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Įvertinti įvairūs sunkias 
negalias turinčių vaikų poreikiai
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Filmai pritaikomi žmonėms, 
turintiems klausos ir regėjimo 
negalią. Klausos negalią turin-
tiems žiūrovams reikia vertimo į 
lietuvių gestų kalbą arba specia-
lių subtitrų, aprašančių foninius 
ir filmo veiksmui svarbius gar-
sus, kuriuose pagrindinių veikė-
jų tekstai būtų pažymėti skirtin-
gomis spalvomis. Turintiesiems 
regos negalią turi būti parengtas 
garsinis vaizdavimas, t. y. filmo 
pauzėse tarp dialogų ir veiksmui 
svarbių garsų įgarsinamas pa-
sakojimas apie aplinką, kurioje 
vyksta veiksmas, veikėjus ir kt. 

Kurdama modelį, Asta nau-
dojosi šalių, kurios filmų pritai-
kymo srityje yra pasiekusios 
daugiausiai – Australijos, Jung-
tinės Karalystės, Švedijos ir Vo-
kietijos – patirtimi. Šiose šalyse 
filmams pritaikyti naudojamos 
mobiliosios programėlės, apie 
kurias Lietuvoje kol kas mažai 
žinoma. Mobiliosios progra-
mėlės regos negalią turintiems 
žiūrovams pagrįstos garso  

atpažinimo technologija – į savo 
išmanųjį įrenginį galima parsi-
siųsti filmo garsinio vaizdavi-
mo takelį, ir jis tada paleidžia-
mas sinchronizuojant su filmu, 
žiūrimu kino teatre, per televi-
ziją ar DVD. Beje, žiūrint filmą 
nelegaliai garsiniu vaizdavimu 
naudotis neįmanoma. Taip, pa-
sak A. Dumbrauskaitės, užtik
rinamos ir kino autorių teisės.  

Klausos negalią turintiems 
žmonėms pritaikymo techno-
logijų yra daugiau. Pasak As-
tos, kai kuriose šalyse naudoja-
mos programėlės, kuriomis pa-
leidžiami filmo titrai arba verti-
mas į gestų kalbą. Yra šalių, kur, 
kaip, pavyzdžiui, Jungtinėje Ka-
ralystėje ir Australijoje, titrai ir 
vertimas į gestų kalbą rodomi 
tiesiai ekrane. Kino teatruose 
taip pat naudojama įvairi pritai-
kymo įranga. Pavyzdžiui, prie 
kėdės gali būti pritvirtinamas 
ekranėlis, kuriame žiūrovas gali 
matyti titrus ir vertimą į gestų 
kalbą. Klausos aparatus turin-
tiems žiūrovams galima naudo-
tis indukcinėmis kilpomis – tai 
ant kaklo kabinama grandinėlė, 
kuri reaguoja į specialų įrengi-
nį, įtaisytą kino salės grindyse, 
ir impulsus perduoda į klausos 
aparatą. Filmo garsinis takelis 
gali būti ir tiesiai perduodamas 
į klausos aparatą, taip palengvi-
nant klausymąsi, nes eliminuo-
jami pašaliniai garsai. 

Pirminis modelio variantas 
jau pristatytas Lietuvos kino ga
mintojų, platintojų atstovams, 
nevyriausybinėms organizaci-
joms. Galutinis variantas bus 
pristatytas rugsėjį.

Sigita INčIūrIENė

Mobiliosios 
programėlės – 

filmams pritaikyti 

Projekto „Kurk Lietuvai“ dalyvė Berlyno technologijos uni-
versiteto magistrė Asta Dumbrauskaitė liepos mėnesį visuo-
menei pristatė savo parengtą „Kultūros prieinamumo žmo-
nėms su negalia didinimo“ modelį. Jame siūloma, kaip kino 
filmus pritaikyti klausos ir regos negalią turintiems žmo-
nėms. Pasak Astos, žmonės kol kas nelabai įsivaizduoja, ką 
reiškia filmų pritaikymas turintiesiems negalią. Sąvoka „pri-
taikymas“ dažniausiai siejamas su fiziniu pritaikymu, kuris 
iki šiol yra nepakankamas. O informacijos pritaikymo sri-
tyje Lietuva yra atsilikusi net nuo gretimų valstybių – La-
tvijos ir Estijos. 

Informacinės technologijos – nauji horizontai

Asta Dumbrauskaitė.

Keičiasi būsto 
pritaikymo vaikams 

tvarka
Naująją būsto ir gyvenamo-

sios aplinkos pritaikymo sun-
kios negalios vaikams tvarką 
inicijavo Neįgaliųjų reikalų de-
partamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministeri-
jos. Departamento direktorės 
Astos Kandratavičienės teigi-
mu, atėjo laikas pažvelgti pla-
čiau ir įvertinti, kaip būtų gali-
ma padėti įvairių negalių turin-
tiems vaikams, juos auginan-
čioms šeimoms. 

Naujojoje tvarkoje iki 5 m. 
sutrumpintas terminas, po ku-
rio laiko būstas ir gyvenamoji 
aplinka vėl gali būti pritaiko-
ma pakartotinai. Daugiau kaip 
tris kartus išplėstas gavėjų ra-
tas – pernai būstai buvo pritai-
komi sunkios negalios vaikams, 

kuriems nustatytas specialusis 
nuolatinės slaugos poreikis, šie-
met gyvenamoji aplinka gali bū-
ti pritaikoma visiems vaikams, 
kuriems nustatytas sunkus ne
įgalumo lygis. Slaugomiems 
vaikams taikoma pirmenybė – 
jiems būstai bus pritaikomi pir-
miausia. 

Iki 140 BSI (bazinė socialinė 
išmoka), arba 5320 eurų, padi-
dėjo suma, kuri gali būti skiria-
ma vienam vaikui reikalingam 
būsto ir gyvenamosios aplin-
kos pritaikymui. Dar tokia pat 
suma, reikalui esant, galės būti 
skirta keltuvui įrengti. 

Bus padedama intelekto, 
psichikos sutrikimų 
turintiems vaikams
Šią programą administruo-

janti Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento Programų stebėsenos 

ir kontrolės skyriaus vyriausio-
ji specialistė Kristina Žebraus-
kienė pabrėžia svarbiausią šios 
tvarkos naujovę – vaikų sau-
gumo, emocinių ir sensorinių 
poreikių užtikrinimą. Lieka ir 
įprastos būsto pritaikymo prie-
monės (jeigu reikia, įrengiami 
sanitariniai mazgai, vandentie-
kis kaimo vietovėje ir pan.), bet 
atsiranda galimybė įrengti įvai-
rių saugos priemonių. 

Bendraujant su intelekto ir 
psichikos sutrikimų turinčių 
vaikų tėvais galima išgirsti daug 
nerimą keliančių istorijų. Ne vi-
sada įmanoma nuspėti tokių vai-
kų elgesį. Pasak juos auginančių 
tėvų, nusiprausti jų vaikai gal ir 
gebėtų patys, bet ką daryti, kai 
jie bando išlipti per balkoną? 
„Jeigu vaikas linkęs žalotis arba 
neturi reikiamo savisaugos ins-
tinkto, bus galima grotuoti bal-
konus, minkštinti sienų dangas, 
ant stiklų klijuoti apsaugines 
plėveles, įrengti užraktus, dujų 
signalizatorius“, – sako K. Žeb
rauskienė. Pasirūpinus vaikų 
saugumu, ramiai ir saugiai na-
muose gali būti ir visa šeima. 

Svarbi ir atsiradusi galimy
bė įsigyti sensorinių pagal-
bos priemonių, t.y. įrenginių ir 
priemonių, kurios padeda ten-
kinti vaikų su sunkia negalia 
sensorinius, fizinius ar emo-
cinius poreikius. Tai, pavyz-
džiui, pasunkintos antklodės, 
pasunkintos liemenės, batutai, 
supynės, spaudimo volai, įvai-
ri garso slopinimo įranga, vi-
zualinių stimuliacijų įranga.  

Būsto pritaikymo neįgaliesiems programa įgyvendinama jau 
dešimtmetį. Iki praėjusių metų suaugusiems neįgaliesiems 
ir neįgaliems vaikams būstai buvo pritaikomi pagal tą pa-
čią tvarką. Socialinės apsaugos ir darbo ministrui patvirti-
nus Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio 
saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 
2017 metais tvarkos aprašą, anksčiau galiojusios taisyklės 
pasikeitė. Pagal naują tvarką pernai būstai buvo pritaikyti 
88 sunkios negalios slaugomiems vaikams. Pasitarus su ne-
vyriausybinėmis neįgaliųjų organizacijomis, savivaldybėmis, 
kurios apklausė neįgalius vaikus auginančias šeimas ir išsi-
aiškino jų poreikius, šiemet žengtas dar vienas žingsnis – į 
neįgalių vaikų būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo 
tvarką įtrauktos ir nuostatos, atspindinčios intelekto, psi-
chikos sutrikimų turinčių vaikų poreikius. 

Aplinka visiems 

(nukelta į 3 psl.)
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�� „Bičiulystei“ laiškelį at-
siuntusi Ona Matuzienė 
pasidalijo įspūdžiais iš ap-
silankymo Vilniaus televi-
zijos bokšte.

Pakruojo rajono neį-
galiųjų draugijos pirmi-
ninkė Augenija Lipienė 
liepos 22 dieną išlydė-
jo grupelę organizacijos 
narių į Lietuvos radijo ir 
televizijos centrą. Pirmi-
ninkės parūpintu trans-
portu kelionėn leidosi ke-
turi judėjimo negalią tu-
rintys draugijos nariai: 
Ramūnas Gudonis, Aida 
Ivanovaitė, Povilas Micke-
vičius, Genovaitė Valan-
čiūnienė ir dar šeši juos 
lydintys asmenys. Jie su-
skubo pasinaudoti reta 
proga – patekti į Vilniaus 
televizijos bokštą (rate-
liais judančius neįgaliuo-
sius jis priima 3 dienas 

Apžvelgė Vilnių iš paukščio skrydžio
per metus: birželio 27ąją, 
liepos 22ąją ir rugsėjo 
23ąją), išgerti kavos 165 
metrų aukštyje esančia-
me restorane „Paukščių 
takas“ ir pasigėrėti kvapą 
gniaužiančiais vaizdais. 

Vilniaus televizijos 
bokš  tas yra aukščiausias 
statinys šalyje ir teisėtai 
užima garbingą vietą tarp 
aukščiausių pasaulio te-
levizijos bokštų: yra 8as 
Europoje ir 26as pasauly-
je. Jo aukštis – 326,5 m. Be-
sisukanti apžvalgos aikš-
telė įkurta 165 m aukštyje 
esančioje TV bokšto žiedi-
nėje dalyje – 19ame bokš-
to aukšte (55ame aukšte 
lyginant su daugiabučiais 
pastatais). Tą dieną, kai 
pakruojiečiai čia lankėsi, 
oras buvo giedras, todėl 
Vilnius ir jo apylinkės pro 
restorano langus kuo pui-

kiausiai buvo matomos net 
50 km spinduliu.

Diena prabėgo aki-
mirksniu, palikusi gilų 
įspūdžių pėdsaką ir suvo-
kimą, kad galima skristi ir 

be sparnų. Išvykos daly-
viai mintyse ir garsiai dė-
kojo Neįgaliųjų draugijos 
pirmininkei A. Lipienei už 
suteiktą galimybę džiaug-
tis dar vienu patyrimu.

Pakruojo neįgalieji prie Vilniaus televizijos bokšto.

Pakruojis:

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Kol baltų gentis išmoko auginti javus, pragyven-
davo medžiodama ir žvejodama. Ir nors šiandien 

dauguma ,,žvejoti“ ir ,,medžioti“ išmokome dideliuo-
se prekybos centruose, mūsų genties sąmoningoji pu-
sė, kuri tebesijaučia atsakinga už istorinio kulinarinio 
paveldo išsaugojimą, net ir negalvoja parduoti meške-
rių ar tinkliukų. 

Šioje srityje neatsilieka ir neįgalieji. Žvilgtelkite į 
netoli upės ar ežero gyvenančio neįgalaus žmogaus au-
tomobilio bagažinę ir ten išvysite viską, ko reikia turi-
ningam laisvalaikiui meškeriojant praleisti. Garliaviškis 
Edmundas juokauja: ,,Vasarą meškerioju kasryt vos sau-
lei patekėjus. Grįžęs sudedu visas pagautas žuvis prie 
kaimynės durų, nes žmonai nusibodo jas kasdien valyti“. 

Gausaus laimikio nuotraukomis socialiniuose tin-
kluose dažnai dalijasi ir prisiekę neįgalūs žvejai iš Šiau-
lių, Visagino, Mažeikių, Marijampolės, kitų Lietuvos 
vietų. Sporto klubai, neįgaliųjų organizacijos žvejybos 
rungtį netgi įtraukia į organizuojamas varžybas. Gera 
buvo sužinoti, kad Kėdainių rajono savivaldybė kartu 
su seniūnija neįgaliųjų poreikiams, taip pat ir žvejybai, 
pritaikė mieste esantį tvenkinį. Išvalė jį, sutvarkė pa-
krantes, įrengė patogų privažiavimą vežimėliu prie no-
rimos kranto vietos, įžuvino. Kaip būtų gerai, kad tokių 
tvenkinių atsirastų visuose rajonuose.

Žvejoti neįgalieji bando ir Monciškėse, bet jūroje su 
gumine valtele sunku, tad keliauja į Šventąją, kur nuo 
tiltelio daug lengviau. Dabar šį nepatogumą padeda iš-
spręsti ir pastatymo funkciją turintys vežimėliai ‒ su 
tokiais ant ežero ar upės kranto patogu ir meškerę už-
mesti, ir žuvį ištraukti.

Prieš metus ilsėdamasi Palangos ,,Line“ ir aš pa-
norau laimę išbandyti. Šalia esančioje Palangos reabi-
litacinėje ligoninėje į laisvalaikio praleidimą žvejojant 
žiūrima labai rimtai: virš dirbtinio tvenkinio, kuria-
me veisiamos žuvys, įrengta erdvi ir saugi platforma 
su ,,gerve“ maistui žuvims įpilti. Reabilitacijos ligoninė 
joje besigydančius žvejus net meškerėmis ir tinkliukais 
aprūpina. Tą dieną nieko nesugavau, bet virš vandens 
praleistas laikas buvo malonus. Galėjau pasidžiaugti ir 
ant kranto besišildančio ančių pulkelio kaimynyste. O ir 
leidimo žvejybai nereikėjo. Pasirodo, neįgaliems meš-
keriotojams to leidimo nereikia niekur, išskyrus priva-
čius ar išnuomotus vandens telkinius. Leidimą atstoja 
neįgaliojo pažymėjimas, kurio išsiruošus į žvejybą ne-
derėtų užmiršti. 

Pamenu savo studijų laikų praktikas Tolimuosiuose 
Rytuose. Ten lašišas žvejai gaudydavo tinklais, o man 
,,mokslo tikslams“ skirdavo geriausią iš visų. Kartą to-
kią besispardančią gražuolę, kad neįšoktų atgal į van-
denį, teko tramdyti visu kūnu prispaudus prie kranto 
smėlio. Iš tokių didelių žuvų odos čiukčių moterys siū-
davo... sukneles. 

Neturiu nuomonės apie pagautų žuvų grąžinimą į 
vandenį. Iš pirmo žvilgsnio lyg ir humaniškas elgesys 
sugavus karosiuką – žuvelė nedidelė, gyvybinga, kabliu-
kas mažas. Bet jei ant dirbtine žuvele užmaskuotos bliz-
gės užkimba lydeka ar lašiša? Gi išdraskius žuvies nas-
rus išimant blizgę, jie taps infekcijos židiniu. Ar tokia žu-
vis išgyvens? Patyręs žvejys mėgėjas man, neišmanėlei, 
paaiškina, kad tokiai žvejybai naudojami kabliukai be 
užkirtimo. Žuvelę nuo jų nukabinti nesunku, o jai nėra 
taip skausminga grįžti į vandenį. ,,Sugauni, nupaveiks-
luoji ir... pabučiavęs paleidi“, – užbaigia jis. Taip elgiasi 
žvejai visoje Vakarų Europoje, Amerikoje, Skandina-
vijos šalyse. Ši tradicija jau leidžia šaknis ir Lietuvoje.

Gerbiu tuos, kurie praleidę prie upės gerą pusdie-
nį grįžta su viena kita aukšle. Aukšlė kaip aukšlė, bet 
ji mums, biologijos fakulteto studentams, buvo tikras 
galvos skausmas, nes reikėjo egzaminui įsiminti ir para-
šyti lotynišką jos pavadinimą Scardinius erythrophtal-
mius! Bet man pats linksmiausias lyno pavadinimas – 
Tinca tinca (tariasi „Tinka tinka“). Žavu, tiesa?

Ši vasara žvejams nėra palanki. Skundžiasi ir 
Edmundas: ,,Per karščius žuvys susiburia vandens tel-
kinių dugne esančiose duobėse ir beveik nesimaitina.“ 
Tačiau meditacijos su meškere jie vis tiek neatsisako. 

Meditacija su meškere rankose

Apie tai,
kas 

jaudina

�� Laiškelį „Bičiulystei“ 
atsiuntusi Širvintų rajono 
neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Stanislava Maslins-
kienė pasidžiaugė išskirti-
nių svečių viešnage.

Miesto šventė – tai pa
sididžiavimas gimtuoju 
kraštu, jo tradicijomis. Tik 
per tokias šventes ir tega-
lime pajusti nematerialaus 
kultūros paveldo dvasią. Į 
miesto šventės saviveikli-
ninkų būrį įsiliejo ir Neį-
galiųjų draugijos kolekty-
vas „Viltis“. Tūkstantinės 
minios žiūrovai negailėjo 
aplodismentų už jo atlik-
tus muzikinius kūrinius. 

Kitą dieną į kultūros 
centro salę rinkosi Tre-
čiojo amžiaus universite-
to ir neįgaliųjų bendruo-
menės nariai. Tai buvo ne 
kasdienis įvykis, o Lietu-

Susitikome su JAV oro pajėgų 
ansambliu

vos valstybės atkūrimo 
100mečiui skirtas susi-
tikimas su JAV karinių oro 
pajėgų ansamblio „Wings 
of dixie“ dalyviais.

O koks susitikimas be 
lietuviškos muzikos puo-
selėtojo ir entuziasto, gar-
bingus iš už Atlanto atvy-

kusius svečius ir saviš-
kius pasitikusio Neįga-
liųjų draugijos ansamblio 
„Viltis“ muzikantų mu-
zikanto, muzikos kūrėjo 
Jono Romaškos?.. Šį žmo-
gų pažįsta ne tik gimtasis 
rajonas, respublika, bet ir 
užsienio šalys. 

Susitikimas su „Wings 
of dixie“ ansambliu buvo 
šiltas ir nuoširdus. Skam-
bėjo lietuviška muzika, 
kuriai pritarė salės daly-
viai. Bendravimas, įspū-
džiai, geros emocijos il-
gai išliks mūsų atmintyje 
ir nuotraukose.

JAV karinių oro pajėgų ansamblio „Wings of dixie“ muzikantai.

Širvintos:

�� „Bičiulystei“ atsiųsta-
me laiške Vida Urbonienė 
papasakojo, kaip negalią 
turintys žmonės įsitraukė 
į įdomų projektą ir išmoko 
kurti keramikos gaminius.

Trečius metus Daili-
ninkų sąjungos vykdomas 
socialinis kūrybos pro-
jektas ,,Keramikos menas 
žmogaus gerovei“ šiemet 
pasiekė ir Jurdaičių socia-
linės globos namus (Joniš-
kio r.). Visą savaitę čia sve-
čiavosi ir kartu su globos 
namų gyventojais bendrą 
kūrybinę programą įgy-
vendino garsūs Lietuvos 
keramikai Rimantas Ino-
kaitis, Gvidas Raudonius 
ir jų bendramintė kera-
mikė Jurgita Jasinskaitė. 
Kūrybinių dirbtuvių da-
lyviai susipažino su raku 
technika. 

Kūrybiniame projekte 
dalyvavę socialinės glo-
bos namų gyventojai, pa-

Socialinis kūrybos projektas 
stabtelėjo Jurdaičiuose

dedant keramikams, perė-
jo visus kūrybinius proce-
sus nuo molio, dažų, darbo 
vietos paruošimo iki kera-
mikos dirbinių gamybos, 
glazūravimo, dažymo ir 
galutinio produkto prista-
tymo bendruomenei. Jie 
galėjo naudotis šiuolaiki-
ne keramikos įranga, žie-
dimo staklėmis, raku de-

gimo krosnele. Šia techni-
ka sukurti keramikos dir-
biniai – saviti, išskirtiniai. 

Kūrybinių dirbtuvėlių 
dalyviai džiaugėsi galėda-
mi bendruomenei prista-
tyti savo darbus. Vadovai 
gyrė juos už nuoširdumą, 
kantrybę ir bendrystę. 

R. Inokaičio teigimu, 
šio projekto tikslas – di-

dinti profesionaliosios kū-
rybos prieinamumą socia
linės atskirties grupėse, 
ugdyti bendruomenės pa-
kantumą ir atvirumą pa-
žeidžiamoms grupėms, 
kurti menininkų ir žmo-
nių su negalia bendradar-
biavimo modelius. 

Keramikui patiko Jur-
daičių socialinės globos 
namų tvarkinga aplinka, 
gėlynai, medžio skulptū-
ros, nuoširdūs darbuoto-
jai, atviraširdžiai ir smal-
sūs šių namų gyventojai. 

Pasidžiaugus sukur-
tais keramikos darbais, 
dalis jų iškeliavo į Vilnių. 
Jie bus pristatyti parodo-
je kartu su kitų socialinės 
globos namų gyventojų, 
dalyvavusių šiame pro-
jekte ir kūrusių kartu su 
keramikais, darbais. 

Vidos Urbonienės nuotr.

Projekto kuratorius keramikas Rimantas Inokaitis su kūrybinių 
dirbtuvėlių dalyviais aptaria sukurtus keramikos dirbinius. 

Joniškio r.: 
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Šios priemonės ypač svarbios 
intelekto ir psichikos sutriki-
mų turintiems vaikams. Joms 
įsigyti skiriama iki 50 BSI, arba 
iki 1900 eurų. 

Siekiant rezultato, 
būtinas tęstinumas  
Sensorinių priemonių sun-

kios negalios vaikai negali gau-
ti nei per švietimo, nei per svei-
katos, nei per kitas programas. 
O tėvai jų nupirkti dažnai neiš-
gali, nes šios priemonės labai 
brangios. Jeigu, tarkim, suma-
žėjęs vaiko kūno jautrumas ir 
jam reikia stiprių apkabinimų, 
stiprių prisilietimų, šį poreikį 
galintis kompensuoti spaudi-
mo volas kainuoja apie pusan-
tro tūkstančio eurų. Reta šei-
ma, net ir gaudama vaiko neį-
galumo pinigus, gali sau leisti 
tai nupirkti. Nepigios ir kitos 
būtinos sensorinės priemonės: 
pasunkinta antklodė kainuoja 
beveik 400 eurų, pasunkinta 
liemenė – apie 100 eurų, kūno 
kojinė – apie 90 eurų. 

Yra vaikų, kurie nusiramina 
tik supdamiesi. Jeigu specialių 
priemonių namie nėra, jie su-
pasi ant bute esančių baldų ar 
durų, o tai labai nesaugu. Nau-
joji tvarka tokiam vaikui leis 
nupirkti hamaką arba specia-
lų supimo maišą – ir situacija 
bent šiek tiek pasikeis. Kiti vai-
kai išlieja energiją šokinėdami 
ant kamuolio ar ant batuto, o 
paskui gali ramiai piešti, rašy-
ti, galiausiai – pavalgyti. Jiems 
tokios priemonės yra būtinos.

Svarbus ir dar vienas daly-
kas – jeigu vaikai lanko specia-
liąsias ugdymo įstaigas, ten šio-
mis priemonėmis jie gali naudo-
tis, o namie, jeigu tėvai jų neiš-
gali nupirkti, procesas nutrūks-
ta. „Jeigu norime pasiekti rezul-
tatą, reikia tęstinumo“, – įsitiki-
nusi A. Kandratavičienė. 

Vaikų sensorinės sistemos 
sutrikdymas vargina visą šei-
mą. Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento specialistai diskutavo 
su įvairių negalių vaikus augi-
nančias šeimas vienijančiomis 
nevyriausybinėmis organiza-
cijomis, įsiklausė į jų siūlymus, 
konsultavosi su ergoterapeu-
tais, tarėsi, ką daryti, kaip pa-
dėti tokioms šeimoms. 

Vaikams reikia 
individualių priemonių 

Naujasis tvarkos aprašas 
nepateikia baigtinio sensorinių 
priemonių sąrašo. Šiems vai-

kams reikia individualių prie-
monių, nes jų poreikiai labai 
skirtingi. Be to, kas vienus vai-
kus ramina, kitus gali erzinti. 
„Todėl labai svarbu, kad geriau-
siai savo vaikų poreikius žinan-
tys tėvai pirmiausiai su medi-
kais aptartų, kokios priemonės 
jų atžaloms tiktų labiausiai“, – 
sako A. Kandratavičienė. Beje, 
socialinės apsaugos ir darbo 
ministro patvirtintame tvar-
kos apraše nurodyta, kad šioms 
priemonėms skirti bus būtina 
gydytojo išduota pažyma. 

Neįgalius vaikus auginantys 
tėvai įsitikinę, kad būtų geriau-
sia, jeigu jie patys galėtų nu-
pirkti vaikams reikalingas prie-
mones, o patirtos išlaidos būtų 
kompensuotos. Centralizuotai 
ar per viešuosius pirkimus to-
kių priemonių būtų sunku įsi-
gyti dar ir todėl, kad šių nega-
lių turintys vaikai į daugelį da-
lykų reaguoja labai jautriai. Pa-
vyzdžiui, jeigu liemenės spalva 
vaiką erzins, jis jos niekada ne-
užsivilks arba nelips ant batuto, 
jeigu dirgins kokio nors varžte-
lio garsas. 

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento žiniomis, Vilniaus mies-
to savivaldybė žada dirbti pagal 
tokį modelį – įvertinusi kiekvie-
nos prašymą pateikusios šei-
mos vaiko poreikius, atsižvel-
gusi į gydytojo išduotą pažy-
mą, Būsto pritaikymo komisija 
spręs, kokia maksimali pinigų 
suma sensorinėms priemonėms 
įsigyti bus skirta, ir leis tėvams 
patiems už ją viską įsigyti. 

Pranešimus gavo 270 
sunkios negalios vaikus 

auginančių šeimų
Kauno miesto Socialinių pas

laugų skyriaus vyriausioji spe-
cialistė Erika Mockienė sako, 
kad tik gavę žinią apie sociali
nės apsaugos ir darbo minis-
tro patvirtintą Šeimų, auginan-
čių vaikus su sunkia negalia, 
socia linio saugumo stiprinimo 

pri taikant būstą ir gyvenamą-
ją aplinką 2018 metais tvarkos 
aprašą, šią informaciją ne tik 
paskelbė interneto svetainėje, 
bet ir pranešimus apie galimy-
bę sulaukti valstybės pagalbos 
išsiuntė savivaldybės sąrašuo-
se turimoms 270 tokius vaikus 
auginančioms šeimoms. 25 ir 
daugiau norinčių pasitikslin-
ti tėvų skambučių per dieną – 
geriausias įrodymas, kaip tai 
svarbu sunkios negalios vaikus 
auginančioms šeimoms. 

Pernai Kauno miesto savi-
valdybė pritaikė 13 būstų sun-
kios negalios slaugomiems vai-
kams. Fizinis gyvenamosios 
aplinkos prieinamumas, atrodo, 
jau patenkintas. Be to, tie, kam 
reikia sudėtingesnio, brangiau 
kainuojančio būsto pritaiky-
mo, ypač ‒ rateliais judantiems 
vaikams, savivaldybės atstovės 
teigimu, paprastai registruoja-
si į bendrą eilę: ten skiriamas 
didesnis – iki 15 tūkst. eurų 
finansavimas. Todėl tikimasi, 
kad pagal naują tvarką šiemet 
daugiausia kreipsis intelekto 
ir psichikos sutrikimų turinčių 
vaikų tėvai. 

Kauno miesto savivaldy-
bei numatytų pinigų, skiriant 
maksimalią vienam vaikui pri-
klausančią sumą, užtektų tik 4 
asmenims. Tačiau visų vaikų 
poreikiai skirtingi, ne visiems 
reikės brangiausiai kainuojan-
čių priemonių, todėl E. Moc-
kienė tikisi, kad sensorinėmis 
priemonėmis (didžioji dauguma 
skambinusiųjų domėjosi būtent 
jomis) pavyks aprūpinti apie 15 
sunkią negalią turinčių vaikų. 

Iki rugpjūčio 15 dienos bus 
priimamai prašymai, sudary-
ta eilė. Tie, kurie prašymus pa-
teiks pirmieji ir atitiks apraše 
numatytus reikalavimus, pir-
mieji sulauks ir Būsto pritaiky-
mo komisijos narių apsilanky-
mo, poreikių įvertinimo, o vė-
liau – ir jų patenkinimo. 

Asociacijos „Kitoks vaikas“, 
vienijančios autizmo spektro 
sutrikimų turinčius vaikus 
augi nančias šeimas, valdybos 
pirmininkė Daina Šiekštelytė
Valkerienė pasidžiaugė, kad 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos teisės dokumen-
tuose (kalbant apie neįgaliuo-
sius) jau atkreipiamas dėmesys 
ir įtraukiami punktai dėl žmo-
nių, turinčių autizmo spektro 
sutrikimą. „Nors šiame apra-
še kalbama tik apie sunkią ne-
galią, manau, kad saugos prie-
monių įrengimas (sienų dan-
gos minkštinimas, apsauginės 
langų plėvelės, durų užraktai 
ar apsaugos įrengimas ir pan.), 
sensorinės pagalbos priemo-
nės taip pat aktualu ir didžia-
jai daugumai vidutinę nega-
lią turinčių vaikų“, – sako D. 
ŠiekštelytėValkerienė. Taigi 
tokių priemonių poreikis – di-
džiulis. Kuo daugiau sensorinių 
problemų turinčius vaikus au-
ginančios šeimos jų gaus, tuo 
ramiau ir visavertiškiau galės 
gyventi ir vaikai, ir jais besirū-
pinantys tėvai.

Aldona MIlIEšKIENė

Integracijos keliu

Kaitrią šeštadienio popietę 
tie, kurių nesuviliojo poilsis 
paplūdimiuose, rinkosi į Lie-
tuvos nacionalinę Martyno 
Mažvydo biblioteką, kur pa-
kilus įspūdingais laiptais 
atsivėrė erdvė spektakliui. 
Čia buvo parodytas liepos 
23‒27 dienomis surengtos 
žmonių su negalia kūrybos 
stovyklos Gribžės sodyboje 
(Klaipėdos r.) darbo rezul-
tatas ‒ muzikinis spektak
lis „Laisvė ‒ riba be ribų“ 
Richardo Bacho apysakos 
„Džonatanas Livingstonas 
Žuvėdra“ motyvais. Spekta-
klį režisavo Danutė Marcelė 
Balčiūnienė, scenarijaus au-
torė ir meno vadovė ‒ Vaida 
Butautaitė.

Spektaklis sujungė stovyklos 
dalyvius su įvairiomis negalio-
mis: tiek neregius, tiek judan-
čius rateliais ar jau pagarsėju-
sio „Spalvų orkestro“ senbuvius. 
Kiekvienam vaidmuo ‒ pagal ga-
limybes, suvokiant, kad svarbu 
atskleisti pagrindinę spektaklio 
idėją ‒ siekti svajonės ir paro-
dyti mums visiems, o kartu ‒ ir 
sau, kad nieko nėra neįmanoma. 
Tad ir dedikacija buvo: „Tikra-
jam Džonatanui Žuvėdrai, kuris 
gyvena kiekviename iš mūsų“.

Žiūrovai, kurių susirinko 
tikrai nemažai, taip pat buvo 
įtraukti į veiksmą: prieš spek-
taklį jiems buvo išdalyti raiščiai 
akims, kad pajustų laisvės dva-
sią kitais pojūčiais. Sunerimau: 
o kaip tuomet užfiksuoti vaidi-
nimo akimirkas, juk nematysiu, 
ką fotografuoti! Šalia prisėdusi 
scenarijaus autorė Vaida nusi-
juokė ir davė gerą patarimą: „O 
tu užsimerk!“ Tikrai ‒ regintie-
ji, tokie kaip aš, dažnai nepagal-
voja, kad sprendimai gali būti 
tokie paprasti. Pamąsčiau, kad 
reikėtų dažniau užverti akis, 
kad atsivertų pasaulis.

„Žiūrėkite širdimi!“ ‒ dar 
pasakė Vaida, užlipusi į sceną, 
ir spektaklis prasidėjo.

Iš tiesų sumanymas buvo 
puikus: siekiant, kad kiekvie-
nas spektaklio dalyvis scenoje 
jaustųsi laisvai tiek nematyda-
mas, tiek sunkiau judėdamas ar 
sėdėdamas ratukuose, pirmo-
joje dalyje atsisakyta judesio. 

Veikėjai buvo keliomis eilėmis 
tiesiog susodinti ant kėdžių ar 
sustatyti priešais žiūrovus. O 
šie, savo ruožtu, užsimerkę ir 
klausydamiesi į prasmingus jų 
dialogus įterpiamų populiarių 
dainų („Baltais pūkeliais krenta 
snaigės...“, „Kregždutės, kregž-
dutės...“, „Nepasiduok“ ar „Bal-
tas paukštis“) vaizduotėje galė-
jo „pamatyti“ visa kita: jūrą, pa-
plūdimį, būrį žuvėdrų, svajoto-
ją Džonataną Livingstoną ir, ži-
noma, veržlų jo skrydį į laisvę. 
Tokia tad muzikos ir balsų ga-
lia. Džonataną Livingstoną įkū-
nijo Martynas Vitkus, o jaunąjį 
Flečerį Žuvėdrą ‒ Silvijana Tri-
jonaitienė. 

Paskui buvo pasiūlyta džiaug
tis tuo, ką turime, ir... nusiimti 
raiščius. Rega sugrįžo. Ant sce-
nos matėme gražius, besišyp-
sančius, šventiškai nusiteikusius 
žmones. Tačiau paaiškėjo, kad 
spektaklis dar tik įpusėjęs. Vei-
kėjai, kas sėdėdami, kas stovė-
dami, susikibo rankomis. O sce-
nos priešakyje ėmė suktis trapi 
balerina – Beatričė Samavičiūtė.

Sunku patikėti, kad valan-
dos trukmės spektaklis buvo 
sukurtas vos per tris stovykla-
vimo Gribžės sodyboje dienas. 
Džiugu, kad entuziastingai nu-
siteikę stovyklautojai neapsiri-
bojo „savais namais“ ‒ atvyko 
netrumpą kelią nuo Klaipėdos 
rajono iki Vilniaus. Juk jie, kaip 
ir Džonatanas Livingstonas, pa-
sirengę plėsti ribas ir skristi į 
laisvę ne tik patys, bet ir moky-
ti mus visus nepasiduoti nepai-
sant tekusių išbandymų.

Nijolė KvIEtKAuSKė
Autorės nuotr.

„Laisvė ‒ riba be ribų“: 
spektaklis kiekvienam 

iš mūsų

„Žiūrėkite širdimi!“ – pakvietė sce-
narijaus autorė Vaida.

Spektaklio akimirka.

Įvertinti įvairūs sunkias negalias 
turinčių vaikų poreikiai

(atkelta iš 1 psl.)
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Daktaras
Aiskauda

Mūsų smegenys ypač grei-
tai auga pirmaisiais gyve-

nimo metais, sulaukus 6erių 
smegenų tūris pasiekia 95 % su-
augusio žmogaus smegenų tū-
rio. Viena iš teorijų teigia, kad 
lytinio brendimo periodu sme-
genys pradeda po truputį senti, 
bet vis dėlto apie 22–27 metus 
smegenų išsivystymas pasiekia 
aukščiausią tašką. Paskui sme-
genų veikla vis silpsta, tačiau 
gelbsti profesinė ir gyvenimo 
patirtis, tad žmogus to nejunta. 
Jeigu dirbamas įtemptas proti-
nis darbas, vis dažniau pastebi-
ma, kad mažėja gebėjimas pla-
nuoti veiklas, koordinuoti už-
duočių atlikimą, įsisavinti nau-
jas žinias. Ypač nukenčia atmin-
tis – tai, ką anksčiau įsiminti bu-
vo vieni niekai, dabar reikia už-
sirašinėti.

Neišvengiami smegenų 
pokyčiai

Sulaukus 45–49 metų proti-
niai gebėjimai sumažėja 3,6 %. 
Toliau šis procesas pastebimai 
progresuoja, ypač nukenčia pa-
žintiniai gebėjimai.

Maždaug apie 80uosius me-
tus smegenų svoris ir tūris nuo 
pirminio sumažėja 5–10 %, to-
dėl pablogėja žodinės informa-
cijos įsiminimas, abstraktus 
mąstymas, erdvinė orientacija, 
judesių koordinacija. 

Beje, čia išvardytų smege-
nų pokyčių paprastai atsiranda 
kur kas anksčiau nei sulaukus 
80ies. Antai 65–70 metų vyrų 
protiniai gebėjimai sumažėja 
9,6 %, moterų – 7,4 %.

Smegenų senėjimą 
galima sulėtinti

Šie procentai dar nereiškia, 
kad kiekvieno laukia protinis 
„nevisavertiškumas“. Kiekvie-
nam iš mūsų teko sutikti žmo-
nių, kurie iki gilios senatvės 
buvo aktyvūs, sėkmingai dirbo 
kūrybinį ar kitokį darbą, rei-
kalaujantį įtempto mąstymo. 
Kaip jiems pavyko? Kokie nors 
ypatingi genai? Galbūt, bet šis 
straipsnis ‒ ne apie juos. 

Laikantis čia patektų reko-
mendacijų smegenų senėjimo 
procesus galima gerokai sulė-
tinti.

Pagrindinis smegenų 
maistas – gliukozė

Mūsų kraujyje, kepenyse ir 
raumenyse visada būna gliu-
kozės atsargų glikogeno pavi-
dalu – jis naudojamas kraujyje 
atsiradus gliukozės stygiui. Kai 
mityboje esama cukraus per-
tekliaus, gliukozė virsta rieba-
lais. Galų gale dėl cukraus per-
tekliaus galima susirgti II tipo 
diabetu ir pakenkti smegenų 
kraujagyslėms.

Dar vienas gliukozės šalti-
nis – krakmolas. Organizmas 
jį suskaido į dalis, iš kurių vie-
na kaip tik ir yra gliukozė. Dau-
giausia krakmolo yra grūduose, 
košėse, duonos ir pyrago kepi-
niuose, bulvėse (štai kodėl ilgai 
laikomos bulvės tampa saldžios).

Įsidėmėtina! Nors gliukozė – 
pagrindinis smegenų maistas, 
tačiau tai nereiškia, kad galima 
piktnaudžiauti cukrumi ir kitais 
saldumynais (geriau cukrų pa-
keisti nedideliu kiekiu medaus).

Pastabos:
a) Kad mūsų smegenys galė-

tų normaliai funkcionuoti, būti-
na ne vien tik gliukozė, bet aps-
kritai teisinga mityba, poilsis, 
didelis kiekis deguonies.

b) Visa, apie ką galvojame, 
organizme palieka pėdsaką. Op-
timistinės mintys gerina savi-
jautą, blogos – nuodija gyveni-
mą. Negatyvios mintys gali pa-
didinti nervinį dirglumą, sukelti 
vidinę įtampą ir net šoko būseną 
(visa tai sudėjus vadinama stre-
so sindromu).

Komentaras apie 
smegenų energetiką
Smegenų ir nervų ląstelėms 

reikia labai daug energijos, nes 
joms tenka dirbti be atvangos. 
Beje, kad smegenys be trikdžių 
būtų aprūpinamos gliukoze ir 
kitomis būtinomis medžiagomis, 

turi būti nepriekaištinga smege-
nų kraujagyslių sistema (kraujo-
taką gerina česnakai, svogūnai, 
pipirai, porai, salierai).

Pravartu valgyti maisto pro
duktų, turinčių sudėtinių an-
gliavandenių (tai daržovės, vai-
siai, rupių miltų gaminiai, ru-
dieji ryžiai). Sveikatą blogina 
lengvai tirpstantys angliavan-
deniai, ypač ‒ baltų miltų ga-
miniai. 

Įsidėmėtina! Sudėtiniuose 
angliavandeniuose esanti gliu-
kozė ilgai virškinama, todėl 
smegenų ir nervų ląstelėms ne-
pritrūksta gliukozės. Kaip tai 
veikia mūsų savijautą? Būname 
linksmesni, ištvermingesni ir be 
didelių pastangų galime sutelk-
ti dėmesį.

Pastabos: 
1) Jeigu smegenys aprūpina-

mos reikalingu kiekiu gliuko-
zės ir kitomis medžiagomis, bet 
smegenims trūksta sistemin-
go visaverčio poilsio, smegenų 
energetika visada nukenčia. 

2) Svarbu nuolatos vartoti 
daug skysčių – kas valandą iš-
gerti apie stiklinę vandens.

3) Nepakanka tuo pačiu laiku 
gultis, keltis ir skirti užtektinai 
laiko miegui: ir darbo metu, ir po 
jo smegenims reikalingos nors ir 
trumpos ramybės pertraukėlės. 

Medžiagos, gerinančios 
protinius sugebėjimus

Protiniai gebėjimai, ypač ge-
ras dėmesingumas, yra susiję 
su baltymais, angliavandeniais, 
vitaminais ir mineralais. Kad 
smegenys darbuotųsi visa jėga 
(t. y. būtų aktyvios, pasižymė-
tų puikia atmintimi ir gera dė-
mesio koncentracija), būtini vi-
taminai B1, B3, B6, cholinas (B 
grupės vitaminas, sandara labai 
panašus į riebalus) ir E, taip pat 
mineralai (fosforas, siera, varis, 

cinkas, kalcis, geležis ir magnis), 
aminorūgštys (lizinas, fenila-
laninas ir tirozinas) bei riebalų 
rūgštys Omega 3. 

Vitaminai
Vitaminas B1: daugiausia jo 

turi varpinių grūdų sėlenos (pa-
tartina valgyti rupių miltų rugi-
nę ir kvietinę duoną); daug jo yra 
miltuose, sumaltuose su sėle-
nomis, alaus mielėse, kepenyse, 
inkstuose, mėsoje, piene, daržo-
vėse, ypač ankštinėse kultūrose, 
riešutuose, saulėgrąžų sėklose.

Vitaminas B3: ypač daug jo 
turi mielės ir avių kepenys; ne-
maži jo kiekiai rasti kiaušiniuo-
se, žaliuosiuose žirneliuose, ru-
ginėje duonoje, jautienoje, pie-
ne, bulvėse.

Vitaminas B6: nedidelių jo 
kiekių randama visose daržo-
vėse, žuvies, mėsos, pieno pro-
duktuose, kiaušiniuose, mielė-
se, miltuose, kepenyse.

Cholinas: jo yra kepenyse, 
kiaušinio trynyje, alaus mielė-
se, nesmulkintų grūdų produk-
tuose, riešutuose, sojų lecitine.

Pastaba: dirbant protinį dar-
bą cholinas gerina dėmesingu-
mą ir stiprina ištvermingumą. 
Kai organizmas kelerius metus 
stokoja cholino, gali pradėti irti 
smegenų audiniai (viena iš blo-
gybių – Alzheimerio liga). 

Paaiškinimas: lecitinas – į 
vašką panašus organinis jun-
ginys.

Vitaminas E: jo randama 
aliejuose, grūduose, žirniuose, 
grikių kruopose, kukurūzuose, 
sojoje, kiaušinio trynyje, pieno 
produktuose, mėsoje.

Mineralai
Fosforas: jo turi juodoji arba-

ta, kakava, fermentiniai sūriai, 
kiaulių kepenys, jautiena, varš-
kė, džiovinti grybai, krienai, ža-
lieji žirneliai, pupos, pupelės, kai 
kurios žuvys, kiaušinio trynys, 
duona. Fosforas geriau įsisavi-
namas kartu su kalciu.

Siera: daugiausia jos turi 
mėsos, pieno, grūdiniai produk-
tai ir ankštinės kultūros.

Varis: daug jo rasta gyvu-
lių kepenyse, grikių ir avižinėse 
kruopose, ankštinių sėklose, rie-
šutuose, žuvyse, grybuose; ne-
mažai jo turi šparagai, miežiai, 
lęšiai, petražolės, ruginė duona, 

kėtų už jas primokėti, reikia at-
minti šias svarbiausias sąlygas:

1) Lietuvos gyventojas turi 
būti apdraustas PSD. Vadinasi, 
jis moka arba už jį turi būti mo-
kamos PSD įmokos;

2) gydymo įstaiga, į kurią 
žmogus kreipiasi, turi būti su-
dariusi sutartį su TLK. Už kie-
kvieno PSD apdrausto žmogaus 
gydymą sutartį su TLK turin-
čiai gydymo įstaigai sumoka li-
gonių kasos.

3) pacientui reikia turėti 
gy dytojo siuntimą, jei jam rei-
kalinga ne būtinoji, o planinė 
pagalba.

vlK ir „Bičiulystės“ inf.

jūros produktai, šokoladas.
Cinkas: jo turi mėsa, sūris, 

kruopos, pupos, riešutai, kava, 
arbata, jautiena, kalakutiena, 
kiaušiniai, vėžiagyviai.

Kalcis: jo rasta piene, varš-
kėje, sūriuose, rupiuose rugi-
niuose miltuose; mažiau jo turi 
kiaušinio trynys, kopūstai.

Geležis: jos rasta jautienoje, 
paukštienoje, žuvyse, kiaušinio 
trynyje, ankštiniuose, riešutuo-
se, grūdų produktuose.

Magnis: jo turi duona, kruo-
pos, sėlenos, žirniai, pupelės, pe-
tražolės, krapai, špinatai, juodoji 
arbata, kakava, džiovinti grybai, 
krabai, krevetės, jūros kopūstai, 
moliūgai, geriamasis vanduo. 

Aminorūgštys
Lizinas: jo turi abrikosai, 

kriaušės, sojos, vynuogės. Li-
zinas stiprina atmintį, pade-
da susikaupti, gerina gebėjimą 
mokytis. 

Fenilalaninas: jo turi anana-
sai, kiaušiniai, morkos, obuoliai, 
petražolės, pomidorai, sojos, špi-
natai. Fenilalaninas padeda ilgai 
ir įtemptai dirbti protinį darbą. 

Tirozinas: jo turi kiaušiniai, 
pienas, sūris, žuvis. Tirozinas 
didina budrumą ir mąstymo aš-
trumą, taip pat ši medžiaga bū-
tina skydliaukei ir antinksčiams. 

Riebalų rūgštys Omega 3
Omega 3 riebalų rūgščių 

rasta šaltųjų vandenų žuvyse, 
aliejuose, sėklose. Šios rūgštys 
gerina atmintį, protinio darbo 
ištvermingumą, padeda susi-
kaupti. 

Smegenims kenkia
Maiste ir aplinkoje esančios 

nuodingos medžiagos, menka 
fizinė veikla, cukrus, protinis 
pasyvumas (reikėtų žaisti inte-
lektinius žaidimus, spręsti kry-
žiažodžius), prirūkytos, blogai 
vėdinamos patalpos (patartina 
kasdien bent valandą pakvėpuo-
ti deguonies ir neigiamų jonų ne-
stokojančioje aplinkoje – miške, 
prie upės ar veikiančio fontano). 

Įsidėmėtina! Apie tai, kad at-
ėjo laikas padėti savo smege-
nims, byloja šie požymiai: ne-
miga, niūri nuotaika, prasta at-
mintis, protinis nuovargis, ne-
noras dirbti.

romualdas OGINSKAS

Valstybinė ligonių kasa prie 
Sveikatos apsaugos minis-
terijos (VLK) ragina ap-
draustus privalomuoju svei-
katos draudimu (PSD) žmo-
nes, gydomus ligoninėse, ne-
skubėti savo lėšomis įsigyti 
vaistų, medicinos pagalbos 
priemonių (MPP). Paciento 
gydymui būtinus vaistus ir 
MPP turi pirkti pačios įstai-
gos ir panaudoti juos gydy-
mo metu.

„Deja, vis dar pasitaiko atve-
jų, kai, pavyzdžiui, prieš opera-
ciją gydytojas pacientui liepia 

nusipirkti operacijai reikalin-
gą rinkinį, švirkštų, tvarsčių 
ar vaistų, ir pacientas jų nusi-
perka. To būti tikrai neturėtų, 
nes ligoninėje gydomas pacien-
tas turi būti aprūpintas jam rei-
kalingais vaistais ir MPP“, – sa-
ko VLK Paslaugų ekspertizės ir 
kontrolės skyriaus patarėja Vai-
da Momkuvienė.

VLK specialistai siūlo pacien
tams, sulaukiantiems tokių rei-
kalavimų, prašyti gydančiojo 
gydytojo paaiškinti, už ką kon-
krečiai prašoma jų mokėti, o ne-
pavykus išsiaiškinti, kreiptis į 
gydymo įstaigos administraci-
ją. Į ją taip pat reikėtų kreiptis, 

jeigu pacientas, gydytojui reko-
mendavus, pirko įvairių MPP, 
vaistų. Jeigu įstaigos adminis
tracija už juos nesutinka grąžin-
ti pinigų, reikėtų raštu kreiptis 
į teritorinę ligonių kasą (TLK) 
pagal gyvenamąją vietą, kuri 
išnagrinės paciento skundą ir, 
jeigu mokėjimas nepagrįstas, 
įpareigos įstaigą lėšas grąžinti.

Gydymo įstaigoms, sudariu-
sioms sutartį su TLK, už PSD 
apdraustiems gyventojams su-
teiktas sveikatos priežiūros 
paslaugas apmokama iš Priva-
lomojo sveikatos draudimo fon-
do (PSDF) biudžeto lėšų. „Į PSDF 
biudžeto lėšomis apmokamos 

paslaugos kainą yra įskaičiuo-
tos operacijai atlikti reikalingos 
MPP bei medikamentai, kai su-
teikta paslauga atitinka stacio-
narių sveikatos priežiūros pas-
laugų, kurių išlaidos apmokamos 
PSDF biudžeto lėšomis, reikala-
vimus“, – teigia V. Momkuvienė.

Kokios PSDF lėšomis apmo-
kamos paslaugos teikiamos PSD 
apdraustiems žmonėms, reikė-
tų ieškoti gydymo įstaigų skel-
bimų lentose, interneto svetai-
nėse. Gydymo įstaigos įparei-
gotos skelbti, kokios paslaugos 
yra apmokamos PSDF lėšomis.

Tam, kad gautumėte gydymo 
paslaugas nemokamai ir nerei-

Komentuojame, 
konsultuojame

Gydytojas liepia nusipirkti priemonių operacijai: 
kada to daryti nereikia?

Smegenų senėjimą galima sulėtinti
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Silpstantys pojūčiai
Pasaulio pažinimas vyksta 

per regėjimą, uoslę, skonį, lytė-
jimą. Vyresniame amžiuje silps-
ta ne tik jie, bet ir atmintis, dė-
mesys. Pasak neurologės, svar-
bu šias funkcijas nuolat lavinti. 
Tai priemonės, padedančios ati-
tolinti senatvinę demenciją ar 
Alzheimerio ligą. Bet kaip įpras-
tus senatvės sutrikimus atskirti 
nuo ligos pradžios?

„Normaliam žmogaus funk
cio navimui būtinas gebėjimas 
per tam tikrą laiką gauti infor-
maciją, ją išlaikyti ir atgaminti. 
Taip veikia kognityvinės funk-
cijos: dėmesys, atmintis, kalba, 
planavimas, skaičiavimas, netgi 
erdvinio išsidėstymo suvokimas, 
orientacija ir t.t. Kai šių funkci-
jų sutrikimas pradeda trukdyti 
kasdienei veik lai, jau galime įtar-
ti ligą“, − sako gydytoja. Pasak jos, 
šiandien iš 10–15 lengvą kognity-
vinį sutrikimą turinčių žmonių, 
10–15 proc. po metų prognozuo-
jama Alzheimerio liga. O jau po 
5 metų suserga maždaug 60–80 
proc. Pastebėjus sutrikimus dar 
ankstyvoje stadijoje, spartų ligos 
progresą galima suvaldyti. 

Pirmieji požymiai – ne 
charakterio keistenybės 

Su laiku Alzheimeriu sergan-
tys pacientai praranda gebėji-
mus justi aplinką, jiems darosi 
sunkiau orientuotis, o sutriki-
mai sparčiai progresuoja. Todėl 
pastebėjus keistą artimųjų elge-
sį, nereikėtų to priskirti charak-
terio ypatumams. „Žmogus, ku-
riam pradeda vystytis kognity-
viniai sutrikimai, palengva pra-
deda užmiršti švaraus rūbo po-
jūtį, vandens sukeliamas emo-
cijas, jam viskas gerai, jis neno-
ri persirengti, praustis, pradeda 
valgyti bet kaip, trupina, ima su 
rankom iš puodo. Kalbėdami su 
vyresniu žmogumi, taip pat jo 
prašome atkreipti dėmesį, kur 
padeda daiktus: ar jų neieško, 
ar nepradeda pykti, kad neran-
da, ar neatsiranda liūdesys, kad 
visada kažko ieško ir ieško? Rei-
kėtų pagalvoti „kodėl aš pamirš-
tu?“ Gal tai ne atminties sutri-
kimas, o dėmesio nesukaupi-
mas?“ − pirmuosius požymius 
apžvelgia L. S. Mikalauskienė.

Praranda norą 
Dar vienas ryškus ir ligą pa-

dėsiantis įtarti požymis – ilga-
laikių pomėgių atsisakymas. 
Jeigu daug metų mezgusi seno-
lė sako nebeatsimenanti, kaip 
tai daryti – tai jau gali būti li-
gos požymis. Namiškiai, pasak 
medikės, turėtų stengtis pomė-
gius priminti ir skirti jiems lai-
ko drauge.

„Jie atsisako ankstesnių po-
mėgių, nes jiems atrodo „nesą-
monė“, nebeišeina. O kodėl ne-

išeina? Todėl, kad nebėra mąs-
tymo sekos, žmonės užmiršta. 
Labai svarbu, kad namiškiai kal-
bėtųsi su jais, nes kitu atveju jie 
tiesiog pasmerkiami ligai“, − sa-
ko gydytoja.

Gydo artimųjų rūpestis
Pasak neurologės L. S. Mika-

lauskienės, didele dalimi situa-
cijos pagerėjimas priklauso nuo 
artimųjų įsitraukimo. „Namiš-
kiai neturi informacijos, kaip elg-
tis, todėl dažnai sutrikusį žmo-
gų palieka vieną. Bendravimas, 
aiškinimas padeda orientuotis 
laike ir vietoje. Tai labai svarbu, 
nes kitaip situacija sparčiai ve-
da į demenciją. Blėstančius įgū-
džius reikia aktyvinti padedant 
žmogui: paserviruojant maistą, 
padedant šaukštą, šakutę, peilį, 
servetėlę, kad pasišluostytų. Jį 
reikia nuolat kalbinti. Galima su-
teikti žmogui laimę simuliuojant 
situacijas ir parodant, kad ne jis 
vienas pamiršta, o ir aš užmirš-
tu.  Galima paklausti: „Seneli, o 
kokia šiandien diena?“, tada jis 
nueis prie kalendoriaus, atsa-
kys ir bus „palepintas“, kad ne 
jis vienas pamiršta tam tikrus 
dalykus. Labai rekomenduojame 
drauge užsiimti fizine veikla: da-
ryti mankštą, eiti pasivaikščio-
ti, maudytis upėje. Visa tai ska-
tina džiaugsmą ir gerus išgyve-
nimus bei atitolina ligos eigą“, − 
prevencines priemones vardija 
neurologė.

Kilmė nežinoma, bet 
kontroliuoti galima

Pasaulyje vykdomi įvairūs 
tyrimai ieškant Alzheimerio li-
gos priežasčių. Bet jos vis dar 
nežinomos.

Ligos diagnostikai labiausiai 
padeda artimųjų drąsa kreiptis 
į specialistus konsultacijos ir il-
gas pokalbis su pacien tu. Gydy-
tojai turi įvairių metodikų, ku-
riomis gali įvertinti sutrikimo 
laipsnį ir nustatyti ligos sunku-
mą bei paskirti gydymą, pakon-
sultuoti artimuosius.

„Delsti nereikėtų, nes „paga-
vus“ kognityvinius sutrikimus 
dar lengvoje fazėje, juos galima 
atstatyti. Kai jie jau taps demen-
cijos sindromu – nieko nebegalė-
sime padaryti. Situaciją įvertinti 
padeda ilgas pokalbis su pacien-
tu, todėl konsultacijos neturėtų 
būti greitos. Specialistui reikia 
laiko tam, kad iš pokalbio įver-
tintų paciento būklę. Susitikimo 
metu atliekami įvairūs orienta-
cijos sutrikimus įvertinantys, 
skaičiavimo, skaitymo, ilgalai-
kės atminties, ligonio veik los 
analizės, testai. Išklausomi ar-
timųjų pasakojimai“, − gydy-
mo galimybes apžvelgia Kauno 
„Kardiolitos“ klinikų gydytoja 
neurologė L. S. Mikalauskienė.

„Bičiulystės“ inf. 

Alzheimeris ar natūrali 
senatvė: kaip atskirti 

ankstyvos ligos požymius? 
Nors Alzheimerio liga būdinga vyresniems žmonėms, bet ji vis 
jaunėja. Žmonės simptomus pradeda jausti ir nuo 40 metų. 
Pasak Kauno „Kardiolitos“ klinikų gydytojos neurologės Ligi-
jos Silvos Mikalauskienės, dažnai pirmuosius ligos požymius 
artimieji linksta priskirti charakterio keistenybėms, tačiau 
laiku pradėtas gydymas gali padėti suvaldyti ligą.

Lygių galimybių tarnyba 
(Tarnyba) laimėjo bylą teis-
me – pripažinta, kad Birš-
tono sanatorijos „Eglė“ dar-
buotojai diskriminavo pa-
cientą dėl jo negalios. Ve-
žimėliu judančiam vyrui 
nebuvo leista pasinaudoti 
baseinu.  

Sprendimą dėl šio atvejo ly-
gių galimybių kontrolierė Agne-
ta Skardžiuvienė priėmė dar 
pernai. Nesutikusi su skirtu 
įspėjimu, sanatorijos administ-
racija kreipėsi į Lietuvos admi-
nistracinių ginčų komisiją, kuri 
panaikino kontrolierės spren-
dimą. Ginčų komisijos nutari-
mą Tarnyba apskundė Vilniaus 
apygardos administraciniam 
teismui, kuris panaikino komi-
sijos išvadas patvirtindamas 
diskriminacijos faktą.

„Eglės“ administracija nepa-
grindė, kodėl kontrolierės atlie-
kamo tyrimo metu nesuteikė iš-
samios informacijos apie apri-
bojimus pareiškėjui ir nesilai-
kė įstatymų numatytos parei

gos įrodyti, kad nepažeidė ly-
gių galimybių principo.

Draudimą judėjimo negalią 
turinčiam pacientui naudotis 
baseinu sanatorija aiškino ne-
rimu, kad dėl stuburo traumos 
sunku prognozuoti jo šalinimo 
funkcijas šiltame vandenyje. Šis 
argumentas pareiškėją įžeidė, 
juolab neatitiko realybės – jo li-
gos istorijoje tokios diagnozės 
nebuvo. Be to, kiek anksčiau to-
je pačioje įstaigoje jis naudojosi 
procedūromis voniose, kuriose 
vanduo paprastai yra šiltesnis 
nei baseine.

Lygių galimybių kontrolie-
rė A. Skardžiuvienė įsitikinusi, 
kad minimas draudimas pažei-

dė ir Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvenciją.

„Asmens garbė ir orumas 
turėtų būti viena svarbiausių 
šiuolaikinės visuomenės ver-
tybių. Sunku įsivaizduoti, kaip 
turėjo jaustis žmogus, negalė-
jęs pasinaudoti baseinu vien 
dėl to, kad naudojasi vežimė-
liu ir kad, neva, gali sutrikti ša-
linimo funkcija šiltame vande-
nyje. Visi procedūrų ir paslau-
gų teikėjai prieš ką nors draus-
dami privalo įsitikinti, ar tam 
yra rea lus pagrindas“, – sako ji.

Šis Vilniaus apygardos ad
ministracinio teismo sprendi-
mas dar gali būti skundžiamas 
apeliacine tvarka.

Turime gabumų ir užsispy-
rimo. Taip, reikia tai pri-

pažinti. Akivaizdu, žmogus 
negali vienodai elgtis su vi-
sais: vienam simpatizuoju, ki-
tam ‒ ne, vieną geriau pažįstu, 
kitą ‒ mažiau, vienu pasitikiu, 
kitu ‒ ne. 

Pastaraisiais metais susve-
timėjimo procesas gerokai pa-
spartėjęs. Ne vienas pasijunta 
nesuprastas, atstumtas. Tols-
tame vienas nuo kito, nesu-
pratę, koks užgaulus gali būti 
neapgalvotas žodis. Mažai su-
pratimo tarp žmonių, galvoji-
mo apie tuos, kuriems sunku, 

kurie nepajėgia grumtis su li-
kimu. Susvetimėjimas spartė-
ja, kai prasiskina kelią išdidu-
mas ar net akiplėšiškumas, kai 
žmogus mato tik save. 

Priartėjus prie tam tikros 
susvetimėjimo ribos, prasideda 
silpnesniojo niekinimas, įžei-
dinėjimai. Susvetimėjimą ly-
di skausmingi išgyvenimai dėl 
dingstančių tarpusavio kon-
taktų. Dažnai rodomas abejin-
gumas, nejautrumas, pabrėžia-
ma, kad kiekvienas turime sa-
vų bėdų per akis.

Kartais susvetimėjimas taip 
užgula pečius, kad pasijunti tar-

si neštum didžiulę naštą. Ten, 
kur tarpsta susvetimėjimas, at-
siranda ir vienišumas. To prie-
žastis ‒ dvasinės kultūros, tikro 
nuoširdumo stoka.

Turškiantis kasdienybės 
balutėse, be paliovos skubant, 
uždusinamas dėmesys artimui, 
atsisakoma dvasinių vertybių, 
gerų tarpusavio santykių.

Tačiau remdamiesi toleran-
cija, suvokdami sudėtingą žmo-
nių požiūrį į gyvenimo verty-
bes, labai norėdami susvetimė-
jimo galime išvengti ar bent jau 
sumažinti.

Janina OžAlINSKAItė

Opi problema ‒ susvetimėjimas

Neįgaliųjų teisių apsauga

Teismo verdiktas: „Eglės“ sanatorijos 
darbuotojai diskriminavo pacientą su negalia 

Lygių galimybių kontrolie-
rė Agneta Skardžiuvienė 
pradėjo tyrimą dėl galimai 
netinkamo Žalgirio arenos 
pritaikymo asmenims su ju-
dėjimo negalia.

Tyrimas buvo pradėtas ga-
vus informaciją, kad Žalgirio 
arenoje, organizuojant rengi-
nius ir sporto varžybas, nėra 
atsižvelgiama į asmenų su ju-
dėjimo negalia poreikius. In-
formaciją pateikęs asmuo teigė, 
kad po neseniai atliktos arenos 
rekonstrukcijos neįgaliesiems 
skirtų vietų buvo sumažinta, 
o vietoj jų įrengta VIP „Rami-
rent Premium klubo“ narių zo-
na. Šiuo metu, pasak jo, sporto 
rungtynes norintiems stebėti 
neįgaliesiems vietos yra skiria-
mos arenos kampuose, kur ma-
tomumą riboja priekyje sėdin-
tys ir vaizdą užstojantys žiū-
rovai. Taip pat įsigyti bilietus 
galima tik viename sektoriuje, 
nors interneto svetainėje patei-

Kauno Žalgirio arenoje galimai 
diskriminuojami neįgalieji

kiamuose arenos žiūrovų vietų 
planuose pavaizduota daugiau 
neįgaliesiems pritaikytų vietų. 
Galimybė įsigyti bilietus neįga-
liųjų vietose ne sporto renginių 
metu visai nenumatyta.

Lygių galimybių įstatymas 
numato, kad paslaugų teikėjai 
privalo visiems vartotojams su-
daryti vienodas sąlygas gauti 
tokias pat paslaugas, nepaisant 
jų negalios. Kontrolierė papra-
šė arenos vadovą pateikti įro-
dymus, kaip teikiant paslaugas 
yra užtikrinama, kad asmenims 
su judėjimo negalia sudaromos 
lygiavertės sąlygos stebėti ren-

ginius. Taip pat prašoma pa-
tikslinti, kodėl arenos planuo-
se pavaizduota daugiau vietų 
neįgaliesiems nei jų parduoda-
ma iš tikrųjų, bei kokių priemo-
nių imamasi siekiant užtikrinti, 
kad visi arenoje organizuojami 
renginiai (ne tik sporto) būtų 
prieinami ir žmonėms su judė-
jimo negalia.

A. Skardžiuvienė teigia, kad 
visi pastatai, kuriuose teikia-
mos visuomeninės paslaugos, 
privalo būti visapusiškai pri-
taikyti neįgaliesiems.

Tyrimą planuojama baigti 
iki rugpjūčio vidurio.
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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, rugpjūčio 6 d. 
09:05 Senis. N-7. 370 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 7. N-7. 7/12 s. 10:50 Komisaras 
Reksas. N-7. 51 s. 11:40 Giminės. Gy-
venimas tęsiasi 3. 2017 m. 4 s. 12:35 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauski-
te daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba 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. 359 s. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k.). 18:15 Auksinis protas. 19:30 
Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Augus-
tinas Voldemaras. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos 
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Lote-
rija „Jėga“. 21:30 Nacionalinė ekspe-
dicija. 22:30 Vasara su „Dviračio ži-
niomis“. 23:00 Premjera. Aukštuome-
nės daktaras 7. N-7. 7/2 s. 23:45 Štut-
garto kriminalinė policija 7. N-7. 7/12 
s. (kart.). 00:30 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3. 
2017 m. 4 s. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Žmo-
nės, kurie sukūrė Lietuvą. Augustinas 
Voldemaras. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Nacionalinė ekspedicija. 
(kart.). 05:00 Seserys. N-7. 359 s. (kart.).

Antradienis, rugpjūčio 7 d. 
09:05 Senis. N-7. 371 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 7. N-7. 7/13 s. 10:50 Komisaras 
Reksas. N-7. 52 s. 11:40 Giminės. Gy-
venimas tęsiasi 3. 2017 m. 5 s. 12:35 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauski-
te daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba die-
na, Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. 
N-7. 360 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:15 Auksinis 
protas. 19:30 Emigrantai. 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Na-
cionalinė ekspedicija. 22:30 Vasara su 
„Dviračio žiniomis“. 23:00 Premjera. 
Aukštuomenės daktaras 7. N-7. 7/3 s. 
23:45 Štutgarto kriminalinė policija 7. 
N-7. 7/13 s. (kart.). 00:30 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:05 Giminės. Gyvenimas tę-
siasi 3. 2017 m. 5 s. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Emigrantai. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Nacionalinė ekspedicija. 
(kart.). 05:00 Seserys. N-7. 360 s. (kart.).

trečiadienis, rugpjūčio 8 d. 
09:05 Senis. N-7. 372 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 7. N-7. 7/14 s. 10:50 Komisaras 
Reksas. N-7. 53 s. 11:40 Giminės. Gy-
venimas tęsiasi 3. 2017 m. 6 s. 12:35 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klaus-
kite daktaro. 13:58 Loterija „Keno Lo-
to“. 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 die-
na, Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. 
N-7. 361 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:15 Auksinis 
protas. 19:30 Gyvenimas. 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Na-
cionalinė ekspedicija. 22:30 Vasara 
su „Dviračio žiniomis“. 23:00 Premje-
ra. Aukštuomenės daktaras 7. N-7. 7/4 
s. 23:45 Štutgarto kriminalinė policija 
7. N-7. 7/14 s. (kart.). 00:30 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:05 Giminės. Gyvenimas tę-
siasi 3. 2017 m. 6 s. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Gyvenimas. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Nacionalinė ekspedicija. 
(kart.). 05:00 Seserys. N-7. 361 s. (kart.).

ketvirtadienis, rugpjūčio 9 d.
09:05 Senis. N-7. 373 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 7. N-7. 7/15 s. 10:50 Komisaras Rek-
sas. N-7. 54 s. 11:40 Giminės. Gyveni-
mas tęsiasi 3. 2017 m. 7 s. 12:35 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite 
daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba die-

na, Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. 
N-7. 362 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:15 Auksinis 
protas. 19:30 Dokumentinė istorinė 
laida „Lietuvos kolumbai“. 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Na-
cionalinė ekspedicija. 22:30 Vasara 
su „Dviračio žiniomis“. 23:00 Premje-
ra. Aukštuomenės daktaras 7. N-7. 7/5 
s. 23:45 Štutgarto kriminalinė policija 
7. N-7. 7/15 s. (kart.). 00:30 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:05 Giminės. Gyvenimas tę-
siasi 3. 2017 m. 7 s. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos 
kolumbai“. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Nacionalinė ekspedicija. 
(kart.). 05:00 Seserys. N-7. 362 s. (kart.).

Penktadienis, rugpjūčio 10 d. 
09:05 Senis. N-7. 374 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 7. N-7. 7/16 s. 10:50 Komisaras 
Reksas. N-7. 55 s. 11:40 Giminės. Gy-
venimas tęsiasi 3. 2017 m. 8 s. 12:35 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauski-
te daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba 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. 363 
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-
timu į gestų k.). 18:15 Auksinis protas. 
19:30 Beatos virtuvė. Ved. Beata Ni-
cholson. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema. 
21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jė-
ga“. 21:30 Duokim garo! 23:00 Fantas-
tiškas penktadienis. Premjera. Vinetu. 
Naujas pasaulis. N-7. 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:05 Štutgarto kriminalinė po-
licija 7. N-7. 7/16 s. (kart.). 02:00 LRT ra-
dijo žinios. 02:05 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.). 02:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3. 2017 m. 8 s. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 05:00 Seserys. N-7. 363 s. (kart.).

Šeštadienis, rugpjūčio 11 d. 
06:05 Ryto suktinis su Zita Kel-

mickaite. 06:35 Klausimėlis.lt. 06:55 
Premjera. Moliūgėlio gyvenimas. 
08:05 Beatos virtuvė. (kart.). 09:00 La-
bas rytas, Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 
09:35 Labas rytas, Lietuva. 10:30 Ži-
nios. Orai. 10:35 Labas rytas, Lietu-
va. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 Labas ry-
tas, Lietuva. 11:45 Pasaulio dokumen-
tika. Gyvūnų išgyvenimo strategija. 
9 d. Draugai ir pagalbininkai. (subti-
truota). 12:40 Pasaulio dokumenti-
ka. Tian Šanis. Lokių ir arklių kraštas. 
(subtitruota). 13:35 Premjera. Džesika 
Flečer 4. N-7. 4/5, 4/6 s. 15:20 Gamtos 
inspektoriai. 15:43 Loterija „Keno Lo-
to“. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16:00 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k.). 18:00 Klausimėlis.lt. 18:30 
Nacionalinė paieškų tarnyba. 19:30 
Stilius. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
Orai. 21:00 Šlagerių festivalis „Palanga 
2018“. 23:45 Reičel išteka. N-7. (subti-
truota). 01:35 Vinetu. Naujas pasaulis. 
N-7. (kart.). 03:35 Pasaulio dokumenti-
ka. Gyvūnų išgyvenimo strategija. 9 d. 
Draugai ir pagalbininkai. (subtitruota, 
kart.). 04:25 Džesika Flečer 4. N-7. 4/5, 
4/6 s. (kart.).

Sekmadienis, rugpjūčio 12 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:35 Gimę 

tą pačią dieną. 07:30 Šventadienio 
mintys. 08:00 Gimtoji žemė. 08:30 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00 
Brolių Grimų pasakos. 14 s.  Brėme-
no muzikantai. 10:00 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai. 11:00 Premjera. Ka-
čių ABC 4. 4/1 d. 11:45 Pasaulio doku-
mentika. Viduriniųjų Rytų gamta. 1 d. 
Turkija. Kova dėl išlikimo. (subtitruo-
ta). 12:40 Pasaulio dokumentika. Salų 
gamtos slėpiniai 2. 2/5 d. Folklandas. 
Pingvinų rojus. (subtitruota). 13:35 Pu-
aro. N-7. 4/3 s. 15:20 Gamtos inspekto-
riai. 15:43 Loterija „Keno Loto“. 15:45 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kal-
bą). 16:00 Istorijos detektyvai. (sub-
titruota). 16:50 Vasara su „Dviračio ži-
niomis“. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 18:00 Klausimėlis.
lt. 18:30 Pramoginė laida „Editos šou“. 
N-7. 19:30 Savaitė. 20:25 Loterijos „Ke-
no Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. Orai. 21:00 Laisvės kai-
na. Partizanai. N-7. 6 s. 21:50 Premje-
ra. Antikvariato paslaptys 5. Kaltas, kol 
neįrodyta priešingai. N-7. 23:20 Siuvė-
jas iš Panamos. N-7. 01:10 Pasaulio do-
kumentika. Viduriniųjų Rytų gamta. 1 
d. Turkija. Kova dėl išlikimo. (subtitruo-
ta, kart.). 02:05 Pasaulio dokumentika. 
Salų gamtos slėpiniai 2. 2/5 d. Folklan-
das. Pingvinų rojus. (subtitruota, kart.). 
03:00 Kačių ABC 4. 4/1 d. (kart.). 03:45 
Klausimėlis.lt. (kart.). 04:15 Puaro. N-7. 
4/3 s. (kart.).

Pirmadienis, rugpjūčio 6 d. 
02:05. Diena po rytojaus (kart.). 

04:10. Džonsonų atostogos (kart.). 
06:10. Televitrina. 06:25. Kempiniu-
kas Plačiakelnis 2, 4. 06:55. Simpso-
nai (kart.) 19, 15. 07:25. Simpsonai 
(kart.) 19, 16. 07:55. Bibliotekininkai 
(kart.) 3, 4. 08:55. Meilės sūkuryje. 
10:00. Tai - mano gyvenimas 3. 12:00. 
Kobra 11 (kart.) 20, 15. 13:00. Pažadė-
toji. 13:30. Pažadėtoji. 14:00. Pažadė-
toji. 14:30. Pažadėtoji. 15:00. Simp-
sonai 19, 17. 15:30. Simpsonai 19, 18. 
16:00. TV3 žinios 113. 16:28. TV3 orai. 
16:30. TV Pagalba 8, 75. 18:30. TV3 ži-
nios 218. 19:22. TV3 sportas. 19:27. 
TV3 orai 218. 19:30. Paskutinis iš Ma-
gikianų 4, 5. 20:00. Moterys meluoja 
geriau. 10 metų 1. 21:00. Kam ta mei-
lė? 1, 24. 21:30. TV3 vakaro žinios 122. 
22:22. TV3 sportas. 22:27. TV3 orai 122. 
22:30. Pašalintieji.

Antradienis, rugpjūčio 7 d. 
00:20. CSI elektroninių nusikal-

timų skyrius 2, 12. 01:20. Kaulai 9, 14. 
02:10. Pelkė 4, 12. 03:00. Ekstrasensų 
mūšis 12, 171. 03:55. Nevykėlių dalinys 
1, 13. 04:25. Moderni šeima 5, 1. 04:50. 
CSI elektroninių nusikaltimų skyrius 2, 
12. 05:35. Moderni šeima 1, 4. 06:10. 
Televitrina. 06:25. Kempiniukas Pla-
čiakelnis 2, 5. 06:55. Simpsonai (kart.) 
19, 17. 07:25. Simpsonai (kart.) 19, 
18. 07:55. Kam ta meilė? (kart.) 1, 24. 
08:25. Paskutinis iš Magikianų (kart.) 
4, 5. 08:55. Meilės sūkuryje. 10:00. Tai 
- mano gyvenimas 3. 10:55. Tai - mano 
gyvenimas 3. 12:00. Moterys meluoja 
geriau. 10 metų (kart.) 1. 13:00. Paža-
dėtoji. 14:00. Pažadėtoji. 14:30. Paža-
dėtoji. 15:00. Simpsonai 19, 19. 15:30. 
Simpsonai 19, 20. 16:00. TV3 žinios 
114. 16:28. TV3 orai. 16:30. TV Pagalba 
8, 77. 18:25. TV3 žinios 219. 19:22. TV3 
sportas. 19:27. TV3 orai 219. 19:30. Pa-
skutinis iš Magikianų 4, 6. 20:00. Mote-
rys meluoja geriau. 10 metų 1. 21:00. 
Kam ta meilė? 1, 25. 21:30. TV3 vakaro 
žinios 123. 22:22. TV3 sportas. 22:27. 
TV3 orai 123. 22:30. Mūsų gyvenimas.

trečiadienis, rugpjūčio 8 d. 
00:15. CSI elektroninių nusikal-

timų skyrius 2, 13. 01:15. Kaulai 9, 15. 
02:05. Pelkė 4, 13. 02:55. Ekstrasensų 
mūšis 12, 172. 03:55. Moderni šeima 5, 
2. 04:20. Moderni šeima 5, 3. 04:45. CSI 
elektroninių nusikaltimų skyrius 2, 13. 
05:30. Moderni šeima 1, 5. 06:10. Tele-
vitrina. 06:25. Kempiniukas Plačiakel-
nis 2, 6. 06:55. Simpsonai (kart.) 19, 19. 
07:25. Simpsonai (kart.) 19, 20. 07:55. 
Kam ta meilė? (kart.) 1, 25. 08:25. Pa-
skutinis iš Magikianų (kart.) 4, 6. 08:55. 
Meilės sūkuryje. 10:00. Tai - mano gy-
venimas 3. 12:00. Moterys meluoja ge-
riau. 10 metų (kart.) 1. 13:00. Pažadė-
toji. 13:30. Pažadėtoji. 14:00. Pažadė-
toji. 14:30. Pažadėtoji. 15:00. Simpso-
nai 20, 1. 15:30. Simpsonai 20, 2. 16:00. 
TV3 žinios 115. 16:28. TV3 orai. 16:30. 
TV Pagalba 8. 18:30. TV3 žinios 220. 
19:22. TV3 sportas. 19:27. TV3 orai 
220. 19:30. Paskutinis iš Magikianų 
4, 7. 20:00.  Tai bent giminaičiai 101. 
21:00. Kam ta meilė? 1, 26. 21:30. TV3 
vakaro žinios 124. 22:17. TV3 sportas. 
22:22. TV3 orai 124. 22:25. Vikinglot-
to. 22:30. Kazino apiplėšimas.

ketvirtadienis, rugpjūčio 9 d. 
00:20. CSI elektroninių nusikal-

timų skyrius 2, 14. 01:20. Kaulai 9, 16. 
02:10. Rouzvudas 1, 1. 03:00. Ekstrasen-
sų mūšis 12, 173. 04:00. Moderni šeima 
5, 4. 04:25. Moderni šeima 5, 5. 04:50. 
CSI elektroninių nusikaltimų skyrius 
2, 14. 05:35. Moderni šeima 1, 6. 06:10. 
Televitrina. 06:25. Kempiniukas Plačia-
kelnis 2, 7. 06:55. Simpsonai (kart.) 20, 
1. 07:25. Simpsonai (kart.) 20, 2. 07:55. 
Kam ta meilė? (kart.) 1, 26. 08:25. Pa-
skutinis iš Magikianų (kart.) 4, 7. 08:55. 
Meilės sūkuryje. 10:00. Tai - mano gy-
venimas 3. 12:00. Tai bent giminaičiai 
(kart.) 101. 13:00. Pažadėtoji. 13:30. Pa-
žadėtoji. 14:00. Pažadėtoji. 14:30. Pa-
žadėtoji. 15:00. Simpsonai 20, 3. 15:30. 
Simpsonai 20, 4. 16:00. TV3 žinios 116. 
16:28. TV3 orai. 16:30. TV Pagalba 8, 1. 
18:30. TV3 žinios 221. 19:22. TV3 spor-
tas. 19:27. TV3 orai 221. 19:30. Paskuti-
nis iš Magikianų 4, 8. 20:00.  Tai bent 
giminaičiai 102. 21:00. Kam ta meilė? 1, 
27. 21:30. TV3 vakaro žinios 125. 22:22. 
TV3 sportas. 22:27. TV3 orai 125. 22:30. 
Nešdintis visu greičiu.

Penktadienis, rugpjūčio 10 d. 
00:20. CSI elektroninių nusikal-

timų skyrius 2, 15. 01:20. Kaulai 9, 17. 
02:10. Rouzvudas 1, 2. 03:00. Ekstra-
sensų mūšis 12, 174. 04:00. Moderni 
šeima 5, 6. 04:25. Moderni šeima 5, 
7. 04:50. CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius 2, 15. 05:35. Moderni šeima 1, 
7. 06:10. Televitrina. 06:25. Kempiniu-
kas Plačiakelnis 2, 8. 06:55. Simpsonai 
(kart.) 20, 3. 07:25. Simpsonai (kart.) 
20, 4. 07:55. Kam ta meilė? (kart.) 1, 27. 

Pirmadienis, rugpjūčio 6 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (246). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (247). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(248). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukšmin-
gi“ (20). 07:55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (171). N-7. 08:55 Rytas su LNK. 
10:55 „Ponas Bynas“ (10). N-7. 11:25 
„Meilės sparnai“ (23). 12:25 „Meilės 
sparnai“ (24). 13:25 „Gyvenimo daina“ 
(46). N-7. 14:25 „Dvi širdys“ (1004). 14:55 
„Dvi širdys“ (1005). 15:25 „Dvi širdys“ 
(1006). 15:55 „Dvi širdys“ (1007). 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Gyve-
nimiškos istorijos. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 „Varom!“ (6). 
N-7 20:00 „Tautos tarnas“ (1). N-7. 20:30 
„Tautos tarnas“ (2). N-7. 21:00 Bus visko. 
21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 
22:30 VAKARO SEANSAS Palikti vande-
nyne. N14. 00:10 „Kultas“ (1). N14. 01:00 
Tu esi čia (kart.). N14.

Antradienis, rugpjūčio 7 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (249). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (250). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(251). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukš-
mingi“ (21). 07:55 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (172). N-7. 08:55 Rytas 
su LNK. 10:55 „Varom!“ (6) (kart.). N-7 
11:25 „Meilės sparnai“ (25). 12:25 „Mei-
lės sparnai“ (26). 13:25 „Gyvenimo dai-
na“ (47). N-7. 14:25 „Dvi širdys“ (1008). 
14:55 „Dvi širdys“ (1009). 15:25 „Dvi 
širdys“ (1010). 15:55 „Dvi širdys“ (1011). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Gy-
venimiškos istorijos. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 „Varom!“ (7). 
N-7 20:00 „Tautos tarnas“ (3). N-7. 20:30 
„Tautos tarnas“ (4). N-7. 21:00 Bus vis-
ko. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Romeo 
turi mirti. N14. 00:45 „Kultas“ (2). N14. 
01:35 Palikti vandenyne (kart.). N14.

trečiadienis, rugpjūčio 8 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (252). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (253). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(254). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukš-
mingi“ (22). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (173). N-7. 08:55 Rytas su 
LNK. 10:55 „Varom!“ (7) (kart.). N-7 11:25 
„Meilės sparnai“ (27). 12:25 „Meilės 
sparnai“ (28). 13:25 „Gyvenimo daina“ 
(48). N-7. 14:25 „Dvi širdys“ (1012). 14:55 
„Dvi širdys“ (1013). 15:25 „Dvi širdys“ 
(1014). 15:55 „Dvi širdys“ (1015). 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Gyve-
nimiškos istorijos. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 „Varom!“ (8). 
N-7 20:00 „Tautos tarnas“ (5). N-7. 20:30 
„Tautos tarnas“ (6). N-7. 21:00 Bus vis-
ko. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 

Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Išrink-
tųjų medžioklė. N-7. 00:40 „Kultas“ (3). 
N14. 01:30 Romeo turi mirti (kart.). N14.

ketvirtadienis, rugpjūčio 9 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (255). N-7. 
07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (256). 
N-7. 07:30 „Neramūs ir triukšmingi“ 
(23). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (174). N-7. 08:55 Rytas su LNK. 10:55 
„Varom!“ (8) (kart.). N-7 11:25 „Meilės 
sparnai“ (29). 12:25 „Meilės sparnai“ 
(30). 13:25 „Gyvenimo daina“ (49). N-7. 
14:25 „Dvi širdys“ (1016). 14:55 „Dvi šir-
dys“ (1017). 15:25 „Dvi širdys“ (1018). 
15:55 „Dvi širdys“ (1019). 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:35 Gyvenimiškos 
istorijos. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 „Varom!“ (9). N-7 20:00 
„Tautos tarnas“ (7). N-7. 20:30 „Tautos 
tarnas“ (8). N-7. 21:00 Bus visko. 21:30 
Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS Šarvuotis. N14. 
00:15 „Kultas“ (4). N14. 01:05 Išrinktųjų 
medžioklė (kart.). N-7. 03:00 Alchemi-
ja XXIII. Pabėgimas nuo tekstilės. 03:30 
RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumen-
tika. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, rugpjūčio 10 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (257). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (258). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(259). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukš-
mingi“ (24). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (175). N-7. 08:55 Rytas su 
LNK. 10:55 „Varom!“ (9) (kart.). N-7 11:25 
„Meilės sparnai“ (31). 12:25 „Meilės 
sparnai“ (32). 13:25 „Gyvenimo daina“ 
(50). N-7. 14:25 „Dvi širdys“ (1020). 14:55 
„Dvi širdys“ (1021). 15:25 „Dvi širdys“ 
(1022). 15:55 „Dvi širdys“ (1023). 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Nuo... Iki... 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 21:00 SA-
VAITĖS HITAS Šeimos susitikimas. N14. 
23:00 Juodasis horizontas. N14. 00:50 
Šarvuotis (kart.). N14.

Šeštadienis, rugpjūčio 11 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Žvėrelių būrys“ (12). 06:55 „Linksmie-
ji Tomas ir Džeris“ (1). 07:20 „“Nickelo-
deon“ valanda. Žuviukai burbuliukai“ 
(13). 07:45 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys“ (26). 08:10 „Pabaisiukas Ban-
senas“ (13). 08:35 „Tomo ir Džerio šou“ 
(26). 09:00 „Ogis ir tarakonai“ (9). 09:10 
„Ogis ir tarakonai“ (10). 09:20 „Ogis ir 
tarakonai“ (11). 09:30 „Drakonų kova. 
Super“ (35). N-7. 10:00 KINO PUSRYČIAI 
Olis ir piratų lobis. 11:35 Trys nindzės 
sugrįžta. 13:30 „Pričiupom!“ (8). 14:00 
„Markas Polas“ (1). N-7. 15:45 „Markas 
Polas“ (2). N-7. 17:30 „Geriau vėliau, ne-
gu niekada“ (7). N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS 
Megamaindas. 21:20 Kvailių auksas. 
N-7. 23:35 Sex turas. N14. 01:40 Šeimos 
susitikimas (kart.). N14.

Sekmadienis, rugpjūčio 12 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Žvėrelių būrys“ (13). 06:55 „Įspūdin-
gasis Žmogus-voras“ (1). 07:20 „“Nic-
kelodeon“ valanda. Žuviukai burbu-
liukai“ (14). 07:45 „ Sveiki atvykę į „Vei-
ną““ (1). 08:10 „Pabaisiukas Bansenas“ 
(14). 08:35 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ 
(2). 09:00 „Ogis ir tarakonai“ (12). 09:10 
„Ogis ir tarakonai“ (13). 09:20 „Ogis ir 
tarakonai“ (14). 09:35 „Drakonų kova. 
Super“ (36). N-7. 10:05 KINO PUSRYČIAI. 
PREMJERA Žuvelės pasaka. 11:45 Ge-
pardas, vardu Duma. 13:50 Šokių aikš-
telės dievai. N-7. 16:05 Po vienu stogu. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Teleloto. 20:35 Turistas. N-7. 
22:35 Nusikaltėlis kūdikio veidu. N14. 
00:30 PREMJERA Beringo jūros pabai-
sa. N14. 02:15 Kvailių auksas (kart.). N-7.

Pirmadienis, rugpjūčio 6 d. 
06:00 „Auklė“ (67). 06:30 „Auklė“ 

(68). 07:00 „Auklė“ (69). 07:30 „Asmens 
sargybinis“ (7) (kart.). N-7. 08:30 „Farų 
karai“ (4) (kart.). N-7. 09:30 „Teisingumo 
agentai“ (28) (kart.). N-7. 10:30 „Kobra 
11“ (6) (kart.). N-7. 11:35 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (13) 
(kart.). N-7. 12:35 „Stoties policija“ (44) 
(kart.). N-7. 13:45 „Asmens sargybinis“ 
(8). N-7. 14:50 „Farų karai“ (5). N-7. 15:50 
„Teisingumo agentai“ (29). N-7. 16:50 
„Kobra 11“ (7). N-7. 17:55 „Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
(14). N-7. 18:55 „Stoties policija“ (45). 
N-7. 20:00 Info diena. 20:25 „Nusikalti-
mų miestas“ (24). N-7. 21:00 Meksikie-
tis. N-7. 23:25 Urvas (kart.). N14. 01:15 
„Juodasis sąrašas“ (14) (kart.). N-7. 02:05 
„Okupuoti“ (7) (kart.). N14. 02:55 „Oku-
puoti“ (8) (kart.). N14.

Antradienis, rugpjūčio 7 d. 
06:00 „Auklė“ (70). 06:30 „Auklė“ 

(71). 07:00 „Auklė“ (72). 07:30 „Asmens 
sargybinis“ (8) (kart.). N-7. 08:30 „Farų 
karai“ (5) (kart.). N-7. 09:30 „Teisingu-

tV3

Lnk

btV

08:25. Paskutinis iš Magikianų (kart.) 
4, 8. 08:55. Meilės sūkuryje. 10:00. Tai - 
mano gyvenimas 3. 10:50. Tai - mano 
gyvenimas 3. 11:55. Tai bent giminai-
čiai (kart.) 102. 13:00. Pažadėtoji. 13:30. 
Pažadėtoji. 14:00. Pažadėtoji. 14:30. Pa-
žadėtoji. 15:00. Simpsonai 20, 5. 15:30. 
Simpsonai 20, 6. 16:00. TV3 žinios 117. 
16:28. TV3 orai. 16:30. TV Pagalba 9, 15. 
18:30. TV3 žinios 222. 19:22. TV3 spor-
tas. 19:27. TV3 orai 222. 19:30. Žuviu-
kas Nemo. 21:20. Nepageidaujami ge-
nai. 23:30. Nemirtingieji.

Šeštadienis, rugpjūčio 11 d. 
01:40. Kazino apiplėšimas (kart.). 

03:20. Pašalintieji (kart.). 04:55. Kaulai 
9, 17. 05:45. Moderni šeima 1, 8. 06:15. 
Televitrina. 06:30. Aladinas (kart.) 161. 
07:00. Ančiukų istorijos 1, 54. 07:30. 
Žvaigždžių karai. Sukilėliai 1, 7. 08:00. 
Aladinas 162. 08:30. Kobra 11 20, 16. 
09:30. Maisto kelias 1, 6. 10:00. Bibli-
otekininkai 3, 5. 11:00. Daktaras Doli-
tlis. 12:45. Šnipų vaikučiai. Laiko ser-
gėtojas. 14:20. Išdykėlis Danstonas. 
16:10. Simpsonai 29, 5. 16:45. Ekstra-
sensai tiria 615. 18:30. TV3 žinios 223. 
19:17. TV3 sportas. 19:22. TV3 orai 223. 
19:25. Eurojackpot. 19:30. Eragonas. 
21:40. Lūšnynų milijonierius.

Sekmadienis, rugpjūčio 12 d. 
00:05. Aukšta klasė. 02:20. Nepa-

geidaujami genai (kart.). 04:05. Ne-
mirtingieji (kart.). 06:15. Televitrina. 
06:30. Aladinas (kart.) 162. 07:00. An-
čiukų istorijos 1, 55. 07:30. Žvaigždžių 
karai. Sukilėliai 1, 8. 08:00. Aladinas 
163. 08:30. Kobra 11 21, 1. 09:30. Šefai 
vikingai 1, 7. 10:00. Bibliotekininkai 
3, 6. 11:00. Daktaras Dolitlis 2. 12:45. 
Džiunglių knyga. 14:55. Skruzdėliu-
kas Z. 16:30. Havajai 5.0 4, 20. 17:25. Į 
šiaurę 1, 2. 18:30. TV3 žinios 224. 19:22. 
TV3 sportas. 19:27. TV3 orai 224. 19:30. 
Artefaktų medžiotojai. 21:15. Silpny-
bės. 23:10. Universalioji korta. 01:05. 
Lūšnynų milijonierius (kart.). 03:10. 
Aukšta klasė (kart.). 05:15. Moderni 
šeima 1, 9. 05:35. Moderni šeima 1, 10.

Lrt
mo agentai“ (29) (kart.). N-7. 10:30 „Ko-
bra 11“ (7) (kart.). N-7. 11:35 „Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
(14) (kart.). N-7. 12:35 „Stoties policija“ 
(45) (kart.). N-7. 13:45 „Asmens sargybi-
nis“ (9). N-7. 14:50 „Farų karai“ (6). N-7. 
15:50 „Teisingumo agentai“ (30). N-7. 
16:50 „Kobra 11“ (8). N-7. 17:55 „Įstaty-
mas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų sky-
rius“ (15). N-7. 18:55 „Stoties policija“ 
(46). N-7. 20:00 Info diena. 20:25 „Nu-
sikaltimų miestas“ (25). N-7. 21:00 Pa-
nikos kambarys. N14. 23:15 Meksikie-
tis (kart.). N-7. 01:35 „Persekiotojas“ (19). 
N14. 02:20 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ 
(11) (kart.). N-7.

trečiadienis, rugpjūčio 8 d. 
06:00 „Auklė“ (73). 06:30 „Auklė“ 

(74). 07:00 „Auklė“ (75). 07:30 „Asmens 
sargybinis“ (9) (kart.). N-7. 08:30 „Farų 
karai“ (6) (kart.). N-7. 09:30 „Teisingu-
mo agentai“ (30) (kart.). N-7. 10:30 „Ko-
bra 11“ (8) (kart.). N-7. 11:35 „Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
(15) (kart.). N-7. 12:35 „Stoties policija“ 
(46) (kart.). N-7. 13:45 „Asmens sargybi-
nis“ (10). N-7. 14:50 „Farų karai“ (7). N-7. 
15:50 „Teisingumo agentai“ (31). N-7. 
16:50 „Kobra 11“ (9). N-7. 17:55 „Įstaty-
mas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų sky-
rius“ (16). N-7. 18:55 „Stoties policija“ 
(47). N-7. 20:00 Info diena. 20:25 „Nu-
sikaltimų miestas“ (26). N-7. 21:00 Spei-
go banga. N-7. 22:50 Panikos kambarys 
(kart.). N14. 01:00 „Persekiotojas“ (20). 
N14. 01:50 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ 
(12) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, rugpjūčio 9 d. 
06:00 „Auklė“ (76). 06:30 „Auklė“ 

(77). 07:00 „Auklė“ (78). 07:30 „Asmens 
sargybinis“ (10) (kart.). N-7. 08:30 „Farų 
karai“ (7) (kart.). N-7. 09:30 „Teisingumo 
agentai“ (31) (kart.). N-7. 10:30 „Kobra 
11“ (9) (kart.). N-7. 11:35 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (16) 
(kart.). N-7. 12:35 „Stoties policija“ (47) 
(kart.). N-7. 13:45 „Asmens sargybinis“ 
(11). N-7. 14:50 „Farų karai“ (8). N-7. 15:50 
„Teisingumo agentai“ (32). N-7. 16:50 
„Kobra 11“ (10). N-7. 17:55 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (17). 
N-7. 18:55 „Stoties policija“ (48). N-7. 
20:00 Info diena. 21:00 Nežinomasis. 
N14. 22:50 Speigo banga (kart.). N-7. 
00:40 „Sekso magistrai“ (1). N14. 01:45 
„Kas žudikas?“ (45) (kart.). N-7.

Penktadienis, rugpjūčio 10 d. 
06:00 „Auklė“ (79). 06:30 „Auklė“ 

(80). 07:00 „Auklė“ (81). 07:30 „Asmens 
sargybinis“ (11) (kart.). N-7. 08:30 „Fa-
rų karai“ (8) (kart.). N-7. 09:30 „Teisin-
gumo agentai“ (32) (kart.). N-7. 10:30 
„Kobra 11“ (10) (kart.). N-7. 11:35 „Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų sky-
rius“ (17) (kart.). N-7. 12:35 „Stoties poli-
cija“ (48) (kart.). N-7. 13:45 „Asmens sar-
gybinis“ (12). N-7. 14:50 „Farų karai“ (9). 
N-7. 15:50 „Teisingumo agentai“ (33). 
N-7. 16:55 „Kobra 11“ (11). N-7. 18:00 
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyri-
mų skyrius“ (18). N-7. 19:00 „PREMJE-
RA Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėd-
sakas“ (1). N-7. 20:00 Info diena. 21:00 
Laikrodinis mechanizmas. N14. 22:50 
Nežinomasis (kart.). N14. 00:35 „Sek-
so magistrai“ (2). N14. 01:40 „Kas žudi-
kas?“ (46) (kart.). N-7. 02:35 Laikrodinis 
mechanizmas (kart.). N14.

Šeštadienis, rugpjūčio 11 d. 
06:15 „Auklė“ (75) (kart.). 06:45 

„Auklė“ (76) (kart.). 07:15 „Auklė“ (77) 
(kart.). 07:45 „Auklė“ (78) (kart.). 08:15 
„Auklė“ (79) (kart.). 08:45 Sveikatos ABC 
televitrina. 09:00 „Nutrūkę nuo grandi-
nės“ (8). 09:30 Apie žūklę. 10:00 „Vaikai 
šėlsta“ (12). 10:30 „Džiunglių princesė 
Šina“ (10). N-7. 11:30 „Apvalioji plane-
ta“ (7). 12:05 „Apvalioji planeta“ (8). 
12:40 „Anthonis Bourdainas. Nepažįs-
tami kraštai“ (6). N-7. 13:40 „Ekstrasen-
sų mūšis“ (4). N-7. 16:00 „Reali mistika“ 
(42). N-7. 17:05 „Nusikaltimų tyrėjai“ (1). 
N-7. 18:15 „Kas žudikas?“ (47). N-7. 19:30 
Dainuok mano dainą.. 21:30 Karo me-
nas. Atpildas. N14. 23:20 Plius vienas. 
S. 01:10 Dainuok mano dainą (kart.).

Sekmadienis, rugpjūčio 12 d. 
06:30 Baltijos galiūnų čempiona-

tas. Kuršėnai (kart.). 07:30 „Auklė“ (80) 
(kart.). 08:00 „Auklė“ (81) (kart.). 08:30 
Tauro ragas. N-7. 09:00 Baltijos galiū-
nų čempionatas. Tauragė. 10:00 „Vai-
kai šėlsta“ (13). 10:30 „Džiunglių prin-
cesė Šina“ (11). N-7. 11:30 „Apvalioji pla-
neta“ (9). 12:05 „Apvalioji planeta“ (10). 
12:40 „Anthonis Bourdainas. Nepažįs-
tami kraštai“ (7). N-7. 13:40 „Ekstrasen-
sų mūšis“ (5). N-7. 16:00 „Reali mistika“ 
(43). N-7. 17:05 „Nusikaltimų tyrėjai“ (2). 
N-7. 18:15 „Kas žudikas?“ (48). N-7. 19:30 
„Nemiga“ (3). N-7. 20:30 „Nemiga“ (4). 
N-7. 21:30 „Juodasis sąrašas“ (15). N-7. 
22:30 „Okupuoti“ (9). N14. 23:30 „Oku-
puoti“ (10). N14. 00:30 „Ekstrasensų 
mūšis“ (5) (kart.). N-7. 02:30 Plius vie-
nas (kart.). S.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Viena pažeidžiamiausių grupių 
Lietuvoje – negalią turinčios mo-
terys. Dažnai pasidžiaugiame ir 
didžiuojamės, kai tokios moterys 
tampa čempionėmis, pasiekia, 
atrodytų, neįmanomų aukštu-
mų sporto, meno, verslo srityse. 
Tačiau siekti profesinės ir asme-
ninės laimės joms ypač sunku.

Jolanta Beresnevičienė – 
nuostabi moteris, vadovaujan-
ti Kauno krašto neįgaliųjų są-
jungai, patraukusi ir sužavėjusi 
savo regiono žmones taip, kad 
net pateko tarp šešių nominan-
čių Metų kaunietės rinkimuose. 
Vis dėlto finalinio apdovanojimų 
renginio scena buvo visiškai ne-
pritaikyta dalyvei, turinčiai ju-
dėjimo negalią, nors organiza-
toriai apie Jolantos negalią ži-
nojo iš anksto. Renginio metu 
nuspręsta Jolantą ant scenos už-
nešti. Moteris nesutiko, jai toks 
ekspromtu priimtas sprendi-
mas nebuvo priimtinas. 

Klausos negalią turinti jauna 
disko metikė Larisa Voronecka-
ja – pasaulio kurčiųjų olimpinių 
žaidynių čempionė, garsinan-
ti Lietuvos vardą. Larisa visam 
pasauliui įrodė – kurtumas nė-
ra nuosprendis. Ji daug pasiekė 
ir dabar norėtų savo talentu, ge-
bėjimais ir patirtimi dalytis mo-

kydama ir treniruodama vaikus, 
jaunuosius sportininkus. Tačiau 
dėl klausos negalios kol kas ji ga-
li treniruoti tik kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų mokyklose, o jų yra 
labai nedaug. Taigi talentingai 
disko metikei Lietuvoje darbo 
nėra, nes ji turi klausos negalią.

Negalią turinčios moterys 
jaučiasi diskriminuojamos dvi-
gubai: ir dėl lyties, ir dėl neįga-
lumo. Jos pasakoja, kad įsidar-
binti joms daug sudėtingiau nei 
neįgaliam vyrui, tiksliau – be-
veik neįmanoma. Šią problemą 
pripažįsta Žmogaus teisių tary-
ba ir kitos tarptautinės žmogaus 
teisių srityje veikiančios organi-
zacijos, ji įvardijama ir Europos 
Parlamento rezoliucijoje dėl ne-
įgalių moterų. 

Lietuvoje taip pat atlikti ty-
rimai neįgalių moterų padėties 
klausimais. Tokį tyrimą 2014 
metais inicijavusi Lygių gali-
mybių kontrolieriaus tarnyba 
atskleidė, kad neįgalių moterų 
padėtį mūsų šalyje sunkina ne 
tik minėtieji sunkumai darbo 
rinkoje, problemos, sprendžiant 
asmeninio gyvenimo klausimus, 
bet ir tai, kad trūksta neįgaliųjų 
teisių gynėjų. Trūksta ir visuo-
menės švietimo keičiant aplin-
kinių požiūrį į neįgalias moteris.

Neįgalios moterys atskirtos ir atstumtos
Portale www.lzinios.lt Raminta Popovienė rašo apie neįga-
lių moterų patiriamą dvigubą diskriminaciją – dėl negalios 
ir dėl lyties. 

Neregė, gelbėjanti 
moteris nuo vėžio

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Mamografija, ultragarsas, 
biopsija, magnetinis re-
zonansas, onkogenetiniai 
tyrimai... Visa ši kariauna 
skirta kuo greičiau aptikti 
moters krūtyje vėžio užuo-
mazgą. Ką čia ir pridursi. O 
pridurti yra ką: stebuklin-
gai jautrūs ir protingi sve-
timi pirštai irgi daug gali!

Į valso žingsnelius 
panašus tyrimas

Andrea Windbichler – akla. 
Rodos, pati bejėgė, tačiau iš-
gelbėjo gyvybę ne vienai mo-
teriai. Jau antrą darbo savaitę 
aptiko pacientės krūtyje pavo-
jingą darinį, tokį mažą, kad jo 
dar niekas nepastebėjo. Tokios 
jos pareigos: apčiuopti augliu-
ką krūtyje anksčiau nei gydy-
tojas ar diagnostinė aparatūra, 
tokiu būdu išgelbėti pacientės 
gyvybę.

Ji centimetras po centime-
tro tiria pacienčių krūtis. Orien-
tuojasi ir pagal penkias lipnias 
juosteles, kad tik nieko nepra-
leistų. Kaire ranka fiksuoja, de-
šine – slysta reikiama kryptimi. 
Ji stengiasi kuo giliau užčiuopti 
audinius. „Tai lyg valso žingsne-
liai“, – sako 35 metų Andrea, kai 
jos paprašo paaiškinti, kokiu 
metodu dirba. Viens, du, trys, 
viens, du, trys...

Hanna H. guli ant masažo 
stalo. „Tyrimas visai neskaus-
mingas, – teigia 32 metų mo-
teris iš Miuncheno. – Lyg ma-
sažas. O jis gali lemti – gyvensi 
ar negyvensi, ne be reikalo tiek 
kalbama apie ankstyvosios dia-
gnostikos svarbą. Man gydyto-
jai sako, kad per anksti ėmiau 
bijoti vėžio, galiu dar nesirū-
pinti. Bet mano pusbrolis mirė 
nuo vėžio vos 21erių, tad ver-
čiau jau apsidrausiu. Andrea tu-
ri retą talentą aptikti anksty-
vos stadijos vėžį.“

Ne stebukladarės,  
tik gydytojų 

pagalbininkės
Vokietijoje kasmet per 70 

tūkst. moterų suserga krūties 
vėžiu. 18 tūkst. miršta. Tai ‒ 
viena dažniausių moterų mir-
čių priežasčių. Be abejo, mirtį 
sukelia ne auglys krūtyje, o me-
tastazės, kurios išnešioja ligą 
po visą organizmą. Kuo darinys 
krūtyje mažesnis, tuo lengviau 
jį pašalinti ir užkirsti kelią ligai. 

Tokia paprasta tiesa, aktuali vi-
soms, bet ypač – toms, kurioms 
jau per 40.

Miuncheno moterų gydyto-
jas Salvatore Massimo Lombar-
do sako: „Aš gebu aptikti krūty-
je darinį nuo 1 iki 2 centimetrų, 
o Andrea – nuo 6 milimetrų, vos 
žirnelio dydžio, sumaniai pasi-
slėpusį.“

Jau metus Andrea bendra-
darbiauja su šiuo garsiu gydy-
toju, kiekvieną trečiadienį at-
eina padėti jam tirti pacientes. 
Gydytojo laikas brangus, kie-
kvienos pacientės apžiūrai jis 
skiria vos kelias minutes, o An-
drea savo masažą valso žings-
neliais atlieka net 45 minutes. 
Anot gydytojo, jei Andrea pra-
neša ką nors užčiuopusi, į tai 
žiūrima labai rimtai. Papildomi 
išsamūs tyrimai parodo ‒ An-
drea, kaip visuomet, teisi.

Vis daugiau gydytojų kvie-
čia į pagalbą tokias specialis-
tes kaip Andrea. Bavarijoje jos 
kolegės darbuojasi Augsburge, 
Otobrune, Egenfeldene, Vilsho-
fene, Niurnberge, Erlangene ir 
kt. Jas vadina taktilinėmis ty-
rėjomis, sutrumpintai MTU 
(vok. – MedizinischTaktile Un-
tersucherin). Visoje Vokietijoje 
jų suskaičiuojama apie 40.

Kaip kilo mintis  
pakviesti į darbą 

nereges?
Ši idėja šovė į galvą moterų 

gydytojui iš Duisburgo Fran-
kui Hoffmannui. Dabar jį vadi-
na garsios organizacijos „Dis-
covering Hands“, vadinamosios 
„Taktilinės diagnostikos“, stei-
gėju. Jo netenkino net moder-
niausi diagnostikos įrenginiai, 
nes jais vis tiek nebuvo galima 
pasitikėti 100 procentų. Vieną 
gražų rytą, dar ne visai pabu-
dęs, medikas sugalvojo, kad rei-
kia pasitelkti į pagalbą nereges 
moteris. Juk jos geba ypač susi-
koncentruoti. Ėmė kviesti mo-

teris su regėjimo negalia, apmo-
kė, įdarbino.

Jau pripažinta, kad „Discove-
ring Hands“ yra sėkmingas pro-
jektas, o MTU (taip sutrumpin-
tai vadinamos apmokytos tyrė-
jos) gebėjimai – plačiai žinomi ir 
populiarūs. Moterys mokomos 
Berlyne, bendradarbiaujama 
su įvairiomis organizacijomis, 
taip pat ‒ ir su Aklųjų ir silpna-
regių švietimo centru Niurnber-
ge. Projektas keliauja per pasau-
lį. Gerai parengtų MTU jau yra 
Austrijoje, Kolumbijoje.

Grąžina skolą  
žmonėms

„Aš savo gyvenime esu su-
laukusi nemažai pagalbos, – sa-
ko Andrea. – Dabar turiu gali-
mybę grąžinti šią skolą. Anks-
čiau aš, vieniša mama, dirbau 
telefoniste, mašininke. Laisva-
laikiu žaidžiau smiginį, mokiau-
si šokių. Nelabai įdomiai gyve-
nau. Iš savo dvynės sesers, ir-
gi neregės, sužinojau apie štai 
tokią krūtų tyrėjos profesiją ir 
labai susidomėjau. Prieš 8 me-
tus baigiau 9 mėnesių kursus ir 
dabar bendradarbiauju su įvai-
riais gydytojais. Išmokau tei-
singai atlikti tyrimą, esu sertifi-
kuota tyrėja. Be abejo, mano ty-
rimas nesumenkina mamogra-
fijos, kurią vyresnio amžiaus 
moterims reikia atlikti kas dve-
jus metus, svarbos ir būtinybės. 
Bet tai ją puikiai papildo ir yra 
labai naudinga.“

90 proc. pacienčių po kurio 
laiko grįžta pas Andrea, tikri-
nasi, atveda dukras. Jei jau An-
drea nieko neranda, jos gali būti 
ramios. Ne paslaptis ‒ Andrea ir 
kitos MTU tyrėjos aptinka per-
pus mažesnius augliukus nei 
diplomuoti medikai. Be to, pa-
cientės išmoksta ir savityros, 
tad namie duše nepatingės tei-
singai pasitikrinti pačios.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAlIKIENė

Andrea Windbichler. Moterų gydytojas Salvatore Massimo Lombardo.

Lietuvoje profesionalų ly-
gio ITF turnyrai rengiami du 
kartus per metus ir pritraukia 
vis daugiau žaidėjų iš užsienio. 
Šiais metais pavasario turnyre 
pirmą kartą dalyvavo sporti-
ninkai iš Gruzijos ir Nyderlan-
dų, o į rudens turnyrą atvyks ir 
žaidėjų komandos iš Vokietijos. 

Pasaulyje ši parolimpinė 
sporto šaka atsirado 1976 m., 
kai 18metis JAV sportininkas 
Bradas Parksas treniruodama-
sis patyrė stuburo traumą. Ne-
trukus B. Parksas susipažino su  
Jeffu Minnenbrakeriu – spor-
tininku neįgaliojo vežimėlyje. 
Tuo metu jis bandė žaisti teni-
są, bet paprastas neįgaliojo ve-
žimėlis netiko, todėl susikons-
travo specialų vežimėlį. 

1977 m. pavasarį abu spor-
tininkai ėmė skleisti informaci-
ją, kad ir neįgalieji gali žaisti te-
nisą. Netrukus prie jų prisidėjo 
20 bendraminčių. Tarptautinė 
teniso federacija pradėjo glo-
boti naujai atsiradusią spor-
to šaką ir iškėlė tikslą bendra-
darbiaujant su nacionalinėmis 
teniso organizacijomis suteik-
ti galimybę vyrams, moterims, 
vaikams ir įvairaus amžiaus as-
menims, turintiems sveikatos 
sutrikimų, aktyviai žaisti te-
nisą kaip mėgėjams arba kaip 

aukšto meistriškumo sporti-
ninkams. 

Lietuvos neįgaliųjų teniso 
klubas tęsia šią misiją mūsų šaly-
je. Sportininkai, turintys sunkes-
nių fizinių sutrikimų, džiaugiasi 
galėdami ištrūkti iš namų ir kar-
tu su sveikaisiais tuose pačiuose 
aikštynuose treniruotis. Stipres-
nieji savo jėgas bando įvairiuose 
turnyruose. 

Lietuvoje neįgaliųjų tenisas 
pradėtas žaisti 2009 metais. 
Šios sporto šakos iniciatorius – 
Aleksandras Pacevičius. Kartu 
su klubo prezidente Ana Staše-
vičiene jie susisiekė su Tarptau-
tine teniso federacija ir papra-
šė pagalbos. Jai ir kitiems rėmė-
jams padedant, mūsų neįgalieji 
pradėjo žaisti tenisą, o Lietuvo-
je organizuojami turnyrai tapo 
populiarūs visame pasaulyje.  

„ITF UNIQLO“, tarptautinio 
neįgaliųjų teniso turnyro „Vil-
nius Open 2018“ organizato-
riai kviečia visus norinčiuosius 
rugpjūčio 23–26 dienomis at-
vykti į SEB areną Vilniuje ir ne-
mokamai stebėti neįgaliųjų te-
niso varžybas, kuriose šiemet 
Lietuvai atstovaus sportinin-
kas Aleksandras Olechnovičius. 
Sportininko reitingas tarptau-
tinėje ITF reitingų lentelėje yra 
345 (vienetai) ir 195 (dvejetai).  

Lietuva rengia tarptautinį neįgaliųjų 
teniso turnyrą 

Portale www.lrytas.lt paskelbtas straipsnis apie rugpjūčio 
23–26 dienomis Vilniuje vyksiantį jau šešioliktą kartą orga-
nizuojamą Tarptautinės teniso federacijos (ITF) „Futures“ 
serijos „UNIQLO“ tarptautinį neįgaliųjų teniso turnyrą „Vil-
nius Open 2018“. 
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Karoliai iš duonosPrie kūrybos 
šaltinio

Konkursas  „Po gimtinės dangum“ 

Ritos Mockeliūnienės nuotr., Šakių r.



Ražienom lig dangaus. 

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“. 

Jis neateis… Šiandien jis tikrai 
neateis… Pritardami mano 

mintims, barbeno į langą dideli 
lietaus lašai, susimaišę su snieg-
driba. Stiklu sroveno vanduo, 
ledukai tiesiog arė beužšąlan-
tį langą, dėliojo ledinę mozaiką.

Pro lijundros uždangą ban-
džiau įžiūrėti pilką kiemą ir 
priešais esančio korpuso lan-
gus. Nemaloniai nusipurčiau ‒ 
mano sustirusį kūną sukaustė 
šlapdriba ir vakarėjančių sute-
mų bjaurastis.

Skyriuje buvo popietinės 
ramybės laikas ir toji tyla leido 
svajonių sparnais skristi prisi-
minimų padange...

Uktamas... Jaunas uzbekėlis, 
tarnaujantis sovietų armi-

joje, nežinia kaip pakliuvęs į šią 
psichoneurologinės ligoninės 
mėsmalę. Jis ‒ vienintelis spin-
dulys ‒ niūrioje rudens nupilku-
sioje žolėje, didelių medžių vir-
šūnėse karksinčių juodvarnių 
kraupume, užtvėrimais, groto-
mis, apgriuvusiais pastatais už-
griozdintoje teritorijoje, šildė 
mano sužvarbusią sielą.

Uktamas ‒ vikrus ir bėgan-
tis, išvertus iš uzbekų kalbos, 
amžinai besišypsantis baltais ir 
sveikais dantimis, blykčiojantis 
truputį įkypomis juodomis aki-
mis, garbanotomis juodai mėly-
nomis plaukų sruogomis, visada 
kruopščiai sušukuotomis. Toks 
jis man ir išliko...

Tas išdykęs berniūkštis, 
kiek vieną vakarą, pasivaikščio-
jimo lauke laiku, prisistatydavo 
po mano skyriaus langais.

Kiekvieną popietę, gulėda-
ma palatoje, mintyse prašiau, 
kad šiandien jis neateitų. Kiek
vieną kartą ir tuo pačiu laiku į 
mano palatos langą nukrisdavo 
mažas akmenėlis. Susierzinda-
vau... Tuojau dzingtelėdavo jau 
didesnis. Iš pykčio ir baimės, 
kad Uktamas pridarys bėdų iš-
daužęs lango stiklą, pašokdavau 
iš lovos, žaibiškai apsirengda-
vau ir paprašiusi vienos iš ne-
malonių sanitarių atšauti sklen-
dę išsmukdavau į lauką.

Uzbekėlis, plačiai šypsoda-

masis, išlįsdavo iš už gretimo 
pastato durų, pasisveikindavo, 
ir mes abu patraukdavome di-
džiuoju ligoninės pasivaikščio-
jimo ratu.

‒ Padainuok, ‒ šyptelėdavo 
jis, iš lėto rūkydamas, pasisukęs 
taip, kad dūmai nesklistų man į 
veidą. Tuomet aš uždainuoda-
vau: „Mano mielasis, paimk ma-
ne kartu su savimi, ten, tolimo-
je šalyje, aš būsiu tavo žmona.“

Uktamas sublizgėdavo dar 
labiau, tartum naujas pinigas, 
pakštelėdavo man į skruostą, 
ir mes pradėdavome žvarbaus 
rudens kelionę po visą ligoni-
nės kvartalą.

Pamenu rudens pradžią ‒ 
saulėtą ir šiltą rugsėjį, kada 

pirmą kartą pamačiau Uktamą.
Su drauge vaikštinėjome ir 

rinkome klevo lapus. Rudeninė 
voratinklių balzgana, įsisupu-
si medžiuose, mus nuteikdavo 
raminamai. Oras ir gamta gy-
dė taip pat...

Tada aš jį išvydau su draugu 
kazachu. Šis susitikimas ‒ lyg 
perkūno griausmas ‒ mane su-
glumino ir pribloškė. 

Pamatęs mane, jis nusilenkė 
lyg princesei ‒ iki žemės. Išsitie-
sė ir paklausė vardo. Jaučiausi 
lyg šachaitė, lyg rytų karalaitė, 
kurią pagerbia koks nors Azi-
jos princas. Su drauge atrodėme 
tiesiog stulbinamai: avėjome ke-
dais, sportinėmis kelnėmis, įsi-
supusios į ligoninės chalatus, o 
vilkimos šimtasiūlės buvo nu-
trintos iki pilkumo. Atrodėme 
tikrai „princesiškai“.

Įstabiausia, kad dar niekada 
jokio lietuvaičio nebuvau taip 
pagerbta ir pakylėta į erdvę, 
kaip tai padarė paprastas kal-
nų kišlako vaikinukas. 

Atsimenu, ligoninės teritori-
joje veikė keliolika darbo te-

rapijos sektorių. Išsirinkau šilt
namį, kuriame buvo auginamos 
gėlės. Žali augalai, nesudėtinga 
jų priežiūra buvo maloni ir ra-
mino. Neidavau tik į rožyną. Ne-
žinojau, kad vikrusis mano azi-
jietis, įsisukęs į rožes, kaskart 
nugvelbdavo trejetą žiedų, pa-

slėpdavo po kombinezonu ir iš-
nešdavo į „laisvę“.

Susipažinus su Uktamu, pra-
sidėjo didysis rožių antplūdis. 
Kiekvieną dieną (net ir tada, kai 
neidavau į darbą), jis per sky-
riaus šeimininkę, juodaplaukę 
ir rudaakę moterį, perduodavo 
į mano palatą rožių. Vizituoda-
ma gydytoja abi su drauge pa-
traukdavo per dantį:

‒ Mūsų Jūratė ir Edita skęs-
ta rožėse!

Vieną dieną į mano palatą 
atėjo gražioji virėja ir griežtai 
pasakė:

‒ Kelkis, atėjo tavo juodasis! 
Jei man neštų tiek rožių, aš tokį 
ant rankų nešiočiau.

Po tokių žodžių teliko eiti į 
lankymų kambarį, kur kaskart 
rasdavau švytintį savo uzbekėlį.

‒ Tu, gudrusis uzbeke, ‒ pa-
malonindavau vaikino savi-
meilę.

Laikas su Uktamu bėgo tu-
riningai. Pabuvęs lietuvių 

skyriuje, jis ėmė sparčiai įsimin-
ti mūsų kalbos žodžius. Kaip bu-
vusi lietuvių kalbos mokytoja, 
jo paprašyta, mokiau Uktamą 
lietuviško rašto.

Rudens lietui pliaupiant, vie-
noje ligoninės laiptinių vykdavo 
lietuvių kalbos pamokos. Ant 
tinkuotos sienos Uktamas kan-
triai braižydavo pagaliuku rai-
des, kartodamas balsius ir prie-
balsius dėliojo juos į skiemenis 
ir bandė tarti žodžius.

Uktamėlis buvo vienas iš 
pačių gabiausių mano mokinių. 
Lyg magnetofonas įrašydavo į 
atmintį informaciją, paskui ją 
tiksliai atkartodavo.

Rezultatų ilgai laukti neteko.
Kartą šiltnamyje laisčiau 

augalus ir už nugaros išgirdau 
jo balsą:

‒ Jūrate, aš nuolat apie ta-
ve galvoju.

Net krūptelėjau iš nuosta-
bos, juolab kad pati nesugebė-
jau uzbekiškai ištarti nė žodžio, 
nes gomurinė jų kalba buvo ne 
mūsų artikuliacijai. Bet kaip lie-
tuviškai taisyklingai jis pakar-
tojo visą sakinį? Ne tik raiškiai 
ištarė, bet ir išmoko?

Uktamas daug pasakodavo 
apie savo šeimą, tradicijas, gam-
tą, miestus. Kalbėdamas minkš-
ta rusų kalba, daug pasakojo, 
bet daug ir melavo. (Tai sužino-
jau vėliau, bet dėl to jo nesmer-
kiu.) Fantazuotojui juk nebuvo 
nė dvidešimties.

Labiausiai įsiminiau jo pasa-
kojimą apie tėvų ir brolių gyve-
nimą. Uktamas su šypsena pra-
sitarė, kad iš dvylikos vaikų šei-
moje jis pats aukščiausias. Tėvai 
jam stato namą, beliko tik nu-
tinkuoti. (Buvo laikai, kai aš iš 
to fakto juokdavausi: anoks ten 
ir namas ‒ namelis iš molio nu-
drėbtas ir tokiais ten šiaudais 
uždengtas.)

Turbūt sovietų armijos „de-
dovščina“ ir Uktamą buvo palie-
tusi, nes buvo tikras peštukas. 
Tik šalia manęs visad manda-
gus, spinduliuojantis ramybę. 
Ko jau ko, bet romantikos jam 
niekad netrūkdavo. 

Vieną dieną Uktamas su drau
gu į skyrių atnešė mums tortą 
ir du butelius limonado. „Kokia 
proga?“ ‒ paklausėme. Jie šiltai 
nusišypsojo:

‒ Mergaitės, juk šiandien jū-
sų šventė, Kovo 8oji...

Iškrito sniegas. Lauke būdavo 
šalta. Nuo vėjo glausdavomės 

kokioje nors priedangoje. 
Atėjo akimirka, kai mane 

išrašė iš ligoninės. Tądien Uk-
tamas buvo kaip nesavas: daug 
rūkė, nėjo į savo skyrių pietauti 
ir nervingai vaikštinėjo po ma-
no palatos langais. Kada galų 
gale su krepšiu išėjau į stotelę, 
pagriebė mano nešulį, bet man 
nepratarė nė žodžio. Tik liūdno-
mis akimis gaudė kiekvieną ma-
no judesį.

Guodžiau uzbekėlį, sakiau, 
kad parašysiu, tegu gyvena vil-
timi, kad greit išvyksiąs į savo 
„pasakų šalį“. Jis tik liūdnai tarė:

‒ Man dvidešimt ketveri!..
Iš kur jam tiek? Šyptelėjau, 

bet nieko nepasakiau. Žinojau, 
kad matomės paskutinį kartą. 
Autobusas privažiavo, aš įlipau. 
Mačiau, kaip jis stovi pabalęs ir 
žiūri man įkandin. Ant skruos-
to jaučiau švelnų bučinį. Tols-
tant vaikinuko figūra mažėjo ir 
dingo už posūkio.

Namuose apžiūrėjau Uktamo 
dovanotą vyrišką tiubetei-

ką. Šypseną sukėlė įrašas ir pa-
rašas joje. Lyg ji būtų koks atvi-
rukas, pamaniau.

Dėžutėje saugau jo karolius 
iš duonos, kuriuos ‒ tokius ly-
gius ir dailius ‒ tik jis galėjo pa-
daryti. Sapnuose matau glėbį 
rožių, paglemžtų iš šiltnamio, 
ir jo šypseną.

Ak, Uktamai, kalnų berniuk...
Jūratė KESIlytė

Zarasai

Vasaros
Tekantį laiką
skaičiuoju aš vasarom...

Kiek jau kartų
nubalo sodai,
į pradalges krito žolynai, 
ir nusinešė vėjas
švelnų topolių pūką. 
Kiek jau kartų
žaibavo dangus,
girdė žemę perliniai lietūs
ir nuo saulės karštų bučinių
išbluko vaivorykštės juosta.
Kiek jau kartų 
pagelto rugiai,
nužydėjo laukinės aguonos,
ir miglotais rytais
į rasotą atolą
krito pirmi obuoliai. 
Suskaičiuoti sunku,
o galbūt ir neverta.
Tik žinau, kad ir vėl,
jei galėčiau atsukti laiką – 
bėgčiau basa per ražienas
ten, kur kvepia kepama duona,
kad suspėčiau
iš pavargusių motinos rankų
pasiimt pagranduką – 
brangiausią vaikystės dovaną. 

Mano angele
Aš nežinau,
ar tu esi.
O jei esi – 
kam leidai man 
gyvenimo kely suklupti?
Kodėl parpuolusio 
pakelti neskubėjai?

Galbūt stovėjai 
šalimais,
stebėjai mano kančią,
negalios sukeltą?

O gal ne laikas
man tave išvysti?
Gal dar karti taurė
likimo man neišgerta?

Gal tik tada,
kai būsiu vertas
prisilytėjimą
švelnumo tavo
aš pajausti,
žinosiu – tu esi
o, mano Angele.

Ir visada buvai.
Tik aš nesugebėjau 
tau širdies atverti, 
nes ji tetroško žemiškų gėrybių. 

Dėl jų bevelijau
ir krist, ir keltis.
Skraiste puikybės
prisidengęs,
tavęs,
o, mano Sergėtojau,
aš nepastebėjau. 

Gražina DAuGINIENė
Vilnius 


