokios įstaigos, ku-
ri turi sudariusi sutartį su teri-
torine ligonių kasa (TLK) ir bū-
ti draustam privalomuoju svei-
katos draudimu, nes tik tuomet 

sveikatos priežiūros paslaugos 
yra teikiamos nemokamai. 

„Kalbant apie gydytojų spe-
cialistų konsultacijas, dažnai 
laukimo eilės yra konkrečioje 
gydymo įstaigoje pas konkre-
tų gydytoją, nes daug pacientų 
pageidauja gydytojo specialisto 
konsultacijas gauti būtent aukš-
čiausio lygio įstaigose. Žmo-
nėms derėtų įvertinti tai, kad 
to paties specialisto konsulta-
cijas kitoje įstaigoje galėtų gau-
ti gerokai greičiau. Juk gydyto-
ją specialistą ir gydymo įstaigą 
jie gali pasirinkti patys. Svarbu 
tik, kad įstaiga turėtų sutartį 
su paciento gyvenamosios vie-
tos TLK dėl reikalingų paslaugų 
teikimo. Apie tai turi informuoti 

siunčiantis gydytojas“, – atkrei-
pia dėmesį Ž. Baigienė. 

Anot specialistės, taip pat 
svarbu žinoti, kad jei gydytojas 
nusprendžia siųsti pacientą gy-
dytojo specialisto konsultacijai, 
išduodamas siuntimą jis turi nu-
rodyti bent 3 gydymo įstaigas, 
kuriose dirba reikiamos profe-
sinės kvalifikacijos gydytojas. O 
užsiregistruoti pas jį pacientas 
turi per 30 dienų, nes tiek laiko 
galioja siuntimas. 

Ligonių kasos atlieka laukimo 
eilių gydymo įstaigose stebėseną 
ir gauna iš jų duomenis apie lau-
kimo eiles. Šie duomenys rodo, 
kad paprastai yra galimybė rasti 
specialistą, pas kurį tektų laukti 
trumpiau, jei pacientai rinktųsi jį 

Eilės gydymo įstaigose: kaip pas gydytojus patekti greičiau? 

Sloga, žandinio ančio (sinu-
so) uždegimas, ryklės gleivinės 
uždegimas, angina, viršutinių 
kvėpavimo takų uždegimas, 
gripas, polinozė (šienligė)

Šioms ligoms gydyti geriau-
siai tinka vadinamieji korių aku-
čių „dangteliai“, kuriuos bitinin-
kai nupjauna, kad ištekėtų me-
dus. Tokių „dangtelių“ masė ats-
kirai neparduodama, tačiau gali-
ma nusipirkti didesnių ar mažes-
nių korio gabalų (perkant reikia 
žiūrėti, kad nebūtų nupjaustyti 
„dangteliai“). Dozė: atkandamas 
nedidelis korio gabalėlis (kurį 
patogu kramtyti), čiulpiama apie 
15 min. Po to vaškas išspjauna-
mas. Ši procedūra turi būti atlie-
kama 3–5 kartus per dieną. 

Vaško panaudojimas: 
nuo dirbtinių 

korių ir žvakių iki 
galvanoplastikos

Maždaug pusė vaško panau-
dojama bitininkystėje gaminant 
dirbtinius korius. Likusi dalis su-
naudojama gaminant žvakes, la-
kus, politūras, litografinius pieš-
tukus, rašalus, pastas baldams, 
tepalus batams. Be to, vaškas 
naudojamas elektronikos srity-
je (izoliacinės juostos, dielektri-
niai davikliai ir kt.), gaminant ži-
nomų žmonių vaškines figūras, 
tekstilės ir stiklo pramonėje, po-
ligrafijoje (standaus popieriaus 
rūšių gamyboje), enkaustikoje, 
galvanoplastikoje, ir kt. 

Paaiškinimai 
1) Enkaustika – tapybos vaš-

ko dažais technika; dažai maišo-
mi su vašku, pakaitinami ir karš-
ta bronzine mentele tepami ant 
gipsu padengtos lentos ar sienos. 
Šią techniką pradėjo naudoti se-
novės graikai prieš 5 000 metų.

2) Galvanoplastika – storų 
metalo galvaninių kopijų ga-
vimas elektrolitinio nusodini-
mo būdu.

Senovės graikų 
išradingumas

Antai senovės graikai ga-
mino vaikams vaškines lėles, 
rašė ant vašku padengtų lente-
lių, vaškiniais dažais dažė laivų 
bortus, sandarino amforas (se-
novės graikų ir romėnų vartoti 
degto molio indai vynui ir alie-
jui laikyti). 

Romualdas oGINSKaS
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Milijonai eurų – rinkimų apylinkėms 
pritaikyti ar baudoms mokėti?

Lietuvos neįgaliųjų 
draugijoje  

apsilankę latviai:  
norime čia pasilikti

VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė, Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skar-
džiuvienė ir Savivaldybių asociacijos patarėja Audronė Vareikytė ieško spren-
dimų, kaip paskatinti savivaldybes pritaikyti balsavimo apylinkes visiems.

Latvių neįgalieji apsilankė „Puntuko“ gamykloje.

I. Balodis pasakoja 3 metus ko-
vojęs dėl vieno įstatymo pakei-
timo. Situacija pajudėjo tik ta-
da, kai pažadėjo Seimą paduo-
ti į teismą.

„Niekas mūsų, mažų, negir-
di. Centrinės, Rygoje įsikūru-
sios organizacijos gali daugiau 
nuveikti, – neslepia nusivylimo 
S. Circenė. Tiesa, kartais Cėsio 
organizacijos atstovus pasitar-
ti dėl įstatymų pakviečia nepri-
klausomo gyvenimo judėjimas. 

Latvijoje iki šiol yra išliku-
sios neįgalumo (invalidumo) 
grupės. I ir II grupės neįgalių-
jų pensija yra tiesiogiai susijusi 
su buvusiu darbo užmokesčiu 
ir įgytu darbo stažu (skaičiuo-
jamas atlyginimo vidurkis). Ne-
turint stažo I grupės išmoka ly-
gi 102,4 eur., jei neįgalumas nuo 
vaikystės – 170,75 eur.; II gru-
pės neįgalieji gauna 89,64 eur. 
(nuo vaikystės – 149,41 eur.). 
III grupės neįgalumo išmo-
ka lygi socialinei pašalpai, t.y. 
64,03 eurų, neįgaliems nuo 
vaikystės ji – 106,72 eur. Pri-
žiūrintieji neįgalius vaikus ir 
tie, kuriems reikia nuolatinės 
priežiūros, papildomai gauna 
213,43 eur. 

Sveikatos paslaugos – 
mokamos

Latviai apgailestauja, kad 
tenka mokėti už medicinos 
paslaugas: lovadienis ligoninė-
je kainuoja 10 eurų, už opera-
ciją tenka pakloti papildomai 
30 eurų (jei skiria gydytojas 
kaip būtiną, o jei ne, teks mo-
kėti brangiau). Be to, kiekvie-
nas vizitas pas šeimos gydyto-
ją kainuoja 1,42 eur, o pas spe-
cialistą – 4,27 eur. Nemoka tik 
I grupės neįgalieji.

Neįgalieji gali pasinaudo-
ti Socialinės reabilitacijos pas-
laugomis reabilitacijos centre 
Jūrmaloje. Ji skiriama ryškių 
funkcinių sutrikimų turintiems 
žmonėms. Į šias paslaugas įeina 
ne tik pagalba kūnui (mankštos, 
masažai), bet ir psichologinės 
bei socialinės paslaugos. 

Latvijoje sparčiai kuriasi 
grupinio gyvenimo namai. Ne-
įgalieji apgyvendinami bute ar 
name nedidelėmis grupelėmis, 
kur tvarkosi patys, padedami 
socialinių darbuotojų. Kai kurie 
ten gyvenantieji dirba. 

Neįgalieji gali gauti ir asme-
ninio asistento paslaugas. Tie-
sa, čia esama įvairių problemų – 
asistentams labai mažai moka, 
skiriamų valandų neužtenka 
neįgaliųjų poreikiams paten-
kinti ir pan. 

Latviai: neįgaliųjų 
organizacijų padėtis  

pas jus geresnė
Latvių neįgaliesiems di-

džiausią įspūdį padarė neįga-
liųjų organizacijų finansavi-
mas. Pavyzdžiui, Vilniaus mies-
to neįgaliųjų draugija Sociali-
nės reabilitacijos paslaugų neį-
galiesiems bendruomenėje pro-
jektui įgyvendinti šiemet gavo 
40 tūkstančių eurų. Veikia fo-
tografijos, pynimo, rankdarbių, 
dainavimo būreliai, dirba psi-
chologas. Pasak Vilniaus mies-
to neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkės Jadvygos Rostovskajos, 
už skirtas lėšas perkamos vi-
sos veikloms reikalingos prie-
monės, mokamas atlyginimas. 
S. Circenė sako, kad jų organi-
zacija nė nesapnavo tokio finan-
savimo. Latvijoje nėra atskiro 
projekto neįgaliųjų organiza-
cijoms finansuoti. Pritarė ir kiti 
latvių neįgalieji: nenorime nie-
kur iš čia važiuoti. 

2006 metais apsilankius 
Lietuvoje I. Balodžiui didelį 
įspūdį paliko „Puntuko“ įmonė. 
Jis džiaugėsi, kad ten dirbo ne-
įgalieji, kad jie galėjo užsidirb-
ti. Apsilankius AB „Puntukas“ 
šį kartą įspūdis nebuvo toks 
geras – įmonės situacija sudė-
tinga, jos darbuotojų skaičius, 
o taip pat ir darbų apimtys, su-
mažėjo penkis kartus. 

J. Ivančenko, diskutuodama 
su bičiuliais iš Latvijos, pabrė-
žė, kad socialinėje sferoje iššū-
kių itin daug, darbo šioje srityje 
tikrai nepritrūks, bent jau arti-
miausiu metu. Keičiasi požiūris 
į neįgaliuosius, kinta ir jų pačių 
poreikiai bei galimybės. Dabar 
galima keliauti, žiūrėti, kaip 
tvarkomasi kitose šalyse, siek-
ti, kad taip būtų ir pas mus. „Šio-
je srityje dirbant labai svarbus 
požiūris. Darbas čia nesibaigia 
uždarius kabineto duris, ir ne-
trunka 8 val. Į priekį turi vesti 
motyvacija keisti esamą situa-
ciją“, – sakė J. Ivančenko. 

aurelija BaBINSKIENė
Autorės nuotr. 

Tad belieka vienintelis kelias – 
prašyti, reikalauti, kad būtų lai-
komasi nustatytos tvarkos su-
daryti sąlygas visiems šalies 
gyventojams lygiomis teisėmis 
atlikti savo pilietinę pareigą. 

Vis dėlto, kaip rodo prakti-
ka, to paiso ne visos savivaldy-
bės. Tai patvirtino ir Vilniaus 
apygardos administracinio 
teismo priimtas sprendimas. 
Pasak Seimo Neįgaliųjų teisių 
komiteto pirmininko J. Džiuge-
lio, po precedentu tampančio 
teismo sprendimo, kai pareiš-
kėjams buvo priteista kompen-
sacija, kiekvienas neįgalusis ar-
ba senyvas žmogus po rinkimų 
gali bylinėtis su valstybe ir lai-
mėti, o tai mokesčių mokėto-
jams kainuos milijonus eurų. 
„Tuos pinigus turėtume panau-
doti rinkimų apylinkių pritai-
kymui, o ne kamšyti dėl dirb-
ti nenorinčių valdininkų atsi-
radusias skyles. Esu įsitikinęs, 
kad sprendimą rasti galima, te-
reikia noro ir kūrybiško požiū-
rio“, – sako J. Džiugelis. 

Išeičių yra – reikia tik 
pakeisti požiūrį

Savivaldybių asociacijos 
patarėjos Audronės Vareiky-
tės teigimu, šia tema su merais 
kalbėta ne kartą. Daugelis nu-
siteikę geranoriškai ir stengia-
si ieškoti išeičių. Daugiausiai 
rinkimų apylinkių pritaiky-
ta Šalčininkų, Anykščių, Skuo-
do, Akmenės, Klaipėdos, Kazlų 
Rūdos, Pagėgių savivaldybėse. 
O štai Šilutės r. ir Panevėžio m. 
savivaldybėse situacija daug 
prastesnė. Merai problemą pri-
pažįsta, tačiau kartu pabrėžia, 
kad tam reikia didelių investi-
cijų, kurių savivaldybės neturi. 

VRK pirmininkė L. Matjošai-
tytė pasakojo, kad pernai Mari-
jampolėje vykusiuose mero rin-
kimuose apylinkių pritaikymui 
buvo skirtas ypatingas dėme-
sys. „Po atkaklių reikalavimų, 
prašymų pasiekėme, kad apie 
70 proc. rinkimų apylinkių bu-
vo pritaikytos judėjimo nega-
lią turintiems asmenims. Tai 
tam tikras rekordas“, – pasiek-
tais rezultatais dalijosi L. Mat-
jošaitytė. Tačiau ji neslėpė, kad 
iš savivaldybės sulaukė ir ne-
pasitenkinimo. Buvo teigiama, 
kad visų rinkimų apylinkių ne-
būtina pritaikyti, nes daugu-
ma neįgaliųjų įpratę balsuoti 
namuose. 

VRK pirmininkės teigimu, 
balsavimas namuose – viena iš 
trijų neįgaliesiems siūlomų al-
ternatyvų. Jie taip pat gali pasi-
naudoti teise savo balsą atiduo-
ti išankstiniuose rinkimuose, 
kurie paprastai vyksta pritai-
kytose savivaldybėse. Rinkimų 
dieną galima balsuoti ne tik sa-
vo (jeigu ji nepritaikyta), bet ir 
kitoje tai apygardai priklausan-
čioje apylinkėje.

Rinkimus stebinčios visuo-
meninės organizacijos „Balto-
sios pirštinės“ vadovė Marija 
Šaraitė įsitikinusi, kad yra bū-
dų, kaip ir be didelių investici-
jų pagerinti rinkimų apylinkių 

prieinamumą. Stebėtojai yra at-
kreipę dėmesį į miestuose, gy-
venvietėse esančius bendruo-
menių centrus – už Europos 
Sąjungos lėšas renovuoti pas-
tatai rinkimų dieną dažnai bū-
na užrakinti, o apylinkės įkur-
dintos nuošaliose, nepritaiky-
tose patalpose. Balsavimus su-
rengus juose problemų tikrai 
sumažėtų. 

M. Šaraitė įvardija ir dar 
vieną galimybę – visose savi-
valdybėse yra socialinių pas-
laugų centrai. Už ES skirtas lė-
šas jie yra įsigiję įvairių techni-
nių priemonių. Kodėl jų, pavyz-
džiui, kopiklių, mobilių sudeda-
mų nuovažų, nenuvežus į ne-
pritaikytas rinkimų apylinkes? 

Savivaldybė, seniūnijos neį-
galiesiems gali suteikti ir pavė-
žėjimo paslaugą. Ko gero, kiek
vienoje rinkimų apygardoje at-
siras viena kita neįgaliesiems 
pritaikyta apylinkė, tereikia 
žmogų į ją pavėžėti. 

VRK pirmininkė L. Matjo-
šaitytė įsitikinusi – didesnės 
pažangos būtų galima pasiekti 
suvienijus VRK, Savivaldybių 
asociacijos ir neįgaliųjų nevy-
riausybinių asociacijų pastan-
gas. Pasak jos, būtų neatsakin-
ga pažadėti, kad kitais metais 
bus pritaikytos visos rinkimų 
apylinkės. Tačiau reikia daly-
tis gerąja patirtimi, sektinais 
pavyzdžiais, turi būti aktyves-
ni patys neįgalieji. A. Dumbrava 
prisiminė vienos neįgalų sūnų 
auginančios motinos principin-
gą poziciją – ji išsireikalavo, kad 
savivaldybė pritaikytų mokyk
las (berods, tris), kurias lan-
kė berniukas. „Labai daug pri-
klauso nuo visuomenės akty-
vumo“, – tikina parlamentaras.

Rinkimai turi būti 
prieinami visų negalių 

asmenims 
Lietuvos neįgaliųjų forumo 

administracijos direktorė Hen-
rika Varnienė atkreipia dėme-
sį, kad kalbėdami apie rinkimų 
apylinkių prieinamumą neįga-
liesiems, dažniausiai akcentuo-
jame pastatų pritaikymą judė-
jimo negalią turintiems asme-
nims. Tarptautinė statistika 
teigia, kad pritaikytų apylin-
kių reikia 40 proc. rinkėjų. Tai 
ne vien neįgalieji, bet ir tėvai 
su mažais vaikais vežimėliuo-
se, ir senyvo amžiaus rinkė-

jai. H. Varnienės nuomone, ne-
pritaikytų apylinkių šalyje yra 
netgi dar daugiau nei skelbia 
VRK, nes jai šią statistiką patei-
kia rinkimų apylinkių atstovai. 
Jeigu rinkimai vyksta pirma-
me aukšte, jų manymu, apylin-
kė pritaikyta, o laiptelis ar pora 
prie įėjimo nelaikoma kliūtimi. 
Taip pat, kaip ir status nuoly-
dis, į nuovažos pusę atsidaran-
čios durys ir pan. H. Varnienė 
pateikia ir konkretų pavyzdį – 
J. Basanavičiaus mokyklos nuo-
važa veda į pievą, o durys, prie 
kurių ji įrengta, rinkimų dieną 
buvo užrakintos. 

Ne mažiau problemų kyla ir 
regos, klausos, intelekto bei su-
vokimo sutrikimų turintiems 
šalies gyventojams. Jiems svar-
biausias – informacijos prieina-
mumas. LNF atstovė įsitikinusi, 
kad akliesiems informacija tu-
ri būti pateikiama Brailio raš-
tu, o kurtiesiems – verčiamos 
ir titruojamos partijų rinkimi-
nės programos. Pasak H. Var-
nienės, jeigu norime, kad žmo-
nės būtų pilietiški, ateitų į rin-
kimus ir balsuotų, visą informa-
ciją, ne tik pačius biuletenius, 
jie turi gauti priimtinu būdu. 
2016 metų rinkimuose partijų 
programos buvo pabandytos 
išdėstyti ir lengvojo skaitymo 
(angl. Easy to read) formatu. 
Tiesa, kiekviena partija tai da-
rė kaip išmanė, ir, deja, nelabai 
sėkmingai. LNF atstovė pabrė-
žia, kad lengvojo skaitymo for-
matas turi nustatytus ir tarp-
tautiniu mastu pripažįstamus 
reikalavimus, todėl reikėtų jų 
laikytis ir Lietuvoje. Beje, šiuo 
formatu išdėstyta rinkimų me-
džiaga tinkama ne tik neįgalie-
siems, bet net 70 proc. rinkėjų. 

J. Džiugeliui pasiūlius, nu-
tarta pasidomėti, kaip kitose 
Europos šalyse organizuoja-
mas neįgaliųjų ir senyvų žmo-
nių balsavimas. Išanalizavus, 
kokius sprendimus būtų gali-
ma perimti, pritaikyti mūsų 
šalyje, rugsėjį Seimo Neįgalių-
jų teisių komisija, Vyriausioji 
rinkimų komisija ir Lietuvos 
neįgalių forumas kvies visų ša-
lies savivaldybių atstovus pa-
sirašyti susitarimą, kuriuo bū-
tų pasižadėta bendradarbiauti, 
užtik rinant neįgaliųjų galimy-
bę balsuoti.

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

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, gegužės 21 d. 
09:05 Senis. N-7. 316 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė polici-
ja 5. N-7. 5/10 s. 10:55 Akis už akį 5. N-7. 
5/13 s. 11:40 Savaitė. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauski-
te daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 La-
ba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Se-
serys. N-7. 305 s. 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauski-
te daktaro. 19:30 Gimę tą pačią dieną. 
Dokumentinė apybraiža. 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 
Dėmesio centre. 21:20 Sportas. Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 LRT foru-
mas. 22:20 Dokumentinė istorinė lai-
da „Lietuvos kolumbai“. 23:15 Prem-
jera. Aukštuomenės daktaras 4. N-7. 
4/4 s. 24:00 Pasaulio teisuoliai. (kart.). 
00:45 Klausimėlis.lt. 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:05 Gimę tą pačią dieną. Do-
kumentinė apybraiža. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Beatos virtuvė. (kart.). 04:00 LRT radi-
jo žinios. 04:05 Pramoginė laida „Edi-
tos šou“. N-7. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
305 s. (kart.).

Antradienis, gegužės 22 d. 
09:05 Senis. N-7. 317 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 5. N-7. 5/11 s. 10:55 Akis už akį 5. 
N-7. 5/14 s. 11:40 Beatos virtuvė. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 
Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 Prem-
jera. Seserys. N-7. 306 s. 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 
Klauskite daktaro. 19:30 Emigrantai. 
Socialinės dokumentikos laida. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Pasau-
lio teisuoliai. 22:15 Istorijos detektyvai. 
(subtitruota). 23:05 Premjera. Aukštuo-
menės daktaras 4. N-7. 4/5 s. 23:50 Kari-
nės paslaptys. (kart.). 00:35 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. (kart.). 01:00 LRT radi-
jo žinios. 01:05 Dokumentinė istorinė 
laida „Lietuvos kolumbai“. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Istorijos detektyvai. (subtitruota, kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Emigran-
tai. Socialinės dokumentikos laida. 
(kart.). 05:00 Seserys. N-7. 306 s. (kart.).

trečiadienis, gegužės 23 d. 
09:05 Senis. N-7. 318 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 5. N-7. 5/12 s. 10:55 Akis už akį 5. 
N-7. 5/15 s. 11:40 Emigrantai. Socialinės 
dokumentikos laida. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauski-
te daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 
Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 
307 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žur-
nalas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 Auksinis protas. Intelektinis TV 
žaidimas. 22:50 Klausimėlis.lt. 23:15 
Premjera. Aukštuomenės daktaras 4. 
N-7. 4/6 s. 24:00 Istorijos detektyvai. 
(subtitruota, kart.). 00:45 Klausimėlis.
lt. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 
Pasaulio teisuoliai. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Po-
kalbių laida „Svarbios detalės“. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Gyveni-
mas. Gyvenimo būdo žurnalas. (kart.). 
05:00 Seserys. N-7. 307 s. (kart.).

ketvirtadienis, gegužės 24 d.
09:05 Senis. N-7. 319 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė polici-
ja 5. N-7. 5/13 s. 10:55 Komisaras Reksas. 
N-7. 1 s. 11:40 Gyvenimas. Gyvenimo 
būdo žurnalas. (kart.). 12:40 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite dak-
taro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietu-
va. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 308 s. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
Specialus tyrimas. Tiriamosios žurna-
listikos laida. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio 
centre. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Lote-
rija „Jėga“. 21:30 Pokalbių laida „Svar-
bios detalės“. 22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Vedlys. N-7. 01:05 Specialus ty-
rimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 03:30 
Laisvės vėliavnešiai. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
308 s. (kart.).

Penktadienis, gegužės 25 d. 
09:05 Senis. N-7. 320 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 5. N-7. 5/14 s. 10:55 Komisaras Rek-
sas. N-7. 2 s. 11:40 Stilius. (kart.). 12:40 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klaus-
kite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Sese-
rys. N-7. 309 s. 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauski-
te daktaro. 19:30 Beatos virtuvė. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. Orai. 20:59 Loterija „Jė-
ga“. 21:00 Duokim garo! 22:35 Gamtos 
inspektoriai. 23:00 Fantastiškas penk-
tadienis. Deimantai amžiams. N-14. 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Pokalbių 
laida „Svarbios detalės“. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite dak-
taro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickai-
te. (kart.). 03:30 Mūsų gyvūnai. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Stilius. 
(kart.). 05:00 Seserys. N-7. 309 s. (kart.).

Šeštadienis, gegužės 26 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 07:00 

Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai. 
24, 25 s. 07:20 Premjera. Alvinas ir pa-
trakėliai burundukai 2. 2/13 s. 07:30 
Premjera. Detektyvė Miretė. 25 s. 07:45 
Premjera. Stebuklingoji Boružėlė. 13 s. 
08:10 Karinės paslaptys. 09:00 Labas 
rytas, Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 
Labas rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 
10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. 
Orai. 11:35 Labas rytas, Lietuva. 11:45 
Pasaulio dokumentika. Premjera. Go-
rongozos nacionalinis parkas. Rojaus 
atgimimas. 6 d. Triukšmingas sugrįži-
mas. (subtitruota). 12:45 Pasaulio do-
kumentika. Premjera. Didžiosios gy-
vūnų migracijos. 1 d. Drambliai. (sub-
titruota). 13:40 Mis Marpl 6. 6/2 s. Grin-
šo užgaida. N-7. 15:15 Dokumentinė 
apybraiža „Mes nugalėjom“. 15:45 Ži-
nios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:00 Sveikinimų koncertas. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.). 18:00 Teisė žinoti. 18:30 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba. 19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 
21:00 Muzikinė pramoginė programa 
„Du balsai – viena širdis“. 23:10 Žodžiai 
ir vaizdai. N-7. (subtitruota). 01:05 Dei-
mantai amžiams. N-14. (kart.). 03:00 Pa-
saulio dokumentika. Gorongozos naci-
onalinis parkas. Rojaus atgimimas. 6 d. 
Triukšmingas sugrįžimas. (subtitruota, 
kart.). 03:55 Pasaulio dokumentika. Di-
džiosios gyvūnų migracijos. 1 d. Dram-
bliai. (subtitruota, kart.). 04:45 Auksinis 
protas. Intelektinis TV žaidimas. (kart.).

Sekmadienis, gegužės 27 d. 
06:05 Istorijos detektyvai. (subti-

truota, kart.). 07:00 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji 
žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 3 s. Broliu-
kas ir sesutė. 10:00 Gustavo enciklope-
dija. (subtitruota). 10:30 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai. 11:25 Mūsų gyvūnai. 
11:50 Pasaulio dokumentika. Premje-
ra. Mėlynoji planeta 2: Į mėlynus to-
lius. (subtitruota). 12:45 Pasaulio doku-
mentika. Nepažinti Indokinijos kampe-
liai. 1 d. Kambodža – vandenų karalys-
tė. (subtitruota). 13:40 Mis Marpl 6. 6/3 
s. Nesibaigianti naktis. N-7. 15:15 Lais-
vės vėliavnešiai. 15:45 Žinios. Orai (su 
vertimu į gestų kalbą). 16:00 Auksinis 
protas. Intelektinis TV žaidimas. (kart.). 
17:15 Klausimėlis.lt. 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 
Keliai. Mašinos. Žmonės. 18:30 Pra-
moginė laida „Editos šou“. N-7. 19:30 
Savaitė. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. Orai. 21:00 Premjera. Giminės. Gy-
venimas tęsiasi 4. 10 s. 21:55 Premjera. 
Pabandom iš naujo. N-14. 23:35 Nulis 
motyvacijos. N-14. 01:15 Pasaulio do-
kumentika. Mėlynoji planeta 2: Į mė-
lynus tolius. (subtitruota, kart.). 02:05 
Pasaulio dokumentika. Nepažinti In-
dokinijos kampeliai. 1 d. Kambodža – 
vandenų karalystė. (subtitruota, kart.). 
03:00 Savaitė. (kart.). 03:55 Muzikinė 
pramoginė programa „Du balsai – vie-
na širdis“. (kart.).

Pirmadienis, gegužės 21 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (20). N-7. 06:55 
Simpsonai (323). N-7. 07:25 Simpso-
nai (324). N-7. 07:55 Svajonių sodai. 
08:55 Meilės sūkuryje (2829). N-7. 
10:00 Tai - mano gyvenimas (45). N-7. 
12:00 Svotai (9). N-7. 13:00 Pažadėto-
ji (3160). N-7. 13:30 Pažadėtoji (3161). 
N-7. 14:00 Maištingosios amazonės 
(59). N-7. 15:00 Simpsonai (325). N-7. 
15:30 Simpsonai (326). N-7. 16:00 TV3 
žinios. 16:25 TV3 orai. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Pasku-
tinis iš Magikianų (1). N-7. 20:00 Gy-
venimo išdaigos (1). N-7. 20:30 Gy-
venimo išdaigos (2). N-7. 21:00 Pa-
smerkti 4 (58). N-7. 21:30 TV3 vaka-
ro žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Pamergė pagal už-
sakymą. N-7. 00:50 Nuodėmių dak-
taras (6). N-7. 01:40 Kvantikas (14). 
N-7. 02:30 Legendos (4). N-14. 03:20 
Greislendas (11). N-14. 04:10 Tironas 
(11). N-14. 05:00 Mikė (13). N-7. 05:25 
Tėtušiai (9). N-7.

Antradienis, gegužės 22 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (21). N-7. 06:55 
Simpsonai (325). N-7. 07:25 Simpso-
nai (326). N-7. 07:55 Pasmerkti 4 (58). 
N-7. 08:25 Paskutinis iš Magikianų (1). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2830). N-7. 
10:00 Tai - mano gyvenimas (46). N-7. 
12:00 Svotai (10). N-7. 13:00 Pažadėto-
ji (3162). N-7. 13:30 Pažadėtoji (3163). 
N-7. 14:00 Maištingosios amazonės 
(60). N-7. 15:00 Simpsonai (327). N-7. 
15:30 Simpsonai (328). N-7. 16:00 TV3 
žinios. 16:25 TV3 orai. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Pasku-
tinis iš Magikianų (2). N-7. 20:00 Gy-
venimo išdaigos (3). N-7. 20:30 Gyve-
nimo išdaigos (4). N-7. 21:00 Pasmerk-
ti 4 (59). N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:20 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Sabotažas. N-14. 00:40 Nuo-
dėmių daktaras (7). N-7. 01:35 Kvanti-
kas (15). N-7. 02:25 Legendos (5). N-14. 
03:15 Greislendas (12). N-14. 04:05 Ti-
ronas (12). N-14. 05:00 Mikė (14). N-7. 
05:25 Tėtušiai (10). N-7.

trečiadienis, gegužės 23 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (22). N-7. 06:55 
Simpsonai (327). N-7. 07:25 Simpso-
nai (328). N-7. 07:55 Pasmerkti 4 (59). 
N-7. 08:25 Paskutinis iš Magikianų (2). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2831). N-7. 
10:00 Tai - mano gyvenimas (47). N-7. 
12:00 Svotai (11). N-7. 13:00 Pažadėto-
ji (3164). N-7. 13:30 Pažadėtoji (3165). 
N-7. 14:00 Maištingosios amazonės 
(61). N-7. 15:00 Simpsonai (329). N-7. 
15:30 Simpsonai (330). N-7. 16:00 TV3 
žinios. 16:25 TV3 orai. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Pasku-
tinis iš Magikianų (3). N-7. 20:00 Gy-
venimo išdaigos (5). N-7. 20:30 Gy-
venimo išdaigos (6). N-7. 21:00 Pa-
smerkti 4 (60). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 
orai. 22:25 Vikinglotto. 22:30 Juodo-
ji jūra. N-14. 00:55 Nuodėmių dakta-
ras (8). N-7. 01:45 Kvantikas (16). N-7. 
02:35 Legendos (6). N-14. 03:25 Greis-
lendas (13). N-14. 04:15 Tironas (1). 
N-14. 05:10 Mikė (15). N-7. 05:35 Tė-
tušiai (11). N-7.

ketvirtadienis, gegužės 24 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (23). N-7. 06:55 
Simpsonai (329). N-7. 07:25 Simpso-
nai (330). N-7. 07:55 Pasmerkti 4 (60). 
N-7. 08:25 Paskutinis iš Magikianų (3). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2832). N-7. 
10:00 Tai - mano gyvenimas (48). N-7. 
12:00 Svotai (12). N-7. 13:00 Pažadėto-
ji (3166). N-7. 13:30 Pažadėtoji (3167). 
N-7. 14:00 Maištingosios amazonės 
(62). N-7. 15:00 Simpsonai (331). N-7. 
15:30 Simpsonai (332). N-7. 16:00 TV3 
žinios. 16:25 TV3 orai. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Pasku-
tinis iš Magikianų (4). N-7. 20:00 Gy-
venimo išdaigos (7). N-7. 20:30 Gy-
venimo išdaigos (8). N-7. 21:00 Pa-
smerkti 4 (61). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Rembo. Pirmasis krau-
jas 3. N-14. 00:35 Nuodėmių dakta-
ras (9). N-7. 01:30 Kvantikas (17). N-7. 
02:25 Legendos (7). N-14. 03:15 CSI 
kriminalistai. N-14. 04:50 Mikė (12). 
N-7. 05:15 Tėtušiai (12). N-7. 05:40 Tė-
tušiai (13). N-7.

Penktadienis, gegužės 25 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (24). N-7. 06:55 
Simpsonai (331). N-7. 07:25 Simpso-
nai (332). N-7. 07:55 Pasmerkti 4 (61). 
N-7. 08:25 Paskutinis iš Magikianų 
(4). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2833). 

Pirmadienis, gegužės 21 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

„Mano gyvenimo šviesa“ (87). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (88). 
N-7. 07:10 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(89). N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ (17). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(117). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 
Yra, kaip yra. N-7. 12:00 KK2 penkta-
dienis. N-7. 13:25 „Rožių karas“ (160). 
14:25 „Dvi širdys“ (794). 14:55 „Dvi 
širdys“ (795). 15:25 „Dvi širdys“ (796). 
15:55 „Dvi širdys“ (797). 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. Infošou. 20:00 
Tamsoje. N-7. 20:30 Nuo... Iki... 21:30 
Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 
22:30 VAKARO SEANSAS Miestas. 
N14. 00:55 „Judantis objektas“ (17). 
N-7. 01:45 Titanų susidūrimas. N-7.

Antradienis, gegužės 22 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

„Mano gyvenimo šviesa“ (90). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (91). 
N-7. 07:10 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(92). N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ (18). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (118). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra. N-7. 12:00 Tam-
soje. N-7. 12:30 Nuo... Iki... 13:25 „Ro-
žių karas“ (161). 14:25 „Dvi širdys“ 
(798). 14:55 „Dvi širdys“ (799). 15:25 
„Dvi širdys“ (800). 15:55 „Dvi širdys“ 
(801). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. Infošou. 20:00 Tamsoje. N-7. 
20:30 Ekranai. N-7. 21:30 Žinios. 22:24 
Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO 
SEANSAS Kietasis būrys. N14. 00:45 
„Judantis objektas“ (18). N-7. 01:35 
Miestas. N14.

trečiadienis, gegužės 23 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

„Mano gyvenimo šviesa“ (93). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (94). 
N-7. 07:10 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(95). N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ (19). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(119). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 
Yra, kaip yra. N-7. 12:00 Tamsoje. N-7. 
12:30 Ekranai. N-7. 13:25 „Rožių ka-
ras“ (162). 14:25 „Dvi širdys“ (802). 
14:55 „Dvi širdys“ (803). 15:25 „Dvi 
širdys“ (804). 15:55 „Dvi širdys“ (805). 
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. In-
fošou. 20:00 Tamsoje. N-7. 20:30 Nu-

galėk Gitaną Nausėdą. 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VA-
KARO SEANSAS. PREMJERA Kova iki 
paskutinio kraujo lašo. 00:50 „Judan-
tis objektas“ (19). N-7. 01:40 Kietasis 
būrys. N14.

ketvirtadienis, gegužės 24 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

„Mano gyvenimo šviesa“ (96). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (97). 
N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ (20). 08:00 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (120). 
N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 Yra, 
kaip yra. N-7. 12:00 Tamsoje. N-7. 
12:30 Nugalėk Gitaną Nausėdą. 13:25 
„Rožių karas“ (163). 14:25 „Dvi širdys“ 
(806). 14:55 „Dvi širdys“ (807). 15:25 
„Dvi širdys“ (808). 15:55 „Dvi širdys“ 
(809). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. Infošou. 20:00 Tamsoje. N-7. 
20:30 Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VA-
KARO SEANSAS Broliai Blumai. N14. 
00:45 „Judantis objektas“ (20). N-7. 
01:35 Kova iki paskutinio kraujo lašo. 
03:30 Alchemija. VDU karta. 04:00 RE-
TROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumen-
tika. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, gegužės 25 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

„Mano gyvenimo šviesa“ (98). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (99). 
N-7. 07:10 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(100). N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ (21). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(121). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 
Yra, kaip yra. N-7. 12:00 Tamsoje. N-7. 
12:30 Valanda su Rūta. 13:25 „Rožių 
karas“ (164). 14:25 „Dvi širdys“ (810). 
14:55 „Dvi širdys“ (811). 15:25 „Dvi 
širdys“ (812). 15:55 „Dvi širdys“ (813). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 penk-
tadienis. N-7. 21:00 SAVAITĖS HITAS 
Audros sūkuryje. N14. 22:50 Roken-
rola. N14. 00:55 Broliai Blumai. N14.

Šeštadienis, gegužės 26 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Peliukas Stiuartas Litlis“ (2). 06:55 
„Ponas Bynas“ (20). 07:20 „“Nickelo-
deon“ valanda. Žuviukai burbuliukai“ 
(17). 07:45 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys“ (4). 08:10 „Kempiniukas Pla-
čiakelnis“ (5). 08:35 „Tomo ir Džerio 
šou“ (4). 09:00 „Saugokis meškinų“ 
(12). 09:15 „Saugokis meškinų“ (13). 
09:30 „Drakonų kova. Super“ (15). 
N-7. 10:00 KINO PUSRYČIAI Lego fil-
mas. 11:55 Visa tiesa apie ryklį. 13:45 
PREMJERA Šuniški šokiai. 15:30 Šo-
kis hip-hopo ritmu. Revoliucija. N-7. 
17:30 Bus visko. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 SUPERKI-
NAS Šrekas 2. 21:15 Šnipas ne savo 
noru. N-7. 23:05 Mari Huanos ekspre-
sas. S. 01:15 Rokenrola. N14.

Sekmadienis, gegužės 27 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Peliukas Stiuartas Litlis“ (3). 06:55 
„Ponas Bynas“ (21). 07:20 „“Nickelo-
deon“ valanda. Žuviukai burbuliu-
kai“ (18). 07:45 „Kiaulė, Ožka, Bana-
nas ir Svirplys“ (5). 08:10 „Kempiniu-
kas Plačiakelnis“ (6). 08:40 „Tomo ir 
Džerio šou“ (5). 09:05 „Saugokis meš-
kinų“ (14). 09:20 „Saugokis meškinų“ 
(15). 09:35 KINO PUSRYČIAI Gelbstint 
Kalėdų senelį. 11:15 Pakratytas. 13:10 
PREMJERA Džesikos Darling sąrašiu-
kas. N-7. 14:50 Provincialai Niujorke. 
N-7. 16:40 Ne vienas kelyje. 17:20 Te-
leloto. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 Tamsoje. Savaitės 
finalas. 21:00 Titanų įniršis. N-7. 23:00 
Briliantinis planas. N-7. 01:10 Šnipas 
ne savo noru. N-7.

Pirmadienis, gegužės 21 d. 
06:15 „Viena už visus“ (87). N-7. 

06:50 „Viena už visus“ (88). N-7. 07:25 
„Prokurorų patikrinimas“ (443). N-7. 
08:35 „44-as skyrius“ (66). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (38). N-7. 10:30 „Gelbė-
tojai - 112“ (75). N-7. 11:00 „Gelbėtojai - 
112“ (76). N-7. 11:35 „Akloji zona“ (14). 
N-7. 12:35 „Stoties policija“ (4). N-7. 
13:40 „Prokurorų patikrinimas“ (444). 
N-7. 14:50 „44-as skyrius“ (67). N-7. 
15:55 „Tokia tarnyba“ (39). N-7. 16:50 
„Gelbėtojai - 112“ (77). N-7. 17:20 „Gel-
bėtojai - 112“ (78). N-7. 17:55 „Akloji 
zona“ (15). N-7. 18:55 „Stoties polici-
ja“ (5). N-7. 20:00 Info diena.  20:25 Vi-
si už vieną. N-7. 21:00 Mirties apsup-
tyje. N14. 23:05 Amerikos psichopatė 
2. N14. 00:50 „Išbandymų diena“ (6). 
N14. 01:35 „Juodasis sąrašas“ (3). N-7.

Antradienis, gegužės 22 d. 
06:15 „Viena už visus“ (89). N-7. 

06:50 „Viena už visus“ (90). N-7. 07:25 
„Prokurorų patikrinimas“ (444). N-7. 
08:35 „44-as skyrius“ (67). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (39). N-7. 10:30 „Gel-

tV3

Lnk

btV

N-7. 10:00 Tai - mano gyvenimas (48). 
N-7. 12:00 Svotai (13). N-7. 13:00 Pa-
žadėtoji (3168). N-7. 13:30 Pažadė-
toji (3169). N-7. 14:00 Maištingosios 
amazonės (63). N-7. 15:00 Simpso-
nai (333). N-7. 15:30 Simpsonai (334). 
N-7. 16:00 TV3 žinios. 16:25 TV3 orai. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rio 2. N-7. 21:20 Juros pe-
riodo parkas 3. N-7. 23:10 Įkalintos 
po vandeniu. N-7. 01:00 Juodoji jūra. 
N-14. 03:00 Rembo. Pirmasis kraujas 
3. N-14. 04:50 Svotai (11). N-7. 05:40 
Tėtušiai (14). N-7.

Šeštadienis, gegužės 26 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Aladi-

nas (39). 07:00 Ančiukų istorijos (32). 
07:30 Vėžliukai nindzės (63). 08:00 
Aladinas (40). 08:30 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (23). N-7. 09:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (24). N-7. 09:30 Ilgo plau-
ko istorija (7). 10:00 Virtuvės istori-
jos. 10:30 Skaniai ir paprastai. 11:00 
Svajonių ūkis. 11:30 Arlo - kalbantis 
paršelis. N-7. 13:05 Šoklusis bičiulis. 
Septinto padavimo smūgis. 14:55 
Beždžionėlė ledo ritulininkė. 16:50 
Ekstrasensai tiria (90). N-7. 18:30 TV3 
žinios (312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 
TV3 orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 
Auklė. N-7. 21:20 Padangių akis. N-14. 
23:25 Horizontas. N-14. 01:10 Juros 
periodo parkas 3. N-7. 02:45 Įkalintos 
po vandeniu. N-7. 04:15 Svotai (12). 
N-7. 05:10 Tėtušiai (15). N-7. 05:35 Tė-
tušiai (16). N-7.

Sekmadienis, gegužės 27 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Aladi-

nas (40). 07:00 Ančiukų istorijos (33). 
07:30 Vėžliukai nindzės (64). 08:00 
Aladinas (141). 08:30 Mamyčių klu-
bas. 09:00 Kulinariniai triukai. 09:30 
Penkių žvaigždučių būstas (8). 10:00 
Pasaulis pagal moteris. 10:30 Svajo-
nių sodai (59). 11:30 Nematoma se-
suo. N-7. 13:05 Gibė. N-7. 15:00 Bež-
džionėlė riedlentininkė. 16:45 Eks-
trasensai tiria (91). N-7. 18:30 TV3 ži-
nios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Greitis 2. Laivo užgrobi-
mas. N-7. 21:55 Svetimas kūnas. N-14. 
23:50 Strečas. N-14. 01:35 Padangių 
akis. N-14. 03:20 Horizontas. N-14. 
04:55  Svotai (13). N-7.

Lrt
bėtojai - 112“ (77). N-7. 11:00 „Gelbė-
tojai - 112“ (78). N-7. 11:35 „Akloji zo-
na“ (15). N-7. 12:35 „Stoties policija“ 
(5). N-7. 13:40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (445). N-7. 14:50 „44-as skyrius“ 
(68). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (40). 
N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 112“ (79). N-7. 
17:20 „Gelbėtojai - 112“ (80). N-7. 17:55 
„Gelbėtojai - 112“ (81). N-7. 18:30 LKL 
čempionatas. Pieno žvaigždės – Nep-
tūnas. 21:00 Masalas. N14. 22:50 Mir-
ties apsuptyje. N14. 00:50 „Gyvi numi-
rėliai“ (8). N14. 01:35 „Blogas šuo!“ (5).

trečiadienis, gegužės 23 d. 
06:15 „Viena už visus“ (91). N-7. 

06:50 „Viena už visus“ (92). N-7. 07:25 
„Prokurorų patikrinimas“ (445). N-7. 
08:35 „44-as skyrius“ (68). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (40). N-7. 10:30 „Gel-
bėtojai - 112“ (79). N-7. 11:00 „Gelbė-
tojai - 112“ (80). N-7. 11:35 „Ekstrasen-
sų mūšis“ (11). N-7. 13:40 „Prokurorų 
patikrinimas“ (446). N-7. 14:50 „44-as 
skyrius“ (69). N-7. 15:55 „Tokia tarny-
ba“ (41). N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 112“ 
(82). N-7. 17:20 „Gelbėtojai - 112“ (83). 
N-7. 17:55 „Akloji zona“ (16). N-7. 18:55 
„Stoties policija“ (6). N-7. 20:00 Info 
diena. 20:25 „Nusikaltimų miestas“ (1). 
N-7. 21:00 Absoliutus nulis. N-7. 22:50 
Masalas. N14. 00:35 „Gyvi numirėliai“ 
(9). N14. 01:20 „Blogas šuo!“ (6).

ketvirtadienis, gegužės 24 d. 
06:15 „Viena už visus“ (93). N-7. 

06:50 „Viena už visus“ (94). N-7. 07:25 
„Prokurorų patikrinimas“ (446). N-7. 
08:35 „44-as skyrius“ (69). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (41). N-7. 10:30 „Gel-
bėtojai - 112“ (82). N-7. 11:00 „Gelbė-
tojai - 112“ (83). N-7. 11:35 „Akloji zo-
na“ (16). N-7. 12:35 „Stoties policija“ 
(6). N-7. 13:40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (447). N-7. 14:50 „44-as skyrius“ 
(70). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (42). 
N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 112“ (84). N-7. 
17:20 „Gelbėtojai - 112“ (85). N-7. 17:55 
„Gelbėtojai - 112“ (86). N-7. 18:30 LKL 
čempionatas. Nevėžis-Žalgiris. 21:00 
Prakeikta upė. N14. 23:05 Absoliu-
tus nulis. N-7. 00:50 „Gyvi numirėliai“ 
(10). N14. 01:35 Pavojus Romos pasie-
nyje. Limas.

Penktadienis, gegužės 25 d. 
06:15 „Viena už visus“ (95). N-7. 

06:50 „Viena už visus“ (96). N-7. 07:25 
„Prokurorų patikrinimas“ (447). N-7. 
08:35 „44-as skyrius“ (70). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (42). N-7. 10:30 „Gel-
bėtojai - 112“ (84). N-7. 11:00 „Gelbė-
tojai - 112“ (85). N-7. 11:35 „Ekstrasen-
sų mūšis“ (13). N-7. 13:40 „Prokurorų 
patikrinimas“ (448). N-7. 14:50 „44-as 
skyrius“ (71). N-7. 15:55 „Tokia tarny-
ba“ (43). N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 112“ 
(87). N-7. 17:20 „Gelbėtojai - 112“ (88). 
N-7. 17:55 „Gelbėtojai - 112“ (89). N-7. 
18:30 numatomos LKL čempionato 
rungtynės. 21:00 Tikras teisingumas 2. 
Mirties angelas. N14. 22:50 Prakeikta 
upė. N14. 00:50 „Gyvi numirėliai“ (11). 
N14. 01:35 Tikras teisingumas 2. Mir-
ties angelas. N14.

Šeštadienis, gegužės 26 d. 
06:15 „Viena už visus“ (92). N-7. 

06:45 „Viena už visus“ (93). N-7. 07:15 
„Viena už visus“ (94). N-7. 07:45 „Vie-
na už visus“ (95). N-7. 08:15 „Viena už 
visus“ (96). N-7. 08:45 Sveikatos ABC 
televitrina. 09:00 Autopilotas. 09:30 
Apie žūklę. 10:00 „Pavariau“ (8). N-7. 
10:30 „Blogas šuo!“ (1). 11:30 BBC do-
kumentika. Šarvuočių viešbutis. 12:40 
„Vandenyno paslaptys su Džefu Kor-
vinu“ (92). 13:10 „Džekas Hana kviečia 
į gamtą“ (11). 13:40 „Vanity Fair. Visiš-
kai slaptai“ (7). N-7. 14:45 „Kas žudi-
kas?“ (30). N-7. 16:00 „Detektyvų isto-
rijos“ (8). N-7. 17:05 „Nusikaltimų mies-
tas“ (1). N-7. 17:40 „Banga žudikė“ (1). 
N-7. 19:30 Muzikinė kaukė. 22:05 MA-
NO HEROJUS Pirmoji nuodėmė. N14. 
00:25 AŠTRUS KINAS Moliūgagalviai 
4. Keršto kraujas. N14. 02:10 „Gyvi nu-
mirėliai“ (10). N14. 02:55 „Gyvi numi-
rėliai“ (11). N14. 03:40 Muzikinė kaukė.

Sekmadienis, gegužės 27 d. 
06:30 Galiūnų Čempionų lygos 

rungtynės Suomijoje. I dalis. 07:30 
Sveikatos kodas. 08:30 Tauro ragas. 
N-7. 09:00 Galiūnų Čempionų lygos 
rungtynės Suomijoje. II dalis. 10:00 
„Pavariau“ (9). N-7. 10:30 „Blogas šuo!“ 
(2). 11:30 BBC dokumentika. Koko - 
kalbanti gorila. 12:40 „Vandenyno pa-
slaptys su Džefu Korvinu“ (93). 13:10 
„Džekas Hana kviečia į gamtą“ (12). 
13:40 Sveikinimai. 16:00 „Reali misti-
ka“ (26). N-7. 17:05 „Pavariau“ (10). N-7. 
17:35 „Banga žudikė“ (2). N-7. 19:30 
„Daktaras Richteris“ (15). N-7. 20:40 
„Daktaras Richteris“ (16). N-7. 21:45 
„Juodasis sąrašas“ (4). N-7. 22:45 „Iš-
bandymų diena“ (7). N14. 23:45 Pir-
moji nuodėmė. N14. 01:50 „Kas žudi-
kas?“ (30). N-7. 02:40 „Detektyvų isto-
rijos“ (8). N-7.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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10 į grupinio gyvenimo namus 
persikėlusių neįgaliųjų iki tol 
buvo įsikūrę Tauragės reabili-
tacijos centre Prezidento gatvė-
je. O dar anksčiau, iki pertvar-
kos, – Adakavo socialinės glo-
bos namuose. Prieš ketverius 
metus iš Adakavo socialinės 
globos namų į padalinį Tauragė-
je buvo perkelta gyventi 20 sa-
varankiškesnių gyventojų nuo 
35erių metų. Tuomet ir jaudu-
lio, ir nerimo bei abejonių buvo 
ne mažiau nei dabar, dešimčiai 
jų suteikiant dar savarankiš-
kesnį gyvenimą.

Adakavo socialinės globos 
namų direktorės pavaduotoja 
socialiniams reikalams Taura-
gės padalinyje Zigmunda Men-
clerienė neslėpė, kad baimių bū-
ta ir darbuotojams, ir šių namų 
gyventojams. Daugeliui jų buvo 
nedrąsu palikti savo įprastą gy-
venimo vietą ir būdą, tačiau po 
kelių apsilankymų naujuose na-
muose jie nekantraudami laukė, 
kada liks ten nakvoti ir gyven-
ti. Šių žmonių laukia tikrai ne-
menki pokyčiai – jie kartu su 
socialine darbuotoja ir padėjė-
jais, kurių bus penki, patys tvar-
kysis namus, prižiūrės aplinką, 
gaminsis valgį, skalbsis drabu-
žius ir atliks kitus įprastus kas-

dienius buities darbus. Prie šių 
darbų naujieji gyventojai pra-
tinsis palaipsniui. Penkios gy-
ventojų poros namo kamba-
rius, kuriuose gyvens, pasirin-
ko burtų keliu.

Į grupinio gyvenimo namų 
žmonėms su negalia atidary-
mą buvo pakviesti ir gatvės kai-
mynai, ir rajono valdžios atsto-
vai. Į atidarymą atvykusi So-
cialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos kanclerė Danguolė 
Juozapavičienė negailėjo gerų 
žodžių Adakavo socialinių glo-
bos namų direktorei Kristinai 
Anulienei ir visam kolektyvui 
už priimtą iššūkį ir drąsą per-
sitvarkyti – pirmiesiems tapti 
ledlaužiu visada sunkiau. Anot 
kanclerės, labai svarbu ugdyti 
visuomenės toleranciją, neįga-
liųjų savarankiškumą, padėti 
jiems įsitraukti į bendruome-
nės gyvenimą gyvenant šeimai 
artimoje aplinkoje.

Šį namą Tauragėje už vals-
tybės lėšas nupirko Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija. 
Su remonto darbais jis atsiėjo 
apie 130 tūkst. Eur.

Tądien grupinio gyvenimo 
namus, skirtus žmonėms su ne-
galia, atidarė ir Šilutės rajono 
Macikų socialinės globos namai.

Atidaryti grupinio gyvenimo namai: 
Tauragė – viena pirmųjų

Daiva Žebelienė  laikraščio „Tauragės kurjeris“ portale kur-
jeris.lt rašo, kad Tauragėje įsikūrė grupinio gyvenimo namai, 
kuriuose gyvens ir padedami personalo savo buitimi rūpin-
sis psichikos negalią turintys žmonės. 

„Aš nesislėpsiu. 
Kovosiu!“

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Jį laikė neišauklėtu, nenor-
maliu, vydavo iš viešųjų vie-
tų ir net tikras tėvas gėdi-
josi savo sūnaus. Toks vi-
suotinis pasipriešinimas 
suteikė jaunam amerikie-
čiui azarto. Sugalvojo, kuo 
nori būti, ir atkakliai siekė 
savo tikslo.

Diagnozę nustatė  
mama

Tureto sindromas – neurolo-
ginis sutrikimas, sukeliantis ne-
valingus motorinius ir balsinius 
trūkčiojimas (tikus). Dažniau-
siai tai nutinka berniukams. 
Vaikystėje, kai pats jautrumas, 
vaikai ima „išsidirbinėti“: var-
to akis, rodo grimasas, trūk-
čioja galvą ar petį, loja, kosėja, 
urzgia... Užaugus šie simpto-
mai švelnėja.

Bradas Cohenas net nežino-
jo, kas jį taip kankina. Vis viauk-
teldavo, kresteldavo galvą. Gy-
dytojai ilgai nesuprato tokio el-
gesio priežasties. Šeimoje kilo 
įtampa, tėvas manė, kad sūnus – 
tiesiog chuliganas, o jo elgesį va-
dino nepakenčiamu.

Tėvai išsiskyrė. Vienas psi-
chologas lengvabūdiškai spėjo, 
kad sūnaus trūkčiojimai atsira-
do dėl to, kad tėvai išsiskyrė, ne-
įsigilinęs, kad ši bėda berniuką 
ištiko dar tada, kai skyrybomis 
nė nekvepėjo. Galiausiai mama 
įniko į medicinos knygas. Ji ir pa-
sakė: Tureto sindromas. Šeimos 
gydytojui teliko pripažinti, kad 
diagnozė nustatyta teisingai.

Bradas ėmė lankyti paramos 
grupę, kurioje buvo ir suaugu-
siųjų, ir vaikų su tuo pačiu Ture-
to sindromu. Ten nieko nestebi-
no keistas kaimyno elgesys. Visi 
maloniai bendravo, šnekučiavo, 
dalijosi gyvenimiškomis proble-
momis. Viena mama, atlydėjusi 
sūnų, sakė: „Aš vaiką iš mokyk
los pasiėmiau po trečios klasės. 
Kitaip būčiau išprotėjusi. Ten 
tiek konfliktų kildavo kiekvieną 
dieną.“ Ji ir Brado mamai pata-
rė: „Laikykite sūnų namie!“ Pe-
dagogai taip pat sakė: „Moky-
kite sūnelį namie, o su pasauliu 
bendraukite tik internetu ir pa-
ramos grupėse.“ Bet juodu gal-
vojo kitaip. Jis lankė mokyklą, o 
sulaukęs 12os sugalvojo svar-
biausią savo gyvenimo principą: 
„Aš nesislėpsiu. Kovosiu!“ 

Ranką ištiesė mokyklos 
direktorius

Bradas mokėsi įprastoje 
mokykloje. Mokytojai laikė jį 
klounu, reikalavo, kad atsipra-
šytų bendraklasių už tai, kad 
trukdo jiems mokytis, nes loja ir 
loja. Berniukas mėgo mokytis, 
tačiau susikaupti prie užduočių 
jam buvo nelengva, sugaišdavo 
daugiau laiko nei kiti mokiniai, 
o joks mokytojas nesiruošė jam 
padėti – skirti daugiau laiko ar 
pagelbėti susidraugauti su kla-
se. Visi stūmė nuo savęs kuo to-
liau, nes nematė prasmės dirb-
ti su juo. 

Vieną puikų žmogų mokyk
loje Bradas vis dėlto sutiko. 
Nuostabusis direktorius mis-
teris Mejeris! Jis vienintelis su-
prato, ką reikia padaryti. Kartą 
per vakarėlį mokykloje direkto-
rius pakvietė į sceną „klouną“ 
ir ėmė klausinėti apie Tureto 
sindromą, kaip jis pasireiškia. 
Tai buvo šoko terapija pačia ge-
riausia prasme. Berniukas su-
sitvardė ir atsakinėjo į klausi-
mus, nors pirmą kartą stovėjo 
prieš visą mokyklą. Mokiniai 
įvertino berniuko drąsą ir pa-
lydėjo jį plojimais. Daugeliui ta-
po aišku, kodėl jų bendramoks-
lis taip elgiasi.

Nuo to laiko viskas pasikei-
tė. Tarsi atsivėrė durys į pasaulį. 
Bradas suprato, kad jis nori bū-
ti toks pedagogas, kaip direk-
torius, kuris ištiesė ranką sil-
pniausiajam ir padėjo susido-
roti su baime.

24 neigiami atsakymai
1992aisiais Bradas baigė 

mokyklą ir įstojo į universite-
tą. Kadangi jis jau nesigėdijo 
savo simptomo, bendrakursiai 
irgi nekreipė dėmesio į jo ne-
valingus šūksnius. Na, pasitai-
kydavo nesusipratimų išėjus į 
miestą. Kartą jį išvarė iš kavi-
nės, nes palaikė girtu. Studentai 
paskelbė kavinei boikotą. Vady-
bininkas paskambino įžeistam 
vaikinui ir atsiprašė. 

Po universiteto prasidėjo su-
dėtingiausias amerikiečio gyve-
nimo etapas. Jis pasiruošė dirb-
ti, buvo puikiai parengtas pe-
dagogas, bet jokia mokykla ne-
norėjo priimti dirbti. 24 kartus 
bendravo su įvairių mokyk lų 
direktoriais – visus gąsdino jo 
keistumas. Vis dėlto rado Moun-
tain View mokyklą, kurios di-
rektorius pagalvojo: „Negalima 
vaikų tolerantiškumo išmokyti 
tik žodžiais.“ Ir suteikė jaunam 
pedagogui šansą.

Labai greitai jis tapo myli-
miausiu mokytoju, nes vaikai 
galėjo jo klausti ko tik nori. Ne-
buvo draudžiamų temų. Nau-
jasis mokytojas įtikino vaikus: 
svarbiausia – būti savimi ir visai 
normalu, kad visi mes kitaip sa-
ve išreiškiame. Bradas rado kal-
bą ir su tais vaikais, kurių nemė-
go kiti mokytojai, nes gerai su-
prato, ką reiškia būti kitokiam, 
nemėgiamam.

1997 metais Bradas Cohe-
nas buvo pripažintas geriausiu 
Džordžijos valstijos pradinių 
klasių mokytoju. 2005aisiais 
išleido knygą apie tai, kaip Tu-
reto sindromas padarė iš jo to-
kį mokytoją, kokio pats nebu-
vo sutikęs. Dar po 3 metų pagal 
knygą pastatytas filmas.

Šiandien Bradas daug važi-
nėja po pasaulį, skaito paskai-
tas. Įsteigė fondą, kuris padeda 
Tureto sindromo kankinamiems 
žmonėms. Vedęs, turi du sūnus.

Amerikiečio biografija būtų 
visai kitokia, jei vaikystėje būtų 
išsigandęs sunkių išbandymų 
ir užsidaręs namuose. Šis sin-
dromas neturi įtakos žmogaus 
intelektui, tačiau dėl neigiamo 
visuomenės požiūrio tokiems 
žmonėms nėra paprasta išsiko-
voti vietą po saule.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BaLIKIENė

Devynmetis Rokas kliniko-
je „Ypatingi žmonės“ Vilniuje 
jaučiasi kaip namie, bet šį kar-
tą jis atvyko susitikti ne su jau 
pažįstamais terapeutais ir ki-
tais gydytojais – „savų“ sąra-
šą netrukus turėtų papildyti ir 
šuo – ket verių metų labrado-
ro retriverio veislės kalytė Ki-
ja, kuri dalyvauja klinikoje ne-
seniai pradėtuose kaniterapi-
jos, arba šunų terapijos, užsiė-
mimuose. Kijos šeimininkė Jo-
ana Grygutis – viena iš vos ke-
lių kaniterapeutų, turinčių tei-
sę dirbti ir su negalią turinčiais 
vaikais. Psichologė ir kanitera-
peutė pabrėžia, kad gydo gy-
dytojai, o ne šunys, bet tinka-
mai parengti ir sertifikuoti ke-
turkojai terapijoje puikiai pasi-
tarnauja kaip motyvatoriai ir 
įkvėpėjai, padedantys sergan-
čiajam atlikti reikiamus, tačiau 
nemalonius, fizinį diskomfortą 
keliančius, o kartais – ir labai 
skausmingus veiksmus ar pra-
timus. „Visą laiką norėjau tų gy-
vūnų turėti namuose, o kanite-
rapija susidomėjau atsitiktinai. 
Įsigijus šunį, pradėjome ieškoti 
kažkokios prasmingos veiklos 
ir asmeninė patirtis šiek tiek 
lėmė tai, kad atradau kanitera-
piją. Susidomėjau tuo net neži-
nodama, kaip tai vadinama. Iš 

pradžių tiesiog galvojau, kad 
tai turėtų būti kažkokia terapi-
ja su šunimi“, – pasakoja J. Gry-
gutis. Suradusi kinologų draugi-
ją, kuri kaip tik tuo metu pradė-
jo rengti kaniterapeutus, Joana 
tapo viena pirmųjų šios srities 
specialistų Lietuvoje. Šiandien ji 
ir jos augintinė bendradarbiau-
ja su keliomis klinikomis, nere-
tai sulaukia komplimentų. Kani-
terapeutė J. Grygutis pasakoja, 
kad darbui su negalią turinčiais 
žmonėmis parengtus terapinius 
šunis Lietuvoje galima suskai-
čiuoti ant rankų pirštų. Tokiems 
šunims keliami specifiniai rei-
kalavimai – jie turi būti paklus-
nūs, ramūs, nebaugštūs ir išmo-
kyti elgtis daugelyje neįpras-
tų situacijų, kad nerodytų nei 
agresijos, nei nerimo. Kartu su 
šunimis specialius kursus lan-
ko, o galiausiai laiko egzaminus 
ir jų šeimininkai vedliai.

Įvairūs tyrimai rodo, kad 
kaniterapija daro teigiamą po-
veikį žmogaus fizinei bei psichi-
nei sveikatai ir socialiniams ge-
bėjimams. Tiesa, Lietuvoje iki 
šiol įteisinta tik viena terapijos 
su gyvūnais rūšis – terapija su 
delfinais, o aktyvūs raginimai 
priimti kaniterapijai reglamen-
tuoti būtinus teisės aktus vis 
dar neišgirsti. 

Tinkamai parengti keturkojai žmonėms 
padeda sveikti

Giedrė Baltrušytė, LRT televizijos laidoje „Laba diena, Lie-
tuva“ pasakoja apie tai, kaip žmonėms gali pagelbėti gydy-
mas šunimis – kaniterapija. 

Bradas Cohenas su žmona Nence.

Bradas Cohenas buvo pripažintas geriausiu Džordžijos valstijos pradinių klasių 
mokytoju. 
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Lietuvos žydėjimo 
įkvėpti eilėraščiai 

Prie kūrybos 
šaltinio

Esi
Esi tik vaikas, 
Bėgantis per šilą,
Jo basos kojos 
Nuo spyglių ims 
           degti,
Kai skyla laikas 
Ir erdvė pakyla –
Aukštai lyg žvaigždės
Šviesią vaiko naktį.

Esi tik Meilė...
Jos neišparduosi,
(Nors kažkas rūgos
Ar šaižiai juoksis),
Ji – laukiama,
Jai byra eilės,
O savo meilei –
Širdį atiduosi. 

Esi Tikėjimas...
Atodūsis viltingas...
Te ima jį visi –
Kiek išgalės.
Esi dabar ir čia
Toks reikalingas,
Lyg spindulys 
           aklam,
Belaukiančiam 
           eilės.

Į tavo meilę
Ir kodėl vakarą, ilgesnį
 nei diena,
Kai laikrodis vis tiksi
 ir tylu, tylu...
Apgaubki mane pilnaties
 aukso skara,
Apglėbki paprastu ir 
 šiltu gerumu.

Išskaičiau rankų linijas,
 klausiau lemties,
Ji vienatvės ir ilgesio
 davė per daug...
Klaidžiuose sapnų 
 labirintuos – vis tiek,
Uždegsiu tau ugnį
 ant kalno... palauk...

Mano ražienų laukas – 
 balkšvas ar pilkas,
Kuris nuo kojų basų
 aguonom liepsnos,
Į tavo meilę vieškeliu
 ilgu, oi, ilgu...
Skubėsiu su lauko gėlių
 Vainiku ant galvos.

Versmė 
Einu mišku – 
Gyvybės trūkčiojimai
Smelkiasi į akis:
Tiesiog matau,
Kaip skleidžiasi
 pumpurėliai,
Ir byra ant lūpų
Žirginėlių mana.
Tiesiai į šviesą,
Skverbiasi išbrinkusios
 šakelės
Ir laša beržo sula...
Einu ir galvoju:
Kas gyva – prisikelia
Naujam gyvenimui.
Prikels ir mus iš 
Letarginio miego
Žemės stebuklinga
Versmė.

***
Smalsia zylute
Caksėsiu tavo padangėje...
Daužysiu snapeliu
Džiaugsmingą žinojimą,
Kad pabersi savo ašaras,
Savo tikėjimo trupinius,
Savo laimės akimirksnius...
Visus suskaičiuosiu
Sulesiosiu
Ir ant uodegėlės atnešiu 
Pavasarį...

Tiesiog pavasaris
Parskrido paukščiai...
Atlėkė laimingi,
Nors pavargę,
Ant sparnų namų
Jaukumą nešdami,
Jau išmatavę savo
Pakilimo erdvę,
Pavasarinį savo rūmą
Po šapelį sukdami.

Ir širdis – randuota 
 ir skaudėta,
Kas dieną gyja, –
Juk jauti...
To laukimo
Ir jautrumo pakylėta
Tavoji siela
Veržiasi aukštyn.

Aukštyn lig debesėlių,
Lig dangaus bedugnio,
Lig ašarų tokių karštų...
Tik nebijokite uždegti
Rankų ugnį
Ir prisiliesti prie 
Kitų delnų 
Šaltų.

Jūratė KESILYTė
Zarasai

Konkursas  „Po gimtinės dangum“ 

Gražinos Kalvaitienės nuotr., Kazlų Rūda



 Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

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

Gegužė lepina šiluma, o „Bi-
čiulystė“ kūrėjų dėmesiu 

džiaugiasi ištisus metus. Su-
prantamas jų autorių noras pa-
matyti savo tekstą išspausdin-
tą, tačiau kai ką atrenkame, kai 
ką ‒ atidedame, ypač gautuo-
sius įvairiomis progomis ‒ čia 
pluoštelis Vasario 16ajai, čia – 
Kovo 11ąjai, čia ‒ jau Velykoms 
ar Motinos dienai... Ir nebūtinai 
tie tekstai silpnesni, tiesiog jų, 
kalbančių apie jūsų gyvenimą 
ir pasaulio matymą, džiaugs-
mus ar atvirkščiai, sopulius, ‒ 
lyg žiedų ant obels, visų nei nu-
skinsi, nei pasimerksi. Taigi ši 
apžvalga ‒ tai padėka visiems, 
kurie kuria ir dalijasi.

Nemažą pluoštelį eilėraš-
čių atsiuntė Kėdainių neįgalių-
jų draugijos literatai. Danutė 
Makelienė, pasitelkdama laip-
tų metaforą, apmąsto žmogaus 
vietą pasaulyje: Laiptai į tikslą, 
/ Laiptai į nežinią... / Meilės laip-
teliai, /Laiptai vilčių...  / Laip-
tai! / Laipteliai! / Kaip mums be 
jų? Autorei rūpi laimės paieškos: 
Ieškojau jos gimtinės kloniuos, / 
Ieškojau miesto šurmuly, / Dar-
buos, vienatvėje, kelionėj... / Ieš-
kojau jos draugų būry... Tačiau 
ne taip lengva tą laimę rasti. 
Galbūt svarbiausia ‒ įsižiūrėti 
į trapią akimirką, pasijusti lai-
mingam čia ir dabar?.. O galbūt 
bent mintimis persikelti prie 
jūros, į gintarinę pasaką, kaip 
kad lyriškomis intonacijomis 
siūlo Genutė Jakienė: Atnešk, 
žuvėd ra, laimę ant sparnų, / Ar 
perlų vėrinį iš jūros putų. / Pri-
segsiu sau jį prie kasų / Ir lauksiu 
mylimo prie jūros vartų. 

Atidi gamtos stebėtoja Ce-
lestina Rimavičienė iš tos pa-
čios Kėdainių literatų draugijos 
pražydusią vyšnią lygina su jau-
namarte: Vyšnia jaunamartė po 
langu / Šiandien metė savo nuo-
metą brangų, rūpinasi dėl vėjo 

gamtai krečiamų išdaigų: Šian-
dien įsiaudrina vėjas – / Kurmių 
išlaužas krūvon suvarė. / Jisai 
pasismagint mėgėjas – / Žalos 
gamtai daug padarė. O Nijolė 
Dranseikienė pavasariu džiau-
giasi, keliomis eilėraščio eilutė-
mis apjungdama žmogaus klau-
są ir uoslę: Arimai skambės vėjy-
je / Žemės kvapais gaiviais. Sma-
gų, ekspresyvų dialogą su gam-
ta mezga Vitalija Praskorienė:  

Pakrantės gluosniai
Nustebę į vandenį žiūri,
Lyg klaustų:
‒ Kas čia nutiko?
Pasakykite, kas?
Kodėl debesys sukrito
Į upelio bangas?..
Šiandien iš pačio
Ankstaus ryto.
O Kazimieras Daniūnas ra-

gina švęsti Lietuvos jubiliejų ir 
nepamiršti, kad už laisvę buvo 
sumokėta kančios kaina: Kiek 
daug kančių tu iškentėjai / Per 
okupacijas dvejas. / Karo žiau-
rumus tu regėjai / Ir brolių mir-
tinas žaizdas. 

Apie Lietuvą tekstų iš tiesų 
gauname kur kas daugiau nei 
paprastai. Ir nenuostabu. Mū-
sų istorija verta pasididžiavi-
mo, žmonės, iškovoję laisvę, ir-
gi. Tautodailininkė iš Jurbar-
ko Aušra Brazaitytė eilėmis 
ragina visus branginti gimtąjį 
kraštą su piliakalniais savo ir slė-
niais, / Su upėm, žeme, su gam-
ta nuostabia. Jai skaudu, kad da-
bar nemažai žmonių išvyksta 
ieškoti geresnio gyvenimo, tad 
bent eilėraščiu kviečia: Padary-
kim kiek vienas kiekvieno gyveni-
mą gražų / Kad nereiktų palikti 
tėvynės mielos. / Kad laimingai 
gyventų tėvai ir seneliai, / Dideli 
ir maži jaustųs visad gerai.       

O štai nuolatinė „Bičiulys-
tės“ skaitytoja Laima Jezepči-
kaitė atsiuntė eilėraštį, skirtą 

Varėnos 155osioms metinėms. 
Nepamiršo ne tik miesto, bet ir 
žymių jos krašto ‒ Vinco My-
kolaičioKrėvės, Anzelmo Ma-
tučio, M. K. Čiurlionio paminė-
ti, pakviesti į Legendų parką, 
pasidžiaugti gamtos turtais ‒ 
grybais ir uogomis. Tokios, pro-
ginės, eilės geriausiai skamba 
renginiuose. Kad ir per tą pačią 
Grybų šventę, į kurią, kiek gir-
dėjome, žmonės dabar suplau-
kia iš visos Lietuvos.  

Lietuvos šimtmečio įkvėp-
ta nemažai tekstų su palinkėji-
mais atsiuntė ir Birutė Papeč-
kienė iš Marijampolės. Tėvynę 
ji mato tokią, kokia dažniau-
siai būdavo regima romantikų, 
apgaubtą pasakiško praeities 
švytėjimo:

Ten motulė dar staklėse sėdi,
Audeklai žalioj pievoje bąla.
Taip mieli tavo širdžiai 

kaimeliai...
Štai važiuoji, dairaisi. Širdis 

sąla.

Mūsų miestai! Tos gražios 
bažnyčios,

Jų kaimynai ‒ miesteliai 
mažiausi.

Ir vaikeliai čia džiaugiasi, 
krykščia,

Jiems šis kraštas taip pat bus 
mieliausias.  

Galbūt tokią Lietuvą galima 
pamatyti tik sapnuose ir svajo-
nėse?.. O vis dėlto apsidairyki-
me. Pažvelkime į tas žiedų nu-
sagstytas obelis. Įkvėpkime pa-
vasario. Ir teišsipildo gražus, 
jautrus B. Papečkienės palinkė-
jimas: Gyvenkime taip, kad mūs 
meilė plazdėtų. / Mylėkim pasau-
lį, kurs supa visus, / Kad žmogui 
galėtum nelaimėj padėti / Tada 
šis pasaulis visiems bus šviesus...
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