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daugiau nei pusėje šalies savivaldybių

Skuteris LEO

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

Praėjusį ketvirtadienį 
UAB „Inchcape Motors“ 
salone surengta iškil-
minga dar 20 Neįgalių-
jų reikalų departamen-
to nupirktų „Ford Tran-
sit Custom“ autobusiu-
kų įteikimo ceremonija. 
Standartiniuose 9 vietų 
automobiliuose saugiai ir 
patogiai galės keliauti po 
3 rateliais judančius neį-
galiuosius. Socialinės ap-
saugos ir darbo ministras 
Linas Kukuraitis autobu-
siukų raktelius įteikė ir 8 
neįgaliųjų draugijų – Jo-
navos, Tauragės, Pagėgių, 
Kelmės, Pasvalio, Šven-
čionių, Garliavos, Mari-
jampolės I grupės – va-
dovams. Planuojama, kad 
šiomis transporto prie-
monėmis bus aprūpintos 
visos šalies savivaldybės.

Integracijos keliu

Visus naujai statomus, 
renovuojamus pastatus 
privaloma pritaikyti ne-
įgaliųjų poreikiams. De-
ja, neretai atsitinka taip, 
kad patvirtinus pasta-
to baigtumą, pradėjus jį 
eksploatuoti, niekas ne-
besidomi, ar tie pritai-
kymai išlieka. Kaunietis 
Darius Liaugaudas ste-
bisi: Kaune „dingsta“ ne-
įgaliesiems skirtos vietos, 
tačiau situacijos spręsti 
niekas nesiima. 

Aplinka visiems

Pastatas „priduotas“ – Statybos 
reglamentas nebegalioja

(nukelta į 3 psl.)

(nukelta į 5 psl.)

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis autobusiuko raktelius įteikė Tauragės rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkui Kęstučiui Petkui. 

Neįgaliesiems vežti pritaikyti „Ford Transit Custom“ laukia naujų šeimininkų. 

Ši nuotrauka daryta prieš keletą metų – palei tvorą buvo įrengtos vietos ne-
įgaliesiems.

Automobiliu – ne tik  
į darbą, bet ir į koncertą

Lietuvoje automobilis jau se-
niai ne prabangos, o susisieki-
mo, mobilumo priemonė. Tačiau 
nemažai sunkią negalią turinčių 
žmonių vis dar priversti ieškoti, 
kas juos pavėžės iki poliklinikos, 
padės nusigauti į darbą ar iki sa-
natorijos. Savivaldybės taip pat 
negali pasigirti specialiai neįga-
liesiems vežti pritaikytų auto-
mobilių gausa. Todėl Neįgaliųjų 
reikalų departamento vykdo-
mas valstybės investicinis pro-
jektas, pagal kurį 2016-2018 

metais numatyta įsigyti ir ne-
vyriausybinėms organizacijoms 
panaudai perduoti 60 autobu-
siukų – reikšminga parama sie-
kiant, kad transporto paslaugos 
būtų prieinamos kiekvienam jų 
reikalingam neįgaliam žmogui. 

Įteikdamas automobilių rak-
telius naujiesiems šeiminin-
kams socialinės apsaugos ir dar-
bo ministras L. Kukuraitis sakė 
tikįs, kad šie autobusiukai leis 
oriai nuvykti ne tik į darbą ar 
gydymo įstaigą, bet ir į koncertą. 

Žinoma, be savivaldybių para-
mos neįgaliųjų organizacijos ne-
išsivers. Tokiam automobiliui iš-
laikyti reikia nemažai lėšų. Dau-
gelio savivaldybių atstovai tikino 
jau pasitvirtinę transporto pas-
laugų teikimo tvarką, nusistatę 
šių paslaugų įkainius, pasirūpinę 
autobusiukų draudimu. Laukia ir 
dar viena neatidėliotina investici-
ja – žieminių padangų įsigijimas. 

Turime automobilį, 
turime užtikrinti ir jo 

išlaikymą
Jonavos rajono neįgaliųjų 

draugijos pirmininkė Valerija 
Lopetienė buvo pirmoji, iš socia-
linės apsaugos ir darbo ministro 
L. Kukuraičio rankų gavusi auto-
mobilio raktelius. Atsiimti naujo 
autobusiuko į Vilnių atvyko ir Jo-
navos rajono savivaldybės, Neįga-
liųjų draugijai patikėjusios atsa-
komybę teikti transporto paslau-
gas, administracijos direktoriaus 
pavaduotoja Vijolė Šadauskienė. 
„Turim naują, didelį, brangų au-
tomobilį, turim užtikrinti jo iš-
laikymą, – sakė V. Šadauskienė. – 
Neįgaliųjų draugijos pirmininkė 
V. Lopetienė jau buvo susitiku-
si ir su Socialinių paslaugų cen-
tro vadove. Centras įsipareigojo 
pirkti dalį transporto paslaugų.“

Pasak administracijos direk-
toriaus pavaduotojos, Socialinių 
paslaugų centras turi automo-
bilį, tačiau teikia daug ir įvai-
rių paslaugų. Rajone yra apie 4 
tūkst. neįgaliųjų, apie700 pri-
klauso Neįgaliųjų draugijai.

Pasak ministro, šis projektas – 
tai ir vienas iš būdų apjungti 
valstybės, savivaldybių ir nevy-
riausybinių organizacijų darbą, 
kad visi mokytųsi būti partne-
riais, siektų bendrų tikslų. 

Autobusiukų panaudos su-
tartis su neįgaliųjų organizacijų 
vadovais pasirašiusi Neįgaliųjų 
reikalų departamento direkto-
rė Asta Kandratavičienė kaskart 
vis atkreipdavo dėmesį, kad au-
tomobilis turi būti naudojamas 
ne tik savo organizacijos, bet vi-
sų neįgaliųjų reikmėms. Direkto-
rė ragino nepamiršti ir dar vieno 
svarbaus akcento – autobusiu-
kai panaudos pagrindais skiria-
mi konkrečiai organizacijai ir jų 
negalima perduoti tretiesiems 
asmenims, transporto paslau-
gas ji privalo teikti pati. 

Dingo neįgaliesiems 
skirtos vietos 

D. Liaugaudas prieš 5 metus, 
nesėkmingai nusileidęs sklan-
dytuvu, patyrė stuburo traumą. 
Teko atsisėsti į neįgaliojo ve-
žimėlį. Pasikeitė visas gyveni-
mas. Dar būdamas reabilitaci-
joje Darius suprato, kad nebe-
galės grįžti į senuosius namus, 
tad draugų padedamas paėmė 
paskolą ir įsigijo butą, kuriame 
būtų galima įsikurti ir judant 
neįgaliojo vežimėliu. Namo Sa-
vanorių prospekte, prie „Orto-
pedijos technikos“, kuriame ap-
sigyveno D. Liaugaudas, istorija 
gana įdomi. Jis buvo projektuo-
tas ir statytas specialiai neįga-
liesiems, tačiau vėliau statybos 

sustojo. Namą perėmus ir užbai-
gus kitiems savininkams pirmi-
nės jo paskirties neliko nė kva-
po, tačiau svarbiausias dalykas 
vis dėlto išliko – į pastatą neįga-
liojo vežimėliu galima įvažiuoti 
be didesnių problemų. 

Šiame name įsikūrę ne tik 
butai, bet ir įvairios komercinės 
paskirties įstaigos, todėl natū-
ralu, kad 2008 metais, kai buvo 
forminamas pastato baigtumas, 
stovėjimo aikštelėje buvo įreng-
tos 3 neįgaliesiems skirtos vie-
tos. Jos pažymėtos kelio ženklu 
„Neįgalieji“. Deja, vieną kovo rytą 
D. Liaugaudas pamatė, kad neį-
galiojo vietas žyminčios lentelės 
dingo. Liko tik stulpai, ant kurių 
šie ženklai buvo pritvirtinti. 

D. Liaugaudas ėmė aiškintis 
šią situaciją. Prašydamas apgin-
ti viešąjį interesą kreipėsi į po-
liciją, nesulaukęs atsakymo – į 
Kauno apygardos prokuratūrą. 
Abu tyrimai buvo nutraukti re-
miantis Kauno miesto savivaldy-
bės administracijos Transpor-

to ir eismo organizavimo sky-
riaus pateikta informacija, kad 
jie „duomenų apie kelio ženklą 
Nr. 846 „Neįgalieji“, kuris būtų 
įrengtas Savanorių pr. ties na-
mu 284A neturi“. Policijos atsa-
kyme D. Liaugaudui aiškinama, 
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Telšiai:
�� „Bičiulystei“ atsiųsta-

me laiškelyje Joana Jocie-
nė pasidalijo mintimis apie 
rajono neįgaliųjų draugijos 
vadovo rinkimus. 

Telšių rajono neįgalių-
jų draugijoje įvyko pakar-
totinis visuotinis rinkimi-
nis susirinkimas. Jame, 
nuoširdžiai padėkoję už 
per ketverius metus nu-
veiktus darbus, atsisveiki-
nome su draugijos pirmi-
ninku Kęstučiu Kupsčiu ir 
rinkome naują organizaci-
jos vadovą. 

Telšių rajono Sociali-
nės paramos ir rūpybos 
skyriaus vedėja Lendra 
Bukauskienė, daugelį me-
tų kuruojanti draugijos 
veiklą, atidžiai sekė susi-
rinkimo eigą, o iškilus ne-

Neįgaliųjų draugijai vadovaus 
naujas pirmininkas

aiškumams, patarė, kaip 
turėtume elgtis. Draugijos 
tarybos narys Stanislovas 
Vaitkevičius primygtinai 
reikalavo renkant drau-
gijos pirmininką ir tarybą 
balsuoti tik neįgalumą tu-
rinčius narius, kaip to rei-
kalauja galiojantys drau-
gijos veiklos įstatai. L. Bu-
kauskienė paaiškino, kad 
įstatuose neturėtų būti jo-
kios diskriminacijos. Visi 
draugijos nariai, mokan-
tys mokesčius ir dalyvau-
jantys draugijos veikloje, 
yra lygiaverčiai, turi teisę 
balsuoti ir būti renkami į 
valdymo organus. Socia-
linės paramos ir rūpybos 
skyriaus vedėja pasiūlė 

pasikeisti senus, dar 2005 
m. priimtus, įstatus, kurie 
nebeatitinka dabartinės 
draugijos veikos realijų. 

Daugumos narių bal-
sais naujuoju draugijos 
pirmininku išrinkome Si-

gitą Tumbrotą, kuris jau 
beveik metus dalyvau-
ja draugijos veikloje, yra 
nuoširdus ir geras žmogus. 
Naujajam pirmininkui įtei-
kėme gėlių ir palinkėjome 
sėkmės nelengvame darbe. 

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Telšių rajono neįgaliųjų draugijoje įvyko pakartotinis visuotinis 
rinkiminis susirinkimas.

Pas Gutauskus užbėgu dažnokai. Tai padaryti len-
gva, nes Jonas su žmona Birute gyvena netoliese. 

Jų namai visada švarūs, tvarkingi, užėjus į svečius api-
ma ramybės ir dvasinės harmonijos jausmas.

Jonas turi bėdų dėl kojų, jos streikuoja, atsisako 
tarnauti, tuo ribodamos šeimininko, anksčiau buvu-
sio labai eiklaus žmogaus, gyvenimą. Paliegusias ko-
jas dabar kompensuoja rankos. Užėjęs pas Joną su-
žaisti šachmatų partijos, dažniausiai randu jį kažką 
dirbantį, krapštantį. Vakar Jonas buvo ypač laimingas 
ir kūrybingai nusiteikęs. Jis džiaugėsi iš baro parsineš-
tais kamščiais. Rodė sumeistrautą gražų ir patogų pa-
dėklą puodams. Šeši kamščiai, truputis spalvotų siūlų 
karčiams bei uodegai ir štai, vaikų dideliam džiaugs-
mui, – nuotaikingas arkliukas. Ant stalo linksmai šyp-
sosi nuo ankstyvųjų šalnų išgelbėti nasturtų žiedai. 
Vaza – nuo skalbimo priemonių atlikęs plastiko indas. 
Šiuose namuose viskam, kam tik įmanoma, suteikia-
mas antras gyvenimas. Ir tai daroma ne dėl taupumo, 
ne iš skurdo, o sąmoningai, mąstant apie žmogaus at-
sakomybę mūsų Žemėje. Juk kiekvienam naujam daik-
tui pagaminti reikalingi ištekliai, o jie riboti. Jonas sako, 
kad negalvoti apie ateitį, reiškia elgtis lengvabūdiškai, 
nemylėti Žemės. Mažiau daiktų – mažiau valymo, neri-
mo ir streso kiekvieną mielą dieną. Atsiranda daugiau 
erdvės pozityvioms mintims ir galimybei siekti to, kas 
teikia ilgalaikį pasitenkinimą.

Ekologinės problemos, socialinės nelygybės klausi-
mai jaudina tiek Joną, tiek ir Birutę. Jų supratimu, pa-
saulyje daug neteisybės. Kaip galima pakęsti tai, kad 
vieni lepinasi nuosavuose baseinuose, o kiti, kad atsi-
neštų ąsotį vandens, kaitinant negailestingai saulei tu-
ri sukarti kilometrus. 

Birutė didžiuojasi, kad randa laiko padirbėti su ada-
ta, o vyras, gavęs gražiai suadytas kojines, apsidžiau-
gia, net susijaudina, jam tai ne tik materialinė, bet ir 
dvasinė vertybė. Birutė stebisi, kad šiais laikais dau-
gėja moterų, kurių namuose nėra adatos. Negi jos ne-
supranta, kad adata, be viso kito, yra ir šeimos konso-
lidavimo priemonė?

Jonas dažnai prisimena vaikystę, gyvenimą kai-
me. Žmones maitino žemė. Ne tik maitino, bet ir ren-
gė. Ūkininkai stengėsi pirkti kuo mažiau: neapsieida-
vo be druskos, cukraus, šventiniam stalui – silkių, lem-
pai – žibalo... Dabar maisto produktai mūsų stalą pasie-
kia nukeliavę ne šimtus, o tūkstančius kilometrų. Gu-
tauskai stengiasi pirkti Lietuvoje pagamintas prekes – 
taip palaiko vietinius gamintojus ir sumažina prekėms 
transportuoti naudojamus resursus. 

Žurnalistai, sumanę paruošti reportažą iš naudotų 
drabužių parduotuvės, susidūrė su rimtais sunkumais. 
Jiems atvykus, pirkėjos išsilakstė, niekas nenorėjo kal-
bėtis, rodytis „skuduryne“. Birutės nuomone, perkantis 
jau naudotą daiktą turi ne gėdytis, o didžiuotis. Juk taip 
nedarome žalos Žemės ištekliams, tausojame medžia-
gas ir energiją, tai protinga ir finansiškai, ir ekologiškai. 

Knygoms Gutauskų namuose visada buvo didelė pa-
garba. Jų prisikaupė labai daug – ir perskaitytų, ir tokių, 
kurias buvo ruošiamasi skaityti ateityje, „kai bus laiko“. 
O laiko vis neatsirasdavo. Tiesą sakant, knygos buvo 
skaitomos, bet vis naujos, gautos iš draugų ar atsineš-
tos iš bibliotekos. Vėliau buto šeimininkai suvokė, kad 
didelė dalis knygų jų namuose tik sandėliuojamos. Jų 
atsisakyti buvo ypatingai sunku. Jonas aiškina, kad nu-
tarus sumažinti knygų, negalima jų vartyti, apžiūrinėti, 
nes tai dažniausiai baigiasi grąžinimu į vietą lentynoje. 
Mat viena su autografu, kita – draugų dovanota, trečia 
kelia prisiminimus ir sentimentus. Dabar namuose pa-
liktos tik pačios mieliausios, dažniausiai vartomos kny-
gos, o Gutauskai tapo „savais žmonėmis“ bibliotekoje.

Gutauskai įsitikinę, kad minimalistiniam gyveni-
mo būdui priklauso ateitis, laikui bėgant jis taps vis 
populiaresnis. Neapsunkinę savo gyvenimo nereika-
lingais daiktais ir atsisakę abejotinos svarbos siekių, 
mes pajusime, kad gyvenimas tampa tvarkingesnis, 
ramesnis, be streso.

Svečiuose pas minimalistus

Apie tai,
kas

jaudina

Ignalina:

�� Ignalinoje surengtų 
Aukštaitijos regiono neį-
galiųjų žaidynių įspūdžiais 
pasidalijo Lina Kovalevs-
kienė.

Aukštaitijos regiono 
neįgaliųjų žaidynės – graži 
sporto, draugystės ir ben-
dravimo šventė. Žaidynes 
kartu su Neįgaliųjų drau-
gija organizavo Ignalinos 
kultūros ir sporto centras.  
Šįkart, draugus sukvietę į 
jubiliejinį renginį,  ignali-
niečiai sulaukė svečių iš 
Utenos, Molėtų, Zarasų, Vi-
sagino, Švenčionių, Pasva-
lio, Rokiškio. Ignalinai ats-
tovavo jaunimo ir vyres-
nių neįgaliųjų komandos. 
Draugėn susirinko įvai-
rių negalių, skirtingo am-
žiaus ir fizinio pasirengi-
mo sporto mėgėjai.

Žaidynės ir jų atidary-
mas vyko Ignalinos spor-
to ir pramogų centre. Vi-
sus pasveikino Ignalinos 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Regina Sla-
badienė ir savivaldybės 
meras Henrikas Šiaudi-
nis. Renginyje dalyvavo ir 
savivaldybės administra-
cijos Socialinės paramos 
ir kaimo reikalų skyriaus 
vedėja Natalija Truchina. 

Meras  džiaugėsi pras-
mingu renginiu. „Idėja or-
ganizuoti šias žaidynes – 
labai svarbi ir reikalinga. 
Jūs turite puikią progą pa-
būti drauge, paįvairinti sa-
vo gyvenimą naujais įspū-
džiais, pasportuoti ir pa-

Jubiliejinės Aukštaitijos regiono 
neįgaliųjų žaidynės

bendrauti. Dėkoju už jūsų 
entuziazmą ir linkiu gerų 
emocijų ir gero pabuvimo 
Ignalinoje...“, – sakė meras. 
Sportiniu entuziazmu ir 
tradiciniu renginiu taip pat 
džiaugėsi Ignalinos kultū-
ros ir sporto centro direk-
torius Darginas Mikėnas. 
Komandų vadovai sveiki-
no draugus, organizato-
riams dėkojo už renginį ir 
perdavė atvežtas dovanas.

Žaidynių dalyviai var-
žėsi net 9 rungtyse: mėtė 
krepšinio baudas, lankus, 
žaidė boulingą, plaukė ba-
seine, sėdo prie šachmatų, 
šaškių stalų, rankos taiklu-
mą bandė strėlyčių mėty-
mo varžybose. Buvo ir įdo-
mių netradicinių rungčių: 
virvele sujungtų kamuoliu-
kų mėtymas ant kopėtėlių, 
pupelių rinkimas. Kiekvie-
nas galėjo save išbandy-
ti ten, kur jautėsi stipriau-
sias. Juk svarbu ne laimėti, 

o dalyvauti. Nors medalį 
gauti irgi labai smagu. 

Atskirų rungčių vyrų ir 
moterų grupėse nugalėto-
jams buvo įteikti medaliai, 
taurės. Kiekvienai koman-
dai skirtos padėkos. Žai-
dynių dalyvius sveikino ir 
prizus įteikė savivaldybės 
mero pavaduotojas Lai-
mutis Ragaišis.

Iš viso išdalinti net 57 
medaliai. Ignaliniečiams 
tikrai gerai sekėsi, jie susi-
rinko 15 medalių. Kai ku-
rie žaidynių dalyviai svei-
kinti net kelis kartus. Štai 
ignaliniečiams Liudmilai 
Palenčienei ir Lukui Mar-
cinauskui užkabinta po 
tris medalius. Padėkos už 
pagalbą rengiantis žaidy-
nėms įteiktos Ignalinos 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos sporto būrelio vadovei 

Anfisai Cicėnienei ir Sutri-
kusio intelekto bendrijos 
„Viltis“ vadovei Jurinai Pa-
slauskienei.

Pasibaigus žaidynėms 
dar neskubėta skirstytis. 
Renginio šeimininkė R. Sla-
badienė visus kvietė pasi-
vaišinti ir smagiai aptarti 
dienos įspūdžius. Neįgalieji 
buvo  gerai nusiteikę, iš jų ir 
sveikieji galėtų pasimoky-
ti  sportinio aktyvumo bei 
mokėjimo džiaugtis gyve-
nimu. Vicemeras L. Ragai-
šis bendravo su žaidynių 
dalyviais, fotografavosi su 
prizininkais, ignaliniečių ir 
svečių komandomis. Šven-
čionių rajono neįgaliųjų 
draugijos vadovas Tadeu-
šas Šimkovičius dėkojo už 
gerai organizuotą renginį ir 
sakė, kad Ignalinoje tikrai 
puikios sąlygos sportuoti.

Į sporto šventę Ignalinoje suvažiavo Aukštaitijos regiono neįgalieji.

Smiginis – viena populiariausių rungčių.

Mero pavaduotojas L. Ragaišis sporto šventės dalyviams įteikė 
padėkas.
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Neįgaliesiems pritaikyti automobiliai –  
jau daugiau nei pusėje šalies savivaldybių

Popiežius pabrėžia paramą neįgaliesiems.

Popiežius Pranciškus audien-
cijoje priėmė kelis šimtus 

tarptautinio katechetų suvažia-
vimo dalyvių. Tarptautinį suva-
žiavimą surengė Popiežiškoji 
Naujojo Evangelizavimo tary-
ba, kuriai pavesta katekizacijos 
sfera. Suvažiavimas buvo pirmas 
tokio pobūdžio katechetų susiti-
kimas, pasauliniu mastu pasky-
ręs dėmesį neįgaliesiems ir jų 
poreikiams.

Ši tema, pasak Šventojo Tė-
vo, yra labai svarbi Bažnyčios 
gyvenimui, evangelizavimui ir 
krikščioniškai formacijai. Kul-
tūriniu lygmeniu tebėra išraiš-

Popiežius: bažnyčia tenebūna bebalsė neįgaliųjų reikaluose
kų, kurios žeidžia šių asmenų 
orumą dėl įsivyravusios klai-
dingos gyvenimo sampratos. 
Deja, tačiau pernelyg narcisis-
tiška ir vartotojiška vizija ver-
čia nemažai žmonių asmenis su 
negalia laikyti marginaliais, ne-
matant juose įvairialypių žmo-
giškų ir dvasinių turtų. Tai įro-
do eugenetinė tendencija atsi-
kratyti begimstančiais su kokia 
nors netobulumo forma. Iš tik-
rųjų visi pažįstame daug žmo-
nių, kurie per savo trapumą, net 
labai didelį, sugebėjo atrasti ge-
ro ir prasmingo gyvenimo kelią. 
Antra vertus, pažįstame ir regi-

mai tobulus, tačiau beviltiškus 
asmenis. 

Bažnyčia, gindama asmenis 

su negalia ir juos palaikydama, 
negali būti bebalsė ir jos balsas 
negali būti nesustyguotas. Ji tu-

ri būti arti šeimų, joms padėti 
įveikti vienišumo grėsmę, kuri 
atsiranda per nedėmesingumą 
ir paramos stoką. Popiežius pri-
minė ir Bažnyčios atsakomybę. 
Bendruomenėse negali trūkti 
ženklų sutinkant ir priimant as-
menis su negalia. 

„Mokykimės, kaip įveikti ne-
patogumą ir baimę, kuriuos kar-
tais pajuntame asmenų su nega-
lia atžvilgiu. Mokykimės ieškoti 
ir net atrasti atitinkamus įran-
kius, kad niekam nestigtų malo-
nės paramos“, – sakė Popiežius. 

Vatikano radijo  
ir „Bičiulystės“ inf. 

Pasak V. Lopetienės, tai jau 
antrasis toks automobilis, skir-
tas rajono neįgaliesiems. Pir-
masis buvo gautas 2002 me-
tais. Tąsyk pirmenybė buvo su-
teikta Jonavos vaikų reabilitaci-
jos centrą-mokyklą „Bitutė“ lan-
kiusiems neįgaliems vaikams. 
„Džiaugiamės, kad autobusiu-
kas skirtas Neįgaliųjų draugijai. 
Būsime savarankiškesni, galėsi-
me saugiai keliauti, pasirūpin-
ti kitais neįgaliaisiais, kuriems 
transporto paslaugos labai rei-
kalingos“, – kalbėjo V. Lopetienė. 

Automobilį vairuos daugiau 
kaip 40 metų tokio darbo patir-
tį turintis Česlovas Sankevičius. 
Vyras yra važinėjęs su įvairiau-
siomis transporto priemonė-
mis. Vairavo ir pirmąjį neįgalie-
siems skirtą autobusiuką, tad 
ir prie negalią turinčių keleivių 
pripratęs, žino, kaip elgtis su ve-
žimėlyje sėdinčiais žmonėmis. 
Vyras šypsosi: už naujutėlaičio 
automobilio vairo tik kartą yra 
tekę sėdėti. Dirbti su šiemet pa-
gamintu „Ford Transit Custom“ 
automobiliu bus lengviau, bet ir 
atsakomybė bus didesnė. 

Transporto paslaugos 
labai reikalingos 

Kelmės rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Elena 
Kančiauskaitė sako, kad kitą-
met 30-ąsias gyvavimo metines 
minėsianti organizacija iki šiol 
nėra turėjusi jokios transporto 
priemonės. O kaimiškam rajonui 
ji labai reikalinga. Kai iš rajono 
pakraščio į miestą autobusas va-
žiuoja porą sykių per savaitę, ten 
gyvenančių žmonių neįmanoma 
įtraukti į jokią draugijos organi-
zuojamą veiklą, jie nustumiami į 
socialinę atskirtį. 

Su neįgaliesiems skirtu auto-
busiuku daug vilčių sieja ir Tau-
ragės rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkas Kęstutis Pet-
kus. Transporto paslaugų po-
reikis rajonuose – didžiulis, to-
dėl prieš 5-erius metus draugija 
automobilį buvo nusipirkusi iš 
savo sutaupytų lėšų. Draugija – 
didžiausia, rimtai dirbanti rajo-
no neįgaliųjų organizacija. Savi-
valdybė tai įvertino ir patikėjo 
atsakomybę rūpintis ne vien sa-
vo draugijos nariais, bet ir kitais 
neįgaliaisiais, kuriems gali pri-
reikti tokios pagalbos, pažadėjo 

padėti išlaikyti skirtą autobusiu-
ką. K. Petkus jau pateikė paraiš-
ką, kurioje nurodė, kokias pas-
laugas teiks, kiek lėšų tam reikės. 

Marijampolės I grupės ne-
įgaliųjų draugijos pirmininkė 
Irma Kavaliauskienė tikisi, kad 
autobusiukas jos vadovaujamos 
organizacijos nariams suteiks 
daugiau laisvės. Pasak pirminin-
kės, draugijoje daug rateliais ju-
dančių narių, tad norint kur nors 
išvykti, nuolat reikėdavo ieškoti 
transporto, iš anksto derinti lai-
ką, žmonių skaičių. Net nuvyk-
ti į Marijampolės socialinės pa-
galbos centrą, kuriame vyksta 
dienos užimtumo užsiėmimai, 
dusyk per savaitę automobilio 
reikia. I. Kavaliauskienei patiko 
ministro L. Kukuraičio žodžiai, 
kad neįgaliesiems skirtais au-
tomobiliais bus galima ne tik į 
darbą ar gydymo įstaigą nuva-
žiuoti, bet ir nuvykti į kultūros 
renginius. Draugija turi ir voka-
linį ansamblį, kuriame dainuoja 
nemažai rateliais judančių na-
rių, ir darbščių auksarankių, be 
kurių joks didesnis ne vien Ma-
rijampolės, bet ir respublikinis 
renginys neapsieina, todėl dabar 
bus paprasčiau iš anksto tokias 
išvykas planuoti.

Iš Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento panaudai jau antrą au-
tobusiuką gavo Pagėgių savival-
dybės neįgaliųjų draugija. Jos 
pirmininkė Loreta Stašinskie-
nė gali patvirtinti – transporto 
priemonė išties padeda spręs-
ti nemažai negalią turintiems 
žmonėms aktualių problemų. 
Anksčiau gautas autobusiukas 
kasdien kur nors važiuodavo.
Techniškai nusidėvėjusį auto-
mobilį pakeitus nauju vėl bus ga-
lima teikti transporto paslaugas. 

L. Stašinskienė džiaugiasi, kad 
Neįgaliųjų draugiją savivaldybė 
laiko savo partnere, todėl ne tik 
pareigomis dalijasi, bet ir be pa-
ramos nepalieka. „Savivaldybė 
dengė visas su pirmojo autobu-
siuko išlaikymu susijusias išlai-
das. Tikiuosi, kad taip bus ir su 
šia transporto priemone“, – vy-
lėsi L. Stašinskienė. 

Kuris autobusiukas 
patogesnis – su keltuvu 

ar nuovažomis?
Valstybės investicinį projek-

tą „Specialaus transporto, pritai-
kyto neįgaliesiems įsigijimas ir 
paslaugų teikimas savivaldybių 
teritorijoje“ vykdantis Neįga-
liųjų reikalų departamentas jau 
antrus metus neįgaliųjų organi-
zacijoms perdavė „Ford Transit 
Custom“ autobusiukus su spe-
cialiai įrengtomis nuovažomis. 
Šiemet automobilių raktelius 
gavusių jų naudotojų nuomonės 
išsiskyrė – vieni tokiu pritaiky-
mu džiaugėsi, kiti nusivylė, nes 
tikėjosi, kad bus įrengti keltuvai. 

Švenčionių rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkas Tadeu-
šas Šimkovičius neslėpė svajojęs 

apie autobusiuką, kuriame ne tik 
keltuvas, bet ir automatinė pava-
rų dėžė būtų įrengta, kad galėtų 
pats už vairo sėsti. Autobusiuko 
su keltuvu privalumais neabejo-
ja ir Tauragės rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkas K. Petkus. 
Jo nuomone, kaimo vieškeliais 
važinėjančiam automobiliui ne-
lengva rasti lygią vietą, kad nu-
leistos nuovažos saugiai atsi-
remtų į stabilų pagrindą. Pasak 
jo, kai kurie neįgalieji net apskri-
tai atsisako važiuoti, nes bijo šių 
nuovažų, jos nepatogios ir elek-
triniams vežimėliams. 

Tačiau autobusiuką su kel-
tuvu jau turėjusios Pagėgių sa-
vivaldybės neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė L. Stašinskienė ne-
slėpė, kad kaip tik dėl tų duobė-
tų kaimo kelių jame įregtas kel-
tuvas greitai sugedo ir neatsira-
do, kas jį taisytų. Pirmininkė vy-
lėsi, kad autobusiukai su įreng-
tomis nuovažomis bus patvares-
ni ir tarnaus ilgiau. 

Standartinius devynviečius 
„Ford Transit Custom“ autobu-
siukus neįgaliųjų poreikiams 
pritaikiusios UAB „ProAuto LT“ 
produktų grupės vadybininko 
Andriaus Petrošiaus teigimu, 
nuovažos – universalus pritai-
kymas. Šiems automobiliams 
skirtos nuovažos gali būti dvie-
jų ilgių. Ten, kur vietos pakanka, 
prie automobilio galima pritvir-
tinti ilgesnius bėgelius, o jeigu 
jos trūksta – pravers trumpes-
ni. Tiesa, tuomet vairuotojui ar 
asmeninam asistentui būtų sun-
kiau statesniu kampu įstumti 
vežimėlį. 

A. Petrošius pabrėžia ir dar 
vieną šių nuovažų privalumą – 
jas galima nuleisti ne tik tiesiai 
prie automobilio, bet ir atrem-
ti ant šaligatvio ar net ant prie 

laiptinės esančios laiptų aikš-
telės. Taip galima išvengti rū-
pesčių dėl nusileidimo nepri-
taikytais laipteliais ar išspręsti 
važiuojamąją dalį nuo šaligat-
vio skiriančio aukštoko bortelio 
problemą. Pasak A. Petrošiaus, 
šiomis nuovažomis į autobu-
siuką galima patekti ir pro šoni-
nes dureles, todėl galima rinktis, 
kaip žmogui patogiau. 

Švenčionių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkas T. Šimko-
vičius atkreipė dėmesį, kad į au-
tobusiuką sunku įlipti senyviems, 
su lazdele ar ramentais vaikštan-
tiems žmonėms. Šią problemą jis 
išsakė ir Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento direktorei A. Kandrata-
vičienei. Čia pat apžiūrėjus au-
tobusiuką buvo nuspręsta, kad 
prie šoninių durelių nesudėtinga 
įrengti ištraukiamą laiptelį. 

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento direktorės teigimu, įsi-
klausoma ir į kitas autobusiu-
kus naudojančių organizacijų 
pastabas. Atsižvelgiant į finan-
sines galimybes, kasmet prieš 
skelbiant naują tarptautinį au-
tobusiukų pirkimo viešąjį kon-
kursą, stengiamasi patikslinti, 
patobulinti technines jo sąlygas. 
Juk, pasak A. Kandratavičienės, 
visada norima, kad įsigyti auto-
mobiliai neįgaliesiems būtų kuo 
patogesnis ir saugesni. 

Tačiau direktorė apgailestau-
ja, kad ne visos savivaldybės pa-
sirengusios padėti neįgaliesiems. 
Šiemet Druskininkų, Skuodo, Tra-
kų ir Klaipėdos rajonų savivaldy-
bės apskritai atsisakė jiems pa-
siūlytų neįgaliesiems vežti pri-
taikytų autobusiukų. Ar tikrai jo-
se gyvenantiems neįgaliesiems 
netrūksta transporto paslaugų? 

Aldona Milieškienė
Autorės nuotr. 

Automobilio pritaikymą išmėgino 
švenčioniškis Tadeušas Šimkovičius. 

Jonavos rajono savivaldybės atstovai neabejojo, kad transporto paslaugos 
neįgaliesiems labai reikalingos.  

Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė Asta Kandratavičienė su Pagėgių 
savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininke Loreta Stašinskiene pasirašo 
automobilio panaudos sutartį.
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Daktaras
Aiskauda

Per 4,5 tūkst. metų žmonija 
vartoja valgomąjį česnaką 

ne tik kaip puikų prieskonį, bet 
ir kaip išskirtinę daržovę, turin-
čią nemažai gydomųjų savybių. 
Česnakas buvo masiškai valgo-
mas maro, choleros ir kitų epi-
demijų metu, senovėje jį priva-
lomai vartojo kariai ir Olimpinių 
žaidynių dalyviai. 

Česnako lukštų nauda svei-
katai palyginti seniai žinoma kai 
kurių šalių liaudies medicinoje. 
Pavyzdžiui, Avicena visas česna-
ko dalis (įskaitant ir lukštus) lai-
kė vaistu nuo senatvės. Žinoma, 
česnako lukštų gydomosiomis 
savybėmis retkarčiais susido-
mėdavo ir vienas kitas vėlesnių 
laikų gydytojas, tačiau sparčiais 
tempais besivystanti farmacijos 
pramonė gana greitai paliko už-
marštyje tokias sveikatinimo 
priemones, kaip kiaušinių, svo-
gūnų, česnakų lukštai, spalvota 
šviesa, augalų kvapai ir kt. 

Šiuolaikinis mokslas 
surado naujų česnako 

lukštų savybių
Šiuolaikiniai mokslininkai, 

nagrinėdami praeities gydytojų 
receptus ir įvairių šalių liaudies 
medicinos patirtį, yra patvirti-
nę arba paneigę kai kurias gydo-
mąsias ir profilaktines česnako 
lukštų savybes.

Antai Pensilvanijos (JAV) 
universiteto mokslininkams pa-
vyko įrodyti, kad tiek česnakų 
skiltelių minkštimas, tiek lukš-
tai gali sustabdyti žalingą nitro-
zaminų poveikį sveikatai.

Vienas žymiausių XX a. die-
tologų Robertas Atkinsas (JAV) 
gydymo priemones, pagamintas 
česnakų lukštų pagrindu, laiko 
geriausiais preparatais, galin-
čiais efektyviai gydyti įvairių for-
mų alergiją.

Paaiškinimas: 
 nitrozaminai – toksiškos 

ir kancerogeninės medžiagos, 
galinčios susargdinti kepenis, 
kraujo, limfos, virškinimo siste-
mas; nitrozaminai susidaro są-
veikaujant nitratams, nitritams 
ir baltymams, taip pat jų atsiran-
da ir dėl kai kurių kitų medžiagų 
(formaldehido, tiocianatų, kom-
pleksinių molibdeno, kobalto ir 
kt. junginių);

Cheminės sudėties 
komentaras

Česnako lukštuose rasta: 
kvercetino, pektinų, karoteno 
(provitamino A), B grupės vita-
minų, vitaminų C, E, PP, fitonci-
dų, fosforo, geležies, kalcio, ka-
lio, kitų organinių ir neorgani-
nių medžiagų.

Kvercetinas
Ypač svarbus žmogaus svei-

katai yra biologiškai aktyvus 
junginys kvercetinas. Jis pasižy-
mi antiuždegiminiu, antivėžiniu, 
baktericidiniu, imunitetą stipri-
nančiu, tulžį varančiu bei rami-
nančiu poveikiu. Be to, jis didi-
na kraujagyslių tvirtumą ir elas-
tingumą, padeda išvengti insul-
to, infarkto, naudingas gydant 
žaizdas, furunkulus (šunvotes).

Pektinas
Mikroelementas pektinas 

stiprina kvercetino poveikį, 
stabdo vėžinių ląstelių vystymą-
si, mažina kraujyje vadinamojo 
blogojo cholesterolio koncen-
traciją, padeda organizmui at-
sikratyti radioaktyvių medžia-
gų ir sunkiųjų metalų druskų. 
Be to, ši medžiaga tinka širdies ir 
kraujagyslių sistemos ligų profi-
laktikai, stabilizuoja medžiagų 
apykaitą, aktyvina žarnyno mik-
roorganizmų, sintetinančių vita-
minus, veiklą, palankiai veikia 
skrandžio ir žarnyno gleivinę.

Karotenas
Karotenas apskritai stiprina 

organizmą, padeda išvengti šir-
dies, kraujagyslių, skrandžio ir 
žarnyno ligų.

B grupės vitaminai
B grupės vitaminai saugo 

nuo ankstyvo senėjimo, derma-
titų, padeda greičiau atsigauti po 
ligų, protinės ir nervinės įtam-
pos, gerina kepenų veiklą, sti-

muliuoja plaukų augimą.
Vitaminas C
Vitaminas C (askorbo rūgš-

tis) būtinas imuninei sistemai, 
padeda išvengti avitaminozės, 
dantenų kraujavimo, virusinių 
ir peršalimo ligų.

Vitaminas E
Vitaminas E stabdo organiz-

mo senėjimo procesus, saugo 
riebalus, kitus vitaminus (kartu 
su vitaminais A, C ir selenu), hor-
monus ir fermentus nuo laisvųjų 
radikalų žalingo poveikio. Vita-
minas E (taip pat vitaminai A, C ir 
selenas) slopina daugelio kenks-
mingų medžiagų, sukeliančių ri-
ziką susirgti vėžiu, poveikį. Be to, 
šis vitaminas labai reikalingas 
ląstelių membranų stabilumui 
palaikyti, jis saugo arterijų vidi-
nę sienelę nuo kalkėjimo, ateros-
klerozės, greitina žaizdų gijimą.

Vitaminas PP
Vitaminas PP kartu su vita-

minu B2 įeina į daugelio fermen-
tų, dalyvaujančių energijos gamy-
bos ir kaupimo procesuose, sudė-
tį. Jis padeda funkcionuoti nervų 
sistemai, virškinimo traktui, vei-
kia kraujo apytaką, praplėsdamas 
arterioles ir odos kapiliarus.

Atvejai, kai česnakų 
lukštų ruošiniai 

nevartotini 
 nėštumas;
 žindymo laikotarpis;
 vaikų amžius iki 12 metų;
 žemas kraujospūdis;
 cukrinis diabetas;
 gastritas (paūmėjimo lai-

kotarpiu); 
 storosios žarnos uždegi-

mas (paūmėjimo laikotarpiu); 
 skrandžio ir dvylikapirš-

tės žarnos opaligė (paūmėjimo 
laikotarpiu);

Pastabos
1. Net ir visiškai sveikiems 

žmonėms nerekomenduojama 
per dieną išgerti daugiau kaip 
4 stiklines česnakų lukštų užpi-
lo, nuoviro ar kitokio gydomo-
jo ruošinio.

2. Gydomieji ruošiniai turi 
būti vartojami į vidų ne karšti, 
netgi ne šilti, o atvėsinti iki kam-
bario temperatūros (+200 C).

3. Vaistiniams ruošiniams 
reikia naudoti baltas (vidines), 
o ne spalvotas (išorines) česna-
kų skiltelių plėveles. Be to, lukš-
tai turi būti švarūs, blizgūs, ne-
pažeisti mechaniškai.

Liaudies medicinos 
receptai

Profilaktikos priemonė
Naudinga visada turėti vir-

tuvėje sandariai uždarytų sausų 
susmulkintų česnakų lukštų mil-
telių, kurie gali būti naudojami 
pirmiesiems ir antriesiems pa-
tiekalams, garnyrams, salotoms, 
įvairioms košėms kaip aromati-
nis prieskonis ir kaip beveik uni-
versali profilaktikos priemonė 
organizmui stiprinti.

Peršalimo ligos, gripas, ko-
sulys (papildoma gydymo prie-
monė)

Esant pirmiesiems negalavi-
mo požymiams prieš miegą da-
roma sausoji (dūminė) inhalia-
cija. Ant ugnies pastatoma šva-
ri keptuvė (nenaudojami jokie 
riebalai!), į ją įberiama sausų 
česnako lukštų (gydomasis po-
veikis sustiprės, jei kartu įber-
sime šaukštą susmulkintų svo-
gūno lukštų) tiek, kad būtų už-
dengtas visas vidinis keptuvės 
dugnas. Po kurio laiko pasirodo 
dūmai, kurie 3–5 minutes lėtai 
įkvepiami ir iškvepiami (susti-
prėjus čiaudėjimui ir ašaroji-
mui, procedūra nutraukiama). 
Panaudoti lukštai išmetami, ki-
toms procedūroms naudojama 
šviežia lukštų porcija. Gydymo 
kurso trukmė – ne daugiau kaip 
7 dienos.

Viduriavimas
Kavamale ar kitais būdais 

susmulkinami česnakų lukštai. 
Gauti milteliai vartojami kartą 
per dieną po šaukštelį užsige-
riant stikline vandens. Ši papil-
doma gydymo priemonė negali 

mu, išskyrus būtinosios medici-
nos pagalbos paslaugas.

Specialistai primena, kad 
bandžiusiems pasitraukti iš gy-
venimo žmonėms ligoninių priė-
mimo-skubiosios pagalbos sky-
riuose nuo šių metų balandžio 
teikiama ir specializuota pagal-
ba – paciento būklės psichodiag-
nostinis įvertinimas. Ją teikia gy-
dytojas psichiatras ar gydytojas, 
vaikų ir paauglių psichiatras. 
Šios paslaugos išlaidos apmo-
kamos PSDF biudžeto lėšomis.

VLK specialistai dar kar-
tą primena, kad dėl reikiamos 
emocinės pagalbos gyventojai 
kviečiami kreiptis nemokamo-
mis telefonų linijomis, interne-
tu ar atvykus pas specialistus. 

Vlk ir „Bičiulystės“ inf.

būti vartojama ilgai, nes gali su-
kelti vidurių užkietėjimą.

Plaukų augimo skatinimas
Ruošiama kaukė: 2 šaukšte-

liai sausų susmulkintų česnako 
lukštų, 3 gerai susmulkintos čes-
nako skiltelės (jas susmulkinus, 
palaukiama 10 min. ir tik po to 
atliekami kiti šiame recepte nu-
rodyti veiksmai), 2 šaukšteliai 
medaus, 2–3 lašai alyvuogių 
aliejaus. Gauta masė užtepama 
ant plaukų šaknų ir uždengiama 
polietileno plėvele, palaukiama 
30 minučių, po to plaukai išplau-
nami įprastu šampūnu.

Veido spuogai, įvairūs iš-
bėrimai

1,5 šaukšto susmulkintų čes-
nako lukštų užplikoma 0,5 litro 
karšto (bet ne verdančio) van-
dens ir 10–15 min. pavirinama 
ant nestiprios ugnies. Po to in-
das uždengiamas dangčiu, pa-
laikoma 8 valandas. Per dvigu-
bą marlę nukoštame nuovire pa-
mirkytais ir šiek tiek nugręžtais 
vatos tamponais valomos vei-
do probleminės vietos. Per die-
ną atliekamos 1–2 procedūros.

Pastaba: kai veido oda riebi 
ir spuoguota, reikia gydyti (jei 
yrà) vidurių užkietėjimą, nemi-
gą, daugiau būti gryname ore, 
taip pat dažniausiai prireikia lai-
kytis ir tam tikros dietos. Šiuo 
atveju teks mažiau vartoti gy-
vūninių riebalų, angliavandenių 
(saldainių, šokolado, chalvos) ir 
visai atsisakyti krienų, acto, pipi-
rų, garstyčių, stiprios kavos, ar-
batos, alkoholinių gėrimų. Tinka 
liesas varškės sūris, liesa mėsa 
ir kiti produktai, turintys daug 
baltymų, bei daržovės ir vaisiai.

Sąnarių skausmas
2 šaukštai susmulkintų čes-

nako lukštų užplikomi 0,5 litro 
karšto vandens, indas pastato-
mas ant nestiprios ugnies ir pa-
laukiama, kol užvirs. Toliau ne-
virinama, indas uždengiamas 
dangčiu ir paliekamas apie 10 
valandų (geriausia ruošinį pa-
likti per naktį). Praėjus nustaty-
tam laikui ruošinys nukošiamas 
per dvigubą marlę ir supilamas į 
bendrą vonią, kurios temperatū-
ra +36–380 C. Tokios vonios da-
romos kas antrą dieną, gydymo 
kursas – 8–10 procedūrų.

Romualdas OGinSkAS

Dėl psichikos sveikatos prie-
žiūros gyventojai kviečiami 
kreiptis į pasirinktą psichikos 
sveikatos centrą, kuriame gali-
ma prisirašyti iš anksto arba pri-
reikus. Psichikos sveikatos prie-
žiūros paslaugas teikiančių įstai-
gų sąrašą žmogui turi pateikti ta 
gydymo įstaiga, kurioje jis prisi-
rašęs pas šeimos gydytoją.

„Pirminės ambulatorinės 

psichikos sveikatos priežiūros 
paslaugos teikiamos visiems 
prie psichikos sveikatos cen-
tro prisirašiusiems asmenims. 
Pažymėtina, kad pirminės am-
bulatorinės psichikos sveikatos 
priežiūros paslaugos teikiamos 
komandiniu principu. Koman-
dą sudaro gydytojas psichiatras, 
vaikų ir paauglių psichiatras, 
psichikos sveikatos slaugytojas, 
socialinis darbuotojas ir medici-
nos psichologas. Svarbu žinoti, 
kad tiek vaikų, tiek suaugusiųjų 
psichikos ligos yra gydomos ne 
vien vaistais“, – teigia VLK Pas-
laugų ekspertizės ir kontrolės 
skyriaus vyriausioji specialistė 
Oksana Burokienė.

Vaikų psichine sveikata, anot 
jos, turi pasirūpinti tėvai, globė-

jai. „Būna atvejų, kuomet vaiko 
psichinės sveikatos problemos 
yra išties rimtos, pernelyg už-
sitęsusios ir tėvams nepavyks-
ta su jomis susidoroti. Tokiais 
atvejais svarbu laiku kreiptis į 
gydytojus specialistus, nes kuo 
anksčiau suteikiama reikalinga 
pagalba, tuo sėkmingiau vaiko 
sveikatos problemos gali būti 
išspręstos“, – sako O. Burokienė.

Vaikus iki 18 metų priva-
lomuoju sveikatos draudimu 
draudžia valstybė, tad jiems – 
kaip ir apsidraudusiems PSD – 
psichikos sveikatos priežiūros 
paslaugos teikiamos nemoka-
mai. Tėvams ir globėjams reikia 
žinoti, kad vaikams iki 16 metų 
paslaugos teikiamos tik su jų at-
stovų, t. y. tėvų ar globėjų, sutiki-

Kur kreiptis nemokamos emocinės pagalbos?

Česnakų lukštai – vaistas nuo senatvės

Privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti pacientai 
turi galimybę pasirinkti ne tik šeimos gydytojo paslau-
gas teikiančią įstaigą, bet ir psichikos sveikatos centrą, 
sudariusį sutartį su teritorine ligonių kasa (TLK). Tad 
žmonėms, kuriems reikalinga emocinė pagalba, jos rei-
kėtų ieškoti ne tik telefonu, internetu, bet ir atvykus pas 
psichikos sveikatos specialistus. 

Valstybinė ligonių kasa prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
(VLK) primena, kad privalomuo-
ju sveikatos draudimu apdraus-
tiems pacientams už gydymo įs-
taigoje jiems suteiktas psichikos 
sveikatos priežiūros specialis-
tų paslaugas mokėti nereikia. 
Už tai gydymo įstaigoms sumo-
ka TLK Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo (PSDF) lėšomis.

Konsultuojame, 
komentuojame 
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Pastatas „priduotas“ – 
Statybos reglamentas 

nebegalioja

O. M. klausia, kaip slaugan-
čiam neįgalų asmenį žmogui 
skaičiuojamas stažas mini-
maliai senatvės pensijai gauti.

Į klausimą atsako Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos teisininkė 
Evelina Kelmelienė. 

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsi-
galiojęs naujas Valstybinio so-
cialinio draudimo valstybės lė-
šomis tvarkos aprašo (toliau – 
Aprašas), patvirtinto Valstybinio 
socialinio draudimo fondo val-
dybos prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos (toliau – 
Fondo valdyba) direktoriaus 36 
punktas numato: kai slaugan-
tis asmuo neturi draudžiamųjų 
pajamų arba jo pajamos mažes-
nės negu atitinkamo laikotarpio 
MMA (minimalus mėnesinis at-
lygis) suma, toks asmuo turi tei-
sę į draudimą valstybės lėšomis. 
Tokiu atveju jūsų draudžiamo-
sios pajamos bus apskaičiuoja-
mos pagal tuo metu šalyje galio-
jantį minimalų atlyginimą. 

Vadovaujantis Lietuvos Res-
publikos Valstybinių socialinio 
draudimo pensijų įstatymu, viena 
iš sąlygų, kuomet skiriama senat-
vės pensija yra kad asmuo turi bū-
ti įgijęs bent minimalų 15 metų 
draudimo stažą senatvės pensi-
jai gauti. Pagal Aprašą jei jūs nuo 
2017 m. slaugysite neįgalų asme-
nį daugiau nei 15 metų, tai garan-
tuotai turėsite minimalią senatvės 
pensiją, jei, tarkim, slaugysite ma-
žiau – 10 metų, o vėliau pradėsi-
te dirbti, tai slaugymo metu su-
kauptas draudimo stažas niekur 
nedings ir sumuosis prie galuti-
nio stažo senatvės pensijai gauti. 

Iki Aprašo patvirtinimo ga-
lioję teisės aktai taip pat numa-
tė slaugantiems asmenims tei-
sę į draudimą valstybės lėšo-
mis, tačiau kitaip, nei nuo šių 
metų pradžios įsigaliojęs Apra-
šas, nenumatė galimybės slau-
gančiam ir tuo pačiu metu dir-
bančiam asmeniui, jei jo paja-
mos mažesnės negu atitinka-
mo laikotarpio MMA suma, tei-
sės į draudimą valstybės lėšo-
mis. Tai reiškia, kad jei jūs iki 
2017 metų slaugėte artimąjį ir 
tuo pačiu metu dirbote nors ke-
letą valandų per dieną, tai jūsų 
stažas skaičiuosis nuo tuo me-
tu jūsų su darbiniais santykiais 
susijusių draudžiamųjų pajamų 
(t.y., gauto atlyginimo).

Taip pat svarbu paminėti, 
kad asmuo, slaugantis neįgalų 
asmenį, kuriam sukako pilname-
tystė, kartu su prašymu nuo tei-
sės į valstybinį socialinį pensijų 
draudimą valstybės lėšomis at-
siradimo dienos, privalo pateikti 
teismo sprendimą (nutartį) dėl 
globos (rūpybos) nustatymo pil-
namečiui asmeniui.

Klausėte–atsakome 

Nuo šių 
metų stažas 

skaičiuojamas 
ir nedirbant 
pilnu krūviu

kad ženklų įrengimo schemos 
turi būti suderintos su seniūni-
ja ir kelių policijos valdyba, tai-
gi šiuo atveju laikytina, kad mi-
nėti ženklai buvo pastatyti ne-
teisėtai. 

D. Liaugaudas atkreipia dė-
mesį, kad nė viena institucija, į 
kurią kreipėsi, neatsižvelgė, kad 
faktas, jog naikinamos stovėjimo 
vietos neįgaliesiems, pažeidžia 
Statybos techninį reglamentą 
STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir 
teritorijos. Reikalavimai žmonių 
su negalia reikmėms“, kuriame 
nurodoma, kad kiekvienoje sto-
vėjimo aikštelėje turi būti nors 
viena vieta neįgaliesiems. Kitas 
klausimas – kaip atsitiko, kad 
2008 metais pastatas buvo pa-
tvirtintas kaip baigtas, tačiau ne-
įsitikinta, ar yra gauti visi leidi-
mai, stebisi D. Liaugaudas, ana-
lizuodamas namo pripažinimo 
tinkamu naudoti aktą, kuriame 
yra visų atsakingų institucijų at-
stovų parašai? 

Vietoj skirtų 
neįgaliesiems – 

prabangios vietos 
Ši situacija – ne vienintelė to-

kia. Dar labiau D. Liaugaudą nu-
stebino tai, ką pamatė atvažiavęs 
į Kauno „Žalgirio“ areną: neįga-
liesiems vežimėliuose skirtos 
vietos buvo panaikintos, vietoj 
jų įrengtos prabangios su staliu-
kais. D. Liaugaudas suskaičiavo, 
kad „Žalgirio“ arenoje neįgalie-
siems skirtų vietų sumažėjo ke-
turis kartus. 

„Aišku, ką iš tų neįgaliųjų pa-
imsi?“ – juokiasi D. Liaugaudas. 
O štai sėdinčiųjų prie staliukų 
bilietas kainuoja nemažai. Vis 
dėlto toks pertvarkymas pažei-
džia jau minėtą statybos tech-

ninį reglamentą, kuriame nu-
matyta, kad viešosios paskir-
ties renginių (teatrų, kino tea-
trų, koncertų ir kitose) salėse 
ne mažiau kaip 2 proc. vietų tu-
ri būti numatyta neįgaliesiems. 
Laikantis šio reikalavimo, „Žalgi-
rio“ arenoje turėtų būti įrengtos 
246 vietos neįgaliesiems (turint 
omenyje, kad į krepšinio varžy-
bas gali būti parduodama per 
12 300 bilietų). Šiuo metu per-
kant bilietus internetu siūloma 
rinktis iš 46 neįgaliesiems veži-
mėliuose skirtų vietų. 18 iš jų – 
ne įprastoje vietoje, o apačioje, 
0 lygyje. Pasak D. Liaugaudo, ne-
įgaliųjų vietų perkėlimas į 0 ly-
gį nėra tinkamas sprendimas, 
nes jei, tarkim, arenoje vyksta 
ledo ritulio varžybos, čia vietos 
apskritai neparduodamos, o per 
koncertą, kai žiūrovai atsistoja, 
žmonės vežimėliuose iš viso nie-
ko nematys. 

Apmokestino, tačiau 
sistema – patogesnė 
Tuo pačiu nuspręsta neįga-

liųjų įėjimą į krepšinio varžybas 
apmokestinti. Pavyzdžiui, bilie-
tas į „Eurolygos“ varžybas neįga-
liesiems vežimėliuose kainuoja 
3 eurus (dar 1 euras – arenos 
mokestis). Tai, pasak D. Liaugau-
do, pablogino neįgaliųjų galimy-
bes lankytis renginiuose. Tiesa, 
„Žalgirio“ arena bene pirmoji 
sudarė galimybę nusipirkti neį-
galiesiems bilietą internetu. Tai 
užtikrina didesnę tvarką. Iki šiol 
norint užsiimti vietą arenoje rei-
kėjo į renginį atvažiuoti vos atsi-
darius durims (prieš 2-1,5 val.). 
Nors trumpam pasitraukus vie-
tos galima ir neberasti. 

Tačiau tokia tvarka negalioja 
susiruošus į kitus arenoje vyks-
tančius renginius, kai bilietai 

parduodami per tiketa.lt, bilietai.
lt ar kitaip. Siūloma pirkti bet ku-
rį pigiausią bilietą be jokių speci-
alių nuolaidų ir tada ieškoti,kur 
prisiglausti. Tačiau tokiu atveju, 
D. Liaugaudo teigimu, nepavyks 
užsitikrinti sau vietos. O juk jų ir 
taip labai sumažėjo. 

VšĮ „Žalgirio krepšinio cen-
tras“ direktoriaus Pauliaus Mo-
tiejūno D. Liaugaudui atsiųs-
tame laiške rašoma, kad vie-
tas „Žalgirio“ arenoje nuspręsta 
perskirstyti nuo 2017/2018 m. 
sezono pradžios. Jo teigimu, šis 
planas dar prieš pertvarką bu-
vo pateiktas Lietuvos žmonių su 
negalia aplinkos pritaikymo aso-
ciacijos Kauno apskrities sky-
riui. Šio skyriaus atstovas Artū-
ras Zumaras nepaneigė žinan-
tis apie pertvarką, tačiau nega-
lėjo paaiškinti, nei kaip pasikeis 
neįgaliųjų vietų išdėstymas, nei 
kiek vietų išliks. 

Kas atsakingas? 
Ieškodamas atsakymo, kas 

galėtų ginti neįgaliųjų interesus, 
D. Liaugaudas kreipėsi į Neįga-
liųjų reikalų departamentą, Ly-
gių galimybių kontrolieriaus tar-
nybą, Valstybinę teritorijų pla-
navimo ir statybos inspekciją 

prie Aplinkos ministerijos. Pas-
taroji atsakė, kad „baigtų staty-
ti pastatų naudojimo ir funkcio-
navimo klausimai Inspekcijos 
kompetencijai nepriskirti, todėl 
prašyme nurodytų galimų pa-
žeidimų Inspekcija nenagrinės.“ 

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento direktorės pavaduoto-
ja Jolanta Šliužienė informavo, 
kad Visuomeninė aplinkos pri-
taikymo komisija ketina įvertin-
ti  „Žalgirio“ arenos pritaikymo 
neįgaliesiems atitikimą nustaty-
tiems statybos techninių regla-
mentų reikalavimams dėl stati-
nio pritaikymo neįgaliųjų reik-
mėms. Jos teigimu, įstatymuose 
šiuo metu yra spraga – nėra nu-
matyta institucija, kuri kontro-
liuotų statinių pritaikymą jau 
„pridavus“ pastatą.

Iš tiesų – šiuo metu, kaip įsi-
tikino D. Liaugaudas, pastato sa-
vininkas gali daryti bet ką – iš-
ardyti įrengtus pandusus, neį-
galiųjų stovėjimo vietas ir pan. 
Taip atsitiko ir su požeminėmis 
perėjomis Vilniuje. Prie jų buvo 
įrengti liftai, tačiau niekas nesi-
ėmė prižiūrėti, kaip jie veikia. 
Brangūs įrengimai iki šiol te-
berūdija.

Aurelija BABinSkienė 

Darius Laugaudas susirūpinęs: „dingsta“ neįgaliesiems skirtos vietos.

Šioje vietoje ant kuoliukų anksčiau buvo ženklai „Neįgalieji“. „Žalgirio“ arenoje neįgaliųjų vietose atsirado staliukai.

Per 2016 m. Seimo rinkimus 
Lietuvos neįgaliųjų forumas 

atkreipė rinkimų organizatorių 
ir visuomenės dėmesį į žmonių 
su negalia diskriminaciją rinki-
mų procese. LNF duomenimis, 
net apie 60 proc. apylinkių buvo 
visiškai neprieinamos žmonėms 
su judėjimo negalia.

Po pranešimų žiniasklaidai 
ir skundų įvairioms instituci-
joms gavome patikinimą, kad at-
einančius rinkimus bus stengia-
masi maksimaliai pritaikyti se-
nyvo amžiaus ir judėjimo nega-
lią turintiems žmonėms.

VRK pranešime spaudai tei-

giama: „Savivaldybės yra įparei-
gotos ne tik parinkti ir laiku su-
teikti rinkimų komisijoms tin-
kamai įrengtas patalpas, bet ir 
užtikrinti rinkimams suteikia-
mų balsavimo patalpų tinka-
mumą ir jų įrengimą judėjimo 
ir (ar) regėjimo negalią turin-
čių ir senyvo amžiaus rinkėjų 
poreikiams. Šias galimybes pri-
valo įvertinti savivaldybių insti-
tucijos, atsakingos už viešosios 
paskirties pastatų pritaikymą 
specialiesiems poreikiams, ir 
apie įvertinimo rezultatus in-
formuoti VRK.

Artimiausiu metu savivaldy-

bių administracijos turėtų pa-
teikti VRK informaciją apie rin-
kėjams su negalia pritaikytas 
patalpas ir informuoti apie prie-
mones, kurių bus imtasi balsavi-
mo patalpų, neatitinkančių tei-
sės aktuose nustatytų reikala-
vimų, pritaikymui.“

LNF džiaugiasi ir vertina 
VRK pastangas užtikrinti rin-
kimų teisės prieinamumą vi-
siems piliečiams, tačiau atkrei-
pia dėmesį, kad be fizinės aplin-
kos pritaikymo yra ir kitų kliū-
čių, kurias reikėtų nedelsiant 
spręsti:
 Vis dar trūksta arba yra 

neprieinama informacija apie 
rinkimus klausos ir regėjimo 
negalią turintiesiems, taip pat 
sutrikusio intelekto žmonėms.
 Žmonės su proto ar psichi-

kos negalia vis dar yra pripažįs-
tami neveiksniais tam tikrose ar 
visose srityse (įskaitant ir balsa-
vimo teisę) ir negali pasinaudo-
ti politinio dalyvavimo teise ly-
giai su kitais.

Lietuvoje 2019 m. vyks net 
treji rinkimai: į 5 savivaldybių 
tarybas, Prezidento ir į Europos 
Parlamentą, todėl labai svarbu 
tam ruoštis iš anksto.

lnF inf.

Vyriausioji rinkimų komisija siekia gerinti rinkimų prieinamumą 

„Bičiulystę“ skaitykite 
ir internete

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

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, lapkričio 6 d. 
09:05 Senis. N-7. 182 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 
2. N-7. 2/22 s. 10:55 Detektyvas Mon-
kas 3. N-7. 3/10 s. 11:40 Savaitė. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 
Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 
Laba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. 
Seserys. N-7. 171 s. 17:30 Žinios (su 
vertimu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Gimę tą 
pačią dieną. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Lo-
terija „Jėga“. 21:30 LRT forumas. 22:20 
Generalinis planas. 23:20 Modernus 
serialas. Medičiai, Florencijos valdovai. 
N-7. 1 s. 00:15 Premjera. Detektyvas 
Monkas 7. N-7. 7/4 s. 01:00 LRT ra-
dijo žinios. 01:05 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 Beatos virtuvė. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Pramogi-
nė laida „Editos šou“. (kart.). 05:00 Se-
serys. N-7. 171 s. (kart.).

Antradienis, lapkričio 7 d. 
09:05 Senis. N-7. 183 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 
2. N-7. 2/23 s. 10:55 Detektyvas Mon-
kas 3. N-7. 3/11 s. 11:40 Beatos virtuvė. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 Prem-
jera. Seserys. N-7. 172 s. 17:30 Žinios 
(su vertimu į gestų k.). 17:55 Sportas. 
17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
Emigrantai. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Lo-
terija „Jėga“. 21:30 Nacionalinė ekspe-
dicija. 22:30 Istorijos detektyvai. (subti-
truota). 23:20 Modernus serialas. Prem-
jera. Tvin Pyksas 3. N-14. 3/11 s. 00:15 
Premjera. Detektyvas Monkas 7. N-7. 
7/5 s. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Na-
cionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Generalinis planas. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Emigrantai. (kart.). 
05:00 Seserys. N-7. 172 s. (kart.).

trečiadienis, lapkričio 8 d. 
09:05 Senis. N-7. 184 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 
2. N-7. 2/24 s. 10:55 Detektyvas Monkas 
3. N-7. 3/12 s. 11:40 Emigrantai. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 
Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Sese-
rys. N-7. 173 s. 17:30 Žinios (su vertimu 
į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 
Klauskite daktaro. 19:30 Gyvenimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jė-
ga“. 21:30 Auksinis protas. 22:50 Klau-
simėlis.lt. 23:20 Premjera. Po vienu dan-
gum. N-14. 3 s. 00:15 Premjera. Detek-
tyvas Monkas 7. N-7. 7/6 s. 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:05 Nacionalinė ekspe-
dicija. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Istorijos detekty-
vai. (subtitruota, kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Gyvenimas. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 173 s. (kart.).

ketvirtadienis, lapkričio 9 d.
09:05 Senis. N-7. 185 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 
2. N-7. 2/25 s. 10:55 Detektyvas Mon-
kas 3. N-7. 3/13 s. 11:40 Gyvenimas. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 Prem-
jera. Seserys. N-7. 174 s. 17:30 Žinios 
(su vertimu į gestų k.). 17:55 Sportas. 
17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
Specialus tyrimas. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Pokalbių 
laida „Svarbios detalės“. 22:30 Dvira-
čio žinios. 23:00 Premjera. Janas Hu-
sas. 2 s. N-14. 00:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. (kart.). 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:05 Specialus tyrimas. (kart.). 

02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo 
žinios. 03:05 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. (kart.). 03:30 Laisvės 
vėliavnešiai. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
(kart.). 05:00 Seserys. N-7. 174 s. (kart.).

Penktadienis, lapkričio 10 d. 
09:05 Senis. N-7. 186 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 
3. N-7. 3/1 s. 10:55 Detektyvas Monkas 
3. N-7. 3/14 s. 11:40 Stilius. (kart.). 12:40 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klaus-
kite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 
Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 
175 s. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauski-
te daktaro. 19:30 Beatos virtuvė. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Lote-
rija „Jėga“. 21:00 Duokim garo! 22:35 
Gamtos inspektoriai. 23:00 Fantas-
tiškas penktadienis. Evoliucija. 00:40 
Klausimėlis.lt. (kart.). 01:00 LRT radi-
jo žinios. 01:05 Pokalbių laida „Svar-
bios detalės“. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Mūsų gy-
vūnai. (kart.). 03:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Stilius. (kart.). 05:00 Sese-
rys. N-7. 175 s. (kart.).

Šeštadienis, lapkričio 11 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 07:00 

Premjera. Džiunglių būrys skuba į pagal-
bą 2. 2/20, 2/21 s. 07:20 Premjera. Al-
vinas ir patrakėliai burundukai 1. 37 s. 
07:30 Šervudo padauža Robinas Hu-
das. 49 s. 07:45 Premjera. Džeronimas 
3. 3/11 s. 08:10 Karinės paslaptys. 09:00 
Labas rytas, Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 
09:35 Labas rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. 
Orai. 10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 
Žinios. Orai. 11:35 Labas rytas, Lietuva. 
11:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. 
Rudoji hiena. (subtitruota). 12:50 Pa-
saulio dokumentika. Gyvūnų mamos. 
2 d. Kai jaunikliai paauga. (subtitruota). 
13:40 Agata Kristi. Mįslingos žmogžu-
dystės. 6 s. Panelė Makginti mirė. N-7. 
15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes nu-
galėjom“. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų kalbą). 16:00 Sveikinimų kon-
certas. 17:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 
Teisė žinoti. 18:30 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. 19:30 Stilius. 20:25 Loteri-
jos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Pano-
rama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 
Dainuoju Lietuvą. 23:20 Premjera. Kai-
mynai. S. (subtitruota). 01:00 Pasaulio 
dokumentika. Rudoji hiena. (subtitruota, 
kart.). 01:55 Pasaulio dokumentika. Gy-
vūnų mamos. 2 d. Kai jaunikliai paauga. 
(subtitruota, kart.). 02:40 Dviračio žinios. 
(kart.). 03:05 Teisė žinoti. (kart.). 03:30 
Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 04:00 
Karinės paslaptys. (kart.). 04:45 Auksi-
nis protas. (kart.).

Sekmadienis, lapkričio 12 d. 
06:05 Istorijos detektyvai. (subti-

truota, kart.). 07:00 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji že-
mė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Brolių Grimų pasakos. 14 s. 
Brėmeno muzikantai. 10:00 Gustavo en-
ciklopedija. (subtitruota). 10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mūsų gyvū-
nai. 12:00 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Brazilijos gamtos stebuklai. 2 d. At-
šiaurios aukštumos. (subtitruota). 12:50 
Pasaulio dokumentika. Premjera. Euro-
pos tyrai. 2 d. Upės, ežerai ir vandeny-
nai. (subtitruota). 13:45 Puaro. N-7. 10/1 
s. Mėlynojo traukinio paslaptis. 15:15 
Laisvės vėliavnešiai. 15:45 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 16:00 Auk-
sinis protas. (kart.). 17:15 Klausimėlis.
lt. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 Lab-
daros koncertas „Mylinčios širdys. Degu 
kaip žvakė 2017“. 19:30 Savaitė. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
21:00 Premjera. Laisvės kaina. Partiza-
nai. N-7. 7 s. 21:55 Premjera. Tapatybės 
vagilė. N-14. 23:55 Drakula. N-14. 5, 6 s. 
01:25 Pasaulio dokumentika. Brazilijos 
gamtos stebuklai. 2 d. Atšiaurios aukštu-
mos. (subtitruota, kart.). 02:20 Pasaulio 
dokumentika. Europos tyrai. 2 d. Upės, 
ežerai ir vandenynai. (subtitruota, kart.). 
03:15 Klausimėlis.lt. (kart.). 03:45 Dai-
nuoju Lietuvą. (kart.).

Tėvelio dukrytės (33). N-7. 11:30 Tėve-
lio dukrytės (34). N-7. 12:00 Tėvelio du-
krytės (35). N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės 
(36). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (40). N-7. 13:30 Simpsonai (8). 
N-7. 14:00 Simpsonai (9). N-7. 14:30 
Pažadėtoji (2109). N-7. 15:00 Pažadė-
toji (2110). N-7. 15:30 Pamilti vėl (128). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Bruto ir Neto (36). N-7. 20:00 
Legendinės legendos. N-7. 21:00 Mo-
terys meluoja geriau (36). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Kobra 11 (8). N-7. 
23:35 Gaudynės (8). N-7. 00:30 Kaulai 
(7). N-7. 01:30 Gražuolė ir pabaisa (1). 
N-7. 02:20 Hubertas ir Staleris (8). N-7.

Antradienis, lapkričio 7 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempiniu-

kas Plačiakelnis (40). N-7. 06:55 Simp-
sonai (8). N-7. 07:25 Simpsonai (9). 
N-7. 07:55 Moderni šeima (12). N-7. 
08:25 Moderni šeima (13). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2708). N-7. 10:00 Mo-
terys meluoja geriau (36). N-7. 10:30 
Bruto ir Neto (36). N-7. 10:55 Tėvelio 
dukrytės (37). N-7. 11:30 Tėvelio du-
krytės (38). N-7. 12:00 Tėvelio dukry-
tės (39). N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės 
(40). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (40). N-7. 13:30 Simpsonai (10). 
N-7. 14:00 Simpsonai (11). N-7. 14:30 
Pažadėtoji (2111). N-7. 15:00 Pažadė-
toji (2112). N-7. 15:30 Pamilti vėl (129). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Bruto ir Neto (37). N-7. 20:00 
Prieš srovę. N-7. 21:00 Moterys meluo-
ja geriau (37). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Kazino apiplėšimas. N-14. 
00:20 Kaulai (8). N-7. 01:20 Gražuo-
lė ir pabaisa (2). N-7. 02:10 Hubertas 
ir Staleris (9). N-7.

trečiadienis, lapkričio 8 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempiniu-

kas Plačiakelnis (40). N-7. 06:55 Simp-
sonai (10). N-7. 07:25 Simpsonai (11). 
N-7. 07:55 Moderni šeima (14). N-7. 
08:25 Moderni šeima (15). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2709). N-7. 10:00 Mo-
terys meluoja geriau (37). N-7. 10:30 
Bruto ir Neto (37). N-7. 10:55 Tėvelio 
dukrytės (41). N-7. 11:30 Tėvelio du-
krytės (42). N-7. 12:00 Tėvelio dukry-
tės (1). N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės (2). 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(41). N-7. 13:30 Simpsonai (12). N-7. 
14:00 Simpsonai (13). N-7. 14:30 Pa-
žadėtoji (2113). N-7. 15:00 Pažadėto-
ji (2114). N-7. 15:30 Pamilti vėl (130). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Bruto ir Neto (38). N-7. 
20:00 Gero vakaro šou. N-7. 21:00 Mo-
terys meluoja geriau (38). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:20 TV3 orai. 22:25 Vikinglotto. 22:30 
Tamsus dangus. N-14. 00:25 Kaulai (9). 
N-7. 01:25 Gražuolė ir pabaisa (3). N-7. 
02:15 Hubertas ir Staleris (10). N-7.

ketvirtadienis, lapkričio 9 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempiniu-

kas Plačiakelnis (41). N-7. 06:55 Simp-
sonai (12). N-7. 07:25 Simpsonai (13). 
N-7. 07:55 Moderni šeima (16). N-7. 
08:25 Moderni šeima (17). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2710). N-7. 10:00 Mo-
terys meluoja geriau (38). N-7. 10:30 
Bruto ir Neto (38). N-7. 10:55 Tėvelio 
dukrytės (3). N-7. 11:30 Tėvelio du-
krytės (4). N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės 
(5). N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės (6). 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(42). N-7. 13:30 Simpsonai (14). N-7. 
14:00 Simpsonai (15). N-7. 14:30 Pa-
žadėtoji (2115). N-7. 15:00 Pažadėto-
ji (2116). N-7. 15:30 Pamilti vėl (131). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Bruto ir Neto (39). N-7. 
20:00 Farai. N-7. 21:00 Moterys meluo-
ja geriau (39). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Amerikietiškas apiplėšimas. 
N-14. 00:20 Kaulai (10). N-7. 01:20 Gra-
žuolė ir pabaisa (4). N-7. 02:10 Huber-
tas ir Staleris (11). N-7.

Penktadienis, lapkričio 10 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempiniu-

kas Plačiakelnis (42). N-7. 06:55 Simp-
sonai (14). N-7. 07:25 Simpsonai (15). 
N-7. 07:55 Moderni šeima (18). N-7. 
08:25 Moderni šeima (19). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2711). N-7. 10:00 Mo-
terys meluoja geriau (39). N-7. 10:30 
Bruto ir Neto (39). N-7. 10:55 Tėvelio 
dukrytės (7). N-7. 11:30 Tėvelio dukrytės 
(8). N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės (9). N-7. 
12:30 Tėvelio dukrytės (10). N-7. 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis (43). N-7. 
13:30 Simpsonai (16). N-7. 14:00 Simp-
sonai (17). N-7. 14:30 Pažadėtoji (2117). 
N-7. 15:00 Pažadėtoji (2118). N-7. 15:30 
Pamilti vėl (132). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Mulan. N-7. 
21:10 Geležinis žmogus 3. N-7. 23:50 
Sabotažas. N-14. 01:50 Amerikietiškas 
apiplėšimas. N-14.

Pirmadienis, lapkričio 6 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Visatos broliai“ (79). 07:05 „Mada-
gaskaro pingvinai“ (3). 07:30 „Nepa-
prastas Gumuliuko gyvenimas“ (39). 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(115). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (116). N-7. 09:50 24 va-
landos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:35 24 valandos (kart.). N-7. 12:35 
Bus visko (kart.). 13:25 „Rožių karas“ 
(23). 14:25 „Dvi širdys“ (279). 14:55 
„Dvi širdys“ (280). 15:25 „Dvi širdys“ 
(281). 15:55 „Dvi širdys“ (282). 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 va-
landos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 
„Meilė gydo“ (27). 20:30 Nuo... Iki... 
21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Ka-
pų plėšikė Lara Kroft. Gyvybės lopšys. 
N14. 00:45 „Juodasis sąrašas“ (14). 
N-7. 01:35 „Visa menanti“ (12). N-7. 
02:20 Pagreitis (kart.). N14.

Antradienis, lapkričio 7 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Visatos broliai“ (80). 07:05 „Madagas-
karo pingvinai“ (4). 07:30 „Nepapras-
tas Gumuliuko gyvenimas“ (40). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (117). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (118). N-7. 09:50 24 valandos. 
N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 24 
valandos (kart.). N-7. 12:35 Nuo... Iki... 
(kart.) 13:25 „Rožių karas“ (24). 14:25 
„Dvi širdys“ (283). 14:55 „Dvi širdys“ 
(284). 15:30 „Dvi širdys“ (285). 15:55 
„Dvi širdys“ (286). 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 „Meilė gy-
do“ (28). 20:30 Kitu kampu. 21:30 Ži-
nios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS Adjutantas. N14. 
00:20 „Juodasis sąrašas“ (15). N-7. 
01:10 „Visa menanti“ (13). N-7. 01:55 
Kapų plėšikė Lara Kroft. Gyvybės lop-
šys (kart.). N14.

trečiadienis, lapkričio 8 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Visatos broliai“ (81). 07:05 „Mada-
gaskaro pingvinai“ (5). 07:30 „Nepa-
prastas Gumuliuko gyvenimas“ (41). 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(119). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (120). N-7. 09:50 24 va-
landos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:35 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:30 
Anapus nežinomybės. N-7. 13:25 „Ro-
žių karas“ (25). 14:25 „Dvi širdys“ (287). 
14:55 „Dvi širdys“ (288). 15:25 „Dvi šir-
dys“ (289). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 „Meilė gydo“ (29). 
20:30 PREMJERA Moterys prieš vy-
rus. N-7. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS 
Nakties klajūnai. N14. 00:40 „Juodasis 
sąrašas“ (16). N-7. 01:30 „Vampyro 
dienoraščiai“ (1). N14. 02:15 Adjutan-
tas (kart.). N14.

ketvirtadienis, lapkričio 9 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Visatos broliai“ (82). 07:05 „Madagas-
karo pingvinai“ (6). 07:30 „Nepapras-
tas Gumuliuko gyvenimas“ (42). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (121). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-

ris“ (122). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 Yra, 
kaip yra (kart.). N-7. 12:35 KK2 (kart.). 
N-7. 13:00 KK2 (kart.). N-7. 13:25 „Ro-
žių karas“ (26). 14:25 „Dvi širdys“ (290). 
14:55 „Dvi širdys“ (291). 15:25 „Dvi šir-
dys“ (292). 15:55 „Dvi širdys“ (293). 
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. 
20:00 Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VA-
KARO SEANSAS. PREMJERA Prieš 
ugnį - ugnimi. N14. 00:25 „Juodasis 
sąrašas“ (17). N-7. 01:15 „Vampyro 
dienoraščiai“ (2). N14. 02:00 Alche-
mija. 02:30 RETROSPEKTYVA. Kul-
tūrinė dokumentika. Ciklas „Meninin-
kų portretai“.

Penktadienis, lapkričio 10 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Visatos broliai“ (83). 07:05 „Mada-
gaskaro pingvinai“ (7). 07:30 „Nepa-
prastas Gumuliuko gyvenimas“ (43). 
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. 
11:35 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:35 
KK2 (kart.). N-7. 13:00 KK2 (kart.). N-7. 
13:25 „Rožių karas“ (27). 14:25 „Dvi 
širdys“ (294). 14:55 „Dvi širdys“ (295). 
15:25 „Dvi širdys“ (296). 15:55 „Dvi šir-
dys“ (297). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:35 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2 penktadienis. N-7. 21:00 SAVAI-
TĖS HITAS Pasaulinė invazija. Mūšis 
dėl Los Andželo. N14. 23:20 PREMJE-
RA Demonas viduje. N14. 01:10 Prieš 
ugnį - ugnimi (kart.). N14.

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

„Madagaskaro pingvinai“ (6) (kart.). 
06:55 „Nepaprastas Gumuliuko gyve-
nimas“ (42) (kart.). 07:20 „“Nickelode-
on“ valanda. Ančiukai Duoniukai“ (3). 
07:45 „Neramūs ir triukšmingi“ (17). 
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(13). 08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“ 
(5). 09:00 „Ponas Bynas“ (22). 09:30 
„Tinginių miestelis“ (43). 10:00 KINO 
PUSRYČIAI Stebuklų šalis. 11:50 Pe-
liukas Stiuartas Litlis 2. 13:15 Iš kur tu 
žinai? N-7. 15:45 Policijos akademija 
4. Civiliai patruliai. N-7. 17:30 Bus vis-
ko. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 SUPERKINAS Batuotas ka-
tinas Pūkis. 21:15 Princesės dienoraš-
tis 2. Karališkosios sužadėtuvės. 23:35 
Žinių vedėjas 2. Legenda tęsiasi. N14. 
01:45 Pasaulinė invazija. Mūšis dėl Los 
Andželo (kart.). N14.

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

„Madagaskaro pingvinai“ (7) (kart.). 
06:55 „Nepaprastas Gumuliuko gyveni-
mas“ (43) (kart.). 07:20 „“Nickelodeon“ 
valanda. Ančiukai Duoniukai“ (4). 07:45 
„Neramūs ir triukšmingi“ (18). 08:10 
„Kempiniukas Plačiakelnis“ (14). 08:35 
„Tomo ir Džerio pasakos“ (6). 09:00 
„Ponas Bynas“ (23). 09:30 „Tinginių 
miestelis“ (44). 10:00 KINO PUSRY-
ČIAI. PREMJERA Melagis melavo… 
11:50 Bukas ir Bukesnis. N-7. 14:00 
Žemės branduolys. N-7. 16:40 Ne vie-
nas kelyje. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Lie-
tuvos balsas. 22:10 PREMJERA Išda-
vikas. N14. 00:20 PREMJERA Vilkola-
kis. S. 02:05 Žinių vedėjas 2. Legenda 
tęsiasi (kart.). N14.

Pirmadienis, lapkričio 6 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(3). N-7. 07:35 „Farų karai“ (6) (kart.). 
N-7. 08:30 „Muchtaro sugrįžimas“ (596) 
(kart.). N-7. 09:30 „Voratinklis“ (5) (kart.). 
N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(31) (kart.). N-7. 11:35 „Įteisintas fa-
ras“ (38) (kart.). N-7. 12:40 „Stoties po-
licija“ (2) (kart.). N-7. 13:45 „Farų karai“ 
(7). N-7. 14:45 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(597). N-7. 15:50 „Voratinklis“ (6). N-7. 
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ (32). 
N-7. 18:00 Info diena. 18:25 „Stoties 
policija“ (3). N-7. 19:30 „Įteisintas fa-
ras“ (39). N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 
Baudėjas. N14. 23:25 Naktinis sargas 
(kart.). N14. 01:10 „Sostų karai“ (3) 
(kart.). N14. 02:15 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (23). N-7. 03:00 Farai (kart.). N-7. 
03:20 „Gamtos čempionai“ (2) (kart.). 
04:10 „Žvaigždės kelias (Alos Pugačio-
vos istorija)“ (11) (kart.).

Antradienis, lapkričio 7 d. 
06:30 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(4). N-7. 07:35 „Farų karai“ (7) (kart.). 
N-7. 08:30 „Muchtaro sugrįžimas“ (597) 
(kart.). N-7. 09:30 „Voratinklis“ (6) (kart.). 
N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(32) (kart.). N-7. 11:35 „Įteisintas fa-
ras“ (39) (kart.). N-7. 12:40 „Stoties po-
licija“ (3) (kart.). N-7. 13:45 „Farų karai“ 
(8). N-7. 14:45 „Muchtaro sugrįžimas“ 

LNK

BTV

Šeštadienis, lapkričio 11 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Ančiukų 

istorijos (14). 07:00 Legenda apie Ko-
rą (3). N-7. 07:30 Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai (24). N-7. 08:00 Ančiu-
kų istorijos (15). 08:30 Kur giria žaliuo-
ja. 09:00 Virtuvės istorijos. 09:30 Gar-
du Gardu. 10:00 Misija: dirbame sau. 
10:30 Svajonių ūkis. 11:00 Munis - ma-
žasis mėnulio globėjas. 12:45 Miegan-
čioji gražuolė. N-7. 14:20 Po priedanga. 
N-7. 16:15 Ekstrasensų mūšis (15). N-7. 
18:00 INOprogresas. 18:30 TV3 žinios 
(312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 TV3 
orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 Sniego 
šunys. 21:30 Šnipų tiltas. N-7. 00:25 
Džo. N-14.

Sekmadienis, lapkričio 12 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Ančiukų 

istorijos (15). 07:00 Legenda apie Ko-
rą (4). N-7. 07:30 Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai (25). N-7. 08:00 Ančiu-
kų istorijos (16). 08:30 Mamyčių klubas. 
09:00 Kulinariniai triukai. 09:30 Penkių 
žvaigždučių būstas (8). 10:00 Pasau-
lis pagal moteris. 10:30 Svajonių so-
dai (59). 11:30 Suaugusiųjų priežiū-
ra. N-7. 13:35 Nilo perlas. N-7. 15:45 
Simpsonai (7). N-7. 16:15 Ekstrasen-
sų mūšis (16). N-7. 18:00 Raudonas 
kilimas. Lietuva, gyvenimo būdo lai-
da, 2017. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 X Fak-
torius. N-7. 22:00 Gautas iškvietimas 3. 
N-14. 23:30 Persekiotoja už objektyvo. 
N-14. 01:20  Džo. N-14.

LRT
(598). N-7. 15:50 „Voratinklis“ (7). N-7. 
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ (33). 
N-7. 18:00 Info diena. 18:25 „Stoties 
policija“ (4). N-7. 19:30 „Įteisintas fa-
ras“ (40). N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 
Kaulų kolekcininkas. N-7. 23:20 Baudė-
jas (kart.). N14. 01:40 „Begėdis“ (10). S. 
02:30 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (24). N-7. 
03:15 Farai (kart.). N-7. 03:40 „Gamtos 
čempionai“ (3) (kart.). 04:30 „Pragaro 
katytė“ (8) (kart.).

trečiadienis, lapkričio 8 d. 
06:55 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(5). N-7. 07:35 „Farų karai“ (8) (kart.). 
N-7. 08:30 „Muchtaro sugrįžimas“ (598) 
(kart.). N-7. 09:30 „Voratinklis“ (7) (kart.). 
N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(33) (kart.). N-7. 11:35 „Įteisintas faras“ 
(40) (kart.). N-7. 12:40 „Stoties policija“ 
(4) (kart.). N-7. 13:45 „Farų karai“ (9). 
N-7. 14:45 „Muchtaro sugrįžimas“ (599). 
N-7. 15:50 „Voratinklis“ (8). N-7. 16:55 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (34). N-7. 
18:00 Info diena. 18:25 „Stoties polici-
ja“ (5). N-7. 19:30 „Įteisintas faras“ (41). 
N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 Bredokas. 
Dingęs be žinios. N14. 23:10 Kaulų ko-
lekcininkas (kart.). N-7. 01:20 „Begėdis“ 
(11). S. 02:10 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 
(25). N-7. 02:55 Farai (kart.). N-7. 03:20 
„Pragaro katytė“ (9) (kart.).

ketvirtadienis, lapkričio 9 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(6). N-7. 07:35 „Farų karai“ (9) (kart.). 
N-7. 08:30 „Muchtaro sugrįžimas“ (599) 
(kart.). N-7. 09:30 „Voratinklis“ (8) (kart.). 
N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(34) (kart.). N-7. 11:35 „Įteisintas fa-
ras“ (41) (kart.). N-7. 12:40 „Stoties po-
licija“ (5) (kart.). N-7. 13:45 „Farų karai“ 
(10). N-7. 14:45 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(600). N-7. 15:50 „Voratinklis“ (9). N-7. 
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ (35). 
N-7. 18:00 Info diena. 18:25 „Stoties 
policija“ (6). N-7. 19:30 „Įteisintas faras“ 
(42). N-7. 20:30 Savaitės kriminalai. N-7. 
21:00 Atminimo diena. N14. 23:10 Bre-
dokas. Dingęs be žinios (kart.). N14. 
01:10 „Begėdis“ (12). S. 02:10 „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (26). N-7. 02:55 Savaitės 
kriminalai (kart.). N-7. 03:20 „Vanity Fair. 
Visiškai slaptai“ (3) (kart.). N-7.

Penktadienis, lapkričio 10 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(7). N-7. 07:35 „Farų karai“ (10) (kart.). 
N-7. 08:30 „Muchtaro sugrįžimas“ (600) 
(kart.). N-7. 09:30 „Voratinklis“ (9) (kart.). 
N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(35) (kart.). N-7. 11:35 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (3) (kart.). N-7. 12:40 
„Stoties policija“ (6) (kart.). N-7. 13:45 
„Farų karai“ (11). N-7. 14:45 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (601). N-7. 15:50 „Voratin-
klis“ (10). N-7. 16:55 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (36). N-7. 18:00 Info diena. 
18:25 „Stoties policija“ (7). N-7. 19:30 
„Amerikietiškos imtynės“ (44) (Wrestling 
- RAW 6). N-7. 20:30 „Amerikietiškos im-
tynės“ (44) (Wrestling - SmackDown 2). 
N-7. 21:35 Mirties apsuptyje. N14. 23:40 
Atminimo diena (kart.). N14. 01:40 „Be-
gėdis“ (1). S. 02:35 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (1). N-7. 03:20 Mirties apsupty-
je (kart.). N14.

Šeštadienis, lapkričio 11 d. 
06:15 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(5) (kart.). N-7. 06:55 „Diagnozė - žmog-
žudystė“ (6) (kart.). N-7. 07:50 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (7) (kart.). N-7. 08:45 
Sveikatos ABC televitrina. 09:00 Auto-
pilotas. apie automobilius. 09:30 Apie 
žūklę. 10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“ 
(17). 10:30 „Pragaro katytė“ (10). 11:30 
„Amūras – Azijos Amazonė“ (1). 12:40 
„Žvaigždės kelias (Alos Pugačiovos is-
torija)“ (12). 13:50 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“ (4). N-7. 14:50 „Kas žudikas?“ 
(6). N-7. 16:00 Blogiausias Lietuvos vai-
ruotojas. N-7. 17:00 LKL čempionatas. 
Lietuvos rytas – Juventus. 19:30 Muzi-
kinė kaukė. 22:05 MANO HEROJUS 
Trintukas. N-7. 00:20 AŠTRUS KINAS 
Moliūgagalviai 4. Keršto kraujas. N14. 
02:05 „Begėdis“ (12) (kart.). S. 03:05 
„Begėdis“ (1) (kart.). S. 04:00 Muzikinė 
kaukė (kart.).

Sekmadienis, lapkričio 12 d. 
06:30 Galiūnų čempionų lygos eta-

pas Kanadoje. II dalis (kart.). 07:30 Svei-
katos kodas. 08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Galiūnų čempionų lygos etapas 
Suomijoje. I dalis. 10:00 „Nutrūkę nuo 
grandinės“ (18). 10:30 „Pragaro katy-
tė“ (11). 11:30 „Amūras – Azijos Ama-
zonė“ (2). 12:40 „Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu“ (40). 13:10 „Vande-
nyno paslaptys su Džefu Korvinu“ (41). 
13:40 Sveikinimai. 16:00 „Policijos aka-
demija“ (8). N-7. 17:00 LKL čempiona-
tas. Šiauliai – Žalgiris. 19:30 „Ekstrasen-
sų mūšis“ (2). N-7. 21:35 Anapus neži-
nomybės. N-7. 22:35 „Sostų karai“ (4). 
N14. 23:40 Trintukas (kart.). N-7. 01:45 
„Ekstrasensų mūšis“ (2) (kart.). N-7. 
03:25 Slaptosios draugijos. Konspira-
torių kaukės. N-7.

Pirmadienis, lapkričio 6 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 INOpro-

gresas. 06:55 Simpsonai (6). N-7. 07:25 
Simpsonai (7). N-7. 07:55 Moderni šei-
ma (10). N-7. 08:25 Moderni šeima (11). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2707). N-7. 
10:00 Legendinės legendos. N-7. 10:55 

TV3
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Neįgalieji  
pasaulyje

Viskas prasidėjo, kai Mo-
lei Daley iš Ohajo valsti-
jos (JAV) buvo tik 56-eri. 
Buvo stipri, sveika, tačiau 
nerimą kėlė keisti simp-
tomai. Ji aplankė dešim-
tis gydytojų, išgirdo tiek 
pat diagnozių. Linksma 
ir guvi Molė vis dažniau 
liūdėjo. Ateitis gąsdino 
ir ją, ir jos vaikus. Kas gi 
graužia Molę?

Aldona ir Stasys neįgalūs nuo 
vaikystės. O ir kalba jie neaiš-
kiai. Užtat vienas kitą supran-
ta puikiai. Jeigu ne iš pusės žo-
džio, tai iš žvilgsnio. Taip ir lei-
džia dienas abu kartu kukliame 
butelyje J. Basanavičiaus gatvė-
je. Nuo ryto iki vakaro. Leidžia 
tas dieneles laimingi, ir negalia 
nesiskundžia. „O ko čia skųs-
tis?“ – nustemba S. Černevičius. 
Juk tai, kas užvis svarbiausia gy-
venime, sėdi gretimame neįga-
liojo vežimėlyje.

S. Černevičius gimė Švenčio-
nių rajone, nedideliame Veikū-
nų kaime. Buvo penktoji šeimos 
atžala. Jis susirgo meningitu. 
„Tėvai mane vežė gydyti, kur tik 
tuo metu galėjo. Tačiau viskas 
buvo veltui. Liga atėmė beveik 
viską – sunkiai kalbėjau, ne-
vaikščiojau, negalėjau nieko pa-
imti į rankas“, – pasakoja S. Čer-
nevičius. Paliko liga jam tik di-
džiausią vertybę – protą. Aug-
damas Stasys suvokė, kad no-
rėdamas nepasiduoti negaliai, 
su ja turės kautis pats. Mankš-
tinosi, sportavo, o vienuolikos 
metų būdamas žengė pirmuo-
sius savarankiškus žingsnius. 
Išmoko savimi pasirūpinti, nors 
ir sunkiai – kalbėti. Daug skai-
tė ir rašė.

„Tėvukai pasimirė anksti. 
Pas brolį, seseris gyventi neno-
rėjau, todėl nusprendžiau kurti 
šeimą. Mano išrinktoji buvo fi-
ziškai visiškai bejėgė, tačiau sti-
pri dvasiškai. Deja, kartu teišgy-
venome aštuonerius metus – ją 
pasiglemžė raumenų distrofi-
ja“, – apie pirmąją žmoną, kėdai-
nietę, kurios dėka šiame mieste 

ir apsigyveno, pasakoja S. Čer-
nevičius.

Čia S. Černevičius ir vėl at-
sidūrė kryžkelėje – vienam gy-
venti buvo žvėriškai sunku – ne-
buvo nei pasikalbėti su kuo, nei 
pasitarti. Pažįstamas papasakojo 
apie mergaitę iš Beinaičių kaimo, 
kuri neturi draugų, todėl gyvena 
liūdnai. Davė telefono numerį. 
Paskambinęs nelabai žinojo, kaip 
prisistatyti – pasakė esąs kores-
pondentas iš neįgaliųjų laikraš-
čio „Draugystė“. Pakvietė ją susi-
tikti. Vienas kitą sužavėję išsyk. 
Kiek padraugavę suprato įsimy-
lėjėliai, kad jau laikas vestuvėms. 
Apie jas nuotakos tėvams nesa-
kė, nes šie nepritarė draugystei. 
„Jie kategoriškai prieštaravo. Gal 
nesuprato mūsų jausmų arba pa-
prasčiausiai bijojo, kad mums, 
dviem tokiems patiems, bus labai 
sunku“, – svarsto A. Černevičie-
nė. Pora šių metų birželį atšven-
tė dvidešimt dviejų metų vestu-
vių sukaktį. 

Per dvidešimt ketverius me-
tus, praleistus drauge, Stasys ir 
Aldona tikina nė karto nesusipy-
kę. „Man labai keista, kaip svei-
kieji žmonės tarpusavyje pyksta-
si, draskosi. Ko čia pyktis? Kodėl 
nervintis? – nuostabos neslepia 
S. Černevičius. – Aš Aldutę kiek-
vieną dieną myliu vis labiau ir 
labiau. Mudu miegame ir kelia-
mės kartu, visą dieną praleidžia-
me kartu, drauge sprendžiame 
kryžiažodžius. Ji man niekada 
nėra atsibodusi, nesu nuo jos 
pavargęs.“

Stasys šiandien gailisi tik vie-
no – kad per vėlai sutiko savo an-
trąją žmoną Aldutę. 

Neįgalieji, kuriantys savo pasaulį
 Justina Šveikytė tinklalapyje www.rinkosaikste.lt rašo apie kė-
dainiečių Aldonos (57) ir Stasio (67) Černevičių meilę bei lai-
mingo gyvenimo receptą.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąSūnus ir mama 
Demencijos šalyje

Žiauri diagnozė
Aštuonerius metus gydytojai 

ieškojo amerikietės Molės ne-
galavimų priežasties. Galiausiai 
pasakė, kad 64-erių Molei– de-
mencija. Deja, tada reikalai jau 
buvo visai prasti. Moteris me-
tė darbą, pardavė automobilį ir 
įsitaisė krėsle prieš televizorių. 
Jos demencija buvo iš tų, kurių 
neįmanoma gydyti nei sustabdy-
ti. Demencija su Levi kūneliais! 
Molės sūnus Džojus ėmė naršyti 
internetą – koks gi čia siaubas? 

Molę ištikęs sutrikimas daž-
nai prasideda Parkinsono ligai 
būdingais simptomais, iš pra-
džių pacientai labai kenčia fi-
ziškai, tik po kurio laiko medi-
kai diagnozuoja demenciją. Kar-
tais viskas prasideda atminties 
praradimais, todėl demencija 
su Levi kūneliais painiojama su 
Alzheimerio liga. Klaida pripa-
žįstama tik bėgant laikui, kai at-
siranda ryškesnių simptomų – 
susikaupimo, judėjimo proble-
mos, haliucinacijos, emociniai 
sutrikimai ir kt.

Džojus suprato, kad 
viskas tik blogės

Taip, mamos būklė vis blogė-
jo. Jau po metų Džojus su sese-
ria nuvežė ją į senelių pensiona-
tą. Juodu mamą kasdien lanko. 
Ji turi atskirą palatą, yra puikiai 
prižiūrima. Bet vis tiek nuo pat 
pradžių Džojų graužė neviltis, 
kažkoks kaltės jausmas. Mama 
negalėjo jam pasakyti savo norų, 
jos žodžiais išvis negalėjai tikė-
ti. Kaip padėti tokioje situacijo-
je? Vieną dieną jis žengė keistą 
žingsnį: užuot ieškojęs paguo-
dos, nutarė pats padėti kitiems. 
Juk mama visuomet buvo linkusi 
pagelbėti artimiems ir nepažįs-
tamiems žmonėms. „Ji džiaug-
tųsi sužinojusi, kad ir dabar ga-

li būti kažkam naudinga“, – įsiti-
kinęs Džojus.

Nuo 2017 metų sausio 1 die-
nos Džojus nuolat filmuoja mamą 
ir kas savaitę deda naują filmuką 
į savo paskyrą Youtube kanale. Šį 
liūdną dokumentinį seria lą jau 
pažiūrėjo per 80 milijonų žmonių 
visame pasaulyje – JAV, Vokietijo-
je, Kanadoje, Australijoje, Olandi-
joje, Anglijoje ir kt.

Žiūrovai verkia kartu  
su operatorium

Džojus pakvietė žiūrėti jo fil-
mukus apie mamą tuos, kurie pa-
tys prižiūri savo senus giminai-
čius, ir tuos, kuriuos ima kankinti 
pirmi demencijos pasireiškimai, 
taip pat tuos, kurie išvis nieko 
nėra girdėję apie šią negalią.

Pirmos serijos praslydo pro 
žiūrovų akis, o sausio 31 dieną 
įkėlęs į internetą šeštą filmuką, 
Džojus kitą rytą pabudo įžymus. 
Žmones labai sujaudino scena, 
kai mama pirmą kartą nebeat-
pažįsta sūnaus. Žiūrovai dalijo-
si filmuku su kitais – ir taip siu-
žetas išplito po pasaulį.

Filmas apie mamą tapo svar-
biausiu Džojaus darbu. Pats fil-
muoja, pats montuoja. Jis sukū-
rė tai, ko žmonėms labai reikėjo. 
Iš pradžių manė būsiąs tik ope-
ratorius, bet bėgant mėnesiams 
veiklos daugėjo. Iš pradžių Džo-
jus asmeniškai atsakinėjo kiek-
vienam komentatoriui, paskui 
tik skaitė, ką rašo žmonės, ir bu-
vo jiems labai dėkingas. Buvo ke-
letas tokių, kurie nesuprato fil-
mo idėjos ir vadino Džojų žiau-
riu sūnumi. Tačiau daugelis pri-
sipažino, kad verkė kartu su juo 
tą dieną, kai mama nepažino sū-
naus. Jis davė laisvę jausmams, 
bet ir vilties neatmetė. Džojus 
niekada nežino, kokios būklės 
ras mamą. Siurprizai galimi kas-
dien. Tokia ši liga – lyg karuselė. 
Sūnus rytą įžengia į mamos pa-
latą ir bando atspėti, kuo ji šian-
dien nustebins. 

Kiekvienas filmukas skirtas 
atskiriems demencijos aspek-
tams. Tačiau Džojus pernelyg 
nerežisuoja. Paima mamą ir ve-
ža į kavinę, parduotuvę, parką ar 
hipodromą. Juodu kalbasi, juo-
kiasi, bet tuo pačiu rodoma jos 
kasdienybė – štai, šiandien ma-
ma jaučiasi daug geriau, o štai 
pas ją atvažiavo draugė arba ji 

džiaugiasi, nes prisiminė žmo-
gaus iš šeimyninių nuotraukų 
albumo vardą – rodo ir karto-
ja, kartoja. Būna ir įvykių – štai 
televizininkai įsiprašė į svečius. 
Tose kasdienybės pievose sūnus 
filmuoja mamą visokią ir sten-
giasi padaryti filmą naudingą 
žiūrovams.

Gauna ir labai jaudinančių 
laiškų: „Ačiū už filmą. Mano tė-
čiui – Alzheimeris. Gyvenu toli 
nuo gimtųjų namų. Kol kas tėtis 
atpažįsta mus visus, bet supran-
tu, kad netrukus bus kitaip. Jūsų 
filmukas padėjo apsispręsti. Grį-
šiu pas tėvus. Turiu būti su jais.“

80 milijonų žiūrovų – ne juo-
kas. Youtube nepakako. Teko su-
kurti atskirą internetinę svetai-
nę, taip pat ir Facebook pasky-
rą – vos ne klubą. Tūkstančiai 
žmonių čia randa nusiramini-
mą. Pajutusieji ligos simpto-
mus siunčia savo dienoraščius 
ir sulaukia patarimų, ieškantys 
savanorio darbo gauna adresus 
tų, kuriems labai reikia para-
mos. Vyksta konkursai. Apdo-
vanojami jautriausios širdies 
slaugytojai.

Aišku, Džojus negalėjo viso 
to numatyti, kai pradėjo filmuoti 
savo mamą. Pripažinimas atėjo 
per abejones, per ašaras. Išgar-
sėjo net ir paprastutė žiogo sta-
tulėlė, kuri visuomet stovėjo ant 
Molės židinio atbrailos. Šio žio-
go siluetas tapo Džojaus veik-
los simboliu – žiogas šoka tik į 
priekį, jis negali šokti atgal. Ir 
demencijos diagnozės neįmano-
ma išgydyti. Tačiau Džojaus su-
kurtose interneto platformose 
žmonės dalijasi savo istorijomis 
ir padeda vieni kitiems. Viena 
moteris nuramino ir Džojų: „Ta-
vo mama tikrai atpažįsta tave. 
Juk ji taip meiliai tave apkabina. 
Žiūriu jūsų filmus ir verkiu. Jū-
sų kasdieninis rūpestis palaiko 
mamą gyvybingą ir viskuo besi-
dominčią. Telaimina Jus Dievas.“

Džojus tikisi, kad jo seria-
lą pamatys ir pasaulio galingie-
ji. Demencija, Alzheimeris – tai 
globalios problemos, kurios ne-
ilgai trukus visu sunkumu už-
grius pasaulį.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAlikienė

Ukmergėje apsilankiusios Lietu-
vos žmonių su negalia sąjungos 
(LŽNS) projektų koordinatorės 
Ramunė Šidlauskaitė ir Justina 
Darulytė susitiko su rajono sa-
vivaldybės bei Ukmergės pilia-
kalnio teritoriją su prieigomis 
tvarkančių įmonių atstovais, 
apžiūrėjo ir įvertino jau atlik-
tus darbus.

Neįgaliojo vežimėliu Ukmer-
gės piliakalnio viršūnę pasieku-
si R. Šidlauskaitė džiaugėsi: „Tai 
pirmasis Lietuvos piliakalnis, į ku-
rį pavyko pakilti pačiai. Tikrai la-
bai nuostabus jausmas pamatyti 
iš aukštai atsivėrusį visą Ukmer-
gės miesto grožį. Teko girdėti, jog 
kultūros paveldo specialistai nė-
ra patenkinti šiuo projektu. Ta-
čiau aš, judanti tik vežimėliu, kil-
dama į šio kalno viršų, mintyse 
kartojau, kad žmogus, sumąstęs 
tai įgyvendinti, vertas didžiulės 
pagarbos – bent jau į vieną šalies 
piliakalnį galės pakilti ir neįgalieji, 
ir mamos su vežimėliais.“

Prieš kelis mėnesius lanky-
damasi Ukmergėje, R. Šidlaus-

kaitė išvydo, kad į Ukmergės pi-
liakalnį rengiamas takas ir nu-
sprendė jį apžiūrėti iš arčiau. 
Susisiekus su šio projekto atsa-
kingais asmenimis, LŽNS atsto-
vės buvo pakviestos į susitiki-
mą. R. Šidlauskaitė ir J. Daruly-
tė išsakė savo pasiūlymus, kaip 
būtų galima patobulinti priva-
žiavimą prie tako, jo turėklus ir 
kt. Kadangi projekto darbai dar 
neužbaigti, už jį atsakingi asme-
nys pažadėjo pagal galimybes 
atsižvelgti į LŽNS atstovių išsa-
kytas mintis.

Iš nucinkuotų ir tarpusavyje 
varžtais susuktų metalinių kons-
trukcijų įrengtas Ukmergės pi-
liakalnį juosiantis takas yra maž-
daug 167 metrų ilgio. Šiuo metu 
ant jo turėklų montuojami po-
rankiai su specialiu apšvietimu. 
Tai bus pirmasis ir vienintelis 
taip apšviestas šalies piliakalnis.

Bendrovė visus Ukmergės 
piliakalnio teritorijos su priei-
gomis sutvarkymo antrojo eta-
po darbus planuoja užbaigti iki 
kitų metų liepos 1-osios.

Ukmergės piliakalnį apjuosęs takas 
padės į jo viršūnę pakilti neįgaliesiems
Ukmergės rajono savivaldybės tinklalapyje skaitome apie tai, 
kad į vieną iš piliakalnių galės užvažiuoti ir neįgalieji vežimė-
liuose. 

Molė Daley.

Džojus nuolat lanko mamą, stengiasi suteikti jai vis naujų įspūdžių.
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Prie kūrybos 
šaltinio

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

Paskutinės Vėlinės (novelė)
Netektis

(a.a. vyrui Izidoriui)
Mano naktys bemiegės,
Mano dienos beprasmės –
Netekties šaltas sniegas
Man neleidžia surasti
Išeities iš to juodo
Prarasties labirinto,
Kur nebėra paguodos,
Niekada neprašvinta 
Ir į langą tik vėjas 
Kai kada pasibeldžia,

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Mieli skaitytojai, tęsiame 2018 metų „Bičiulystės“ prenumeratą.
Neįgaliųjų organizacijų nariai „Bičiulystę“ gali užsiprenu-

meruoti lengvatinėmis sąlygomis. 2018 metų savaitraščio 
prenumerata Jums kainuos tik 10 eurų. Į savo miesto ar ra-
jono neįgaliuosius vienijančią organizaciją suskubkite kreiptis 
iki gruodžio 12 dienos. 

Individualiai Lietuvos pašto skyriuose ir „Lietuvos ryto“ biuruose 
savaitraštį galėsite užsisakyti iki gruodžio 28 d. Čia „Bičiulys-
tės“ prenumeratos kaina – 33 eurai.

„Bičiulystė“ – Jūsų žinių šaltinis!

Nuogam lauke žara. „Eime“, – 
Mane už rankos veda vėjas,
Kur miega kaimas po žeme,
Rankas visiems gražiai sudėjęs.

J. Strielkūnas

Auštant Vėlinių rytui pasikei-
tė vėjas – šiaurys pasislinko 

į rytus, o padvelkęs pietys ištirp-
dė ledą sušalusiose pievų žolėse 
ir jos pravirko. Atšilus tarsi mil-
žiniškos laumių drobulės kilo rū-
kai. Seni žmonės lingavo galvas 
ir tylomis kalbėjo, kad šiandien 
vėlės, paleistos iš skaistyklos, su-
grįžo aplankyti namų, todėl tokia 
tanki migla.

Liepų kaimelis skendėjo rūke, 
tik angelų kalnelyje žybčiojo žvakių 
liepsnelės. Mat liepiškiai amžino 
poilsio vietos nevadino kapinėmis, 
tik angelų kalneliu, nes kryžiai ry-
mojo ant kalnelio, o virš geležinių 
vartų pasitikdavo du angelai. Kas 
buvo tas nežinomas dailininkas, 
sukūręs angelus, ir kada tai buvo, 
niekas nežinojo. Angelų žvilgsnis 
buvo toks sielvartingas, kad lydint 
artimąjį į paskutinę kelionę, su-
gildydavo ir kiečiausią širdį. Kada 
lietus ir saulė nublukindavo spal-
vas, auksarankis Marčius angelus 
perdažydavo naujai. Pats kaimas 
stovėjo nuošalėje, pasiklydęs tarp 
pievų, kairiu šonu siekiantis upės 
vingį, niekada negalėjęs pasigirti 
trobų ir jose gyvenančių žmonių 
gausa. Neturėjo ką pasiūlyti jau-
niems, tad šie kraustėsi į miestus 
ar dar toliau, o garbaus amžiaus 
pasilikusieji sunkiai skyrėsi su šla-
mančiom liepom, nuostabia laukų 
ramuma, upės stebuklais. Ne vie-
nas, vaikų parsigabentas į miestą, 
verkdavo iš ilgesio, o sugrąžintas 
namo – iš laimės. Neužteko mies-
te erdvės, žolės kvapo, o labiausiai 
stebino bei erzino didelė skuba ir 
žmonių susvetimėjimas.

Bet kaimas seno, tuštėjo. 
Dar pernai jame krutėjo 

trys našliai, tiksliau, dvi našlės ir 
vienas našlys, o dabar bebuvo li-
kusi vičvienaitė Ona. Vėlinių rytą 
našlė Ona išėjusi kieman net aik-
telėjo, išvydusi kiemą rūko ap-
gaubtą taip tirštai, kad nesimatė 
net kaimynės tvoros. Norėjo Ma-
rytei šūktelėti: „Veizėk, koks rū-
kas“, bet prisiminė, kad jau pus-
metis, kaip kaimynė iškeliavo į 
angelų kalnelį. Apsidairė, tačiau 
balzgana šviesa tvyrojo nebyli, 
o nuo upės sklindantis gaižokas 
vandens augalų kvapas dvelkė vė-
lyvo rudens garais. Tyla gaubė lyg 
antras rūko patalas – kažkokia ne-
gyva, neskambanti pasiklydusio 
paukščio šnaresiu ar bent sarginio 
šuns šneka. Pašiurpo pajutusi, kad 
viena pati liko visame kaime. „Kad 
ir rytoj pas Staselį į miestą, kito 
kelio nėra“, – nelinksmai pagalvo-
jo ir grįžo vidun. Spėjo laiku, nes 
sūnus paskaipino, tad puolė Ona 
prie kompiuterio. „Labas, mama, 
kaip gyvenat? Kaip sveikata?“ – 
ekrane klausė Stasys. „Viskas ge-
rai, kada atvažiuosit? Pradėsiu 
ruošti pietus ir...“ Ona nutilo, nes 

matė, kad sūnus labai skuba. „Ne-
galiu atvažiuoti, laukia skubi ope-
racija, o Judita išvykusi į tarptau-
tinę konferenciją, ar susitvarkysit 
be mūsų?“ Ona atsiduso – Staselis 
dirbo gydytoju, ne visada taip išei-
davo, kaip būdavo suplanavęs, nes 
net iš kitų miestų važiuodavo pas 
jį operuotis. „Susitvarkysiu“, – tvir-
tai tarė Ona. Sūnaus veidas din-
go iš ekrano, o ji nelinksma išėjo 
iš namų ir stovėdama kelkrašty-
je mąstė. Bandė įžiūrėti autobuso 
stotelę, kaip tada, kai prieš dau-
gelį metų šeštadieniais laukdavo 
grįžtančio sūnaus. Prisiminė: pūk-
šėdavo krosnyje kugelis, skleisda-
mas gardų kvapą, o po stora ant-
klode slėpėsi varškės pyragas. Sta-
selis vos įžengęs į namus traukda-
vo šnervėmis gundančius kvapus, 
o ji skubindavosi dengti stalą ir 
džiaugdavosi jo vyrišku apetitu. 
Pasistiprinęs sūnus eidavo prie 
ūkio darbų, o vakare kniaubdavo-
si į storas knygas, dažnai rasdavo 
ir užmigusį. „Ag, vaikeli, ir kaip tu 
sutalpinsi ton galvelėn tiek ligų, 
pats sunegaluosi persimokęs“, – 
gailaudavo ji. „Egzaminui reikia 
pasiruošti, gal kitą šeštadienį ne-
grįšiu“, – atsakydavo Staselis. „Ar 
turi mergaitę, na, su kuria drau-
gauji?“ – išdrįso paklausti. Sūnus 
nusišypsojo: „Turiu. Bendrakur-
sę. Susituoksime gavę diplomus.“ 
Ji nustebo, bet tapo ramiau. 

Nesulaukusi sūnaus valgiu 
pasidalindavo su kaimy-

ne, taip pat našle Maryte, bei auk-
sarankiu našliu Marčiumi. Kar-
tą jiems begiriant Onos valgius, 
jai šovė mintis supiršti Marytę su 
Marčiumi. Abu našlauja, vaikai 
savarankiški, Marytė daili, dide-
lė darbininkė, o Marčius – auksi-
nės širdies bei rankų. Kuo ne po-
ra? Marčiui padėkojus už vaišes 
ir išėjus namo, ji ir pasisiūlė pirš-
liauti. Kaimynės reakcija buvo ne 
tokia, kokios tikėjosi. „Ar tu tyčio-
jiesi, Onute, ar juokauji?“ – įžeistu 
tonu paklausė. Matydama sutri-
kusį Onos veidą, rėžė: „Jis gi į tave 
akis padėjęs, tik tu nematai ar ne-
nori matyti?“ Ona tą naktį blogai 
miegojo, sapnavosi tai Marčius, 
tai Juozas (sūnaus tėvas), o dieną 
nusprendė – gyvens kaip gyvenu-
si, tegu tas piršlybas...

Dabar per rūką nesimatė nei 
stotelės, nei už kelių žingsnių mie-
gančių liepų. Ir Staselis šiandien 
neatvažiuos. Grįžusi namo Ona pa-
žvelgė į žvakes, stovinčias ant stalo 
ir laukiančias, kada nugabens jas į 
angelų kalnelį ir uždegs Marytei, 
Marčiui bei kitiems liepiškiams. 
Žvakės sunkios, kelelį gaubia rū-
kas, kaip nukeliaus? Nors kapai 
sutvarkyti jau prieš savaitę, tik gė-
lės veikiausiai nušalo. Ir dar... vos 
nepamiršo Marčiaus padovanotų 
įdėklų žvakėms. Tą negerą dieną 
Marčius užėjo su ryšuliu: „Dovanų 
atnešė“, – smilktelėjo. Pats atrodė 
suvargęs, tarsi užslėpto skausmo 
kamuojamas. Sunkiai klestelėjo į 
kėdę, užsimerkė ir tylėjo. „Išvir-
siu liepukų arbatos, matau, suša-
lęs“, – nutraukė tylą. „Išvirk, at-

sigausiu“, – pritarė jis. Paruošusi 
stalą, paragino kaimyną užkąsti, 
bet jis papurtė galvą ir tepagėrė 
arbatos. Paskui praskleidė ryšulį ir 
pradėjo krauti ant stalo lauktuves. 
„Buvau kalnelyje, paskaistinau an-
gelus, nudažiau vartus ir sutepiau, 
kad negirgždėtų. O čia štai pada-
riau įdėklus žvakėms – su stoge-
liu, kad neprilytų“, – kalbėjo Mar-
čius, o jai šiurpulys perėjo viduje. 
„Ir man uždegsi žvakelę, Onute, ne-
būtinai kalnelyje, pažadi?“ – nusi-
juokė Marčius kažkaip nelinksmai. 
Ji linktelėjo, bet bloga nuojauta ne-
apleido. „Gal greitukę iškviesti? At-
rodai...“  – „Metai lenkia prie žemės, 
eisiu pažvejoti, atsigausiu prie van-
dens. Na, sudie, kaimyne.“ Taip ir 
rado sukniubusį prie upės. O ne-
užilgo paskui Marčių iškeliavo ir 
Marytė. Dievas buvo jai gailestin-
gas: užmigo ir neprabudo. Staselis, 
likus Onai vienai kaime, gražiuoju 
prašė eiti pas jį gyventi. Ji išside-
rėjo: pabus kaime iki Kalėdų, susi-
tvarkys savo negudrius reikalus ir 
kraustysis miestan.

Ona išsivirė čiobrelių arba-
tos ir gerdama ėmė svars-

tyti, kaip pasieks kalnelį. Gal iš 
miesto išsikviesti taksi? Sūnus bu-
vo surašęs reikalingus numerius ir 
padovanojęs gerą telefoną. Siek-
dama užrašinės prisiminė Mar-
čiaus žodžius: „Uždegsi žvakelę, 
nebūtinai kalnelyje, pažadi?“ „Gi 
vėlės grįžta į namus, šildosi, – pri-
siminė seniai skaitytą knygelę. – 
Uždegsiu žvakes ten, kur gyveno, 
kur vargo, mylėjo, verkė, džiau-
gėsi ar liūdėjo.“ Ona įdėjo žvakes 
į Marčiaus įdėklus, pasiėmė deg-
tukų ir išėjo. 

Prie Adomaičių sodybos augo 
didžiausia kaimo liepa, prie jos ir 
užgeso šeimininkės gyvenimas. 
Ona prie medžio uždegė žvakę, 
sukalbėjo poterėlį ir nuskubėjo 
toliau. Pagerbė dar šešis liepiškius 
ir pasijuto labai pavargusi – širdis 
mušė be pertrūkio, pradėjo trūk-
ti oro, tad nuskubėjo į Marčiaus 
sodybą. Stumtelėjo duris – neuž-
rakintos. Nusistebėjo pamačiusi 
ant suoliuko padėtą spyną ir įė-
jo į vidų. Nuo lubų nusileidęs vo-
ratinklis minkštai nuslydo Onos 
veidu, ji net nusipurtė. Apsidairė. 
Kambaryje tvyrojo džiūstančio 
medžio kvapas, atrodė, tuoj pasi-
rodys Marčius ir paklaus, kuo gali 
padėti. Laukė, nors puikiai supra-
to, kad nesulauks. Atsidususi už-
degė žvakę, pastatė ant stalo, pasi-
meldusi ištarė: „Kaip sakei, Marče-
li, taip padariau, ilsėkis“, – uždarė 
duris, užkabino spyną ir nuskubė-
jo pas Marytę. Bedegant jai žvaku-
tę, pajuto, kad Marytė stovi šalia ir 
šypsosi sakydama: „Laukiau, ka-
da ateisi, ir atėjai.“ Ona iš paskuti-
niųjų sulaikė beišsprūstančią šir-
dį, uždegė žvakę ir nuskrido tarsi 
paukštis, stebėdamasi, kad neturi 
sparnų, o skrenda... 

Vėlinių vakarą Liepų kaime 
tarsi žaltvykslės klaidžiojo žva-
kių liepsnelės, tik pas našlę Oną 
buvo tamsu.

Gražina ČekAViČienė, Jonava 

Kvailą viltį pasėja
Ir laukimą įleidžia
Į namus, kur jau tuščia,
Kur jau niekas negrįžta,
Nėra kam pasiguosti,
Nes nebėra jau ryžto
Pasinerti į dieną
Lyg į prarają gilią,
Nes ant kambario sienos
Tavo laikrodis... tyli...

Onutė ČiRVinSkienė 
Jurbarkas 

Vėlinės. Vėl žvakių liepsnelė-
mis puošiasi kapinaičių kau-

burėliai. Viename iš jų ilsisi Ji – 
mano geroji lietuvių kalbos mo-
kytoja Janina Kunsmonienė. Ir su 
liūdesiu atsidūstu, kad ne mano 
jėgoms padėti ant jos kapo baltą 
chrizantemos žiedą, uždegti žva-
kę. Tad žvakės liepsnelė plevena 
ant mano stalo, o aš imu į rankas 
mokytojos dovanotas knygas, 
sklaidau jų nuo laiko pageltusius 
puslapius ir mintimis keliauju pri-
siminimų takais. Džiaugiuosi, kad 
lemtis man lėmė pažinti tą mielą 
baltaplaukę mokytoją. Pažinti ne 
vien kaip pedagogę, bet ir kaip ge-
rą žmogų, norintį praplėsti mano 
žinių akiratį. Pajutusi mano norą 
rašyti rašinukus mokytoja sugal-
vodavo įvairiausių temų. Pasiūly-
davo paskaityti ne tik lengvo tu-
rinio romanų, bet ir prasmingų 
istorinių poemų. Ji padėjo pažin-

ti sudėtingesnę, hegzametro sti-
liumi parašytą Homero poeziją, 
Tolstojaus „Karą ir taiką“, V. Myko-
laičio-Putino „Sukilėlius“ ir „Alto-
rių šešėlyje“. Tai darė ne įsakinė-
dama, o patardama ir pasakyda-
ma savo nuomonę. Nemačiau jos 
piktos, visada akyse spindėdavo 
smagūs žiburiukai. 

Taip greit prabėgo penkeri 
metai, per kuriuos mokytoja at-
eidavo į mano namus. Vėliau ap-
lankydavau ją šventiniais atviru-
kais. Maniau, kad ji turi dar ilgai ir 
laimingai gyventi, bet ir geriems 
žmonėms ateina gyvenimo sau-
lėlydis. Geroji mokytoja išliko gy-
va mano prisiminimuose, jos do-
vanotose knygose, ištartuose žo-
džiuose. Tebūna jai lengva kapi-
nių žemelė ir tešviečia amžinoji 
atminties šviesa.

Aušra VeRBliudAViČiūtė 
Šeduva

Mano mokytojai

Konkursui    „Po gimtinės dangum“ 

Gražinos Kalvaitienės nuotr., Kazlų Rūda


