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Socialinės įmonės pribrendo ryžtingiems 
ir skubiems pokyčiamsŠurmulys dėl sparčiai au-

gančio socialinių įmonių 
skaičiaus, joms skiriamos 
didžiulės valstybės para-
mos, apsukrių verslinin-
kų „medžiojamų“ jose ga-
linčių dirbti lengvą nega-
lią turinčių asmenų, itin 
menko sunkiausios nega-
lios žmonių jose įdarbini-
mo kunkuliuoja jau dau-
giau kaip 5-erius metus. 
Kuriamos darbo grupės, 
diskutuojama, svarstomi 
Socialinių įmonių įstaty-
mo pakeitimai, tačiau re-
alaus pagreičio šie proce-
sai niekaip neįgauna. Vis 
dėlto paskutinysis sugrį-
žimas prie socialinių įmo-
nių problemų, bandymas 
jas atvirai aptarti Seime 
surengtoje diskusijoje-
klausymuose turėtų tapti 
greitų ir ryžtingų pokyčių 
pradžia. Nieko nekeičiant, 
valstybės parama socia-
linėms įmonėms po kelių 
mėnesių gali baigtis. Ar 
jos netekę nemažus pel-
nus skaičiuojantys versli-
ninkai nepradėtų atleidi-
nėti neįgaliųjų?

Integracijos keliu

Aktyvaus tipo vežimėlis
Küschall K-Series

www.NeigaliojoVezimelis.lt
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roje darbo rinkoje, dažnai negau-
damos jokios paskatos, apie 40 
tūkst. darbo vietų neįgaliesiems 
yra sukūrusios įvairios įmonės, 
įstaigos, organizacijos, privatus 

verslas. Apie 120 tūkst. darbingo 
amžiaus neįgaliųjų iš viso nedirba. 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministro Lino Kukuraičio teigi-
mu, neįgaliųjų įdarbinimo siste-
ma yra išbalansuota. Joje galima 
įžvelgti netgi tam tikros diskrimi-
nacijos – socialinėms įmonėms 
skiriama parama yra gerokai di-
desnė, nei atviroje darbo rinko-
je neįgaliuosius įdarbinantiems 
darbdaviams. 

Lietuvos neįgaliųjų forumo 
administracijos direktorė Hen-
rika Varnienė pateikia ir konkre-
čius skaičius: 2004-aisiais, kai 
pradėjo veikti Socialinių įmo-
nių įstatymas, socialinėse įmo-
nėse dirbo 665 žmonės su nega-
lia, jiems įdarbinti buvo skirta 1,2 
mln. eurų. Per įstatymo galiojimo 
laikotarpį šiose įmonėse dirban-
čių neįgaliųjų skaičius išaugo 10 

kartų (2016 metais dirbo 6231 
neįgalusis), o joms skiriama para-
ma – daugiau kaip 20 kartų (2016 
m. buvo skirta 23,8 mln. eurų). 
Atviroje darbo rinkoje įdarbintų 
neįgaliųjų darbdaviai, pasinau-
doję Užimtumo rėmimo įstatymu, 
2015 m. gavo apie 4,5 mln. eurų. 
Pasak H. Varnienės, iki šiol socia-
linių įmonių �inansavimas valsty-
bei atsiėjo 118 mln. eurų. 

2004-aisiais vieno žmogaus 
su negalia įdarbinimas socialinė-
je įmonėje kainavo 1805 eurus, o 
2016-aisiais – 3820 eurų. Svarbu 
pabrėžti, kad didžioji dalis vals-
tybės dotacijų panaudojamos ne 
darbo vietoms kurti, o darbo už-
mokesčiui išmokėti. Pasak H. Var-
nienės, valstybė kompensuoja 
apie 68 proc. darbo vietos išlaiky-
mo kaštų, o tai reiškia, kad soci-
alinės įmonės gauna 68 proc. pi-
gesnę darbo jėgą. Be to, tik apie 
330 jose dirbančių neįgaliųjų tu-
ri sunkią negalią, visi kiti – vidu-
tinę arba lengvą. 

L. Kukuraitis teigia, kad susi-
dariusią sistemą būtina subalan-
suoti – socialinėms įmonėms tu-
rėtų būti taikomos tokios pačios 
sąlygos, kaip ir atviroje rinkoje 
neįgaliesiems padedantiems įsi-
tvirtinti darbdaviams. Dabar so-
cialinėms įmonėms skiriama dvi-
gubai ar net trigubai didesnė pa-
rama: darbo užmokesčio subsidi-
ja, pelno mokesčio lengvata, Vie-
šųjų pirkimų įstatyme numatytas 
įpareigojimas, kad 5 proc. prekių 
ar paslaugų būtų perkama iš so-
cialinių įmonių.

Ateities miestas – 
toks, kuriame judėti 
patogu kiekvienam 

Darnaus judumo siekiančiame mieste turėtų būti užtikrinama galimybė patogiai judėti visiems jos gyventojams. 

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga (LŽNS) kartu su Vil-
niaus miesto savivaldybe ir Susisiekimo ministerija pa-
kvietė į mokymus-diskusiją „Darnaus judumo miestas – 
miestas draugiškas visiems“. Čia kalbėta apie tai, kad ku-
riant miesto viziją pirmiausia turėtų būti galvojama ne 
apie automobilius ir transportą, o apie žmogų – kiekvie-
ną miesto gyventoją. 

Aplinka visiems

(nukelta į 3 psl.)

Darnus judumas – 
kiekvienam

Darnus judumas mieste – kas 
tai yra? Paprastai tariant, tai ga-
limybė žmonėms patogiai judė-
ti mieste, pasiekti pagrindinius 

traukos taškus (namai – darbas – 
parduotuvė – paslaugų įstaigos) 
be automobilio. To tikslas – geres-
nė visų žmonių gyvenimo koky-
bė, mažesnis užterštumas ir pan. 

Aurelijos Babinskienės nuotr.

Socialinių įmonių rėmimo 
sistema – ydinga

Lietuvoje dirba tik beveik kas 
ketvirtas darbingo amžiaus neįga-
lusis – apie 28 proc. (iš 166 tūkst. 
šalyje gyvenančių darbingo am-
žiaus neįgaliųjų dirba tik apie 47 

tūkst.). Apie 6,5 tūkst. neįgaliųjų 
yra įdarbinusios socialinės ir neį-
galiųjų socialinės įmonės, gaunan-
čios nemenką valstybės paramą. 
Tačiau tai tik lašas jūroje – atvi-

Seimo nariui Justui Džiugeliui išduotoje Darbingumo lygio pažymoje taip pat 
yra įrašas „nedarbingas“. 

Seime surengtoje diskusijoje atvirai kalbėta apie socialinių įmonių problemas.

(nukelta į 5 psl.)
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Šeduva: 

Šeduvos gimnazijos Spe-
cialiojo ugdymo sky-

riaus pedagogų metodinės 
grupės pirmininkė Arnol-
da Šukienė papasakojo, kad 
šiais metais skyriuje ugdo-
mi 68 vaikai, turintys in-
telekto sutrikimų. Dalis jų 
mokykliniu autobusu pa-
imami iš namų ir atvežami į 
mokyklą. Po pamokų vėl iš-
vežiojami į namus. Keletas 
mokinių gyvena skyriuje. 
Jiems sudarytos geros gy-
venimo ir mokymosi sąly-
gos: yra relaksacijos, tera-
pijos kabinetai, įrengti jau-
kūs miegamieji. 

Su specialiųjų poreikių 
vaikais dirba kompeten-
tingi specialistai: specialie-
ji pedagogai, logopedė, so-
cialinė pedagogė, kinezite-
rapeutė, gimnazijos sveika-
tos priežiūros specialistė. 

A. Šukienė su moki-
niais, turinčiais proto ne-
galią, dirba 27 metus. Jos 
nuomone, vien teorinių ži-
nių nepakanka (aukštojo-
je mokykloje besimokant 
trūko praktinių užsiėmi-

Stengiamasi atsižvelgti į kiekvieno 
vaiko poreikius 

mų). Reikia meilės kiekvie-
nam vaikui, reikia išmokti 
džiaugtis kad ir menkiau-
sia jo pažanga. Būna, kad 
atėję į skyrių dirbti jauni 
žmonės neištveria.

Pedagogai džiaugiasi 
mokinių sportiniais pasie-
kimais, tuo, kad jie dalyvau-
ja įvairiuose projektuose. 

Jau 10 metų skyriuje 
bendradarbiaujant su Lie-
tuvos specialiosios olimpia-
dos komitetu organizuoja-
mas žirginio sporto čempio-
natas. Specialiojo ugdymo 
skyriaus mokiniai, paruoš-
ti mokytojo metodininko 
Arūno Bagdono, dalyvau-
ja šalies specialiosios olim-
piados varžybose ir užima 
prizines vietas. 

Mokytojas A. Bagdonas 
dar treniruoja buvusį mo-
kyklos auklėtinį Raimondą 
Vaicekauską, kuris yra šalies 
specialiosios olimpiados 
rinktinės narys. Dabar ruo-
šiamasi specialiosios olim-
piados žiemos žaidynėms, 
kurios vyks Austrijoje. 

Skyriuje jau trečius me-
tus sėkmingai tęsiamas 
aplinkosauginio švietimo 
projektas „Langas į gamtą“, 
organizuojami tradiciniai 
renginiai „Prie Kūčių sta-
lo“, Kaziuko mugė, Užgavė-
nių šventė. 

Svarbus dalykas šio sky-
riaus mokiniams yra „Peda-
goginės ferma“. Čia jie ran-
da nusiraminimą, pajunta 

savo vertę, mokosi prisiim-
ti atsakomybę už globoja-
mą gyvūną. 

Mokinių asmeninė pa-
žanga �iksuojama pasieki-
mų ir pažangos aplankuose. 
„Mus, pedagogus, džiugina 
kiekvienas vaiko žingsnis į  
priekį“, – baigia pokalbį me-
todinės grupės pirmininkė 
A. Šukienė.

Janina OŽALINSKAITĖ

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

A. Šukienė su ugdytiniais prie Šeduvos gimnazijos Svajonių parko 
pavėsinės.

Vienoje senoje knygelėje užtikau pasakojimą apie 
rylininkus, kurie Europos miestuose pasirodė 

XVI a. pabaigoje, daugiausiai Italijoje. Neįmantriais, 
nedideliais vargonų tipo kilnojamaisiais instrumen-
tais buvo grojama ranka sukant velenėlį, ant kurio 
esantys strypeliai atidarydavo vožtuvus. Kiekvienai 
melodijai buvo skirtingas velenėlis. O jų rylininkai 
kartais turėdavo 20 ir daugiau.

Rylos ilgai buvo populiarios. Vieną kitą „šarman-
ką“ (taip žmones vadindavo rylas) teko matyti Vil-
niuje karo metais ir pokariu, sako, jų buvo ir Kaune, 
Šiauliuose. Velenėlį su muzika sukdavo kare netekę 
kojos, rankos, akies buvę kariai, jie iš aukų prisidur-
davę prie savo kuklių pajamų. Ir dabar kai kur ren-
giami rylininkų festivaliai, tik, žinoma, jau grojama 
patobulintais mažaisiais vargonais.

Deja, apie daugiau kaip prieš 300 metų naudo-
tą muzikinį įrenginį mažai kas bežino. Daug kas nu-
grimzta į praeitį, o svarbiausia – į nežinią. 

Ne viena užmarša ištiko ir mūsų valstybės relik-
tus. Štai kad ir siaurieji geležinkeliai. Prieš keletą de-
šimtmečių retas siauruku nebuvo važiavęs į Ukmer-
gę, Biržus, Smalininkus, Žeimelį, Pandėlį...

Dar prieškariu bėgiai buvo nutiesti net Vingio 
parke ir iki praėjusio amžiaus septinto ar aštunto 
dešimtmečio čia veikė vaikų geležinkelis. Siaurukas, 
lėtai pūškuodamas, veždavo vaikus per vaizdingas 
apylinkes, per Neries tiltą į Karoliniškes. Aptarnavo 
traukinuką uniformuoti berniukai ir mergaitės, ži-
noma, vyresniųjų prižiūrimi. Jaunieji palydovai bu-
vo mandagūs ir paslaugūs – padėdavo į vagonėlius 
įlipti mažesniems, neįgaliesiems. Kelių dešimčių mi-
nučių kelionė pirmyn ir atgal visiems buvo nuostabi 
pramoga. Tačiau po metų kitų geležinkeliukas dingo. 
Liko tik malonūs neišdildomi vaikystės jausmai, ki-
taip sakant, nostalgija.

Nostalgija – ne tik kančia, skausmas netekus tėvy-
nės arba nutolus nuo jos. Kartu tai ilgesingas praei-
ties prisiminimas, apgailestavimas, kad ji galėjo būti 
kitokia negu nugyventa. Tai reakcija į netektį, asme-
ninių ryšių, emociškai reikšmingų vietų, kultūros ir 
istorijos vertybių praradimą.

Poetas Marcelijus Martinaitis savo knygoje „Mes 
gyvenome. Biogra�iniai užrašai“ įvertina laiko tėkmės 
prasmę. Jis sako: „Gyvenimo tėkmė laiką labai suspau-
džia, suglaudžia dienas, mėnesius, metus. Taip jis jau-
čiamas psichologiškai. Visokiais būdais bandai stab-
dyti gyvenimą, jį gręždamas atgal, kaip raitelis įsibė-
gėjusį žirgą. Kaip gera būti jaunam, kai dar neturi pra-
eities. O pagyvenęs tą praeitį nešėsi kaip savo kuprą.“

Poetas toliau rašo, kad visokie istoriniai įvykiai 
gyvenimą labai pailgina, o tų įvykių, nors ne visiems 
ir ne visada labai skaudžių, daugeliui teko su kaupu 
patirti. „Atmintis labai daug ką nuslepia, perkuria. 
Be galo daug svarbių konkrečių atsitikimų atminties 
„diskelyje“ atsimeta, išsitrina. O palieka tai, kas, ro-
dos, visiškai nereikšminga, laikina, atsitiktina.“ 

Mes labai daug ko negirdime, tikriausiai, pačių 
svarbiausių dalykų, o dabar neturime ko paklausti, 
nes artimieji jau senokai persikėlė į kapines. Nega-
li neįstrigti frazė „atminties diskelis“. Gal pavadinki-
me paprasčiau – dienoraščiu. Jame atsispindėtų svar-
biausi asmenybės įvykai. Ir jie, be abejonės, vėliau 
būtų įdomūs giminėms, o gal ir asmenybės tyrėjams. 
Nesvarbu, kad nostalgija kyla dėl to, jog žmogus pra-
eitį prisimena idealizuotai, supriešina ją su dabarties 
sunkumais. Tačiau bet kuri informacija gali būti tiks-
linama ir po daugelio metu tapti reikšmingu dalyku.

Kartą su kolegomis pasinėrėme į svajonių pasau-
lį. Sakėme, jei pavyktų kiekvieną žmogų įtikinti, kad 
jis parašytų bent po puslapį apie svarbiausius savo 
gyvenimo įvykius, būtų sukaupta kalnas įdomiausios 
informacijos, kurią apibendrinus, išeitų storiausia 
knyga, neprilygstanti jokiems istorijos vadovėliams.

Ką gali žinoti – svajonės kartais tampa realybe.

Į praeitį atsigręžus

Apie tai,
kas

jaudina

Valstybinė ligonių ka-
sa prie Sveikatos ap-

saugos ministerijos (VLK) 
primena, kad tam tikrais 
atvejais žmonės, norėdami 
nemokamai gauti gydymo 
paslaugas ir išvengti nesu-
sipratimų gydymo įstaigo-
se, turėtų atvykti į terito-
rinę ligonių kasą (TLK) ir 
pateikti reikiamus doku-
mentus dėl jų privalomojo 
sveikatos draudimo (PSD) 
patvirtinimo. Nepaisant 
to, kad žmogus turi teisę į 
draudimą valstybės lėšo-
mis, jis pats turėtų pasirū-
pinti deramu dokumentų 
sutvarkymu.

„Pasitaiko atvejų, kai 
niekur nedirbančios būsi-
mos mamos ar turintys ne-
pilnamečių vaikų tėvai pa-
miršta kreiptis į ligonių ka-
sas patvirtinti savo draudi-
mo, o atsiradus sveikatos 
problemų nustemba, kodėl 
už paslaugas gydymo įstai-
goje jiems pasiūloma susi-
mokėti“, – teigia VLK Drau-
džiamųjų privalomuoju 
sveikatos draudimu regis-
tro skyriaus vedėja Natali-
ja Jelenskienė.

Apdrausti PSD yra tie 
Lietuvos gyventojai, kurie 
patys moka arba už juos 
yra mokamos įmokos. Už 
labiausiai socialiai pažei-
džiamus visuomenės na-
rius (pvz., neįgaliuosius) 
PSD įmokos sumokamos iš 
valstybės biudžeto. Sveika-
tos draudimo įstatymas iš-
skiria 20 grupių gyventojų, 
kuriuos draudžia valstybė. 
Tarp jų teritorinėse darbo 
biržose užsiregistravę be-

darbiai, moksleiviai, aukš-
tųjų mokyklų studentai, 
studijuojantys pagal nuola-
tinės arba dieninės studijų 
formų studijų programas, 
asmenys iki 18 metų, vie-
nas iš tėvų, auginantis vai-
ką iki 8 metų, taip pat vie-
nas iš tėvų, auginantis du ir 
daugiau vaikų iki jų pilna-
metystės ir kiti.

N. Jelenskienė teigia, 
kad daugumai mūsų ša-
lies gyventojų – dirbančių, 
mokančių įmokas ar drau-
džiamų valstybės lėšomis – 
kreiptis su dokumentais į 
TLK dėl draudimo nusta-
tymo nereikia, nes ligonių 
kasa gauna duomenis iš Gy-
ventojų registro, „Sod ros“ 
registro, Mokinių ir Studen-
tų registrų, Lietuvos darbo 
biržos, Neįgalumo ir dar-
bingumo nustatymo tarny-
bos ir kitų valstybės insti-
tucijų. Kadangi ne visi rei-
kalingi draudimui nusta-
tyti duomenys yra kaupia-
mi valstybės registruose ar 
valstybės institucijų infor-
macinėse sistemose, tam ti-
krų grupių gyventojams rei-
kia patiems pateikti reikia-
mus dokumentus TLK, kad 
būtų patvirtintas jų drau-
dimas.

„Atvykti į TLK turėtų 
niekur nedirbančios, kūdi-
kio besilaukiančios mote-
rys. Jos bus apdraustos PSD 
valstybės lėšomis nėštumo 
laikotarpiu – 70 dienų (su-
ėjus 28 nėštumo savaitėms 
ir daugiau) iki gimdymo bei 
56 dienas po gimdymo. To-
kiai moteriai gydymo įstai-
goje bus suteiktos nemo-

kamos sveikatos priežiūros 
paslaugos, tačiau prieš tai 
jai svarbu su asmens tapa-
tybės dokumentu apsilan-
kyti TLK ir pateikti nėštu-
mą patvirtinančią pažymą, 
kurioje turi būti nurodytas 
nėštumo laikotarpis arba 
data, kada suėjo 28 nėštu-
mo savaitė“, – teigia N. Je-
lenskienė.

Valstybės lėšomis drau-
džiami ir slaugantieji neį-
galius vaikus. TLK vienas iš 
tėvų (įtėvių) ar globėjų (rū-
pintojų) turi pateikti savo ir 
slaugomo vaiko asmens ta-
patybę patvirtinančius do-
kumentus ir dokumentus 
su duomenimis apie neįga-
lumo (nedarbingumo) ly-
gio nustatymą arba nurody-
tais specialiojo nuolatinės 
slaugos poreikio laikotar-
piais. Globėjai – dar ir teis-
mo sprendimą dėl pripaži-
nimo globėju (rūpintoju) ir 
dokumentą su globos (rū-
pybos) laikotarpiais.

„Šeimos pasirinkimu 
vienas iš tėvų (įtėvių), augi-
nantis vaiką iki aštuonerių 
metų arba du ir daugiau ne-
pilnamečių vaikų, PSD vals-
tybės lėšomis draudžiamas 
pagal asmens prašymą. Vie-
nas tėvų gali būti apdraus-
tas valstybės lėšomis iki kol 
vaikui sukaks 8 metai. Jei 
šeimoje auga du ar daugiau 
vaikų, vienas iš tėvų gali bū-
ti draudžiamas valstybės lė-
šomis, kol vyriausiajam vai-
kui sukaks 18 metų. Tačiau 
šiais abiem atvejais vienas 
iš tėvų, pageidaujantis bū-
ti draudžiamas valstybės 
lėšomis, turi atvykti į TLK 

bei informuoti apie savo 
pasirinkimą ir pateikti sa-
vo bei auginamo vaiko (-ų) 
asmens tapatybę patvirti-
nančius dokumentus“, – sa-
ko N. Jelenskienė.

Pasak jos, valstybės lė-
šomis taip pat gali būti 
draudžiamas vienas iš tokio 
pat amžiaus vaiko (-ų) glo-
bėjų (rūpintojų). Jei toks as-
muo pageidauja būti drau-
džiamas valstybės lėšomis, 
jis TLK turi pateikti savo ir 
globojamo vaiko asmens ta-
patybę patvirtinančius do-
kumentus ir dokumentus 
su duomenimis apie pripa-
žinimą globėju ir globos lai-
kotarpiais.

Atvykti į TLK dėl drau-
dimo valstybės lėšomis nu-
statymo turėtų nedirbantys 
nepilnamečius vaikus augi-
nantys tėvai. Vis dar pasitai-
ko atvejų, kai tėvai, auginan-
tys vaikus, mano, kad vals-
tybė už juos sumoka priva-
lomojo sveikatos draudimo 
įmokas „automatiškai“ ir į 
ligonių kasas dėl draudimo 
patvirtinimo nesikreipia.

Primename, kad sa-
vo PSD galima pasitikrin-
ti VLK interneto svetainės 
www.vlk.lt skyrelyje „Ar 
esate draustas“. Apie tai, 
kada ir kam reikia kreip-
tis į ligonių kasas dėl drau-
dimo patvirtinimo ir kokių 
problemų gali kilti pamir-
šus apsidrausti PSD, gy-
ventojai gali sužinoti el. 
pašto adresu info@vlk.lt 
arba paskambinę ligonių 
kasų informacijos telefo-
no numeriu 8 700 88888.

„Bičiulystės“ inf. 

Konsultuojame, 
komentuojame 

Neįgalius vaikus slaugantieji taip pat 
draudžiami sveikatos draudimu 
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Ðirdá glosto / akis bado 

50-ąsias savo gyvavimo me-
tines šiemet minėsiantis 

Švenčionių kultūros centras šią 
gražią sukaktį pasitiks neseniai 
renovuotose patalpose. Išsikėlęs 
tikslą tenkinti vietos bendruome-
nės visų amžiaus grupių kultūros 
poreikius, išlaikyti ir tęsti krašto 
kultūrines tradicijas, puoselėti 
regiono etnokultūrą, organizuoti 
mėgėjiško ir profesionalaus me-
no renginius bei teikti kitas kul-
tūros paslaugas, centras nuosek-
liai dirba šia kryptimi.

Švenčionių rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkas Ta-
deušas Šimkovičius džiaugiasi, 
kad po renovacijos kultūros cen-
tras atviras ir negalią turintiems 
žmonėms. Judantieji neįgaliojo 
vežimėliu gali ne tik leng vai įva-
žiuoti, bet ir patogiai judėti vi-
sose šios kultūros įstaigos erd-
vėse. Čia įrengtas neįgaliųjų po-

reikiams pritaikytas erdvus sa-
nitarinis mazgas, pastato viduje 
esančiu liftu galima pakilti į an-
trame aukšte įsikūrusią bibliote-
ką, žiūrovų salėje suprojektuotu 
neslidžia danga padengtu nuoly-
džiu saugiai nueiti ar nuvažiuo-
ti iki pat scenos ir netgi pakil-
ti į ją čia įrengtu keltuvu. Pasak 
T. Šimkovičiaus, kultūros centre 
vyksta nemažai neįgaliųjų ren-
ginių, todėl labai džiugina, kad 
renovuojant pastatą buvo atsi-
žvelgta į žmonių su negalia po-
reikius. Dabar Švenčionių kul-
tūros centras drąsiai gali priim-
ti ne tik rajono, be ir respubli-
kinės reikšmės renginius. Per-
nai čia vyko Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos organizuojamas neį-
galiųjų meno mėgėjų kolektyvų 
koncertas. 

„Bičiulystės“ inf.
Aldonos Milieškienės nuotr. 

Neįgaliesiems pritaikytas kultūros 
centras – sektinas pavyzdys

Tadas Šimkovičius kviečia liftu pakilti į antrame aukšte įsikūrusią biblioteką.

Kultūros centro žiūrovų salėje prie scenos įrengtu keltuvu patogu naudotis ne-
įgaliesiems.

Projektuotojai pagalvojo ir apie neįgaliesiems skirtą erdvų sanitarinį mazgą. 

Susisiekimo ministerijos Ke-
lių transporto ir civilinės aviaci-
jos politikos departamento vyr. 
specialistas Jonas Damidavičius 
informavo, kad šiuo metu 18 ša-
lies miestų rengia darnaus ju-
dumo planus. Jie galės gauti ES 
paramą įvairioms juose numa-
tytoms priemonėms įgyvendin-
ti. Vienas iš svarbių darnaus ju-
dumo tikslų – žmonių su specia-
liaisiais poreikiais įtrauktis. Įgy-
vendinant minėtuose planuose 
numatytus tikslus ES lėšomis 
turėtų būti sutvarkytos gatvės, 
šaligatviai, projektuojant įvai-
rius objektus laikomasi univer-
salaus dizaino principų ir pan. 

Vilniaus Gedimino techni-
kos universiteto (VGTU) Terito-
rijų planavimo mokslo institu-
to darbuotoja dr. Kristina Gau-
čė pabrėžė, kad kuriant darnaus 
judumo planą turi būti pirmiau-
sia galvojama apie žmogų, apie 
geresnę jo gyvenimo kokybę 
mieste, o ne apie patogesnį au-
tomobilių judėjimą. Todėl dide-
lis dėmesys skiriamas tam, kad 
būtų vystomos visos transporto 
rūšys, kad privačius automobi-
lius pakeistų švaresnės, draugiš-
kesnės aplinkai (biokuru, elek-
tra varomi autobusai, dviračiai 
ir pan.) transporto priemonės, 
o jos taip pat turi būti prieina-
mos visiems. 

VGTU Teritorijų planavimo 
mokslo instituto direktorė prof. 
Marija Burinskienė atkreipė dė-
mesį, kad kuriant darnaus judu-
mo planą reikia turėti miesto vi-
ziją. Pvz., Nyderlanduose pasi-
rinkta skatinti keliavimą dvira-
čiais, viešuoju transportu, kuria-
mos strategijos, kaip vis labiau 
atsisakyti motorizuoto trans-
porto. Ne visada tam reikia di-
delių investicijų. Kartais užten-
ka racionalių sprendimų. Pavyz-
džiui, negalią turintys asmenys 
Švedijoje nemokamai naudojasi 
taksi paslaugomis, iš anksto už-
sakius viešojo transporto prie-
monės gali keisti maršrutą, jei 
važiuoti nori grupelė negalią tu-
rinčiųjų. Tai nebrangios priemo-
nės, tačiau gyventojams gali su-
teikti daug patogumo. 

J. Damidavičiaus teigimu, Vi-
saginas, Jonava, Tauragė jau yra 
parengę darnaus judumo pla-
nus. Su jais galima susipažin-
ti savivaldybių tinklalapiuose. 
Šie planai dar turės būti deri-
nami su Susisiekimo ministe-
rija, taip pat juos rengiant pri-
valu atsižvelgti į įvairių organi-
zacijų (dviratininkų, žmonių su 
specia liaisiais poreikiais), ats-
tovaujančių miestiečių intere-
sams, pastabas. J. Damidavičius 
ragina gyventojus aktyviai daly-
vauti siūlant savo sprendimus, 
kaip pagerinti judėjimą mieste. 

Nesirenka viešojo 
transporto 

LŽNS prezidentės Rasos Ka-
valiauskaitės teigimu, šiuo metu, 
deja, Lietuvoje neįgalieji dažniau 
renkasi automobilį, o ne viešą-
jį transportą. O kai kurie verčiau 
apskritai lieka namuose užuot 
keliavę, susitikę su draugais ir 
pan. Pagrindinė to priežastis – 
viešuoju transportu keliauti nė-
ra patogu. 

Tauragės ratukų sąjungos va-
dovas Eugenijus Abromas tą pa-
tvirtino – apie 90 proc. žmonių 
Tauragėje naudojasi savo trans-
portu, ypač judėjimo sutrikimų 
turintieji. Pirmiausia taip atsitin-
ka dėl to, kad miesto autobusai 
nėra pritaikyti judėjimo negalią 
turintiesiems, į juos įlipti ir paskui 
vėl išlipti ilgai trunka. Kita vertus, 
žmonės dar nėra įpratę rinktis 
„žalio“ transporto, užuot nedidelį 
atstumą važiavę dviračiu ar įvei-
kę pėsčiomis, sėda į automobilį. 

Druskininkietis Robertas Ši-
monis teigia, kad kurorto centras 
gana neblogai sutvarkytas, pato-
gu judėti su neįgaliojo vežimėliu, 
o štai periferijose tai neužtikrina-
ma. Tam pritaria ir telšiškė Lau-
ra Alčauskaitė – Žemaitijos sosti-
nėje aktyviai tvarkomas centras, 
bet pasiekti nuošalesnes vietas 
viešuoju transportu neįmanoma. 
Be to, Kaune studijavusi mergina 
mano, kad vairuotojai dažnai ne-
palankiai žiūri į keliaujančius neį-
galiuosius, tenka sulaukti replikų: 
„Ko jūs čia keliaujate, galėtumėte 
likti namuose“ ir pan. 

Modestas Baltakis apgailes-
tauja, kad Visagine nėra nė vieno 
žemagrindžio autobuso, išskyrus 
mokyklinį transportą. Nepritai-
kyta ir traukinių stotis. „Lietuvos 
geležinkelių“ argumentas – nėra 
važiuojančių traukiniais neįga-
liųjų. Be to, dar daugelis viešų-
jų erdvių neprieinamos. Nepri-
taikyta nei biblioteka, nei poli-
cija, nei teismas. Vis dėlto, pasak 
M. Baltakio, vilties yra – miestas 
tvarkomas, turėtų būti pašalinti 
ir trūkumai. 

Šiaulietis Jonas Dumša sako, 
kad bene didžiausia problema 
šiame mieste – nenuvalytas snie-
gas. Pasistačius prie prekybos 
centro automobilį tenka įveikti 
sniego kalnus. 

Rolandas Baranauskas pa-
sidžiaugė, kad nuo 1997 metų, 
kai jis atsisėdo į ratelius, Alytu-
je labai daug kas pasikeitė. Jau 
ir užmiestyje kai kurie objektai 
yra pritaikomi. Vis drąsiau nega-
lią turintieji važinėja ir viešuoju 
transportu. 

Rengiami dokumentai 
numatys, kad pritaikymas 

būtinas 
Vilniaus miesto savivaldybės 

mero pavaduotojas Gintautas Pa-

luckas apgailestavo, kad vis dar 
nėra savaime suprantama, jog 
projektuojant įvairius objektus 
būtina taikyti universalaus di-
zaino principus. Vis dėlto poky-
čių turėtume sulaukti. 

Lietuvos automobilių kelių 
direkcijos direktorius Egidijus 
Skrodenis sako sieksiantis, kad 
kelionės taptų prieinamos abso-
liučiai visiems, nepriklausomai 
nuo keleivių amžiaus ir galimy-
bių. Jau šiemet numatyta tvarky-
ti kelių infrastruktūrą (pritaiky-
ti stoteles, nuvažiavimus ir pan.). 
Taip pat baigtas rengti norminis 
dokumentas, kuriame pateiktos 
rekomendacijos, kaip pritaiky-
ti kelio elementus, stoteles, kaip 
įrengti liečiamuosius paviršius 
žmonėms su specialiaisiais po-
reikiais ir pan. Šios rekomenda-
cijos bus privalomos ir visi nau-
jai tvarkomi ar įrengiami objek-
tai bus pritaikyti. 

Susisiekimo ministerijos Ke-
lių transporto ir aviacijos poli-
tikos departamento direktorius 
Gražvydas Jakubauskas pabrėžė, 
kad visi ES lėšomis perkami auto-
busai (tiek tarpmiestinio, tiek to-
limojo susisiekimo) privalės būti 
maksimaliai pritaikyti žmonėms 
su specialiaisiais poreikiais. Ir 
judėjimo negalią, ir regėjimo ar 
klausos sutrikimų turintiesiems 
(privalomi garsiniai pranešimai 
priemiestiniame transporte, spe-
cialios bėgančios eilutės, Brailio 
raštas ir pan.). Tas pats galioja ir 
traukiniams. Pasak G. Jakubaus-
ko, tai tik keletas priemonių, kur 
įtraukiamas universalus projek-
tavimas.

Diskusijos dalyviai svarstė, 
ko reikėtų, kad judėti specialiųjų 
poreikių turintiesiems būtų pa-
togiau. Dauguma sutarė, kad pir-
miausia turėtų būti sutvarkytos 
viešosios erdvės, pėsčiųjų perė-
jos, nuvažiavimai nuo šaligatvių, 
įrengti vedamieji takai, atnaujin-
tas viešasis transportas. „Visi šie 
dalykai svarbūs, kad žmonės ga-
lėtų keliauti nepertraukiamai – 
išėję iš namų be trikdžių nuva-
žiuoti iki viešojo transporto, pa-
togiai įsėsti į jį, po to saugiai įveik-
ti atstumą nuo stotelės iki dar-
bo ar mokyklos“, – svarstė LŽNS 
projektų koordinatorė Ramunė 
Šidlauskaitė. 

LŽNS projektų koordinato-
rė Ginta Žemaitaitytė atkreipė 
dėmesį, kad Lietuvoje apie 60 
tūkst. žmonių susiduria su judė-
jimo sunkumais – tai ir judantieji 
neįgaliųjų vežimėliais, su vaikšty-
nėmis, patyrę trumpalaikes trau-
mas, prie šios grupės gali būti pri-
skiriamos ir mamos su vežimė-
liais. Tai labai daug, todėl netu-
rėtų būti kalbama, kad universa-
laus projektavimo principai svar-
būs tik mažai grupelei neįgaliųjų. 

Aurelĳ a BABINSKIENĖ 

Ateities miestas – toks, kuriame 
judėti patogu kiekvienam

(atkelta iš 1 psl.)

Kviečiame Jus siųsti savo nuotraukų, kuriose užfi ksuoti akis badantys ar širdį 
glostantys vaizdai. Juk kiekvienam tenka pastebėti dalykų, 

kurie ypač pradžiugina arba atvirkščiai – nuliūdina. Pasidžiaukime gražiais pavyzdžiais, 
iškelkime viešumon negeroves. Prie nuotraukų lauksime ir komentarų.

Būkime pilietiški!

Mieli „Bičiulystės“ skaitytojai,
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Daktaras
Aiskauda

Sėlenomis vadinamos įvairių rū-
šių grūdų (rugių, avižų, kviečių, 

miežių, grikių, ryžių, kukurūzų ir 
kt.) kietos išorinės luobelės, kurios 
lieka po smulkaus ar rupaus grūdų 
permalimo. Maždaug penktada-
lis grūdų masės tenka sėlenoms, 
likusioji dalis – miltams. Kadan-
gi sėlenos turi pakankamai ląste-
lienos ir yra mažai kaloringos, to-
dėl priskiriamos dietiniams pro-
duktams. Pavyzdžiui, smulkiuo-
se aukščiausios rūšies miltuose 
trūksta vitaminų ir mikroelemen-
tų (tai beveik grynas krakmolas), 
o sėlenose išlieka 90 % biologiš-
kai aktyvių medžiagų. Todėl dėl 
savo unikalios cheminės sudėties 
sėlenos sutinkamos daugelyje re-
ceptų, skirtų pačių įvairiausių li-
gų gydymui ir pro�ilaktikai. Sėle-
nos dalyvauja reguliuojant virški-
nimo, nervų, raumenų, širdies ir 
kraujagyslių bei kraujodaros sis-
temos funkcijas, gerina baltymų, 
riebalų, angliavandenių apykaitą, 
stiprina imunitetą ir regą.

Sėlenų kokybiniai 
ypatumai

1. Pačiomis populiariausio-
mis laikomos kviečių ir rugių sė-
lenos. Jose yra pakankamai mi-
kroelementų, B grupės vitami-
nų, vitaminų A ir E. Priklausomai 
nuo dydžio, šios sėlenos gali būti 
stambios ir smulkios (miltų pavi-
dalo). Kviečių sėlenų kaloringu-
mas – 165 kcal, rugių – 221 kcal.

2. Nepaprasta sudėtimi pasi-
žymi avižų sėlenos: jose daug ląs-
telienos ir naudingų angliavande-
nių. Jie lėtina krakmolo skaidymą, 
todėl kraujyje negali staigiai padi-
dėti cukraus lygis. Be ląstelienos 
avižų sėlenose rasta mineralų – 
kalio, natrio, magnio, kalcio, sili-
cio, sieros, chloro, fosforo, vana-
džio, boro, geležies, jodo, manga-
no, kobalto, molibdeno, vario, ni-
kelio, �luoro, seleno, cinko ir chro-
mo, B grupės vitaminų, vitaminų 
A, C, D, E, H, K, PP, augalinių bal-
tymų, 14 nepakeičiamųjų amino-
rūgščių ir 9 pakeičiamosios ami-
norūgštys. Taip pat šis produktas 
turi liuteino, likopino, zeaksanti-
no bei įvairių riebalų. Avižų sėle-
nų kaloringumas – apie 40 kcal.

3. Ryžių sėlenos ne taip daž-
nai sutinkamos ir vartojamos. 

Jose rasta geležies, fosforo, vita-
mino B1.

Pastaba: sėlenas būtina lai-
kyti sausoje tamsioje vietoje her-
metiškoje pakuotėje, nes jos len-
gvai sugeria drėgmę ir pašalinius 
kvapus.

Kaip vartoti sėlenas
Nors sėlenos laikomos įprastu 

maisto produktu, tačiau jas reiktų 
vartoti laikantis tam tikrų taisyk-
lių. Nepriklausomai nuo varto-
jimo paskirties, šį produktą ge-
riausia vartoti ne ilgiau kaip 10 
dienų. Pradėti reiktų nuo šaukš-
to per dieną (ši dozė suvartojama 
per 3 kartus), po 4 dienų ši dozė 
padidinama iki 2 šaukštų per die-
ną (vėlgi dozė suvartojama per 3 
kartus). Beje, svarbu neužmiršti ir 
skysčių (ypač vandens) – iki 2 lit-
rų per dieną (tikslesnę dozę kie-
kvienu konkrečiu atveju dera ap-
tarti su gydytoju). Po 10-ies die-
nų daroma 2 savaičių pertrauka, 
po jos vėl galima vartoti sėlenas ta 
pačia tvarka, tačiau ne ilgiau kaip 
2 mėnesius. Po to turi būti 30 die-
nų pertrauka, po jos gydymo kur-
są galima pakartoti.  

Pastabos: 
1. Esant reikalui dienos dozė 

gali būti kas 4 dienas didinama 
vienu šaukštu, kol pasiekiama 4 
šaukštų dozė.

2. Ilgai vartojant sėlenas (ke-
letą mėnesių) be jokių pertrau-
kų ir dar didelėmis dozėmis ga-
lima pakenkti savo organizmui. 
Mat atsiradus naudingų mikroe-
lementų pertekliui, sėlenos pra-
deda iš organizmo šalinti maisti-
nes medžiagas ir vitaminus.

3. Sėlenos gali būti vartoja-
mos kartu su jogurtu, kefyru, pie-
nu bei kitais pieno produktais 
3–4 kartus per dieną (sėlenų die-
nos dozė – 30–60 g).

4. Buvo įrodyta, kad sėlenos 
puikiai valo organizmą nuo tok-
sinių medžiagų, tulžies rūgščių, 
padeda pašalinti nitratus, kurie 
patenka į organizmą vartojant 
vaisius ir daržoves.

5. Vartoti sausas sėlenas vi-
sais atžvilgiais nenaudinga.

Sėlenos nevartotinos 
šiais atvejais:

 sergant skrandžio ir dvy-

likapirštės žarnos opalige paū-
mėjimo stadijoje, esant krauja-
vimui, atsiradus šiuose organuo-
se žaizdų;
 esant plonosios žarnos už-

degimui ir storosios žarnos už-
degimui su ryškiu gleivinės už-
degimu, turint žarnyno polipų bei 
kraujuojant iš žarnyno;
 viduriuojant dėl infekcijos 

arba kai viduriavimas yra kokios 
nors sunkios ligos pasekmė;
 atsiradus žarnyne sąaugų;
  paūmėjus tulžies pūslės 

akmenligei;
 nėštumo ir žindymo metu;
 vaikams iki trejų metų;
 kai organizmas netoleruo-

ja grūdų baltymo (gali kilti aler-
ginė reakcija).

Pastaba: jei vartojate kokius 
nors vaistus, būtinai pasitarkite 
su gydytoju dėl sėlenų vartojimo, 
nes sėlenos vaistų poveikį gali su-
mažinti ligi nulio.

Liaudies medicinos 
patarimai

1. Dažniausiai sėlenos varto-
jamos esant vidurių užkietėjimui, 
disbakteriozei bei apskritai su-
trikus virškinimo organų veiklai.

2. Taip pat galima vartoti sė-
lenas, kai apsinuodijama mais-
tu, sunkiųjų metalų druskomis. 
Šiais atvejais ruošiamas sėlenų 
užpilas: stiklinė sėlenų užpliko-
ma lit ru karšto vandens, palai-
koma 8 val., perkošiama įprastu 
būdu ir vartojama po stiklinę kas 
4 val. Gydymo trukmė – 3 dienos.

3. Pagyvenusiems vyrams sė-
lenos naudingos sergant prosta-
tos ligomis, nes palengvina šlapi-

nimąsi, mažina nemalonius šla-
pimo kanalo pojūčius. Daroma 
taip: šaukštas sėlenų ištirpinama 
stik linėje vandens, išgeriama per 
dieną per keletą kartų. Gydymosi 
trukmė – ne ilgiau kaip 10 dienų. 

4. Esant kai kurių vitaminų ir 
mineralų trūkumui, kuris pasi-
reiškia nuovargiu, sumažėjusiu 
darbingumu, suprastėjusia at-
mintimi, odos sausėjimu, nagų lū-
žinėjimu ir plaukų slinkimu, per 
dieną reiktų suvartoti ne mažiau 
kaip šaukštelį sėlenų. Gydymosi 
trukmė – 10 dienų.  

Beje, čia nurodyti sveikatos 
sutrikimai taip pat gali būti ir dėl 
patirtų psichoemocinių apkrovų. 
Tokiais atvejais sėlenos pagerins 
medžiagų apykaitą, aprūpins or-
ganizmą reikiamais vitaminais, 
suaktyvins imunines reakcijas. 
Sėlenos vartojamos ne mažiau 
kaip po šaukštelį. Gydymosi truk-
mė – 10 dienų.

5. Sėlenos naudingos norin-
tiems sulieknėti, nes padeda su-
mažinti apetitą ir netgi visavertiš-
kai pasisotinti valgiu. Jos vartoja-
mos po šaukštą 3 kartus per die-
ną, užsigeriant dviem stiklinėm 
vandens. Gydymosi trukmė – 7 
dienos. Beje, dažniausiai tokia 
gydymosi schema rekomenduo-
jama vadinamomis iškrovos die-
nomis.

6. Labai jautriai alergiškai 
odai naudinga vonia su sėleno-
mis. Jos trukmė – 30 min., per sa-
vaitę daromos dvi vonios, gydy-
mo kursas – 6–8 vonios.

7. Turint širdies ir kraujagys-
lių sistemos problemų taip pat 
naudinga vartoti sėlenas. Mat 

Traumuotos vietos 
negalima šildyti 

„Svarbiausia stengtis traumos 
išvengti, tačiau jei nelaimė jau 
nutiko, stebėkite, kaip jaučiatės. 

Paslydus, nugriuvus dažniausiai 
vis dėlto išvengiama itin sunkių 
sužeidimų – lūžių, smegenų su-
trenkimų ir apsiribojama sutren-
kimais, čiurnos patempimais. Jei 
skausmas labai stiprus, negalite 
judėti – iš karto kreipkitės į gydy-
tojus. Tačiau jei jis pakenčiamas, 
padėti gali ir vaistininkas“, – sako 
mažų kainų vaistinių tinklo „Ca-
melia“ vaistininkė Žydrūnė Mu-
zikevičiūtė.

Pasak jos, jei skausmas ne-
stip rus, traumuotą sritį pirmas 
48 valandas po traumos kelis 
kartus per dieną rekomenduoja-
ma pašaldyti, svarbu atminti, kad 
iškart po traumos (iki 24–72 va-
landų) pažeistos vietos negalima 
šildyti. Tada galima išgerti vaistų 
nuo skausmo, tačiau jei būklė ne-

gerėja antrą ar trečią dieną – jau 
laikas kreiptis į gydytoją. Šiuo 
atveju itin svarbus kriterijus yra 
amžius – nors traumas patiria 
įvairaus amžiaus žmonės, tačiau 
jų pasekmes ilgiau jaučia vyresni.

„Svarbu žinoti, kad vaistai nuo 
skausmo negydo, jie tik malšina 
organizmo siunčiamą signalą – 
skausmą. Todėl jei skausmas ne-
praeina kelias dienas – ribokite 
mobilumą ir  pasikonsultuokite 
su gydytoju“, – pabrėžė „Came-
lia“ vaistininkė.

Svarbiausias patarimas – 
ištraukite rankas iš 

kišenių
Ž. Muzikevičiūtės teigimu, ne-

norintys žiemą pakliūti pas trau-
matologą turėtų paisyti paprastų 

patarimų – lėčiau eiti, bent ku-
riam laikui atsisakyti aukštakul-
nių, rinktis batus tinkamu, ne-
slystančiu padu, lipant laiptais, 
laikytis už turėklų. Jei sąlygos tik-
rai ekstremalios – rekomenduo-
jama įsigyti specialius apkaus-
tus-spygliukus, dėvimus ant batų.

„Pavojingiausias atrodo plik-
ledis, tačiau situacijų būna įvai-
rių – paslysti galima ir ant pate-
žusio sniego košės, ir ant itin kie-
tai suminto, sušalusio sniego. To-
dėl ypač vyresnio amžiaus žmo-
nėms rekomenduojama rinktis 
nuvalytus, švarius ir sausus šali-
gatvius. Jei būtinai reikia kažkur 
eiti – rinkitės laiką, kai mašinų 
ir žmonių judėjimas nėra inten-
syvus. Svarbiausia taisyklė: nie-
kada nelaikykite rankų kišenė-

se – tai padeda lengviau išlaikyti 
koor dinaciją, o griūnant – amor-
tizuoti smūgį“, – patarė „Camelia“ 
vaistininkė.

Nors sakoma, kad taisyklingai 
griūti galima išmokti, tačiau spe-
cialistė ragina laikytis saugumo ir 
stengtis, kad griūti netektų. „Jei-
gu jau tenka griūti, tai rekomen-
duojama mėginti virsti ant šono, 
stengtis susiriesti, taip pat veng-
ti mėginimo smūgį amortizuoti 
rankomis, nes tai labai padidina 
riešo traumos tikimybę. Geriau-
sia prevencija – rūpinimasis sa-
vimi ir artimaisiais, taip taupysi-
te ne tik savo sveikatą, bet ir pi-
nigus, kuriuos gali tekti išleisti ar 
prarasti patyrus rimtą traumą“, – 
reziumavo Ž. Muzikevičiūtė.

„Bičiulystės“ inf.

Kai lauke slidu – saugokitės traumų
Permainingi žiemos orai – 
tikras išbandymas. Sniegą 
keičiant šlapdribai, stai-
giai šąlant ne tik sunku 
judėti, bet ir padaugėja 
pėsčiųjų patiriamų trau-
mų. Vaistininkų teigimu, 
dažniausiai pasitaiko pa-
tempimų bei sutrenkimų, 
tačiau patirta trauma ga-
li turėti ir labai rimtų pa-
darinių.

elektrolitai, esantys sėlenose, 
maitina širdies raumenį, norma-
lizuoja širdies ritmą, o ląsteliena 
mažina blogojo cholesterolio ly-
gį ir šalina iš organizmo pertekli-
nius skysčius.

8. Paūmėjus podagrai sėlenos 
mažina šlapimo rūgšties lygį ir 
skausmus bei greitina (kartu su 
kitomis gydymo priemonėmis ir 
dieta) sveikimo procesą.

9. Sergant viršutinių kvėpavi-
mo takų ligomis vartojami kvie-
čių sėlenų nuovirai (geriama vie-
toj arbatos). Taip pagerėja bendra 
savijauta, sumažėja kosulio prie-
puoliai, geriau atkosima skreplių, 
dingsta diskomfortas gerklėje. 
Šiam reikalui užplikomos 2 stik-
linės sėlenų 1,5 litro karšto van-
dens, paskui 30 min. pavirinama. 
Atvėsęs nuoviras išgeriamas per 
dieną. Beje, į jį galima įmaišyti 2 
šaukštus medaus. 

10. Esama žmonių, kurie ne-
gali prisiversti vartoti sėlenas. 
Išrankiems vartotojams patiks 
šis receptas. Sumalama mėsma-
le 100 g razinų, tiek pat šutintų 
sėlenų bei 200 g džiovintų sly-
vų (be kauliukų). Gauta masė su-
vartojama per 3–4 kartus, neuž-
mirštant per dieną išgerti 1,5 lit-
ro vandens.

11. Nusilpusiems žmonėms 
ir sunkiems ligoniams tiks toks 
nuoviras: šaukštas sėlenų užpi-
lamas 2 stiklinėm vandens, pa-
virinama 40 min., po to įmaišo-
mas šaukštas medaus ir dar pa-
virinama 3 min. (ilgiau virinti 
nepatartina, nes medus praras 
daug maistinių ir gydomųjų sa-
vybių). Geriama po 1/4 stiklinės 
3–4 kartus per dieną. Beje, pas-
tarasis nuoviras suteikia energi-
jos bei padeda susigrąžinti pra-
rastas jėgas. 

12. Atsiradus vitaminų sty-
giui, ruošiamas toks nuoviras: 
šaukštas rugių sėlenų užpliko-
mas stikline karšto vandens, in-
das pastatomas ant nestiprios 
ugnies, palaukiama, kol užvirs 
(toliau nevirinama). Paskui indas 
uždengiamas, palaukiama valan-
dą, po to ruošinys perkošiamas 
įprastu būdu. Vartojama po 0,5 
stiklinės 2 kartus per dieną 30 
min. prieš valgį.

Romualdas OGINSKAS

Sėlenos gali ne vien tik normalizuoti 
žarnyno darbą
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(atkelta iš 1 psl.)
Neįgaliųjų asociacijų atsto-

vų teigimu, socialinėms įmo-
nėms skiriamos valstybės dota-
cijos dažnai prilygsta jų gaunam 
pelnui. 

Sumokami mokesčiai 
didesni už dotacijas?
Socialinių įmonių asociacijos 

„Kylanti gervė“ atstovas Nerijus 
Briedis tikina: socialinės įmonės 
neįgaliesiems labai svarbios ir 
reikalingos – jose kasmet suku-
riama po 500–700 darbo vietų. 
„Sistema veikia. Dirbančių daugė-
ja. Žmonės, negalintys lygiai kon-
kuruoti atviroje darbo rinkoje, čia 
gali save realizuoti“, – Seime su-
rengtoje diskusijoje sakė jis. „Ar 
blogai, kad socialinėse įmonėse 
dirba 6,5–7 tūkst. negalią turin-
čių žmonių?“ – jam antrino ir So-
cialinių įmonių asociacijos vado-
vė Ilona Tarvydienė. Pasak jos, ir 
iki 2004 m. valstybė rėmė prie 
neįgaliųjų asociacijų veikusias 
įmones. Socialinėms įmonėms 
numatytos dotacijos tik sumaži-
na įmonių, įdarbinančių neįga-
liuosius, kurių darbo našumas 
paprastai yra mažesnis, riziką.

N. Briedis diskusijos daly-
viams pateikė įdomios statisti-
kos. Pasak jo, tik 5 proc. socialinių 
įmonių yra ypatingai pelningos, 
80 proc. – pelningos, o likusios 
dirba be jokio pelno, todėl valsty-
bės dotacijos joms būtinos. SADM 
Darbo rinkos skyriaus vyriausio-
ji specialistė Kristina Ščerbickai-
tė pabrėžė, kad socialinės įmonės 
nuostolingos būti negali, antraip 
jos negautų valstybės dotacijos. 
Beje, ministerijos atstovės teigi-
mu, per visą socialinių įmonių eg-
zistavimo laikotarpį bankrutavo 
tik bene 10 įmonių. 

Diskusijos metu N. Briedis 
ne kartą pabrėžė, kad socialinės 

įmonės valstybei mokesčių su-
moka beveik 7 mln. eurų daugiau 
negu gauna dotacijų.

Ragino keisti požiūrį į 
neįgalų darbuotoją

Seimo nario Justo Džiugelio 
nuomone, 2004-aisiais socialinės 
įmonės buvo kuriamos ne tam, 
kad taptų neįgaliųjų įdarbinimo 
inkubatoriais. 120 tūkst. darbin-
go amžiaus žmonių apskritai ne-
dirba. Ir tai, pasak J. Džiugelio, – 
sisteminė bėda. Žinoma, dalis jų 
dėl negalios galbūt niekada ir ne-
dirbs. Tačiau tik dalis. Daugelis 
dirbti norėtų. 

Diskusijų dalyviams Seimo 
narys parodė savo Darbingumo 
lygio pažymą. Joje įrašyta ne tik 
tai, kad jo darbingumo lygis – 20 
proc., bet ir neįgaliesiems pui-
kiai žinomas bei ne vienus metus 
atviras diskusijas keliantis įrašas 
„nedarbingas“. Jis nesutrukdė J. 
Džiugeliui tapti Seimo nariu, ta-
čiau ne vienam neįgaliajam tam-
pa reikšmingu stabdžiu, kad žmo-
gus ir pats patikėtų galįs dirbti, ir 
kad darbdavys jį priimtų. 

Deja, sunkią negalią turintys 
žmonės nelaukiami ir socialinė-
se įmonėse. J. Džiugelis neslėpė – 
su socialinėmis įmonėmis jis su-
sipažino tik tuomet, kai jau ne 
vienus metus sėkmingai dirbęs 
paties susikurtame versle, išėjo 
į viešumą. 

Tačiau šį dėmesį Seimo narys 
prisimena ne visai teigiamai – į jį 
pradėta kreiptis prašant patarpi-
ninkauti įdarbinant žmones su 
negalia. Geometrine progresija 
didėjant socialinėms įmonėms 
valstybės skiriamoms dotaci-
joms neįgalieji tampa „medžio-
klės objektais“, nes pritraukia �i-
nansinius srautus, tačiau sunkios 
negalios žmonių jose – mažuma. 

J. Džiugelis ragino keisti požiūrį 
į neįgalų žmogų ir vertinti jį ne 
kaip ligonį, o kaip visavertį dar-
bo rinkos dalyvį.

Yra ir suprantančių, ir 
piktnaudžiaujančių 

Esama ir gerų pavyzdžių. Vie-
nas tokių – prekybos tinklas „Ri-
mi Lietuva“. Pastaruoju metu ja-
me dirba apie 100 negalią turin-
čių žmonių. Skandinaviškas neį-
galiųjų integracijos tradicijas tę-
sianti įmonė šiuos žmones įdarbi-
na neprašydama jokių valstybės 
dotacijų. Tačiau, ko gero, daugelis 
dar prisimena skandalą, kai „VP 
Market“, pasinaudodama neįga-
liaisiais, iš valstybės biudžeto pa-
sipelnė milijoninėmis sumomis. 

Panašių analogijų galima su-
rasti ir tarp socialinių įmonių. 
Štai Lietuvos aklųjų ir silpnare-
gių sąjungos įkurta UAB „Lire-
gus“, kurioje dirba beveik vien 
neįgalieji, visą savo uždirbtą 
pelną panaudoja įmonės infra-
struktūrai gerinti, naujoms dar-
bo vietoms kurti. Aušra Maldei-
kienė minėjo ir VšĮ „Ūlos juvely-
rų studiją“, joje dirbančius sun-
kios negalios žmones. Tiesa, Sei-
mo narė neslėpė pasipiktinimo, 
kad Krašto apsaugos ministerija 
ženkliukams gaminti pasirinko 
ne neįgaliųjų socialinę įmonę, o 
šį užsakymą atidavė kitiems ga-
mintojams. 

Tačiau, pasak H. Varnienės, 
netrūksta ir tokių socialinių įmo-
nių, kurios prisidengia neįgaliųjų 
vardu ir iš to pelnosi. Tarp tokių 
LNF atstovė minėjo UAB „Lod-
vila“, UAB „Amber pasta“, UAB 
„Kauen Craft“ ir kt. Ypač neįga-
liuosius pamėgo įvairios valymo 
įmonės. Diskusija Seime prasidė-
jo A. Maldeikienės iniciatyva pa-
rodyta �ilmuota medžiaga, kaip 
dokumentuose įvardyta moder-
nia įranga, o iš tikrųjų – papras-
čiausiu šepečiu „apsiginklavu-
si“ neįgali moteris Pabradėje va-
lo mokyklos langus... Kitaip, nei 
neįgaliųjų išnaudojimu, to nepa-
vadinsi...

Socialinių įmonių arba 
neįgaliųjų į(si)darbinimo 

vizijos
Seimo narė A. Maldeikienė 

pabrėžė, kad socialinės įmonės 
gali būti puikus neįgaliesiems 
įsidarbinti padedantis modelis. 
Tačiau ji tvirtai laikosi nuomo-
nės, kad toks įstatymas, koks eg-
zistuoja dabar, negali tinkamai 
reglamentuoti neįgaliųjų darbo 
santykių ir jį būtina keisti. 

Siūlymų, kaip optimizuoti neį-
galiųjų į(si)darbinimą, yra įvairių. 
Neįgaliųjų NVO mano, kad rei-
kėtų ir socialinėms, ir neįgalių-
jų socialinėms įmonėms taikyti 
griežtesnius, dabar tik pastaro-
sioms numatytus reikalavimus. 
Yra siūlymų, kad socialinėse įmo-
nėse dirbtų tik sunkią negalią tu-
rintys asmenys, o kitiems neįga-
liesiems būtų sudaromos palan-
kesnės sąlygos integruotis į atvi-
rą darbo rinką. 

J. Džiugelis įsitikinęs, kad tiek 
tokiose diskusijose, tiek sociali-
nių įmonių įstatymų pakeitimais 
besirūpinančioje SADM, jos suda-
rytose darbo grupėse turėtų bū-
ti kviečiami dalyvauti ir darbda-
viai, ne tik socialinių įmonių, bet 
ir verslo atstovai, darbinantys ne-
įgaliuosius atviroje darbo rinkoje. 
Jie pasakytų, ko trūksta, kad žmo-
nėms su negalia būtų paprasčiau 
integruotis į atvirą darbo rinką: 
vieniems gal reikia paramos pri-
taikant darbo vietą, aplinką, o ki-
tiems – užtikrinti asmeninio asis-
tento pagalbą. Tai išsiaiškinus bū-
tų galima suformuoti neįgaliojo 
rėmimo „krepšelį“, kurį apskai-
čiuojant būtų įtrauktos iš tiesų 
jam reikalingos paslaugos, o ne 
įdarbinusiam darbdaviui skirtos 
darbo užmokesčio kompensaci-
jos. Seimo nario nuomone, būtent 
toks neįgalaus darbuotojo rėmi-
mo „krepšelis“ iš esmės išspręstų 
neįgaliųjų įdarbinimo problemas. 

Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

Socialinės įmonės pribrendo ryžtingiems 
ir skubiems pokyčiams

Socialinių įmonių asociacijos „Kylanti gervė“ atstovas Nerijus Briedis (kairėje) ir 
socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis (antras iš kairės) skirtin-
gai vertina valstybės paramą socialinėms įmonėms. 

Į socialinių įmonių situaciją pristačiusią diskusiją susirinko nemažai šia sritimi 
besidominčiųjų. 

Mūsų skaitytoja R.M. domi-
si, kokios kompensacijos už dan-
tų protezavimą gali tikėtis ir ko-
kiais atvejais ji skiriama. Patei-
kiame Valstybinės ligonių kasos 
informaciją. 

Pagal šiuo metu galiojančią 
dantų protezavimo paslaugų tei-
kimo ir išlaidų kompensavimo iš 
Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo biudžeto tvarką teisę į dan-
tų protezavimą, kompensuojamą 
iš PSDF biudžeto, turi šių kate-
gorijų apdraustieji privalomuo-
ju sveikatos draudimu:

• asmenys, kuriems sukako 
senatvės pensijos amžius;

• vaikai iki 18 metų, kaip tai 
numatyta Lietuvos Respublikos 
vaiko teisių apsaugos pagrindų 
įstatymo 2 straipsnyje;

• asmenys, Lietuvos Respub-
likos neįgaliųjų socialinės integ-
racijos įstatymo nustatyta tvar-
ka pripažinti nedarbingais arba 
iš dalies darbingais.

Dantų protezavimo paslau-
gų išlaidos kompensuojamos iš 
PSDF biudžeto asmenims pagal 
faktines dantų protezavimo išlai-
das, bet ne daugiau kaip:

• pensininkams, nedarbin-
giems arba iš dalies darbingiems 
asmenims, kurie turi mažiau kaip 
10 funkciškai visaverčių kontak-
tuojančių natūralių ar kokybiškų 
protezuotų antagonistinių dan-
tų porų nuo pirmojo krūminio 
danties iki kitos pusės pirmojo 
krūminio danties, bei tiems, ku-
riems diagnozuotas didesnis nei 
II laipsnio patologinis visų dan-
tų nudilimas (daugiau kaip 1/3 
danties vainiko aukščio) – iki 
397,22 euro;

• pensininkams, nedarbin-
giems arba iš dalies darbingiems 
asmenims, kurių bedantis apati-
nis žandikaulis 4, 5, 6 dantų sri-
tyje yra mažesnio nei 12 mm sto-
rio – iki 1222,20 euro;

• vaikams:
1) kurių kramtymo sistema 

dar vystosi, kai protezuojama 
laikinais dantų protezais, pa-
gamintais iš laboratorijoje ar 
odontologijos kabinete polime-
rizuojamų polimerų, arba stan-
dartiniais apsauginiais meta-
liniais vainikėliais – iki 202,73 
euro; 

2) kurių kramtymo sistema 
iš esmės susiformavo, kai prote-
zuojama ilgalaikių konstrukcinių 
medžiagų dantų protezais, išsky-
rus dantų protezų gamybai skir-
tas skaitmenines technologijas – 
iki 1222,20 euro.

Klausėte–atsakome 

Dantų 
protezavimo 

išlaidos 
kompensuojamos 
ir nedarbingiems 

asmenims 

„Bičiulystę“ skaitykite
ir internete

www.biciulyste.lt

Lietuvos neįgaliųjų forumo atstovės Henrikos Varnienės (centre) nuomone, so-
cialinės įmonės nelaukia sunkiausios negalios žmonių. 

Seimo narė Aušra Maldeikienė siekia, 
kad kuo daugiau neįgaliųjų dirbtų 
atviroje darbo rinkoje.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 6.35, 
8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 9.05 – 
orai, sportas.

Redakcija primena, 
kad verta sekti TV stočių 

skelbimus, nes programose 
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, sausio 23 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

94 s. 10:00 Ten, kur namai 2. N-7. 2/1 
s. (kart.). 10:45 Laisvės vėliavnešiai. 
(kart.). 11:15 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(kart.). 11:45 Savaitė. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 Ten, 
kur namai 2. N-7. 2/2 s. 17:10 Klauskite 
daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų 
kalbą). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 
Nacionalinė paieškų tarnyba. 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Premjera. „Laisvės kaina. Savanoriai“. 
N-7. 11 s. 22:25 Trumposios žinios. 
22:30 Viskas liepsnoja. N-14. (subti-
truota). 23:25 Trumposios žinios. 23:30 
Premjera. Valdžios tvirtovė. N-7. 20 s. 
00:35 Laisvės vėliavnešiai. (kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras Rek-
sas. N-7. 94 s. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Naciona-
linė paieškų tarnyba. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:10 Karinės paslaptys. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 05:30 
Teisė žinoti. (kart.).

Antradienis, sausio 24 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 95 

s. 10:00 Ten, kur namai 2. N-7. 2/2 s. 
(kart.). 10:50 Stilius. (kart.). 11:30 Bėdų 
turgus. (Subtitruota, kart.). 12:15 Klau-
simėlis.lt. (kart.). 12:40 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Orai. 16:20 Ten, kur na-
mai 2. N-7. 2/3 s. 17:10 Klauskite dak-
taro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 
Emigrantai. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio centre. 
21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Lote-
rija „Jėga“. 21:30 Nacionalinė ekspedi-
cija „Nemunu per Lietuvą“. 22:25 Trum-
posios žinios. 22:30 Istorijos detektyvai. 
23:20 Trumposios žinios. 23:25 Da Vin-
čio demonai 2. N-14. 2/6 s. (subtitruota). 
00:20 Stilius. (kart.). 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 95 
s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Emigrantai. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Naciona-
linė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Is-
torijos detektyvai. (kart.).

Trečiadienis, sausio 25 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 96 

s. 10:00 Ten, kur namai 2. N-7. 2/3 s. 
(kart.). 10:50 Emigrantai. (kart.). 11:45 
Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per 
Lietuvą“. (kart.). 12:40 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Orai. 16:20 Ten, kur na-
mai 2. N-7. 2/4 s. 17:10 Klauskite dak-
taro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 
Gyvenimas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio centre. 
21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loteri-
ja „Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 22:45 
Trumposios žinios. 22:50 Premjera. Pi-
nigai ir galia. N-7. 2 s. 00:25 Trumposios 
žinios. 00:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 96 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Gyvenimas. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Auksinis protas. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Auksinis 
protas. (tęsinys, kart.). 05:25 Ryto suk-
tinis su Zita Kelmickaite. (kart.).

Ketvirtadienis, sausio 26 d.
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 97 

s. 10:00 Ten, kur namai 2. N-7. 2/4 s. 
(kart.). 10:50 Gyvenimas. (kart.). 11:45 
Istorijos detektyvai. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 Ten, 
kur namai 2. N-7. 2/5 s. 17:10 Klauskite 
daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu į ges-
tų kalbą). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 
19:30 Specialus tyrimas. 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 

Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Lietu-
vos patriotai. Bendruomenių turnyras. 
22:45 Trumposios žinios. 22:50 Prem-
jera. Legenda. N-14. 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 
97 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Specialus ty-
rimas. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Lietuvos patriotai. Bendruomenių 
turnyras. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Lietuvos patriotai. Bendruomenių 
turnyras. (tęsinys, kart.). 05:25 Laisvės 
vėliavnešiai. (kart.).

Penktadienis, sausio 27 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 98 

s. 10:00 Ten, kur namai 2. N-7. 2/5 s. 
(kart.). 10:50 Specialus tyrimas. (kart.). 
11:45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Orai. 16:20 Ten, kur namai 2. N-7. 2/6 s. 
17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 18:55 Sportas. 
18:58 Orai. 19:05 Gamtos inspektoriai. 
19:30 Muškietininkai 2. N-7. 2/1 s. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Lote-
rija „Jėga“. 21:00 Duokim garo! 22:40 
Trumposios žinios. 22:45 Premjera. Din-
gęs. N-14. 00:45 Klausimėlis.lt. (kart.). 
01:05 Trumposios žinios. 01:10 Komi-
saras Reksas. N-7. 98 s. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:10 „Auksinės bi-
tės 2016“. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 „Eurovizija 2017“. Naciona-
linė atranka. (kart.). 05:00 LRT radijo ži-
nios. 05:05 „Eurovizija 2017“. Nacionali-
nė atranka. (tęsinys, kart.).

Šeštadienis, sausio 28 d. 
06:05 Specialus tyrimas. (kart.). 

07:00 Nacionalinė ekspedicija „Nemu-
nu per Lietuvą“. (kart.). 07:55 Premje-
ra. Nauji Piterio Peno nuotykiai 2. 2/26 
s. 08:20 Tatonka ir mažieji draugai. 
11 s. 08:30 Šervudo padauža Robi-
nas Hudas. 7 s. 08:45 Džiunglių kny-
ga 1. 38 s. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, 
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 La-
bas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:10 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Įdo-
miausios pasaulio keistenybės. 3 d. 
Andrea Buffery. (subtitruota). 13:05 
Pasaulio dokumentika. Laukinė Alias-
kos gamta. 3 d. Žiema. 14:05 Džesika 
Flečer. N-7. 3, 4 s. 15:45 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 16:00 Klau-
simėlis.lt. 16:30 Sveikinimų koncertas. 
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 18:30 
Šiandien. (su vertimu į gestų kalbą). 
18:45 Sportas. 18:48 Orai. 18:55 Bė-
dų turgus. (Subtitruota). 19:40 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 21:00 „Eurovizija 2017“. Naciona-
linė atranka. 22:50 Trumposios žinios. 
22:55 Premjera. Draugo kailyje. N-14. 
(subtitruota). 00:50 Trumposios žinios. 
00:55 Pasaulio dokumentika. Įdomiau-
sios pasaulio keistenybės. 3 d. Andrea 
Buffery. (subtitruota, kart.). 01:50 Pa-
saulio dokumentika. Laukinė Aliaskos 
gamta. 3 d. Žiema. (kart.). 02:45 Dže-
sika Flečer. N-7. 3, 4 s. (kart.). 04:20 
Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 04:45 
Lietuvos patriotai. Bendruomenių tur-
nyras. (kart.).

Sekmadienis, sausio 29 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. (kart.). 06:35 

Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 
07:30 Šventadienio mintys. 08:00 Gim-
toji žemė. 08:30 Ryto suktinis su Zi-
ta Kelmickaite. 09:00 Premjera. To-
botai 1. 1 s. 09:25 Džiunglių knyga 1. 
39 s. 09:35 Premjera. Auklė Mun. 15 
s. 09:45 Premjera. Šikšnosparnis Pa-
tas. 10 s. 10:00 Gustavo enciklopedi-
ja. (Subtitruota). 10:30 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai. 11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. 
Erdvės. Pasaulio žavesys. 11 d. Japo-
nija. Prie istorijos ištakų. (subtitruota). 
13:00 Pasaulio dokumentika. Stebinan-
tys gyvūnai. (subtitruota). 14:00 Puaro. 
N-7. 9/3 s. 15:45 Žinios. Orai (su verti-
mu į gestų kalbą). 16:00 Laisvės vėliav-
nešiai. 16:30 Karinės paslaptys. 17:15 
Lietuvos patriotai. Bendruomenių tur-
nyras. (kart.). 18:30 Šiandien. (su verti-
mu į gestų kalbą). 18:50 Sportas. 18:53 
Orai. 19:00 Teisė žinoti. 19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 21:00 Premjera. Giminės. Gyve-
nimas tęsiasi 3. 1 s. 21:50 Trumposios 
žinios. 21:55 Premjera. Marija Antuane-
tė. N-14. 23:55 Trumposios žinios. 24:00 
Kino žvaigždžių alėja. Po šėtono saule. 
N-14. (subtitruota, kart.). 01:35 Pasau-
lio dokumentika. Erdvės. Pasaulio žave-
sys. 11 d. Japonija. Prie istorijos ištakų. 
(subtitruota, kart.). 02:30 Pasaulio do-
kumentika. Stebinantys gyvūnai. (sub-
titruota, kart.). 03:20 Puaro. N-7. 9/3 s. 
(kart.). 05:05 Savaitė. (kart.).

Pirmadienis, sausio 23 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (13). N-7. 06:40 Nuotykių 
metas (2). N-7. 06:55 Simpsonai (3). 
N-7. 07:25 Simpsonai (4). N-7. 07:55 
Gero vakaro šou. N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2512). N-7. 10:00 Sila. Ke-
lias namo (79). N-7. 11:55 Ekstrasensų 
mūšis. N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (45). N-7. 13:30 Simpsonai (5). 
N-7. 14:00 Simpsonai (6). N-7. 14:25 
Pažadėtoji (1037). N-7. 15:00 Paža-
dėtoji (1038). N-7. 15:30 Itališka mei-
lė (103). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai (28). 
N-7. 20:00 Apie mus ir Kazlauskus. 
N-7. 21:00 Bruto ir Neto (9). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Karo sąmoks-
las. N-14. 00:20 Raitelis be galvos (4). 
N-14. 01:15 Naujokė (12). N-7. 01:45 
Naujokė (13). N-7. 02:10 Trapučio par-
kas (11). N-14.

Antradienis, sausio 24 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (1). N-7. 06:55 Simpsonai 
(5). N-7. 07:25 Simpsonai (6). N-7. 
07:55 Rezidentai (28). N-7. 08:25 Bru-
to ir Neto (9). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2518). N-7. 10:00 TV Pagal-
ba. N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(46). N-7. 13:30 Simpsonai (7). N-7. 
14:00 Simpsonai (8). N-7. 14:25 Pa-
žadėtoji (1039). N-7. 15:00 Pažadė-
toji (1040). N-7. 15:30 Itališka meilė 
(104). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai (29). 
N-7. 20:00 Prieš srovę. N-7. 21:00 
Bruto ir Neto (10). N-7. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Užstrigusi paauglystė-
je. N-7. 00:35 Raitelis be galvos (5). 
N-14. 01:30 Naujokė (14). N-7. 01:55 
Naujokė (15). N-7. 02:20 Trapučio par-
kas (12). N-14.

Trečiadienis, sausio 25 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (3). N-7. 06:55 Simpsonai 
(7). N-7. 07:25 Simpsonai (8). N-7. 
07:55 Rezidentai (29). N-7. 08:25 Bru-
to ir Neto (10). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2519). N-7. 10:00 TV Pagalba. 
N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis. N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (47). 
N-7. 13:30 Simpsonai (9). N-7. 14:00 
Simpsonai (10). N-7. 14:25 Pažadėtoji 
(1041). N-7. 15:00 Pažadėtoji (1042). 
N-7. 15:30 Itališka meilė (105). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (30). N-7. 20:00 
Gero vakaro šou. N-7. 21:00 Bruto ir 
Neto (11). N-7. 21:30 TV3 vakaro ži-
nios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 
orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Delta 
Force 3. 00:50 Raitelis be galvos (6). 
N-14. 01:40 Naujokė (16). N-7. 02:05 
Naujokė (17). N-7.

Ketvirtadienis, sausio 26 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (5). N-7. 06:55 Simpsonai 
(9). N-7. 07:25 Simpsonai (10). N-7. 
07:55 Rezidentai (30). N-7. 08:25 Bru-
to ir Neto (11). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2520). N-7. 10:00 TV Pagalba. 
N-7. 12:00 Ekstrasensų mūšis. N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (48). 
N-7. 13:30 Simpsonai (11). N-7. 14:00 
Simpsonai (12). N-7. 14:25 Pažadėtoji 
(1043). N-7. 15:00 Pažadėtoji (1044). 
N-7. 15:30 Itališka meilė (106). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (31). N-7. 20:00 
Farai. N-7. 21:00 Bruto ir Neto (12). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Bai-
keriai. N-7. 00:50 Raitelis be galvos (7). 
N-14. 01:40 Naujokė (18). N-7. 02:05 
Naujokė (19). N-7.

Penktadienis, sausio 27 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (6). N-7. 06:40 Nuo-
tykių metas (7). N-7. 06:55 Simpsonai 
(11). N-7. 07:25 Simpsonai (12). N-7. 
07:55 Rezidentai (31). N-7. 08:25 Bru-
to ir Neto (12). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2521). N-7. 10:00 TV Pagalba. 
N-7. 12:00 Ekstrasensų mūšis. N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (49). 
N-7. 13:30 Simpsonai (13). N-7. 14:00 
Simpsonai (14). N-7. 14:25 Pažadėtoji 
(1045). N-7. 15:00 Pažadėtoji (1046). 
N-7. 15:30 Itališka meilė (107). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 M.A.M.A. apdovanojimai. 
N-7. 23:00 Tedis. N-14. 01:10 Kasan-
dros prakeiksmas. N-7.

Šeštadienis, sausio 28 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (18). 07:00 Transforme-
riai. Maskuotės meistrai (7). N-7. 07:30 

Pirmadienis, sausio 23 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (48). 07:05 „Tomo ir Džerio 
pasakos“ (7). 07:30 „Kiaulė, Ožka, Ba-
nanas ir Svirplys“ (13). 07:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (115). N-7. 08:50 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (116). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, 
kaip yra. N-7. 11:40 24 valandos (kart.). 
N-7. 12:40 Bus visko (kart.). 13:35 Būk 
mano meile! N-7. 14:30 „Nakties karalie-
nė“ (7). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17:35 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:25 Nuo... Iki... 21:30 Ži-
nios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Raudonojo spalio 
medžioklė. N-7. 00:55 „Mentalistas“ (11). 
N-7. 01:50 „Strėlė“ (5). N-7. 02:40 „De-
tektyvė Džonson“ (13). N-7.

Antradienis, sausio 24 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (49). 07:05 „Tomo ir Dže-
rio pasakos“ (8). 07:30 „Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys“ (14). 07:55 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (117). N-7. 
08:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(118). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 24 va-
landos (kart.). N-7. 12:45 KK2 (kart.). 
N-7. 13:35 Būk mano meile! N-7. 14:30 
„Nakties karalienė“ (8). N-7. 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 
Anapus nežinomybės. N-7. 21:30 Ži-
nios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Naktinis reisas. 
N14. 23:50 „Mentalistas“ (12). N-7. 
00:45 „Strėlė“ (6). N-7. 01:35 „Detek-
tyvė Džonson“ (14). N-7.

Trečiadienis, sausio 25 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (50). 07:05 „Tomo ir Džerio 
pasakos“ (9). 07:30 „Kiaulė, Ožka, Bana-
nas ir Svirplys“ (15). 07:55 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (119). N-7. 08:50 „Volke-
ris, Teksaso reindžeris“ (120). N-7. 09:50 
24 valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. 
N-7. 11:40 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:45 
KK2 (kart.). N-7. 13:35 Būk mano meile! 
N-7. 14:30 „Nakties karalienė“ (9). N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, 
kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 PREM-
JERA Blogiausias Lietuvos vairuotojas 2. 
N-7. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Maksi-
mali rizika. N14. 00:15 „Mentalistas“ (13). 
N-7. 01:10 „Strėlė“ (7). N-7. 02:05 „Detek-
tyvė Džonson“ (15). N-7.

Ketvirtadienis, sausio 26 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (51). 07:05 „Tomo ir Dže-
rio pasakos“ (10). 07:30 „Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys“ (16). 07:55 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (121). N-7. 
08:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(122). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 Yra, 
kaip yra (kart.). N-7. 12:45 KK2 (kart.). 
N-7. 13:35 Būk mano meile! N-7. 14:30 
„Nakties karalienė“ (10). N-7. 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 Valanda su Rū-
ta. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS 16 
kvartalų. N-7. 00:15 „Mentalistas“ (14). 
N-7. 01:10 „Strėlė“ (8). N-7. 02:00 Svei-
katos ABC televitrina (kart.).

Penktadienis, sausio 27 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Visatos broliai“ (52). 07:05 „Tomo ir 

Džerio pasakos“ (11). 07:30 „Kiau-
lė, Ožka, Bananas ir Svirplys“ (17). 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(123). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (124). N-7. 09:50 24 va-
landos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:40 
Nuo... Iki... (kart.) 13:35 Būk mano mei-
le! N-7. 14:30 „Nakties karalienė“ (11). 
N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 
penktadienis. N-7. 21:00 Tik nesijuok. 
N-7. 22:00 Keršto valanda. N14. 23:30 
PREMJERA Mirčių kolekcionierius 2. S. 
01:10 16 kvartalų (kart.). N-7.

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

„Tomo ir Džerio pasakos“ (10) (kart.). 
06:55 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svir-
plys“ (15) (kart.). 07:20 „“Nickelode-
on“ valanda. Žuviukai burbuliukai“ (2). 
07:45 „Žybsnis ir stebuklingos maši-
nėlės“ (39). 08:10 „Sandžėjus ir Krei-
gas“ (20). 08:35 „Kiaulė, Ožka, Bana-
nas ir Svirplys“ (17) (kart.). 09:00 „To-
mo ir Džerio šou“ (23). 09:30 „Ponas 
Bynas“ (22). 10:00 KINO PUSRYČIAI 
Nevykėlis Tarzanas. 11:40 Kaukės sū-
nus. 13:30 Žandaras iš San Tropezo. 
N-7. 15:30 Turi mylėti šunis. N-7. 17:30 
Bus visko. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS. 
PREMJERA Džekas milžinų nugalėto-
jas. N-7. 21:40 Medalionas. N-7. 23:25 
Madėjos liudytojų apsauga. N-7. 01:35 
Keršto valanda (kart.). N14.

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

„Tomo ir Džerio pasakos“ (11) (kart.). 
06:55 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svir-
plys“ (16) (kart.). 07:20 „“Nickelode-
on“ valanda. Žuviukai burbuliukai“ (3). 
07:45 „Žybsnis ir stebuklingos mašinė-
lės“ (40). 08:10 „Denis Vaiduokliukas“ 
(52). 08:35 „Tomo ir Džerio šou“ (24). 
09:00 Sveikatos ABC televitrina. 09:30 
„Peliukas Stiuartas Litlis“ (2). 10:00 KI-
NO PUSRYČIAI Knygų valdovas. 11:20 
Sugalvok norą. N-7. 13:05 Šnipas ne 
savo noru. N-7. 14:55 10 000 dienų. 
N-7. 16:40 Ne vienas kelyje. 17:20 Te-
leloto. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 Žvaigždžių duetai. 
SUPERFINALAS. Tiesioginė translia-
cija. 23:00 PREMJERA Didvyrių bū-
rys. N14. 01:00 Trečias žmogus. N14. 
03:25 Medalionas (kart.). N-7.

Pirmadienis, sausio 23 d. 
06:15 Sveikatos ABC televitrina. 

06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (15). 
N-7. 07:35 „Tokia tarnyba“ (21) (kart.). 
N-7. 08:25 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ 
(7) (kart.). N-7. 09:20 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 10:15 „Kas žudikas?“ 
(10) (kart.). N-7. 11:15 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (35) (kart.). N-7. 12:10 „Pro-
kurorų patikrinimas“ (345) (kart.). N-7. 
13:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
14:10 „Diagnozė - žmogžudystė“ (21). 
N-7. 15:05 „Tokia tarnyba“ (22). N-7. 
15:55 „Prokurorų patikrinimas“ (346). 
N-7. 17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 „Sudužusių ži-
bintų gatvės“ (36). N-7. 19:30 Farų karai. 
Rusiška ruletė. I dalis. N-7. 20:30 Farai. 
N-7. 21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (45). 
N-7. 21:30 10 balų žemės drebėjimas. 
N-7. 23:10 Superbombonešis. Naikinti 
viską (kart.). N-7. 01:15 „Džeikas, Storu-
lis ir šuo“ (15) (kart.). N-7. 02:05 „Sekso 
magistrai“ (1) (kart.). N14. 03:05 „Sek-
so magistrai“ (2) (kart.). N14. 04:00 Visi 
vyrai - kiaulės... 2 (45) (kart.). N-7. 04:25 
„Džekas Hana kviečia į gamtą“ (5) (kart.). 
04:45 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ 
(6) (kart.). 05:05 „Džekas Hana kviečia 
į gamtą“ (7) (kart.). 05:25 „Džekas Ha-
na kviečia į gamtą“ (8) (kart.).

Antradienis, sausio 24 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(16). N-7. 07:35 „Tokia tarnyba“ (22) 
(kart.). N-7. 08:25 „Farų karai“ (13) 
(kart.). N-7. 09:20 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 10:15 „Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos“ (13) (kart.). N-7. 
11:15 „Sudužusių žibintų gatvės“ (36) 
(kart.). N-7. 12:10 „Prokurorų patikrini-
mas“ (346) (kart.). N-7. 13:15 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 14:10 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (22). N-7. 15:05 „To-
kia tarnyba“ (23). N-7. 15:55 „Prokurorų 
patikrinimas“ (347). N-7. 17:00 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (37). N-7. 
19:30 Farų karai. Rusiška ruletė. II dalis. 
N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 Visi vyrai - 
kiaulės... 2 (46). N-7. 21:30 Trise valti-
mi. Gamtos šauksmas. N-7. 23:15 10 ba-
lų žemės drebėjimas (kart.). N-7. 00:50 
„Džeikas, Storulis ir šuo“ (16) (kart.). N-7. 
01:40 „Dalasas“ (1). N-7. 02:35 „Penk-
toji pavara“ (3). 03:20 Visi vyrai - kiau-
lės... 2 (46) (kart.). N-7. 03:45 „Penktoji 
pavara“ (2) (kart.).

TV3

LNK

BTV

Vėžliukai nindzės (17). 08:00 Ančiukų 
istorijos (19). 08:30 Kempas ir draugai. 
09:00 Virtuvės istorijos. 09:30 Grožio 
mėnuo. N-7. 10:00 Pasaulis pagal mo-
teris. 10:30 Svajonių ūkis. 11:00 Mu-
nis - mažasis mėnulio globėjas. 12:40 
Nuotakos tėvas 2. N-7. 14:50 Armijo-
je. N-7. 16:45 Ekstrasensų mūšis. N-7. 
18:30 TV3 žinios (312). 19:15 TV3 
sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Euro-
jackpot. 19:30 Garfi ldas 2. 21:10 Pa-
grobimas 3. N-14. 23:30 Gelbstint ei-
linį Rajaną. N-14.

Sekmadienis, sausio 29 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (19). 07:00 Transforme-
riai. Maskuotės meistrai (8). N-7. 07:30 
Vėžliukai nindzės (18). 08:00 Ančiukų 
istorijos (20). 08:30 Madagaskaro pin-
gvinai (4). N-7. 09:00 Mamyčių klubas. 
09:30 Penkių žvaigždučių būstas. 10:00 
Svajonių sodai. 11:00 Teisinguolis Da-
dlis. N-7. 12:30 Spąstai tėvams. Me-
daus mėnuo Havajuose. 14:20 Hači-
ko. Šuns istorija. 16:15 Simpsonai (8). 
N-7. 16:45 Ekstrasensų mūšis. N-7. 
18:00 Raudonas kilimas. 18:30 TV3 
žinios (312). 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Lietuvos talentai. N-7. 
22:00 Didelės akys. N-7. 00:15  Melas 
ir iliuzijos. N-14.

LRT
Trečiadienis, sausio 25 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(17). N-7. 07:35 „Tokia tarnyba“ (23) 
(kart.). N-7. 08:25 „Farų karai“ (14) 
(kart.). N-7. 09:20 „Paskutinis faras“ 
(2) (kart.). N-7. 10:20 „Mistinės istori-
jos“ (59) (kart.). N-7. 11:15 „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (37) (kart.). N-7. 12:10 
„Prokurorų patikrinimas“ (347) (kart.). 
N-7. 13:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 14:10 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(1). N-7. 15:05 „Tokia tarnyba“ (24). N-7. 
15:55 „Prokurorų patikrinimas“ (348). 
N-7. 17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 „Sudužusių ži-
bintų gatvės“ (38). N-7. 19:30 Farų ka-
rai. Rusiška ruletė. III dalis. N-7. 20:30 
Savaitės kriminalai. N-7. 21:00 Visi vy-
rai - kiaulės... 2 (46). N-7. 21:30 Kongas. 
N-7. 23:35 Trise valtimi. Gamtos šauks-
mas (kart.). N-7. 01:10 „Džeikas, Storu-
lis ir šuo“ (17) (kart.). N-7. 02:00 „Dala-
sas“ (2). N-7. 02:40 „Penktoji pavara“ (4). 
03:25 Visi vyrai - kiaulės... 2 (46) (kart.). 
N-7. 03:50 „Penktoji pavara“ (3) (kart.).

Ketvirtadienis, sausio 26 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (18). 

N-7. 07:35 „Tokia tarnyba“ (24) (kart.). 
N-7. 08:25 „Farų karai“ (15) (kart.). N-7. 
09:20 „Paskutinis faras“ (3) (kart.). N-7. 
10:20 „Mistinės istorijos“ (60) (kart.). N-7. 
11:15 „Sudužusių žibintų gatvės“ (38) 
(kart.). N-7. 12:10 „Prokurorų patikrini-
mas“ (348) (kart.). N-7. 13:15 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 14:10 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (2). N-7. 15:05 „To-
kia tarnyba“ (25). N-7. 15:55 „Prokuro-
rų patikrinimas“ (349). N-7. 17:00 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (39). 
N-7. 19:30 Farų karai. Rusiška ruletė. 
IV dalis. N-7. 20:30 Gyvenimiškos isto-
rijos. 21:30 57 keleivis. N-7. 23:10 Kon-
gas (kart.). N-7. 01:05 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (18) (kart.). N-7. 01:55 „Dalasas“ 
(3). N-7. 02:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(21) (kart.). N-7. 03:25 „Diagnozė - žmog-
žudystė“ (22) (kart.). N-7. 04:10 Savaitės 
kriminalai (kart.). N-7.

Penktadienis, sausio 27 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(19). N-7. 07:35 „Tokia tarnyba“ (25) 
(kart.). N-7. 08:25 „Farų karai“ (16) 
(kart.). N-7. 09:25 „Nikonovas ir Ko“ (3). 
N-7. 10:20 „Nikonovas ir Ko“ (4). N-7. 
11:15 „Sudužusių žibintų gatvės“ (39) 
(kart.). N-7. 12:10 „Prokurorų patikrini-
mas“ (349) (kart.). N-7. 13:15 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 14:10 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (3). N-7. 15:05 „To-
kia tarnyba“ (26). N-7. 15:55 „Prokuro-
rų patikrinimas“ (350). N-7. 17:00 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (40). 
N-7. 19:30 „Amerikietiškos imtynės“ (3). 
N-7. 20:30 „Amerikietiškos imtynės“ (3). 
N-7. 21:30 Mirtinas ginklas 4. N-7. 23:55 
57 keleivis (kart.). N-7. 01:30 „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (19) (kart.). N-7. 02:20 
„Dalasas“ (4). N-7. 03:05 Mirtinas gin-
klas 4 (kart.). N-7. 05:05 „Nikonovas ir 
Ko“ (3) (kart.). N-7.

Šeštadienis, sausio 28 d. 
06:15 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(1) (kart.). N-7. 07:10 „Diagnozė - žmog-
žudystė“ (2) (kart.). N-7. 08:05 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (3) (kart.). N-7. 09:00 
Autopilotas. 09:30 Apie žūklę. 10:00 
„Blogas šuo!“ (3). 11:00 Galiūnų varžy-
bos. 12:00 „Mistinės istorijos“ (62). N-7. 
12:55 „Mistinės istorijos“ (63). N-7. 13:55 
„Mistinės istorijos“ (64). N-7. 14:55 „Va-
nity Fair. Visiškai slaptai“ (8). N-7. 15:50 
„Kas žudikas?“ (11). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 17:55 „Paskutinis 
faras“ (4). N-7. 19:00 Savaitės krimina-
lai (kart.). N-7. 19:30 PREMJERA Mu-
zikinis iššūkis. 21:30 MANO HEROJUS 
Vienišas vilkas Makveidas. N14. 23:40 
AŠTRUS KINAS Paslaptingas langas. 
N-7. 01:25 „Dalasas“ (4) (kart.). N-7. 
02:10 „Dalasas“ (3) (kart.). N-7. 02:55 
Muzikinis iššūkis (kart.). 04:30 „Kas žu-
dikas?“ (11) (kart.). N-7.

Sekmadienis, sausio 29 d. 
06:35 Galiūnų varžybos. Lietuvos 

rinktinė-Pasaulio rinktinė. Alytus (kart.). 
07:30 Sveikatos kodas. 08:30 Tauro ra-
gas. N-7. 09:00 „Viena už visus“ (112). 
N-7. 09:30 „Viena už visus“ (113). N-7. 
10:00 „Viena už visus“ (114). N-7. 10:30 
„Blogas šuo!“ (4). 11:30 „Džekas Hana 
kviečia į gamtą“ (9). 12:00 „Džekas Hana 
kviečia į gamtą“ (10). 12:30 „Džekas Ha-
na kviečia į gamtą“ (11). 13:00 „Džekas 
Hana kviečia į gamtą“ (12). 13:30 Svei-
kinimai. 15:50 „Kas žudikas? Baudžia-
mosios bylos“ (14). N-7. 16:55 Muchta-
ro sugrįžimas. N-7. 17:55 „Paskutinis 
faras“ (5). N-7. 19:00 Mano tėtis - Skru-
džas. 20:45 Įstatymo tarnai. N-7. 23:15 
„Sekso magistrai“ (3). N14. 00:20 „Sekso 
magistrai“ (4). N14. 01:25 Vienišas vilkas 
Makveidas (kart.). N14. 03:10 Paslaptin-
gas langas (kart.). N-7. 04:40 Mano tėtis 
- Skrudžas (kart.).
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Neįgalieji 
pasaulyje

Mokyklose beveik iš visų 
(90 proc.) autizmo spek-
tro sutrikimų vaikų juo-
kiamasi, tyčiojamasi. Ket-
virtadalis tokių mokslei-
vių turi atlaikyti ir �izi-
nę prievartą. Tokie skai-
čiai pateikiami Varšuvos 
ir Poznanės mokslininkų 
atliktame tyrime. Išsa-
mios anketos, atviri pokal-
biai atskleidė nemalonų 
vaizdą. Kitokie vaikai pa-
smerkti tapti aukomis net 
ir mokykloje, nes nemoka 
bendrauti, neturi draugų.

Šilutės miškų urėdija šį projektą 
baigė įgyvendinti 2016-ųjų pa-
baigoje. Naujojo lentomis grįsto 
tako ilgis – 150 metrų, plotis – 
1,5 metro. Tako kraštuose įreng-
ti specialūs mediniai borteliai, 
saugantys, kad neįgaliųjų vežimė-
liai nenuslystų nuo šiek tiek virš 
žemės paviršiaus ant betoninių 
stulpelių pakelto tako. Šis takas 
sujungtas su 2013 metais pasta-
tytu mediniu tilteliu per užpel-
kėjusią vietą ir suteikia galimybę 
neįgaliesiems nuvažiuoti savo ve-
žimėliais iki apžvalgos aikštelės, 
iš kurios puikiai matosi garsioji 
Raganų eglė.

Raganų eglė – vienas iš de-
šimties įspūdingiausių Lietu-
vos medžių, kurį verta pamatyti. 
Šis gamtos paminklas auga Vil-
kyškių miške. Eglės amžius ga-
li siekti apie 170 metų. Eglė tu-
ri 17 kamienų. Medis yra 32,5 
m aukščio, kamieno apimtis 1 
met ro aukštyje, ties išsišakoji-
mu – 5,1 metro.

Įrengtas takas pagerino są-
lygas patekti prie eglės visiems 
žmonėms, nes anksčiau tekdavo 
pėdinti paprastu miško takeliu. 
„Minčių įrengti taką iki Raganų 
eglės turėjome jau anksčiau. La-
bai džiaugiamės, kad tuos planus 
pavyko įgyvendinti, pasitelkus 
rekreacijai ir gamtos paminklų 
priežiūrai skirtas lėšas. Darbus, 
kurie atsiėjo apie 14 tūkstančių 
eurų, laimėjusi konkursą, atli-
ko UAB „Tomresta“ iš Tauragės 
rajono“, – džiaugėsi Šilutės miš-
kų urėdas Vaidas Bendaravičius.

Jam pritarė Rambyno regio -
ninio parko direktorė Diana 
Milašauskienė, mat tai pirmas 
gamtos paminklas šiame parke, 
prie kurio patogiai gali priva-
žiuoti neįgalieji. Kartu tai sėk-
mingo bendradarbiavimo pa-
vyzdys.

D. Milašauskienė sakė, kad 
Raganų eglė sulaukė ypatingo 
dėmesio po tarptautinės turiz-
mo ir aktyvaus laisvalaikio paro-
dos ADVENTUR, kurios metu bu-
vo renkamas Lietuvos metų me-
dis. Raganų eglė užėmė antrąją 
vietą šalyje, pirmenybę užleidu-
si Stelmužės ąžuolui.

Po Lietuvos medžio rinkimų 
gerokai padidėjo prie eglės atva-
žiuojančių turistų srautas. Teko 
labiau pasirūpinti ir patogia pri-
eiga, ir pačia Raganų egle. Kar-
tais ši skarotoji vadinama ,,Raga-
nų šluota“. Tokį vardą dėl formos 
panašumo į šluotą apie 1960-uo-
sius jai davė mokslininkė Euge-
nija Šimkūnaitė.

Naujasis takas baigiasi ap-
žvalgos aikštele, iš kurios pato-
gu apžvelgti eglę, fotografuoti ir 
fotografuotis. Čia pat įrengtas in-
formacinis stendas.

Galbūt sėkmingas Šilutės 
miškų urėdijos ir Rambyno re-
gioninio parko bendradarbiavi-
mas prasitęs tvarkant Vilkyškių 
ąžuolų alėją. Čia taip pat reikė-
tų sudaryti patogesnes sąlygas 
neįgaliesiems. Lėšų šiems dar-
bams tikimasi iš 2014–2020 me-
tų ES struktūrinių fondų para-
mos prog ramos.

Lentomis grįstas takas veda iki pat 
Raganų eglės

Vaidotas Vilkas tinklalapyje www.pamarys.eu rašo apie tai, kad 
Pagėgių savivaldybės Vilkyškių miške augančią unikalią daugia-
kamienę Raganų eglę jau gali pasiekti neįgalieji. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąVaikai su autizmo 
požymiais dažnai kenčia 

nuo patyčių

Druskininkų Snow arenoje sau-
sio pradžioje startavo nacionali-
nė neįgaliųjų slidinėjimo progra-
ma „Mes įgalūs slidinėti“. Pirmo-
je, reprezentacinėje, treniruotėje 
patyrusių Snow arenos ir Dru Ski 
School instruktorių Artūro Bikulč 
ir Aleksandro Dragino vadovau-
jami su specialiai neįgaliesiems 
pritaikyta įranga slidinėjimo tra-
są išbandė gausus entuziastų bū-
rys iš Vilniaus, Šiaulių, Kretingos, 
Varėnos, Lazdijų ir Šilalės. Lydimi 
savivaldybių organizacijų atsto-
vų 18 skirtingas negalias turin-
čių žmonių turėjo galimybę po 
du kartus nusileisti nuo pagrin-
dinės 460 m ilgio ir 50 m pločio 
trasos. Daugumai tai buvo pirma 
tokia patirtis. „Tai nerealu, noriu 
dar. Labai patiko skrieti nuo to-
kio didelio kalno, noriu sugrįžti 
čia ir treniruotis toliau!“, – džiau-
gėsi Edvinas iš Šilalės. Tolimes-
niuose etapuose bus dirbama in-
dividualiai, treniruotės truks apie 
valandą. 

Slidinėjimas įtrauktas į paro-
limpinių žiemos žaidynių – aukš-
čiausio lygio neįgaliųjų varžy-
bų – programą, vyksta neįgalių-

jų sportininkų pasaulio slidinėji-
mo čempionatai, specialioji (su-
trikusio intelekto sportininkų) 
žiemos olimpiada, tarptautinės 
neįgaliųjų slidinėjimo varžybos. 
Vieni neįgalieji dalyvauja slidi-
nėjimo lenktynėse lyguma arba 
raižyta vietove įveikdami tam 
tikro ilgio nuotolius, o kiti pa-
sirenka kalnų slidinėjimą. „Už-
sienyje neįgaliųjų slidinėjimas 
labai stipriai pažengęs į priekį. 
Galime pasidžiaugti, kad ir Lie-
tuvoje yra gana puikiai monosli-
des valdančių žmonių, bet jų vie-
netai. Vienas iš jų – Aleksandras 
Pacevičius. Paverskime negalią 
galia, griaukime sienas“, – sakė 
Druskininkų Snow arenos pro-
jektų vadovas Saulius Bagdonas. 
Druskininkų Snow arena, glau-
džiai bendradarbiaudama su 
Lietuvos miestų savivaldybėmis, 
pasitelkdama profesionalius ins-
truktorius ir šiuolaikinę įrangą, 
įgyvendindama programą „Mes 
įgalūs slidinėti“ sieks pasėti šio 
sporto virusą tarp visos šalies 
neįgaliųjų. Juolab sąlygos tam 
idealios – sniegas užtikrinamas 
365 dienas per metus.

Neįgalieji iš visos Lietuvos išbandė 
įdomią veiklą

Portale lrytas.lt skaitome informaciją apie sudaromas galimybes 
neįgaliesiems slidinėti. 

Neturintiems galūnių Angli-
jos vaikams nuo šiol iš na-

cionalinės sveikatos tarnybos 
skiriami nauji specialūs spor-
tiniai bėgimo ir plaukimo pro-
tezai siekiant, kad jie užaugtų 
kuo aktyvesni ir ateityje taptų 
parolimpiečiais. Tam buvo su-
kurtas fondas, kuriame sporti-
niams protezams pirkti numa-
tyta1,5 mln. svarų. 

Sveikatos sekretorius Dže-
remis Hantas, pristatydamas 
inicia tyvą, pasakė: „Kiekvienas 
vaikas turi turėti galimybę spor-
tuoti. Ši investicija užtikrins vai-
kams, kurie arba gimė be galū-

nių, arba prarado jas, galimybę 
gyventi aktyvų gyvenimą.“ 

Trylikamečiui Benui iš Brai-
tono buvo nupirktas bėgiojimui 
skirtas sportinis protezas, o kitam 
vaikui iš Kambrijos – vandenyje 
judėti padedanti galūnė, atver-
sianti jam galimybę plaukioti su 
draugais paplūdimyje ar baseine. 

Beno mama sako: „Mums la-
bai malonu matyti, koks jis bu-
vo partenkintas, matuodamasis 
naująjį protezą. Britų parolim-
piečių pergalės Beną įkvėpė, jis 
žada ir pats to siekti. Su naujuo-
ju protezu Benas gali žaisti futbo-
lą ir bėgioti. Aš tikiuosi, kad tokia 

galimybe galės pasinaudoti dau-
giau vaikų ir jaunuolių.“ 

Idėjos sukurti tokį fondą inicia-
torė buvo Sara Hope, kurios dukra 
Poliana prarado dešinę koją būda-
ma vos dvejų, kai ją, einančia šali-
gatviu, partrenkė autobusas. Pasak 
mamos, tokiems vaikams, kaip Po-
liana, bėgimo protezas yra gyvy-
biškai svarbus, jis padaro jų gyve-
nimą lengvesnį. Poliana dabar gali 
šokti ir žaisti su draugais. 

Amputantų bendruomenė vai-
kų protezų fondą pasveikino kaip 
pozityvų žingsnį didesnės tokių 
vaikų socialinės įtraukties link. 

„Bičiulystės“ inf. 

Neįgaliųjų 
sportas

Vaikams – sportiniai 
protezai 

Atrinko pačius 
sveikiausius

Kaip Lenkijoje sekasi vai-
kams, turintiems lengvų autiz-
mo požymių? Jie nedaug skiriasi 
nuo kitų, tad galėtų nesunkiai in-
tegruotis į visuomenę. Deja, jiems 
nesaldu. Sunkiai kontaktuoja, 
neranda draugų, patiria didžiulį 
stresą paprastose situacijose, kai 
reikia pakalbėti telefonu ar išeiti 
laukan pabendrauti su kaimynais 
ar pažįstamais.

Ekspertai tyrė ne tik vaikus, 
bet ir jų tėvelius, taip pat – jau 
užaugusius asmenis su raidos su-
trikimais. Jiems rūpėjo išsiaiškin-
ti, ar tie vaikai, kurie autizmo pa-
liesti nedaug ir turi gerų galimy-
bių pritapti visuomenėje, iš tiesų 
drąsiai ir tvirtai žengia į ateitį?

Anketas užpildė 129 neįgalie-
ji ir 360 tėvų. Su visais dar buvo 
daug bendraujama individualiai 
ir grupėse. Tyrimuose aktyviai 
dalyvavo Varšuvos universiteto 
psichologai, Poznanės kūno kul-
tūros akademijos darbuotojai, vi-
suomenės inovacijų centro „Mary 
ir Max“ atstovai.

Rezultatai – liūdni. 51 proc. 
apklaustų vaikų sakė, kad norė-
tų pažinti daugiau žmonių, o 76 
proc. prisipažino, kad apskritai 
neturi artimų pažįstamų. Pasta-
rieji norėtų lankyti paramos gru-
pes, bet neturi galimybių (per 
daug kainuoja, gyvenamoje vieto-
je nėra specialistų, yra laikomi ne-
tinkamais tokiems kontaktams).

Kaip sekasi mokykloje?
Autistiški moksleiviai teigia-

mai įvertino bendravimą su moky-
tojais ir savo pasiekimus moksle. 

Deja, 90 proc. apklaustų mokslei-
vių pripažino, kad „kartais“ arba 
„dažnai“ jiems tenka patirti ben-
dramokslių patyčių. Kas ketvirtas 
nurodė esąs mušamas ir stumdo-
mas. Kiti užsiminė apie pajuokas, 
daiktų gadinimą, šmeižimą.

Kontrolinėje grupėje, kurio-
je buvo tiriami vaikai be autiz-
mo požymių, patyčių sakė patyrę 
66 proc. moksleivių. Apie �izines 
priekabes ar mušimą neužsiminė 
nė vienas. Taigi išvada – vaikai su 
autizmo požymiais 1,5–2 kartus 
labiau pasmerkti patyčioms.

Siūlosi tapti draugais
Neįgalių vaikų edukacijos 

specialistas dr. Pavelas Kubickis 
sako: „Neįgaliems vaikams len-
gva tapti atpirkimo ožiais, nes 
jie turi bendravimo problemų, o 
neadekvatus elgesys provokuoja 
kitų vaikų neigiamą reakciją. Bet 
prob lema yra didesnė ir giles-
nė. Lenkijos mokyklose apskri-
tai trūksta pakantumo. Bet ku-
ris kitoks pasmerktas tapti auka.“

Anot kitų ekspertų, vaikai su 
autizmo požymiais, pavyzdžiui, 
turintys Aspergerio sindromą, 
nesupranta ironijos, todėl jais 
lengva manipuliuoti.

Tačiau negali sakyti, kad Len-
kijos visuomenei visa tai nerūpi. 
Kiek yra nuveikę „Mary ir Max“ 
savanoriai! Jie vykdo novatorišką 
programą, tampa autistiškų vaikų 
draugais. Savanoriai padeda vai-
kams su autizmo požymiais leis-
ti laisvalaikį, pasiruošti šventėms, 
pavyzdžiui, pasipuošti kambarį, 
iškepti pyragą ar apžiūrėti eglutę 
miesto aikštėje. Užsiregistruoji pa-
gal gyvenamąją vietą, o programos 
organizatoriai suranda tau draugą, 
tinkamą pagal amžių ir interesus. 
Savanoriai įsipareigoja bent 7 mė-
nesius palaikyti ryšį su nauju drau-

gu. Dalyvavusieji tikina: pasikeitė 
ne tik globotiniai, bet ir jie patys.  

Kaip apsaugoti vaikus
Tyrimo išvadose rašoma, kad 

reikia ugdyti tolerantišką visuo-
menę, o sutrikimų turinčius vai-
kus svarbu išmokyti bendrauti su 
kitais žmonėmis. Mokyklose la-
bai daug kas priklauso nuo mo-
kytojų. Kai kuriems iš jų pavyks-
ta savo klasėse sukurti pagarbią 
atmosferą, bet tai – išimtys.

Svarbu nepalikti nuošaly jo-
kio patyčių atvejo. Tuoj pat pri-
valo reaguoti visi – nuo valytojos 
iki direktoriaus. Lygiai taip pat vi-
si turi dalyvauti įtraukiant neįga-
lius vaikus į mokyklos gyvenimą.

Dr. P. Kubickis tikisi, kad gerų 
rezultatų bus galima pasiekti or-
ganizuojant empatijos mokyklė-
les, rodant neįgalių vaikų stiprią-
sias puses, likviduojant klasių su-
siskaldymą, pasitelkiant į pagalbą 
vyresnius moksleivius ir labiau 
patyrusius pedagogus. 

Dažnai teigiamai minima Ge-
ros edukacijos akademija Varšu-
voje. Šioje uždaroje mokykloje 
kiekvienoje klasėje mokosi vai-
kų su autizmo požymiais. Suku-
riamos nedidelės grupės, kurios 
per žaidimus ir aptarimus supa-
žindinamos su ypatingais neįga-
lių vaikų talentais. Atsitinka ir čia 
nemalonių įvykių, bet retai. Jie la-
bai atidžiai išanalizuojami. Neto-
leruojami ir autistiškų vaikų nu-
sižengimai. 

Geros edukacijos akademijos 
direktorius Jacekas Staniševskis 
sako: „Nemokome, kad muštis ir 
plūstis negalima dėl to, kad kaž-
kas kažkur taip nutarė. Pas mus 
nesimušama ir nesiplūstama, nes 
mūsų mokykloje tokios taisyklės.“

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

Geros edukacijos akademija Varšuvoje.
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Prie kūrybos 
šaltinio

Angelo sparnų 
globojama 

Šukės
Sudaužytas veidrodis.
O gal likimas?
Krūva šukių – 
trapios laiko žymės.
Teka kraujas
lyg palietas vynas
iš įskaudintos,
sukruvintos širdies. 

Blizga miniatiūrinės šukelės – 
atšvaitai prabėgusių dienų. 
Nesudėsi – tai ne tavo valioj.
O ir kam? Neaitrinkim žaizdų.
Įsidėk mažytį suvenyrą
prie kuklučių smulkmenų kitų – 
teprimins tau meilę – skaisčią, tyrą – 
težibės krūvelėj pelenų.

Bėga laikas
Bėga laikas lyg upės vanduo...
Nesustoja, nerimsta, banguoja,
neša laivą tolyn nuo krantų
vis tolyn ir tolyn – į pavojus.

Kur nuneš? Kur sustos? Nežinia...
Kapitonas nestovi prie vairo.
Jis paliko pailsęs krante...
Vėjas taršo paliktą vėliavą.

Pavargai? Pailsai? Nesustok!
Nepaliki laivo be vado.
Vėjas, bangos… vanduo… 

vien vanduo…
Laivas kelio atgal neberanda…

Amžinas keleivis
Eini ir eini
atmuštom kruvinom kojom…
Ne smėlio takas –
žvyras ir akmenys.
Už kalno – kalnas,
žemyn – pakalnė,
tu  – skruzdėlytė
ant žemės delno.

Atrodo, bėgtum,
o vis ant vietos,
žolė it šilkas,
akmuo gi kietas.
Neskirta buvo 
po šilką vaikščiot – 
kirminu gimęs
rangysies, šliauši.

Tik nesuklupti, 
tik nepaslysti,
tvirtiesiems skirta
paukščiais skraidyti.
Sparnai užauga…
Didingi siekiai
į priekį veda,
vilioja, kviečia. 

(Ne) būtis
Sako: pasenai, sako: gyvenimas 

baigias
kaip gėlė ar žibuoklė laukuos...
Žemė ilsis – jos patalas snaigės,
baltos snaigės takus tuoj užklos.

Trumpi skrydžiai, akimirkos vienos...
Ar ir tu kaip ta snaigė trapi
greit išnyksi blyškioj mėnesienoj
lyg miražas juodoj nebūty? 

Netiesa! Netiesa! Čia paliksiu – 
šitoj žemėj su medžiais ir 

paukščiais,
čia budėsiu, klausysiuos, čia 

lauksiu
šviesaus ryto virš žemės išauštant.

Lauksiu žalio pavasario svečio
ir pirmųjų žibuoklių pražystant.
Aš – šios žemės dalis, o ne svečias –
čia esu, čia buvau, čia paliksiu.

Danutė KULIAVIENĖ 
Jonava

Ið „Bièiulystës“ bièiuliø  kûrybos

Kalbama, kad Angelą sargą 
turi kiekvienas. Aš to neži-

nau. Bet kad aš jį turiu – faktas! 
Daug sykių tuo įsitikinau, nors 
nesuprantu, kodėl, už ką jis ma-
ne saugo.

Būdama penkerių, pritaikiu-
si momentą, kada visa mūsų šei-
ma (penki broliai ir penkios se-
serys) pietavo, tyliai išsėlinau iš 
namų ir nubėgusi prie vandens 
(gyvenome ant ežero kranto) 
pasiėmiau brolių pamėgtą plau-
kiojimo ratą – pripūstą sunkve-
žimio kamerą – ir atsigulusi ant 
jos išplaukiau į ežerą. Kadangi ra-
tas buvo didelis, o aš ne, gulėda-
ma rėmiausi į jį tik kojų pirštais 
ir pakaušiu. Diena buvo nuosta-
bi, dangus žydras, o debesys ja-
me – fantastinių �igūrų. Žiūrėda-
ma į juos gal ir užmigau. Tai buvo 
palaimos valandėlė tol, kol išgir-
dau: „O Dieve, ją nuplukdė į ežero 
vidurį!“ Kilstelėjau galvą ir, aišku, 
įsmukusi į padangos vidurį, nu-
grimzdau į dugną. Išnirusi pra-
dėjau teškentis, bandžiau pasiek-
ti vis tolstantį ratą. Buvau apim-
ta siaubo… Kai broliai priplaukė 
prie manęs, aš jau pati laikiausi 
ant vandens, jausdama, kad kaž-
kokia jėga mane stumia į krantą. 
Gal tai buvo Angelo sparnai?

Atėjus žiemai, tėtės padaryto-
mis rogutėmis leisdavomės nuo 
kalno iki pat ežero, o ten pasuk-
davome į kitą klonį. Kai sėsti ant 
rogučių atėjo mano eilė (rogutės 
buvo vienos, o mūsų daug), mane 
pasodino priekyje, vyresnėlė se-
suo buvo „vairuotoja“, o tarp ma-
nęs ir jos – mažasis broliukas. Tik 
kad sesuo buvo nedaug už mane 
vyresnė, todėl rogučių nesuvaldė 
ir mes visu greičiu užlėkėme ant 
siauro tiltelio, jungiančio du eže-
riukus, o nuo jo iš beveik dviejų 
metro aukščio smigome į neuž-
šąlantį ežero vandenį po tilteliu. 

Sesuo, sugriebusi broliuką, suge-
bėjo išsiropšti ant ledo pati. O aš 
iš baimės stipriai laikiausi įsitvė-
rusi rogučių, todėl su jomis pani-
rau po ledu. Nėriau visą amžiny-
bę. Nežinau, gal čia vėl pagelbėjo 
Angelas (taip po to visi kalbėjo), 
bet po kurio laiko vanduo mane 
išmetė pro kitą properšą, kur ir 
„sužvejojo“ ėję pro šalį ir viską 
matę žmonės. Kalbėjo, kad aš su 
rogutėmis čiuožiau ežero dugnu 
apie 5 metrus. Ir vėl visi minėjo 
mano gerąjį Angelą sargą, nors aš 
buvau įsitikinusi, kad pati suge-
bėjau išnirti iš po ledo, mat man 
jau ėjo septinti. 

Mano Angelas sargas turė-
jo būti labai dėmesingas ir grei-
tas, nes manęs buvo pilna visur. 
Nors dažnai buvau pavaroma vy-
resniųjų brolių ir seserų, aš daly-
vaudavau visuose jų „žygiuose“, 
ypač kai jie, prisirinkę šovinių, 
(po karo jų buvo pilna visur) su-
kraudavo laužą ir sugulę aplink 
jį laukdavo, kada pradės sprogi-
nėti (karo vaikų žaidimai). Tada 
bėgdavo nuo laužo tolyn į slėp-
tuves. Buvo visko: paauglį kai-
mynų vaiką iš jo slėptuvės namo 
nešėme jau negyvą, draugė buvo 
visą pusmetį apkurtusi, o iš ma-
no brolio kojos kulką traukė chi-
rurgai. O man – nieko! Aš net nė 
karto neiškritau iš jokio medžio, 
nors lenktyniaudavom, kas grei-
čiau ir aukščiau įkops. Dažnai bū-
davau nugalėtoja!

Mano Angelas sargas buvo ne 
tik greitas, galingas, bet ir atlai-
dus. Jis atlaidžiai stebėjo, kaip aš 
rinkausi ne tuos draugus, ne tuos 
mokslus, ne tą profesiją, ne tą gy-
venimo kelią. O kartais aš jį net-
gi išgirsdavau, nes jis turėjo mū-
sų mamos balsą.  

Besimokant septynmetėje į 
mokyklą tekdavo važiuoti trau-
kiniu. Eidavau į stotį geležinke-

Duona
Iš vaivorykščių, žaibų ir vėjų lauko
Parėjau apsvaigęs rugio namine – 
Išsiūbavo laukas savo rugio 

plauksmą.
Pakylėjo duonos kvapą į mane.

Paimu aš duoną – taip šaukiu 
aušrinę.

Iš rasų tas kvapas, iš rugių gėlių.
Ne, ne kraujo aukai ją dangus 

augino –
Taip sakau ir duoną – Ostiją – keliu. 

Atsigręžk gerumu
Iš tylos, iš žvaigždžių,
Iš šlovės debesų,
Iš maldos nebylės
Ta mintis – aš esu.

Iš vainiko džiaugsmų,
Iš visų aukštumų,
Iš nelaimės namų – 
Atsigręžk gerumu. 

***
Vienam jaunystė – šėlas 

neramus,
Kitam – rimties tikrosios metas,
Bet už vaikystės molžemio 

namų
Pasaulis didelis kaip reta.

Vienam pasaulis – ringo arena,
Kitam – usnis jo molžeminė.
Taip tolsta vizijų diena –
Praeis pro juos, jų nepažinus. 

Aušra
Lapus nudažiusi
Medžiu išauga. 
Mėnulio avinas
Iš lėto blykšta,
Kukuoja gegužės,
Net širdį skauda.
Man jų kukavimas – 
Į metų mišką. 

Bronius KONDRATAS
Grigiškės

lio bėgiais beveik kilometrą. Siau-
tė pūga, bridau per sniegą nuna-
rinusi galvą, kol išgirdau mamos 
balsą, liepiantį atsigręžti. Atsigrę-
žusi pamačiau jau visai arti trau-
kinį. Spėjau nusiristi į griovį. Aš 
spėjau, o mane lydėjęs šuo – ne. 
Tada aš aiškiausiai girdėjau ma-
mos balsą. Bet juk mama jau bu-
vo suparalyžiuota, sėdėjo lovoje. 
Bet gal tuo metu ji meldėsi, pra-
šydama Angelo mane apsaugoti? 

O kartais mano Angelas tap-
davo ne tik mano, bet ir visos 
šeimos gelbėtoju. Kai paryčiais 
sulaukėme mašinos su saugu-
miečiais, tąkart aš visai ne kūdi-
kio balsu (nors buvau naujagi-
mė) pradėjau taip klykti, kad anie 
„geradariai“ neapsikentę numojo 
ranka į mus ir į sunkvežimį suva-
rė kaimynus. Taip mūsų šeima li-
ko nepamačiusi baltųjų meškų. 

Kai atėjo tinkamas tekėti am-
žius, buvau pasiutusi, gana ilgo-
mis kasomis, su akordeonu ran-
kose. Gal todėl piršlių sulaukda-
vau dažnai, bet man vis atrodė, 
kad jie dar ne man skirti. Kažkas 
mane lyg sulaikydavo, apimdavo 
abejonės... Atsigręžusi į praeitį 
kartą paskaičiavau, kad jeigu bū-
čiau neklausiusi vidinių perspė-
jimų, aš jau mažiausiai aštuonis 
kartus būčiau tapusi našle. To iš-
vengiau. Ir štai jau 45-erius me-
tus turiu savą žmogų šalia. Kar-
tu aukštuosius mokslus baigė-
me, kartu infarktus išgyvenome, 
kartu į keliones ir renginius va-
žiuojame, kartu gėles auginame, 
kartu džiaugiamės vaikais ir anū-
kais. Esame darni šeima, beveik 
nieko nestokojantys (cha cha), 
vis dar besidomintys gyvenimu 
pensininkai.

O už visa tai, manau, turiu bū-
ti dėkinga savo Angelui sargui – 
mano šeimos globėjui. 
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