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kreipti sostinės vadovų dėme-
sį į vis dar nepritaikytas viešą-
sias miesto erdves. Buvo imta-
si įvairių priemonių: sostinės 
meras paprašytas sėsti į neį-
galiojo vežimėlį ir pabandyti 
įveikti tam tikrą atstumą, reng-
tos akcijos Gedimino prospek-
te, šią vasarą neįgalieji drauge 
su teatralizuotos eisenos daly-
viais bandė įvertinti senamies-
čio prieinamumą turistams ir 
miesto svečiams. Deja, neįga-
liųjų iniciatyvų poveikis bu-
vo trumpalaikis – į jų išsaky-
tas mintis nebuvo įsiklausyta, 
nesulaukta ir esminių pokyčių. 

Šiandieninis Vilniaus meras 
Remigijus Šimašius, sutikęs da-
lyvauti sostinės Pilaitės mikro-

rajone įrengtos požeminės pės-
čiųjų perėjos atidaryme, ko ge-
ro, nė neįtarė, kad iškilmingu 
turėjęs tapti perėjos atidarymo 
juostelės perkirpimas sukels 
didžiulį galvos skausmą ir rū-
pestį dėl atsainaus projektuo-
tojų požiūrio į neįgaliųjų reik
mes ir paskatins ieškoti būdų, 
kaip tinkamai pritaikyti mies-
tą jiems.

Vienu pirmųjų žingsnių šio 
tikslo link tapo sostinės mero 
R. Šimašiaus ir socialinius klau-
simus kuruojančio mero pava-
duotojo Gintauto Palucko susi-
tikimas su neįgaliųjų organiza-
cijų atstovais, noras įsiklausyti 
į kasdiene patirtimi pagrįstą jų 
ekspertinę nuomonę.

Nors po vieną didelį 
darbą kasmet

R. Šimašius neslėpė, kad pas-
taruoju metu savivaldybės įgy-
vendinti su viešąja aplinka susi-
ję projektai nesulaukė neįgaliųjų 
pritarimo. Nors iš pradžių ir atro-
dę palankūs, jie sulaukdavo gana 
griežtos, tačiau teisingos kritikos. 
Todėl nespręsta kreiptis į neįga-
liuosius ir pasiūlyti juos įtraukti į 
sprendimų priėmimo procesą bei 
prašyti padėti tiksliai įvardyti vie-
tas mieste, kurios yra neįveikia-
mos žmonėms su negalia. 

R. Šimašius susirinkusiuosius 
patikino, kad nuosekliai bus geri-
namos sąlygos visiems neįgalie-
siems: ir judantiems neįgaliojo 
vežimėliais, ir kurtiesiems, aklie-
siems ar silpnaregiams. Pristaty-
damas savąją ateities viziją, savi-
valdybės vadovas teigė, kad nauji 
projektai turės būti pritaikyti vi-
sų poreikiams. Bus siekiama per 
metus išspręsti bent po vieną di-
delę ir bent po keliasdešimt ma-
žų problemų (įrengti nuvažiavi-

mus, pažeminti aukštus šaligat
vių bortelius ir pan.). 

Neįgaliųjų organizacijų at-
stovų prašyta padėti sudaryti 
prioritetinių darbų seką – pa-
tarti, kokių objektų reikėtų im-
tis neatidėliojant, o kokie galė-
tų dar plaukti.

Savivaldybės mero teigimu, 
kitąmet Vilniuje bus įgyvendi-
nami du svarbūs projektai – 
atnaujinama požeminė perėja 
Laisvės prospekte ir statomas 
Narbuto gatvės viadukas. Kad 
viskas būtų tinkamai atlikta, 
taip pat bus labai svarbi neįga-
liųjų nuomonė, jų konsultacijos 
ir patarimai. 

Daugiausia rūpesčių – 
dėl požeminių perėjų
Neįgaliųjų organizacijų atsto-

vų nuomone, viena didžiausių 
sostinės viešosios infrastruktū-
ros problemų – požeminės perė-
jos. Tokių Vilniuje yra net 17. 
Trijose iš jų buvo įrengti liftai.  

Vilniaus savivaldybėje 
surengtas miesto vadovų 
susitikimas su neįgaliųjų 
organizacijų atstovais. Jo 
metu diskutuota, ką rei-
kėtų nuveikti, kad miesto 
viešoji aplinka būtų pri-
taikyta neįgaliesiems, ko-
kiems objektams turi būti 
teikiama pirmenybė. 

Aplinka visiems

Pripažino neįgaliųjų 
ekspertinę patirtį 

Neįgaliųjų organizacijos 
ne kartą yra bandžiusios at-

Sostinės savivaldybės vadovų inicijuoto susitikimo su neįgaliųjų organizacijų atstovais metu.

Neįgalieji sunerimę: 
juos meta iš 

socialinio būsto 

Vilniaus miesto socialiniuose būstuose gyvenantys žmo-
nės sunerimę – masiškai gauna lapelius apie iškeldinimą 
iš socialinių būstų. Jų įsitikinimu, valstybės remiamos pa-
jamos (VRP), pagal kurias apskaičiuojama, ar žmogus tu-
ri teisę į socialinį būstą, yra gerokai per mažos ir daug 
metų nesikeitė. Kai kuriais atvejais net neįgalumo išmo-
ka yra didesnė už nustatytą pajamų ribą, reikalingą so-
cialiniam būstui gauti.

Integracijos keliu

Pranešė apie iškeldinimą
Leonora Pažūsienė su šeima 

gyvena socialiniame būste. Spa-
lio mėnesį ji gavo savivaldybės 

įmonės „Vilniaus būstas“ raštą, 
kuriame pranešama, kad jų šei-
mos pajamos viršijo Paramos 

(nukelta į 5 psl.) Nemažai socialinių būstų yra sostinės Naujininkų mikrorajone.

(nukelta į 3 psl.)

Neįgalieji savivaldybės atstovams turėjo daug klausimų.



Vilkaviškis: 
�� Nijolė Drinkienė „Bi-

čiulystei“ rašo apie Vilka-
viškio rajono neįgaliųjų 
draugijoje surengtą nau-
dingą seminarą.

Vilkaviškio rajono ne-
įgaliųjų draugijoje spalio 
pradžioje įvyko seminaras 
„Specializuotų pratimų ir 
mokymo atlikimo prakti-
ka“ vežimėlyje sėdintiems 
ir judėjimo negalią turin-
tiems asmenims.

Šį seminarą organiza-
vo Lietuvos aktyvios rea-
bilitacijos asociacija.

Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto Me-
dicinos akademijos dės-
tytojas Vidmantas Zavec-
kas pamokė specializuo-
tų pratimų, parodė, kaip 
juos atlikti.

Seminaras neįgaliesiems
Senėjimas – natūralus 

procesas, o liga apribo-
ja mūsų aktyvų gyvenimą 
ir judėjimą. Vienu ir kitu 
atveju galime sau padėti. 
Žmogui ilgiau išlikti svei-
kesniam ir savarankiškes-
niam padeda mankšta. Ji 
stiprina mūsų kūną ir fizi-
nes galias.

Linksmai nusiteikę 
seminaro dalyviai mo-
kėsi pratimų, gydytojas 
atsakė į jiems rūpimus 
klausimus. Susirinkusie-
ji įgijo naujų žinių, malo-
niai pabendravo, įdomiai 
pasikalbėjo prie arba-
tos – taip praėjo šis se-
minaras, už kurį esame 
dėkingi organizatoriui 
Tomui Kairiui, gydytojui 
V. Zaveckui ir Vilkaviškio 

rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkei Albinai 
Laimantavičienei.

Tai ką sužinojome, iš-
mokome, belieka panau-
doti savo gyvenime.

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

�� Lina Cvirkienė laiške 
„Bičiulystei“ dalijasi įdo-
mios ir prasmingos šven-
tės įspūdžiais. 

Sveika mityba – svei-
katos pagrindas. Sveikata, 
darbingumas ir grožis la-
bai priklauso nuo sveikos 
mitybos ir paties žmogaus 
pastangų. Žmogaus gyvy-
binei veiklai palaikyti bū-
tina energija, o bene svar-
biausias energijos šaltinis 
yra maistas. 

Marijampolės savival-
dybės neįgaliųjų draugijoje 
vyko konkursasviktorina 
„Ar žinai, kaip galima paga-
minti sveikiau ir skaniau?“ 
Konkurseviktorinoje da-

Marijampolė: Kaip maitintis sveikiau ir skaniau 

lyvavo trys komandos, ne-
trūko ir žiūrovų. Kiekviena 
komanda prisistatė – pasa-
kė savo pavadinimą ir šū-
kį, kurie turėjo būti susiję 
su sveika mityba ar mais-

tu. Po prisistatymo laukė 
viktorina. Kiekvienai ko-
mandai teko atsakyti į aš-
tuonis klausimus. Pasibai-
gus viktorinai, prasidėjo 
namų darbų pristatymas. 

Čia išradingumui nebuvo 
ribų. Kiekvienai komandai 
reikėjo pristatyti po vieną 
salotų patiekalą, vieną an-
trąjį patiekalą ir vieną de-
sertą. Stalai lūžo nuo pa-
tiekalų. Visi jie buvo paga-
minti iš sveikų produktų. 
Buvo paskelbtos trys no-
minacijos: „Sveikiausios 
salotos“, „Sotu ir sveika“ 
ir „Gardžiausias desertas“. 
Nugalėtojai buvo apdova-
noti diplomais, gėlėmis ir 
vitaminų „bomba“ – vai-
sių rinkiniais. Po apdova-
nojimų niekas neskubėjo 
namo. Vaišino vieni kitus 
savo patiekalais, dalijosi 
receptais.

Prisimenu, vaikystėje negalėjau atsižiūrėti į senelės 
iš bažnyčios parsineštą spalvotą paveikslėlį. Jame 

buvo pavaizduota margaspalvį drugelį besivejanti ma-
ža mergytė. Ji nepastebi, kad priešais – bedugnė. Nuo 
pražūties ją sulaiko nuostabaus grožio baltasparnis 
Angelas sargas... Ar šiandien mes jaučiame, kad mūsų 
žingsnius seka gera dvasia, sergi, perspėja nuo pavojų?

Kai atsitinka kokia nors nelaimė, dažnai kas nors 
sušunka: ,,O aš ir jaučiau, kad taip gali atsitikti.“ Arba: 
,,Vakar visą dieną man buvo neramu, aš nujaučiau...“ 

Intuicija esame apdovanoti visi. Tačiau ja pasiti-
ki ir praktinėje veikloje aktyviai naudojasi tik 3 proc. 
pasaulio gyventojų. Kiti savo vidinio balso klauso tik 
retkarčiais. Įrodyta, kad žmonės, kurie kliaujasi nuo-
jauta, 5 kartus rečiau pakliūva į avarijas ir 3 kartus re-
čiau apsinuodija maistu. Taigi intuicija yra labai svar-
bi ligų ir neįgalumo mažinimo profilaktinė priemonė.

Žmogiškųjų santykių srityje moterys orientuojasi 
nepalyginti geriau už vyrus. Nesunku pastebėti, kad mo-
terys, net ir žinodamos mažiau, supranta daugiau. Be to, 
jos daug daugiau dirba lavindamos savo intuiciją, labiau 
nei vyrai domisi anapusiniu pasauliu. Tuo, manyčiau, ga-
lima paaiškinti faktą, kad moteris daugiau saugo ir An-
gelas sargas. Spręskite patys. Lietuvoje, kaip ir kituose 
kraštuose, berniukų gimsta daugiau, negu kad mergai-
čių. Statistika nėra užfiksavusi nė vienų metų, kad Lie-
tuvoje gimusių berniukų skaičius neviršytų mergaičių. 
Šimtui mergaičių gimsta vidutiniškai 105 berniukai. 
Vėliau vaizdas keičiasi. Pavyzdžiui, 2016 metais šimtui 
70 metų mūsų krašto vyrų teko 169 bendraamžės, 75 
metų – 190, o 80 metų – net 229.

Apie intuiciją žmonės mąsto įvairiai. Vieniems tai 
antgamtinis reiškinys, suvokiamas kaip aiškiaregystė, o 
kitiems – paprasčiausia, žemiškiausia nuojauta. Mokslo 
tyrimais įrodyta, kad intuicija yra gebėjimas pajusti atei-
ties įvykius. Ji kyla iš gilesnių nei mūsų protas intelekto 
sluoksnių. Be jos žmonės negalėtų išgyventi. 

Intuicija, nuojauta ar žmogaus vidiniu balsu nepa-
sitikėti būtų neprotinga. Intuicija pirmiausia yra paty-
rimo produktas. Ji grįsta patirtimi ir prisiminimais, o 
tiesos ieško tarp proto ir patirties. Patyrusi akis visada 
mato daugiau, nei naujoko. Tas, kuris kuo nors domisi 
ilgus metus, daugelį dalykų žino be jokios logikos, tie-
siog patyrimo dėka. Jis tai jaučia. Albertas Einšteinas 
yra pasakęs: ,,Vienintelis tikrai vertingas dalykas yra 
intuicija.“ Iš intuicijos randasi estetika, menas, drau-
gystė, meilė. Bet koks kūrybingumas yra intuityvus. Jei 
nebūtų intuicijos, gyvenimas neturėtų prasmės. Kaip 
kartą yra pasakęs žymusis Indijos mąstytojas Osho, 
tokiu atveju mes niekuo nesiskirtume nuo daržovės. 

Paprastai apie intuiciją negalvojame, bet ji mums 
padeda. Pateiksiu paprastą buitinį pavyzdį. Kai mums 
dingsta akiniai, raktai ar skaitoma knyga, būname la-
bai suirzę. Į tą pačią vietą žiūrime kelis kartus. Nepasi-
tikime net savo akimis. Žiūrime net ten, kur tas praša-
pęs daiktas net negalėtų tilpti. Beieškodami pavargs-
tame, išsenkame, netenkame vilties. Tuomet ateina 
nusiraminimas. Jau mums atrodo, kad tas prapuolęs 
daiktas ne taip ir reikalingas. Ramybėje pasineriame 
į pasąmonės lobyną ir patiriame ,,stebuklą“ – aiškiai 
prisimename, kur tą daiktą pasidėjome. Vidinio bal-
so dėka pajuntame atradimo džiaugsmą.

Intuicija privalo tapti mūsų gyvenimo palydove, 
patarėja, gyvenimo kompasu, jautriu Angelu sargu.

Užmegzti ryšį su savo dvasiniu pasauliu yra daug 
būdų. Intuiciją išjudina tyla, ramybė, harmoninga aplin-
ka. Malda, meditacija, gilus susimąstymas, kontemplia-
cija yra patikimiausias kelias į mūsų pasąmonės lobyną. 
Kai esame ramybės būsenoje, atsipalaidavę, mūsų intui
cija veikia geriausiai, tokiomis sąlygomis ji gali mums 
daugiausiai padėti. Mes daug dirbame, bet mažokai ap-
mąstome savo veiklos ir viso gyvenimo prasmę, retokai 
kreipiamės pagalbos į savo Angelą sargą.

Intuicija – mūsų 
Angelas sargas

Apie tai,
kas

jaudina

�� Vilija Vilkelienė rašo 
apie Kalvarijoje surengtą 
Pyragų dieną.

Vieną spalio pabaigos 
dieną Kalvarijos savival-
dybės neįgaliųjų draugi-
joje buvo didelis sambrūz-
dis. Draugijos nariai, neši-
ni pyragais, rinkosi į Pyra-
gų dieną. Mintis draugijo-
je paminėti šią dieną kilo 
pirmininkei Daivai Ren-
telytei. Ją įkvėpė televizi-
jos ekrane vis pasirodan-
ti reklama, kviečianti vi-
sus prisidėti prie Pyragų 
dienos ir padėti vaikams. 
Kadangi mūsų organiza-
cija vienija žmones su ne-
galia, dažniausiai mes pa-

Kalvarija: Pyragų dieną mokėmės dalintis 

tys būname prašytojai, bet 
ne aukojantys, tad susirin-
kome pirmiausia išmokti 
patys tarpusavyje dalintis 
tuo, ką turim. 

Dainuojant draugijos 
ansambliui dainas apie 
šaunias gaspadines, buvo 
dalijami pyragų gaminiai, 
pristatomos jų šeiminin-
kės, keičiamasi receptais. 
Pirmiausia ragavome dar-
bo terapijos moterų iškep-
tą šimtalapį. Jo receptas 
skyrėsi nuo kitų, nes tai 
buvo kolektyvinis darbas. 
Darbo terapijos moterys 
sakė, kad čia svarbiausia – 
draugystė: reikia sustoti 
ratu ir mėtyti tešlą vienas 
kitam, kol bus plonytė lyg 
voratinklio gijos. Jei ne-
bus draugiškumo, nebus 
ir skanaus pyrago. 

Ragavome ir keptu-
vėje kepto pyrago. Kaip 
sakė jo šeimininkė Lina 
Gureckienė, jis puikiai 
tinka pavaišinti netikė-
tam svečiui, nes iškepti 
užtrunka vos dešimt mi-
nučių. Visi pripažino, kad 
skaniausias pyragas vis 
dėlto – suvalkietiški la-
šinukai su svogūnu ir na-
mine duona. Tai Danutės 
Vaičiulienės nuo Lenki-
jos pasienio atvežtas ke-
pinys. Gražinos Mikašie-
nės pyragas taip pat bu-
vo iš mėsos ir rudeninių 
daržovių, tačiau ji, visada 
draugijoje puošianti vai-
šių stalus, ir dabar pra-
džiugino visus sugebėji-
mu meniškai pateikti sa-
vo pyragą. 

Ilgai skambėjo dainos, 
visi bendravo dalindamie-
si receptais. Draugijos pir-
mininkė D. Rentelytė ma-
no, kad jau subrendome 
ne tik imti, bet ir duoti. 
Tad kitais metais, jei liki-
mas leis, prisidėsime prie 
TV3 akcijos ir mes, Kalva-
rijos savivaldybės neįga-
liųjų draugija.

Seminare kalbėta, kaip padėti sau.

Stalai lūžo nuo sveikų ir gardžių patiekalų.

Draugijos narius linksmino ansamblis.

Neįgalieji prinešė pačių įvairiausių pyragų.
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klu, reikia pasirūpinti, kad būtų 
pakankamai vietos iškelti veži-
mėlį ar ištiesti nuovažas, nuleis-
ti keltuvą. 

Nepritaikomi ir statomi 
daugiabučiai namai 
Susirūpinimą neįgaliesiems 

kelia ir naujai statomi daugia-
bučiai namai. J. Masiulionytė ti-
kino, kad Pilaitėje, Fabijoniškė-
se statomi namai suprojektuoti 
taip, kad liftas stoja ne viename 
ar kitame pastato aukšte, o tarp 
jų. „Pusė Perkūnkiemio pasta-
tų tokių, – sakė ji. – Ar tai pini-
gų taupymas, ar projektuotojų 
nekompetencija? Juk tokiame 
name neįgaliojo būsto pritaiky-
mas valstybei kainuos gerokai 
brangiau.“

Pasak Lietuvos žmonių su 
negalia aplinkos pritaikymo aso-

ciacijos pirmininkės N. Milkevi-
čienės, daugiabučiai gyvenamie-
ji namai nepatenka į „Infostaty-
bos“ akiratį, jų nereikia derinti. 
Todėl ir turime tokią situaciją. 

Ši informacija suglumino ir 
Miesto plėtros departamento 
direktorių Mindaugą Pakalnį. Jis 
tegalėjo spėti, kad šie daugiabu-
čiai, ko gero, patenka į sąrašą tų 
pastatų, kuriems statybos lei-
dimai išduoti dar prieš krizę ar 
kiek vėlesniais metais.

Savivaldybėje yra su kuo 
pasitarti

Sostinės savivaldybės vado-
vai, išklausę neįgaliųjų pastabų, 
teigė tik dar labiau įsitikinę, kad 
konstruktyvus bendradarbiavi-
mas – tai, ko būtinai reikia prieš 
imantis įgyvendinti naujus pro-
jektus. Jie netgi siūlė interneto 
tinklalapyje „Be slenksčių“ pa-

skelbti nepritaikytų objektų są-
rašą, juos surikiuoti prioritetine 
tvarka pagal tai, kurių reikia im-
tis pirmiausiai. 

LŽNS prezidentės R. Kava-
liauskaitės nuomone, sostinės 
savivaldybė turi su kuo pasikon-
sultuoti viešosios aplinkos inf-
rastruktūros pritaikymo klau-
simais. Savivaldybėje veikia Ne-
įgaliųjų reikalų komisija, LŽNS 
atstovė Ramunė Šidlauskaitė da-
lyvauja savivaldybėje veikiančio 
darnaus judumo komiteto dar-
be. Deja, pasak Ramunės, kai 
kalbama apie Vilniaus darnaus 
judumo planą ir bandoma at-
kreipti dėmesį į konkrečias ne-
įgaliųjų problemas ar raginama 
jas iš esmės spręsti, dažnai pasi-
girsta nuomonė, kad tai tik ben-
dras planas, dar ne laikas kon-
kretiems dalykams. 

Racionaliai išnaudoti turi-
mas galimybes savivaldybės va-
dovus ragino ir Lietuvos neįga-
liųjų forumo prezidentė Dovilė 
Juodkaitė. Pasak jos, labai svar-
bu, kad būtų numatytas nuosek
lus planas, konkretūs žingsniai, 
tarkim, dvejų metų laikotarpiui. 
Ir su neįgaliaisiais reikia tartis iš 
anksto, o ne tuomet, kai vienas 
ar kitas viešosios infrastruktū-
ros objektas jau atiduodamas 
naudoti. 

Tokių konsultacijų ir disku-
sijų savivaldybei tikrai prireiks 
ruošiantis įrengti dar vieną po-
žeminę perėją ir viaduką. Svar-
biausia, kad neįgaliųjų nuomo-
nė būtų ne tik išklausyta, bet ir 
išgirsta, o iš klaidų pasimokyta.

Aldona Milieškienė
Autorės nuotr. 

Sostinės savivaldybė nori girdėti neįgaliųjų balsą
(atkelta iš 1 psl.)

Deja, neveikia nei 4 liftai prie 
„Panoramos“ prekybos centro, 
nei 2 liftai prie Lietuvos vaikų 
ir jaunimo centro, nei dar pora 
prie Vilniaus miesto savivaldy-
bės. Pagal prieš 14 metų pa-
rengtą projektą įrengtas nuo-
žulnusis keltuvas Pilaitės mik
rorajone po jo atidarymo vei-
kė trumpiau nei savaitę. Taigi 
nei vienas, nei kitas bandymas 
palengvinti neįgaliųjų judumą 
mieste nepasiteisino. 

R. Šimašius pripažino – vi-
sas požemines perėjas reikia 
inventorizuoti, perprojektuo-
ti, rekonstruoti. Tačiau tai rei-
kalauja didelių investicijų. Vie-
no lifto rekonstrukcija atsieina 
nuo 93 iki 115 tūkst. eurų. To-
dėl, pasak sostinės mero, per 
metus rekonstruoti daugiau 
kaip 1–2 liftus būtų labai su-
dėtinga. Dėl to ir kreiptasi į ne-
įgaliųjų atstovus. Reikia bendro 
sutarimo – prioritetų sąrašo, ži-
nojimo, kuriuos objektus būti-
na pritaikyti pirmiausia.

Nepritaikytų objektų 
sąrašas – labai ilgas
Lietuvos žmonių su nega-

lia sąjungos (LŽNS) preziden-
tės Rasos Kavaliauskaitės tei-
gimu, neįgaliųjų nepasitenkini-
mo sulaukia ne tik požeminės 
perėjos. Pastaruoju metu dau-
geliui jų rūpi rekonstruojama 
perėja prie Geležinkelio stoties 
(virš geležinkelio bėgių). Žmo-
nės domisi, ar ji bus pritaikyta 
negalią turintiesiems. Deja, pa-
aiškėjo, kad ten vykdomi ne re-
konstrukcijos, o remonto dar-
bai, todėl išgirdo atsakymą, jog 
neįgaliųjų poreikių paisyti ne-
ketinama. „Ar galima toleruoti 
tokį požiūrį?“ – klausė R. Kava-
liauskaitė. 

Lietuvos žmonių su negalia 
aplinkos pritaikymo asociacijos 
pirmininkė Nijolė Milkevičienė 
pabrėžė, kad nuo 2017 metų 
įsigalioja nauja Statybų įstaty-
mo redakcija, tačiau, nepaisant 
neįgaliųjų pastangų į jį įtraukti 
nuostatą, kad būtų pritaikyti ir 
remontuojami objektai, jiems 

šis reikalavimas ir toliau nebus 
taikomas. Remontuojami objek-
tai nepatenka ir į informacinę 
„Infostatybos“ sistemą.

LŽNS atstovė Jurgita Masiu-
lionytė atkreipė dėmesį ir į pas-
taruoju metu vis dažniau įrengia-
mas iškiliąsias perėjas – jos tam-
pa dar viena kliūtimi neįgaliojo 
vežimėliu judantiems asmenims. 

Vilniaus miesto neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Jadvyga 
Rostovskaja teigė, kad viešoji inf-
rastruktūra visiškai nepritaikyta 
ir Naujojoje Vilnioje – net į seniū-
niją negalima patekti. 

Pasak LŽNS atstovės Gintos 
Žemaitaitytės, sostinėje tėra vos 
keletas tinkamai įrengtų neįga-
liųjų automobilių statymo vie-
tų. Rateliais judančios merginos 
teigimu, nepakanka tokią vie-
tą vien pažymėti neįgaliojo žen-

Sostinės savivaldybės vadovų susitikimo su neįgaliųjų organizacijų atstovais akimirkos.

�� Irma Kavaliauskienė laiš-
ke „Bičiulystei“ pasidžiaugė pras-
mingais darbais „Maisto banko“ 
akcijos metu. 

Visoje Lietuvoje prekybos 
centruose spalio 2122 dieno-
mis vyko „Maisto banko“ akci-

ja. Nevyriausybinių organizaci-
jų savanoriai pirkėjams dalijo 
skrajutes, prašydami neįgalie-
siems, skurdžiai gyvenančioms 
šeimoms paaukoti kasdienio var-
tojimo produktų.

Prisijungdami prie „Maisto 

banko“ akcijos Seimo narys Al-
binas Mitrulevičius ir Marijam-
polės savivaldybės tarybos narys 
Alvydas Kirkliauskas, padedant 
savanoriui Antanui Januškevičiui, 
savo iniciatyva nemokamai išda-
lino 2 tonas bulvių sunkiai ser-
gantiems, nepasiturintiems Ma-
rijampolės savivaldybės I grupės 
draugijos neįgaliesiems. Jie patys 
sunešė bulvių maišus į rūsius, ap-
lankė gulinčius ligonius, kuriems 
spaudė rankas ir linkėjo daug 
sveikatos. Politikai bendravo su 
neįgaliųjų šeimos nariais, išklau-
sė jų bėdas ir buities problemas. 

Marijampolės savivaldybės I 
grupės neįgaliųjų draugija nuolat 
sulaukia Seimo nario A. Mitrule-
vičiaus ir tarybos nario A. Kirk
liausko pagalbos. Ne tik mes, bet 
ir kitos nevyriausybinės orga-
nizacijos, esame dėkingi jiems 
už paramą, skirtą laiką, nuošir-
dų bendravimą su neįgaliaisiais.

A. Mitrulevičius, I. Kavaliauskienė, A. Kirkliauskas A. Januškevičius.

Nepasiturintiems nuvežė bulvių
Radviliškio rajone Sidabra-

vo miestelyje gyvena vai-
kinukas Augustas. Matyt, liki-
mas taip lėmė, kad jis gimė ka-
muojamas daugybės ligų. At-
laikė keletą operacijų, bet iki 
šiol pats nepavalgo, nekalba, 
turi psichikos sutrikimų. Gy-
vena Augustas apgaubtas tė-
vų dėmesio, kartais sulaukia 
medikų pagalbos. Vaikinukas 
netgi lankė Šeduvos gimnazi-
jos Specialiojo ugdymo skyrių. 
Mokyklos autobusas rytais ke-
letą tokių vaikų paimdavo iš 
namų, po pietų vėl parvežda-
vo atgal. Tėvams tai – didelė 
pagalba. Jie galėjo dirbti, žino-
dami, kad vaikas yra pedago-

gų prižiūrimas, lavinamas pa-
gal galimybes. 

Šiais metais Augustui sukaks 
18 metų. Pilnametis. Deja, jis vi-
siškai nesavarankiškas. 

Kiek reikėjo tėvams surink-
ti visokiausių pažymų, netgi 
kreiptis į teismą, kad jiems bū-
tų pripažinta neveiksnaus vai-
ko globa. Terminuotai. Po to vėl 
tie patys „kryžiaus keliai“. Tokie 
įstatymai! 

Gaji mūsuose toji biurokra-
tiškumo bacila. Ar nereikėtų 
mūsų valdžios didžiavyriams 
peržiūrėti tokius įstatymus, 
bent kiek supaprastinti šias pro-
cedūras. 

Janina OžAlinskAitė 

Augustas

„Bičiulystę“  
skaitykite ir 

internete
www.biciulyste.lt

Marijampolė:
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Nosies gleivinės uždegimas 
sutrumpintai vadinamas 

sloga (medicinoje įprasta va-
dinti rinitu). Paprastai ja serga-
ma esant šaltiems ir drėgniems 
orams, ypač persišaldžius atski-
ras kūno dalis (galvą, kaklą, ran-
kas, kojas) ar visą kūną. Beje, slo-
ga gali būti tiek savarankiška li-
ga, tiek kai kurių infekcinių ligų 
(pavyzdžiui, gripo, skarlatinos 
ir kt.) „palydovė“. Žymiai daž-
niau sloga serga tie žmonės, ku-
rie negali pasigirti atsparumu in-
fekcinėms ligoms (silpnas imu-
nitetas), rūko, turi nosyje poli-
pų, iškrypusią nosies pertvarą, 
sužalotą nosies gleivinę, serga 
kitomis nosies ligomis. 

Kaip prasideda sloga
Ligos pradžioje atsiranda 

bendras negalavimas, galvos 
sunkumas, ašarojama, pakin-
ta balso tembras, kartais pakyla 
temperatūra. Po to kutena no-
sį, prasideda čiaudėjimas. Viru-
sas, patekęs į nosį, apsunkina 
kvėpavimą, nes išburksta no-
sies ir jos kriauklių gleivinė. Dėl 
šios priežasties ligonis nebeuž-
uodžia kvapų, jam skauda galvą 
(arba tik kaktą). Iš nosies prade-
da gausiai tekėti skystos (vėliau 
jos sutirštėja) vandeningos (kai 
kada su kraujo priemaiša) išsky-
ros (mat dėl virusinės infekcijos 
padidėja nosies kraujagyslių sie-
nelių pralaidumas). Kai iš nosies 
pradeda tekėti žalsvos pūlingos 
išskyros, – ženklas, kad virusui 
„talkina“ bakterijos. Jei per sa-
vaitę nosies išskyros tampa pū-
lingos, vis dažniau skauda veidą 
(kartais ir galvą), sustiprėja vei-
do spaudimas, – didelė tikimybė, 
kad sergama nebe pūlinga sloga, 
o sinusitu. 

Kuo nereikėtų gydytis
Pastarąjį dvidešimtmetį įvai-

rių šalių mokslininkai vis akty-
viau pervertina pačius populia-
riausius liaudies medicinos re-
ceptus. Konkrečiai: gydant slo-
gą nepatartina lašinti į nosį nei 
šviežių morkų, nei burokėlių sul-
čių, nei medaus tirpalo. Kodėl? 
Mat šie produktai yra ideali terpė 
bakterijų gyvybingumui palaikyti. 

Ir dar. Žmonės, sergantys slo-
ga, kartais nosies gleivinę tepa 
grynu pikiu (propoliu) ar nau-
doja spiritiniame pikio tirpale 
sumirkytus tamponus, lašina į 
nosį neskiestų česnako sulčių, 
nosies landas tepa vietnamietiš-
ku balzamu „Auksinė žvaigždė“, 
nes yra įsitikinę, jog neskiestos 
medžiagos padės greičiau pagy-
ti. Deja, visa tai tik stipriai nude-
gina nosies gleivinę, nosiaryk
lę, šnervių odą, viršutinę lūpą 

ir nė kiek nepagreitina gydymo 
bei nepalengvina ligos tėkmės.

Pačią pirmąją ligos dieną
Prieš miegą pageidautina iš-

gerti dvi stiklines karštos aviečių 
ar liepžiedžių arbatos ir prie pė-
dų pridėti pipirinį pleistrą. Dar 
galima delnus ir pėdas įtrinti 
česnako košele ar pašildyta rici-
na (po to užsimaunamos vilno-
nės puskojinės, rankos laikomos 
po antklode). Gera priemonė – 
ir obuolių actas. Daroma taip: 
plaštakos pamerkiamos į karštą 
vandenį, palaikoma apie 10 min., 
sausai nušluostoma. Po to delnai 
įtrinami obuolių actu ir einama 
miegoti (rankos – po antklode!). 
Dažnas ligonis kitos dieną rytą 
jaučiasi kur kas geriau.

Kompleksinis gydymas
Jeigu kitą dieną pagerėjimo 

nejaučiama arba jis būna vos 
pastebimas, tenka gydytis kom-
pleksiškai ir ilgiau. Šiam tikslui 
ypač naudingi kvėpavimo pra-
timai, vonios kojoms, inhaliaci-
jos, kitos priemonės ir net die-
ta (ypač per pirmąsias 2–3 li-
gos dienas). Ypač reiktų vengti 
sunkiai virškinamo ir kaloringo 
maisto. Jis turėtų būti pakeistas 
daržovių sriubomis, salotomis ir 
vaisiais. Per dieną reiktų išgerti 
maždaug 6–8 stiklines skysčio. 
Geriant arbatą, reiktų neužmirš-
ti į ją įdėti skiltelę citrinos arba 
išspausti jos sulčių. Naudinga 
gerti šviežiai išspaustų įvairių 
vaisių, ypač ananasų sulčių.  

Kvėpavimo pratimas 
Atsisėskite tiesiai, laisvai nu-

leiskite rankas, šiek tiek praskės-
kite pirštus. Lėtai ir visiškai iš-
kvėpkite orą, nykščiais užspaus-
kite ausų išorines landas, didžiai-
siais pirštais prispauskite šner-
ves. Tada staigiai įkvėpkite bur-
na oro, tvirtai susičiaupkite, iš-
pūskite žandus, smakru palies-
kite krūtinę, užsimerkite, smi-
lius priglauskite prie vokų ir kuo 
ilgiau pasilikite tokioje padėtyje. 

Po to pakelkite galvą, nuo vokų ir 
šnervių atitraukite pirštus ir gi-
liai įkvėpkite per nosį. Paskui ati-
traukite nykščius nuo ausų, lais-
vai nuleiskite rankas, šiek tiek 
praskėskite pirštus.

Pratimą pageidautina karto-
ti 5–6 kartus per dieną.

Vonia kojoms
Į kibirą karšto vandens įbe-

riama 200 g valgomosios drus-
kos ir 150 g garstyčių, išmaišo-
ma. Prieš miegą į šį mišinį įmer-
kiamos iki kelių kojos, uždengia-
mos šilta antklode, laikoma, kol 
kojos parausta. Po to jos nuplau-
namos šiltu vandeniu, sausai nu-
šluostomos ir einama miegoti.

Pastaba: esant mazginiam 
venų išsiplėtimui tokios kojų vo-
nios nedaromos.

Bendros vonios
Ne tik atsiradus pirmiesiems 

slogos simptomams, bet apskri-
tai peršalus gali būti daromos 
bendros vonios su vaistingai-
siais augalais (ar be jų) tik tuo 
atveju, jei nėra bloga savijauta ir 
nepadidėjusi kūno temperatūra. 
Pageidautina vonią daryti prieš 
miegą arba valandą prieš valgį. 
Vonios vandens temperatūra tu-
rėtų būti 35–380 C, trukmė – ne 
daugiau kaip 15 min.

Vonioms naudojama šių vais-
tingųjų augalų žaliava: vaistinės 
ramunės žiedai, paprastosios pu-
šies ūgliai (arba spygliai), papras-
tojo ąžuolo lapai, karpotojo beržo 
lapai, pipirmėtės lapai, paprasto-
jo raudonėlio žolė, vaistinio šala-
vijo lapai, paprastosios kraujažo-
lės žolė. Daroma taip: 300–400 g 
pasirinktos vaistingosios žaliavos 
užplikoma kibiru karšto vandens, 
po valandos perkošiama per dvi-
gubą marlę ar specialų sietelį ir 
supilama į vonią.

Pastaba: nuo seno įprasta vo-
nioms naudoti vieno ar dviejų 
augalų žaliavą, tačiau, kaip rodo 
tyrimai, kur kas efektyviau nau-
doti 4–5 augalų užpilus (pasta-
ruoju atveju kiekvieno augalo 

žaliavos imama atitinkamai ma-
žiau ir tik bendras mišinio svoris 
sudaro 300–400 g.).

Inhaliacijos
Inhaliacija vadinamas kvėpa-

vimas garų, aerozolių pavidalo 
vaistais, biologiškai aktyviomis 
medžiagomis. Nustatyta, kad 
įkvepiamos labai smulkios mi-
nėtų medžiagų dalelės iškart vei-
kia gana didelį kvėpavimo gleivi-
nės arba plaučių alveolių pavir-
šiaus plotą ir į kraują patenka 
maždaug 20 kartų greičiau negu 
pro virškinamąjį traktą. Taigi, šis 
gydymo metodas yra pakanka-
mai veiksmingas ir jo atsisaky-
ti, ypač sergant peršalimo ligo-
mis, nederėtų.

Inhaliacijos daromos po val-
gio ar fizinio darbo praėjus 30 
min. Šios procedūros metu pa-
geidautina nekalbėti, neskaity-
ti, nežiūrėti televizoriaus ir pan. 

Jei liga pažeidė nosį (nosia-
ryklę), garai įkvepiami per nosį, 
o iškvepiami – per nosį ir burną. 
Kai pakenkti bronchai, įkvepia-
ma per burną, iškvepiama per 
burną ir nosį. Bet kokiu atveju 
įkvėpus reikia kelias sekundes 
sulaikyti kvėpavimą, o po to lėtai 
iškvėpti. Per inhaliacijas reikia 
kvėpuoti ramiai, neskubant ir 
nesistengiant labai giliai įkvėp-
ti, nes tai gali sukelti stipraus ko-
sulio priepuolį.

Inhaliacijoms nereikia 
specialios įrangos

Namų sąlygomis pakanka tu-
rėti nedidelį puodą (tinka ir kon-
servų dėžutė), platų rankšluostį 
ir iš standaus popieriaus susuk-
tą tūtą (platesniu jos galu užden-
giamas puodo viršus, pro siau-
resnįjį kvėpuojama). Jei nesinau-
dojama tūta, ligonis pasilenkia 
(saugiu atstumu) virš puodo ir 
užsidengia galvą rankšluosčiu.

Inhaliacijų receptai
1) Kvėpuojama virinamų pu-

šų pumpurų garais (3 šaukštai 
pumpurų, 1–2 litrai vandens). 
Procedūros trukmė ir kitkas 
kaip 1ame recepte.

2) Inhaliacijoms užvirinami 
2 šaukštai eukalipto lapų litre 
vandens arba į užvirintą vandenį 
įlašinami keli eukalipto aliejaus 
lašai. Procedūros trukmė ir kit-
kas – kaip 1ame recepte.

3) Užvirinama stiklinė van-
dens ir įlašinami 3–5 lašai eu-
kalipto arba sibirinio kėnio 
aliejaus, arba įdedamas nedi-
delis kiekis (pavyzdžiui, degtu-
ko galvutės dydžio) vietnamie-
tiško balzamo „Auksinė žvaigž-
dė“. Procedūros trukmė ir kitkas 
kaip 1ame recepte.

4) Inhaliacijos daromos be-
baigiančių virti ar išvirusių bul-
vių garais. Procedūros trukmė ir 
kitkas kaip 1ame recepte.

5) Užvirinamos 4 stiklinės 
vandens, įpilamas šaukštelis 
svogūnų sulčių ir 5 lašai jodo 
spiritinio tirpalo. Procedūros 
trukmė ir kitkas kaip 1ame re-
cepte. 

6) Sutarkuotų smulkia trin-
tuve (ar kitaip susmulkintų) čes-
nako 5 skiltelių košelė įdedama 
į tuščią stiklinę. Inhaliacijos da-
romos šitaip: stiklinė uždengia-
ma popierine tūta, kurios siaura-
sis galas apžiojamas. Pirštais už-
spaudžiama nosis, per burną lėtai 
įkvepiamas česnakų aromatas, o 
iškvepiamas (atleidus pirštus) 
per nosį. Vienos procedūros truk
mė – 8–10 min. Per dieną atlieka-
mos 5–6 tokios procedūros. 

Bendros pastabos. Inhalia-
cijos (nepriklausomai nuo gy-
domosios žaliavos rūšies) pra-
dedamos po 5 min., kai užver-
da vanduo (kvėpuoti verdančio 
vandenio garais nesaugu). Esant 
padidėjusiam arteriniam krau-
jospūdžiui, šios procedūros ne-
daromos. 

Lašinimai
Aliejus. Prasidėjus slogai ne-

reiktų laukti, kad ji praeis savai-
me, nes galima sulaukti įvairių 
nemalonių komplikacijų. Taip 
pat nereiktų skubėti gydytis vais-
tinėse parduodamais prepara-
tais nuo slogos, jei jų nepaskyrė 
gydytojas. Ligos pradžioje bus 
kur kas efektyviau gydytis alie-
jumi. Daroma šitaip: 3–4 kartus 
per dieną į abi nosies landas įla-
šinama po 2–3 lašus pašildyto 
aliejaus (alyvuogių, erškėt rožių, 
persikų, saulėgrąžų, šaltalankių). 
Taip pat šiam reikalui puikiai tiks 
ir vitamino A aliejinis tirpalas.

Druskos ir jodo tirpalas. 
Šaukštelis druskos ištirpina-
mas 3/4 stiklinės virinto atvė-
sinto vandens, įlašinami 5 lašai 
jodo spiritinio tirpalo. 3–4 kar-
tus per dieną vaikiška gumine 
kriauše (ar medicininiu švirkš-
tu) plaunamos nosies landos ir 
kartu tuo pačiu tirpalu skalau-
jama gerklė.

Alijošiaus (medėjančio alavi-
jo) sultys. Nupjauti keli apatiniai 
lapai nuplaunami virintu vande-
niu, pašalinami dygliai. Po to la-
pai supjaustomi skersai plonais 
griežinėliais, per dvigubą marlę 
ar specialų sietelį išspaudžiamos 
sultys. Į kiekvieną nosies landą 
lašinama po 5 lašus 4 kartus per 
dieną kas 2–3 val. Sultys lašina-
mos tik 2–3 d.

Romualdas OGinskAs

Sloga (rinitas): gydymas liaudiškomis 
priemonėmis

Daktaras
Aiskauda

Seimas ypatingos skubos 
tvarka priėmė Pridėtinės 

vertės mokesčio įstatymo 19 
straipsnio pataisas (projek-
tas Nr. XIIP3166(2), nustaty-
damas lengvatinį tarifą bran-
giems nekompensuojamiems 
receptiniams vaistams. To-
kiam sprendimui pritarė 86 
Seimo nariai, nė vienas nebal-

savo prieš, 6 parlamentarai 
susilaikė.

Šiuo metu galiojančiame Pri-
dėtinės vertės mokesčio įsta-
tyme nustatyta, kad lengvati-
nis 5 procentų PVM tarifas yra 
taikomas kompensuojamiems 
vaistams ir medicinos pagalbos 
priemonėms, kai šių prekių įsi-
gijimo išlaidos visiškai ar iš da-

lies kompensuojamos Sveikatos 
draudimo įstatymo nustatyta 
tvarka. Visiems nekompensuo-
jamiesiems vaistams nuo 2009 
m. sausio 1 d. taikomas 21 proc. 
PVM tarifas.

„Tokios vertės vaistai pa-
prastai yra inovatyvūs ir reika-
lingi ligoniams, kurie serga sun-
kiomis ligomis. Šiuo metu turi-

me situaciją, kuomet ligoninės, 
pirkdamos šiuos vaistus mo-
ka 5 procentų dydžio PVM tari-
fo mokestį, o jeigu žmogus turi 
pirkti tuos išrašytus receptinius 
vaistus vaistinėje, turi mokėti 21 
procentą“, – pernai metais pri-
statydama projektą sakė Seimo 
Darbo partijos frakcijos narė Vi-
lija Filipovičienė.

Seimas nustatė lengvatinį PVM tarifą brangiems vaistams
Priimtomis pataisomis nu-

statyta, kad lengvatinis 5 pro-
centų PVM tarifas yra taikomas 
ir nekompensuojamiems recep-
tiniams vaistams, kurių išorinės 
pakuotės apmokestinamoji ver-
tė yra didesnė nei 300 eurų.

Pataisos įsigalios 2017 m. 
sausio 1 d.
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būstui įsigyti ar išsinuomoti įsta-
tyme nustatytus dydžius ir pra-
šoma skubiai, ne vėliau kaip iki 
lapkričio 30 d., „geranoriškai at-
laisvinti socialinį būstą“. Rašte 
rašoma, kad geranoriškai neat-
laisvinus socialinio būsto įsta-
tymų nustatyta tvarka šeima 
bus iškeldinta nesuteikiant ki-
tos gyvenamosios vietos ir tokiu 
atveju teks padengti visas įmo-
nės „Vilniaus būstas“ teisminio 
proceso metu patirtas išlaidas. 
Tokius raštus, pasak Leonoros, 
gavo daug jos kaimynų. 

Pažūsių šeimoje gyvena 4 as-
menys. 26erių sūnus turi visišką 
negalią, jam nustatytas nuolati-
nės slaugos poreikis. Mama – sū-
naus globėja. Vyrui taip pat nu-
statyta 40 proc. darbingumo. Šei-
ma jau 10 metų gyvena socia
liniame būste. Leonora džiau-
giasi, kad butas pritaikytas, kad 
sūnus gali išvažiuoti iš namų, er-
dvi vonia, balkone taip pat gali-
ma apsisukti ir su neįgaliojo ve-
žimėliu. Anksčiau šeima gyveno 
bendrabučio kambaryje antra-
me aukšte, kurio niekaip nebuvo 
įmanoma pritaikyti, o sūnui au-
gant darėsi vis sunkiau jį nešio-
ti, todėl socialinis būstas kuk liai 
besiverčiančiai šeimai buvo ti-
kras išganymas. Tačiau įmonės 
„Vilniaus būstas“ atsiųstas laiš-
kas moterį privertė sunerimti – 
kur reikės dėtis. Susirasti mieste 
neįgaliajam tinkamą būstą prak-
tiškai neįmanoma arba už jį tektų 
mokėti labai didelę sumą. 

Praėjusiais metais Leonoros 
vyras buvo įsidarbinęs, nes iš-
gyventi iš 2 neįgalumo išmokų 
neįmanoma (pati moteris ne-
dirba).  Paramos būstui įsigyti 
ar išsinuomoti įstatymas numa-
to, kad norint pretenduoti į so-
cialinį būstą, 4 asmenų šeimos 1 
nario pajamos per mėnesį netu-
rėtų siekti 187 eurų. O vien sū-
naus pensija (priedas už slaugą 
į pajamas neskaičiuojamas) sie-
kia 220 eurų. Atsižvelgiant į pa-
didėjusias pajamas, jų statusas iš 
socialinio būsto nuomininkų bu-
vo pakeistas į savivaldybės būsto 
nuomininkų (įstatyme numaty-
ta tokia galimybė, kai asmens ar 
šeimos pajamos ir turtas nevir-
šija 20 proc. nustatyto dydžio). 
Taigi pakilo ir nuomos kaina – 
nuo 46 iki 120 eurų. Dar dides-
nė problema iškilo tada, kai stu-
dentė dukra nusprendė per va-
sarą padirbėti – tada jau sulau-

kė pranešimo apie iškeldinimą. 
Leonora sako nepagalvojusi, kad 
dukros gautos pajamos turės to-
kios didelės įtakos – juk ir taip 
moka nemažai nuomos, tad ir ti-
kėjosi, kad liks savivaldybės būs-
to nuomininkais. 

Valstybės remiamų 
pajamų dydis – per 

mažas 
Janina Topol gyvena su 

dviem sūnumis (vienas iš jų, jau 
suaugęs, juda neįgaliojo vežimė-
liu) socialiniame būste. Moteris 
sako, kad į ją kreipėsi apie 40 šei-
mų iš 6 namų Karaliaučiaus gat
vėje Vilniuje, prašydami padėti, 
nes visi gavo panašius įspėjimus 
apie iškeldinimą. Ji, padedant 
advokatui, stengiasi apginti so-
cialinių būstų gyventojų teises. 
Vienas žingsnis jau padarytas – 
kai kuriems iš jų iškeldinimo ter-
minas atidėtas iki vasario mėne-
sio. J. Topol teigimu, didžiausia 
problema yra ta, kad valstybės 
remiamos pajamos (VRP), su ku-
rių dydžiu susietas asmens tei-
sės į socialinį būstą apskaičia-
vimas, nuo 2008 metų nedidė-
jo, nors minimalus atlyginimas 
didėjo ne kartą. Dėl to daugelio 
žmonių pajamos ėmė viršyti Vy-
riausybės nustatytas ribas, nors 
tų pajamų pragyventi ir išsinuo-
moti kitą būstą Vilniaus mieste 
neužtenka. 

Šiuo metu norint patekti į ei-
lę socialiniam būstui gauti, vieno 
asmens grynosios pajamos Vil-
niuje, Kaune, Klaipėdoje, Nerin-
goje, Palangoje ir aplinkui šiuos 
miestus turi sudaryti ne daugiau 
kaip 38 VRP per metus (tai suda-
ro 323 eurų per mėnesį). Jei šei-
moje yra 2 ar 3 asmenys, paja-
mos turi būti ne didesnės kaip 76 
VRP per metus (215 eurų asme-
niui per mėnesį, kai šeimoje gy-
vena 3 žmonės, ir 323 eurai, kai 
kartu gyvena 2 asmenys). Kai šei-
moje yra 4 ar daugiau asmenų, 
gaunama suma vienam žmogui 
turi būti ne didesnė nei 187 eurai 
(primename, kad minimalus at-
lyginimas šiuo metu yra 380 eu-
rų neatskaičius mokesčių). 

Janinos sūnus taip pat šie-
met įsidarbino, todėl šeima ki-
tais metais neteks teisės gyven-
ti socialiniame būste, nes jis dar 
gauna neįgaliojo išmoką. Mo-
teris sako, kad teks eiti į gatvę. 
Anksčiau su sūnumi gyveno pas 
Janinos mamą, kur apsistojęs ir 
jos brolis su šeima. 

Galėtų būti išimtys
Savo pavardės nepanorusi 

pasakyti Jelena taip pat gavo 
raginimą išsikelti iš socialinio 
būsto. Moters darbingumas – 
15 proc., vyras taip pat turi ne-
galią. Jelena pasakoja, kad per-
nai abu su vyru dirbo, todėl, 
nors ir gavo minimalų atlygi-
nimą, jų pajamos, priskaičia-
vus neįgalumo išmokas, pasi-
darė per didelės pretenduoti į 
socialinį būstą. Šiemet dirba tik 
vyras, todėl pajamos jau „tel-
pa“ į nustatytas ribas, tačiau vis 
tiek yra priversti kraustytis. Je-
lena sako, kad būtų labai sudė-
tinga palikti butą, kuriame gy-
vena, nes per tą laiką, kai abu 
su vyru dirbo, jį susiremonta-
vo, prisitaikė sau ir virtuvę, ir 
vonią. Moteriai skaudžiausia, 
kad šalia gyvena žmonės, ku-
rie nesistengia ieškoti darbo, 
daug metų nemoka mokesčių, 
butus pavertė landynėmis, o jų 
neiškrausto. 

Jelena sako, kad Paramos 
būstui įsigyti ar išsinuomoti įsta-
tymas numato, jog ir tai atvejais, 
kai asmens ar šeimos, nuomo-
jančio (nuomojančios) socialinį 
būstą, deklaruotas turtas (įskai-
tant gautas pajamas) už kalen-
dorinius metus daugiau kaip 20 
procentų viršija šio įstatymo nu-
statytus metinius pajamų ir tur-
to dydžius, savivaldybės taryba 
gali priimti sprendimą šį būstą 
nuomoti kaip savivaldybės būs-
tą rinkos kainomis, jeigu asmuo 
ar šeima neturi nuosavybės tei-
se kito tinkamo būsto. Moters 
įsitikinimu, neįgalieji, jų šeimos 
ir turėtų būti tie atvejai, kai ši iš-
imtis būtų taikoma. Daugelis iš 
jų tikrai sutiktų mokėti daugiau. 
Pasak Jelenos ji jau parašė pra-
šymą savivaldybės tarybai, kad 
būtų persvarstyta jų šeimos si-
tuacija, kol kas jokio atsakymo 
nesulaukė.

Moteris sako suprantanti, 
kad socialinis būstas yra laikina 
gyvenimo vieta ir planuoja imti 
kreditą savo būstui, tačiau šiuo 
metu joks bankas jos šeimai pas
kolos neduotų. 

Rasti nuomojamą 
būstą – labai sunku
Bendrijos „Vilniaus Viltis“ 

vadovė Birutė Šapolienė sako 
girdinti daug atvejų, kai bendri-
jos nariai yra išmetami iš socia-
linio būsto. Jos teigimu, šeimos, 
kuriose yra neįgaliųjų, visiškai 
neginamos. Labiausiai nuken-
čia tie, kuris stengiasi, dirba. B. 
Šapolienės įsitikinimu, surasti 
nuomojamą būstą šeimai su ne-
įgaliu vaiku praktiškai neįma-
noma. Niekas nenori nuomoti, 
o savo būsto tokios šeimos ne-
įsigijo, nes arba tai yra vienišos 
mamos, arba dirba tik vienas šei-
mos narys.

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos teigimu, šiuo metu 
yra atliekami įvairūs skaičiavi-
mai, derinimai su institucijomis 
dėl galimybės didinti VRP dydį, 
tačiau pasakyti, ar VRP didės, 
kiek ir kada, dar anksti. 

Aurelija BABinskienė 
Autorės nuotr.

Seimas priėmė naujojo Dar-
bo kodekso, įsigaliosiančio 

nuo kitų metų pradžios, patai-
sas, kuriomis siekiama padidin-
ti darbuotojų garantijas ir soci-
alinį saugumą darbe. Už kodek-
so pakeitimus balsavo 83 Seimo 
nariai, prieš – 1, susilaikė 4 par-
lamentarai.

Naujame kodekse Seimas su-
grąžino nuostatą, kad, kai abejo-
jama dėl darbo sutarties sąlygų, 
jos bus aiškinamos darbuotojo 
naudai, taip pat nutarta apskri-
tai atsisakyti nenustatytos apim-
ties darbo sutarčių.

Kai darbuotojas pats nu-
trauks darbo sutartį dėl ligos, 
neįgalumo, prastovos, nemo-
kamo darbo užmokesčio arba 
sukakus senatvės pensijos am-
žiui, taip pat dėl šeimos nario 
slaugos, jam bus išmokama ne 
vieno, o dviejų jo vidutinių dar-
bo užmokesčių dydžio išeitinė, o 
jeigu darbo santykiai tęsis trum-
piau negu vienus metus, – vieno 
jo vidutinio darbo užmokesčio 
dydžio išmoka.

Seimas nusprendė trigubin-
ti įspėjimo terminus darbuoto-
jams, kurie augina vaiką (įvai-
kį) iki 14 metų, ir darbuoto-
jams, kurie augina neįgalų vai-
ką iki 18 metų – apie darbo su-
tarties nutraukimą reikės pra-
nešti prieš tris, o ne prieš vie-
ną mėnesį. Jei tokie darbuoto-
jai dirbs trumpiau nei vienus 
metus, apie sutarties nutrau-
kimą reikės pranešti prie še-
šias savaites.

Kodekse nustatyta trumpes-
nė darbo diena prieš šventes – 
švenčių dienų išvakarėse dar-
bo dienos trukmė bus sutrum-
pinama viena valanda, išskyrus 
sutrumpintą darbo laiką dirban-
čius darbuotojus.

Priimtomis pataisomis nu-
tarta ilgesnes kasmetines atos-
togas suteikti ne tik darbuoto-
jams iki 18 metų ir neįgaliems 
darbuotojams, bet ir darbuo-
tojams, vieniems auginantiems 
vaiką iki 14 metų arba neįgalų 
vaiką iki 18 metų. Jiems bus su-
teikiamos 25 darbo dienų kas-
metinės atostogos (jeigu dirba-
ma 5 dienas per savaitę) arba 30 
darbo dienų kasmetinės atosto-
gos (jeigu dirbama 6 darbo die-
nas per savaitę).

Be to, darbdaviai privalės į 
darbo laiką įtraukti viršvalan-
džius, darbą švenčių, poilsio die-
nomis, naktį ir papildomą darbą 
pagal susitarimus. Patikslinta 
kasmetinių atostogų suteikimo 
eilės tvarka.

Seimas taip pat sugrąžino 
nuostatą, pagal kurią darbuoto-
jams už ilgalaikį nepertraukia-
mąjį darbą toje pačioje darbo-
vietėje, už darbą sąlygomis, jei-
gu yra nukrypimų nuo normalių 
darbo sąlygų ir tokių nukrypimų 
negalima pašalinti, ir už ypatin-
gą darbų pobūdį suteikiamų pa-
pildomų atostogų trukmę, sutei-
kimo sąlygas ir tvarką nustatys 
ne kolektyvinės sutartys, o Vy-
riausybė.

„Bičiulystės“ inf. 

Architektai ir projektuotojai 
kviečiami aktyviai naudo-

tis galimybe nemokamai kon-
sultuotis su statinių pritaikymo 
priežiūrą įgyvendinančia organi-
zacija tam, kad rengiant ar pla-
nuojant naujus statinių projek-
tus būtų atsižvelgta ir į žmonių 
su negalia poreikius.

„Kartais net ir gana nedide-
lės projekto korekcijos gali turė-
ti didžiulės įtakos būsimo stati-
nio prieinamumui ne tik žmo-
nėms su negalia, bet kartu ir tė-
vams su mažais vaikais, senyvo 
amžiaus žmonėms. Siekime, kad 
aplinka, pastatai būtų draugiški 
ir patogūs naudotis visoms žmo-
nių grupėms“, – sako socialinės 
apsaugos ir darbo ministrė Algi-
manta Pabedinskienė.

Pasak ministrės, džiugina tai, 
kad statinių pritaikymo neįga-
liesiems priežiūros mastai Lie-
tuvoje nuosekliai didėja. Pernai 
patik rinta ir suderinta 1280 ne-
įgaliesiems svarbių statinių pro-
jektų, paskelbtų Lietuvos Respu-
blikos statybos leidimų ir staty-
bos valstybinės priežiūros in-
formacinėje sistemoje „Infosta-
tyba“ – 154 daugiau nei užper-
nai ir net 302 daugiau nei 2013 
m. Statybos užbaigimo komisi-

jų darbe tikrinant neįgaliesiems 
svarbių statinių atitiktį projekto 
sprendiniams pernai dalyvau-
ta vertinant 726 statinius – 195 
daugiau nei 2014 m. ir 226 dau-
giau nei 2013 m.

Rengiant neįgaliesiems svar-
bių statinių projektus pernai 
konsultuoti 948 projektuotojai – 
tai net 339 daugiau nei 2014 m. 
ir beveik dvigubai daugiau nei 
2013 m.

Žmonėms su negalia svar-
bių statinių projektus tikrina ir 
statybos užbaigimo komisijos 
darbe dalyvauja Neįgaliųjų rei-
kalų departamentas prie Soci-
alinės apsaugos ir darbo minis-
terijos per šiai funkcijai atlikti 
pasitelktas neįgaliesiems atsto-
vaujančias asociacijas. 2016 me-
tais šią funkciją atlieka konkurso 
būdu atrinkta Lietuvos žmonių 
su negalia aplinkos pritaikymo 
asocia cija, delegavusi atstovus 
visose Lietuvos apskrityse.

Statinių pritaikymo prie-
žiūrą vykdančios organizacijos 
bei jų atstovų, į kuriuos galima 
kreiptis dėl konsultacijų, kon-
taktus galima rasti: http://www.
ndt.lt/statiniupritaikymonei-
galiesiemsprieziura/.

„Bičiulystės“ inf. 

Aktualijos

Dėl pastatų pritaikymo 
neįgaliesiems – nemokamos 

konsultacijos

Seimas priėmė darbuotojams 
palankias naujojo Darbo 

kodekso pataisas

Neįgalieji sunerimę: juos meta iš 
socialinio būsto

(atkelta iš 1 psl.)
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, lapkričio 14 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

47 s.10:00 Šlovės dienos. N-7. 47 s. 
(kart.). N-7. 48 s. (kart.).10:50 Savaitė. 
(kart.).11:45 Laba diena, Lietuva.12:00 
Naujai išrinkto Lietuvos Respublikos 
Seimo pirmasis posėdis. Tiesioginė 
transliacija.16:00 Žinios. Orai.16:20 
Šlovės dienos. N-7. 48 s. N-7. 49 
s.17:10 Klauskite daktaro.18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą).19:19 
Sportas.19:22 Orai.19:30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba.20:25 Loterija „Ke-
no Loto“.20:30 Panorama.21:05 Dė-
mesio centre.21:20 Sportas.21:25 
Orai.21:29 Loterija „Jėga“.21:30 Prem-
jera. „Laisvės kaina. Savanoriai“. N-7. 
3 s.22:25 Trumposios žinios.22:30 
Berlyno siena: gyvenimas padalyta-
me mieste. N-7.23:25 Trumposios ži-
nios.23:30 Premjera. Valdžios tvirto-
vė. N-7. 11 s.00:30 Laisvės vėliav-
nešiai. (kart.).01:00 LRT radijo ži-
nios.01:10 Komisaras Reksas. N-7. 47 
s. (kart.).02:00 LRT radijo žinios.02:10 
Klauskite daktaro. (kart.).03:00 LRT 
radijo žinios.03:05 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. (kart.).04:00 LRT radijo ži-
nios.04:05 Stilius. (kart.).04:45 Klau-
simėlis.lt. (kart.).05:00 LRT radijo ži-
nios.05:05 Teisė žinoti. (kart.).05:30 
Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.).

Antradienis, lapkričio 15 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

48 s.10:00 Šlovės dienos. N-7. 48 s. 
(kart.). N-7. 49 s. (kart.).10:50 Stilius. 
(kart.).11:30 Klausimėlis.lt. (kart.).11:45 
Berlyno siena: gyvenimas padalytame 
mieste. N-7. (kart.).12:40 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.).13:10 Klauskite 
daktaro. (kart.).14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.14:15 Laba diena, Lietuva.15:00 
Žinios. Orai.15:10 Laba diena, Lietu-
va.16:00 Žinios. Orai.16:20 Šlovės die-
nos. N-7. 49 s. N-7. 50 s.17:10 Klaus-
kite daktaro.18:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“18:30 Šiandien. (su vertimu 
į gestų kalbą).19:19 Sportas.19:22 
Orai.19:30 Emigrantai.20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“.20:30 Panorama.21:05 
Dėmesio centre.21:20 Sportas.21:25 
Orai.21:29 Loterija „Jėga“.21:30 Naci-
onalinė ekspedicija „Nemunu per Lie-
tuvą“.22:25 Trumposios žinios.22:30 
Istorijos detektyvai.23:20 Trumposios 
žinios.23:25 Premjera. Bodo. N-7. 10 
s.00:25 Septynios Kauno dienos.01:00 
LRT radijo žinios.01:10 Komisaras 
Reksas. N-7. 48 s. (kart.).02:00 LRT 
radijo žinios.02:10 Klauskite daktaro. 
(kart.).03:00 LRT radijo žinios.03:05 
Emigrantai. (kart.).04:00 LRT radi-
jo žinios.04:05 Nacionalinė ekspedici-
ja „Nemunu per Lietuvą“. (kart.).05:00 
LRT radijo žinios.05:05 Istorijos detek-
tyvai. (kart.).

trečiadienis, lapkričio 16 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

49 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 49 s. 
(kart.). N-7. 50 s. (kart.). 10:50 Emi-
grantai. (kart.). 11:45 Nacionalinė eks-
pedicija „Nemunu per Lietuvą“. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Orai. 16:20 Šlovės dienos. N-7. 
50 s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 19:19 
Sportas. 19:22 Orai. 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. 22:45 Trum-
posios žinios. 22:50 Italų kino magija. 
N-14. 00:25 Trumposios žinios. 00:30 
Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras 
Reksas. N-7. 49 s. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Gyvenimas. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Auksinis protas. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Auksi-
nis protas. (tęsinys, kart.). 05:25 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.).

ketvirtadienis, lapkričio 17 d.
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

50 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 50 s. 
(kart.). 10:50 Gyvenimas. (kart.). 11:45 
Interaktyvi viktorina „Paklauskim Lietu-
vos“. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai.15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Orai. 16:20 Šlovės die-
nos. N-7. 51 s. 17:10 Klauskite dakta-
ro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 
Specialus tyrimas. 20:25 Loterija „Keno 

Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 
LRT forumas. 21:55 Trumposios žinios. 
22:00 Premjera. Pasipriešinimas. N-14. 
00:15 Trumposios žinios. 00:20 Stilius. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 50 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Specialus tyrimas. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 LRT fo-
rumas. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Popietė su Algimantu Čekuoliu. 
(Subtitruota, kart.). 05:30 Mūsų gyvū-
nai. (kart.).

Penktadienis, lapkričio 18 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

51 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 51 
s. (kart.).   10:50 Specialus tyrimas. 
(kart.). 11:45 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (kart.). 12:40 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauski-
te daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 Šlo-
vės dienos. N-7. 52 s. 17:10 Klauski-
te daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu 
į gestų kalbą). 18:55 Sportas. 18:58 
Orai.  19:05 Gamtos inspektoriai . 
19:30 Interaktyvi viktorina „Paklaus-
kim Lietuvos“. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 
21:00 Duokim garo! 22:40 Trumpo-
sios žinios. 22:45 Žmonių vaikai. N-7. 
00:30 Trumposios žinios. 00:35 Gam-
tos inspektoriai. (kart.). 01:00 LRT ra-
dijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 51 s. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Inte-
raktyvi viktorina „Paklauskim Lietu-
vos“. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Auksinis balsas. (kart.).

Šeštadienis, lapkričio 19 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:30 Spe-

cialus tyrimas. (kart.). 07:25 Premje-
ra. Nauji Piterio Peno nuotykiai 2. 2/9 
s. 07:50 Mūsų kaimynai marsupilamiai 
3. 3/24 s. 08:15 Džiunglių knyga 1. 21 
s. 08:30 Girių horizontai. 09:00 La-
bas rytas, Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 
09:35 Labas rytas, Lietuva. 10:30 Ži-
nios. Orai. 10:35 Labas rytas, Lietuva. 
11:30 Žinios. Orai. 11:35 Labas rytas, 
Lietuva. 12:05 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Plėšrūnai. 3 d. Slėpynės 
giriose. (subtitruota). 13:00 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Didysis Azi-
jos penketas. 1 d. Komodo varanas. 
(subtitruota). 13:55 Užrašai apie Šer-
loką Holmsą. N-7. 6 s. 14:45 Premje-
ra. Kredo: demokratas. Dokumentinis 
filmas, skirtas prezidento K. Griniaus 
150-osioms gimimo metinėms pami-
nėti. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą). 16:00 Popietė su Algi-
mantu Čekuoliu. (Subtitruota). 16:30 
Sveikinimų koncertas. 18:00 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. 18:30 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 18:45 Sportas. 
18:48 Orai. 18:55 Bėdų turgus. (Sub-
titruota). 19:40 Stilius. 20:25 Loterijos 
„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Auk-
sinis balsas. 22:55 Trumposios žinios. 
23:00 Premjera. Mėlynakis Mikis. N-7. 
(subtitruota). 00:40 Trumposios žinios. 
00:45 Pasaulio dokumentika. Plėšrū-
nai. 3 d. Slėpynės giriose. (subtitruo-
ta, kart.). 01:35 Pasaulio dokumentika. 
Didysis Azijos penketas. 1 d. Komodo 
varanas. (subtitruota, kart.). 02:30 Už-
rašai apie Šerloką Holmsą. N-7. 6 s. 
(kart.). 03:20 Kredo: demokratas. Do-
kumentinis filmas, skirtas prezidento K. 
Griniaus 150-osioms gimimo metinėms 
paminėti. (kart.). 04:20 Klausimėlis.lt. 
04:35 Bėdų turgus. (subtitruota, kart.). 
05:15 Stilius. (kart.).

Sekmadienis, lapkričio 20 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu. (Subtitruota, kart.). 06:35 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji že-
mė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Premjera. Nauji Piterio Pe-
no nuotykiai 2. 2/10 s. 09:25 Džiunglių 
knyga 1. 22 s. 09:35 Premjera. Auklė 
Mun. 7 s. 09:45 Premjera. Šikšnospar-
nis Patas. 2 s. 10:00 Gustavo enciklo-
pedija. (Subtitruota). 10:30 Mūsų gyvū-
nai. 11:00 Aušros Vartų atlaidai. Tiesio-
ginė transliacija. 12:30 Klausimėlis.lt. 
(kart.). 13:00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Gyvenimas ore. 1 d. Pasi-
priešinę traukos dėsniui. (subtitruota). 
13:55 Puaro. N-7. 6/3 s. 15:45 Žinios. 
Orai (su vertimu į gestų kalbą). 16:00 
Laisvės vėliavnešiai. 16:30 Tikri vyrai. 
17:15 Lietuvos humoro lyga. 18:30 
Šiandien. (su vertimu į gestų kalbą). 
18:50 Sportas. 18:53 Orai. 19:00 Teisė 
žinoti. 19:30 Savaitė. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Prem-
jera. Super Džonio prisikėlimas. 22:40 
Trumposios žinios. 22:45 Kino žvaigž-
džių alėja. Šarada. N-7. (kart.). 00:40 
Trumposios žinios. 00:45 Pasaulio do-
kumentika. Gyvenimas ore. 1 d. Pasi-
priešinę traukos dėsniui. (subtitruota, 

Pirmadienis, lapkričio 14 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:40 

Nuotykių metas (9). N-7. 06:55 Simp-
sonai (14). N-7. 07:25 Simpsonai (15). 
N-7. 07:55 Gero vakaro šou. N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2468). N-7. 10:00 Si-
la. Kelias namo (30). N-7. 11:55 Eks-
trasensų mūšis (9). N-7. 13:00 Kem-
piniukas Plačiakelnis (12). N-7. 13:30 
Simpsonai (16). N-7. 14:00 Simpsonai 
(17). N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (679). 
N-7. 15:00 Mažoji nuotaka (680). N-7. 
15:30 Itališka meilė (55). N-7. 16:30 TV 
Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Naisių vasara. Sugrįžimas. N-7. 20:00 
Apie mus ir Kazlauskus. N-7. 21:00 Mo-
terys meluoja geriau (44). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Kobra 11 (12). 
N-7. 23:35 Kvantikas (12). N-14. 00:30 
Gražuolė ir pabaisa (2). N-7. 01:30 Pel-
kė (2). N-7.

Antradienis, lapkričio 15 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (10). N-7. 06:55 Simp-
sonai (16). N-7. 07:25 Simpsonai (17). 
N-7. 07:55 Naisių vasara. Sugrįži-
mas. N-7. 08:25 Moterys meluoja ge-
riau (44). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2469). N-7. 10:00 Sila. Kelias namo 
(31). N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis 
(10). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (13). N-7. 13:30 Simpsonai (18). 
N-7. 14:00 Simpsonai (19). N-7. 14:30 
Mažoji nuotaka (681). N-7. 15:00 Ma-
žoji nuotaka (682). N-7. 15:30 Itališ-
ka meilė (56). N-7. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Naisių 
vasara. Sugrįžimas. N-7. 20:00 Prieš 
srovę. N-7. 21:00 Moterys meluoja 
geriau (45). N-7. 21:30 TV3 vakaro ži-
nios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Nuotaka iš anapus. N-7. 
00:20 Gražuolė ir pabaisa (3). N-7. 
01:20 Pelkė (3). N-7.

trečiadienis, lapkričio 16 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (11). N-7. 06:55 Simp-
sonai (18). N-7. 07:25 Simpsonai (19). 
N-7. 07:55 Naisių vasara. Sugrįži-
mas. N-7. 08:25 Moterys meluoja ge-
riau (45). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2470). N-7. 10:00 Sila. Kelias namo 
(32). N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis 
(11). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (14). N-7. 13:30 Simpsonai (20). 
N-7. 14:00 Simpsonai (21). N-7. 14:30 
Mažoji nuotaka (683). N-7. 15:00 Ma-
žoji nuotaka (684). N-7. 15:30 Itališ-
ka meilė (57). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Naisių va-
sara. Sugrįžimas. N-7. 20:00 Gero va-
karo šou. N-7. 21:00 Moterys meluo-
ja geriau (46). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 
orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Kaliniai. 
N-14. 01:35 Pelkė (4). N-7.

ketvirtadienis, lapkričio 17 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (5). N-7. 06:55 Simp-
sonai (10). N-7. 07:25 Simpsonai (11). 
N-7. 07:55 Naisių vasara. Sugrįži-
mas. N-7. 08:25 Moterys meluoja ge-
riau (42). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2471). N-7. 10:00 Sila. Kelias namo 
(33). N-7. 12:00 Ekstrasensų mūšis 
(12). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (15). N-7. 13:30 Simpsonai (22). 
N-7. 14:00 Simpsonai (1). N-7. 14:30 
Mažoji nuotaka (685). N-7. 15:00 Ma-
žoji nuotaka (686). N-7. 15:30 Itališ-
ka meilė (58). N-7. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Naisių 
vasara. Sugrįžimas. N-7. 20:00 Farai. 
N-7. 21:00 Moterys meluoja geriau 
(47). N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Dvigubas smūgis. N-14. 00:50 
Gražuolė ir pabaisa (4). N-7. 01:40 
Pelkė (5). N-7.

Penktadienis, lapkričio 18 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (13). N-7. 06:40 Nuo-
tykių metas (2). N-7. 06:55 Simpso-
nai (22). N-7. 07:25 Simpsonai (1). 
N-7. 07:55 Naisių vasara. Sugrįži-
mas. N-7. 08:25 Moterys meluoja ge-
riau (47). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2472). N-7. 10:00 Sila. Kelias namo 
(34). N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis 
(13). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (16). N-7. 13:30 Simpsonai (2). 
N-7. 14:00 Simpsonai (3). N-7. 14:30 
Mažoji nuotaka (687). N-7. 15:00 Ma-
žoji nuotaka (688). N-7. 15:30 Itališka 
meilė (59). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 

Pirmadienis, lapkričio 14 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys 2" (38). 07:00 "Džonis 
Testas" (9). 07:25 "Kempiniukas Pla-
čiakelnis" (5). 07:50 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (17). N-7. 08:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (18). N-7. 09:50 
24 valandos. N-7. 10:40 Yra, kaip yra. 
N-7. 11:45 24 valandos (kart.). N-7. 
12:50 "Auklė" (46). 13:20 Būk mano 
meile! N-7. 14:20 "Mano lemties diena" 
(28). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:25 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:25 Nuo... Iki... 21:30 Ži-
nios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Skrydis. N14. 
01:05 "Mentalistas" (20). N-7. 01:55 
"Begėdis" (1). N14. 03:00 "Juodasis 
sąrašas" (6). N-7.

Antradienis, lapkričio 15 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Didysis žvejys 2" (39). 07:00 "Džonis 
Testas" (10). 07:25 "Kempiniukas Pla-
čiakelnis" (6). 07:50 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (19). N-7. 08:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (20). N-7. 09:50 
24 valandos. N-7. 10:40 Yra, kaip yra. 
N-7. 11:45 24 valandos (kart.). N-7. 
12:50 "Auklė" (47). 13:20 Būk mano 
meile! N-7. 14:20 "Mano lemties diena" 
(29). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:25 "Juodosios našlės" 
(4). N-7. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 
22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEAN-
SAS. PREMJERA Kvietimas draugau-
ti. N14. 00:05 "Mentalistas" (21). N-7. 
01:00 "Begėdis" (2). N14. 02:00 "Juo-
dasis sąrašas" (7). N-7.

trečiadienis, lapkričio 16 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Visatos broliai" (1). 07:00 "Džonis Tes-
tas" (11). 07:25 "Kempiniukas Plačia-
kelnis" (7). 07:50 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (21). N-7. 08:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (22). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:40 Yra, kaip yra. N-7. 
11:45 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:50 
"Auklė" (48). 13:20 Būk mano meile! 
N-7. 14:20 "Mano lemties diena" (30). 
N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:25 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. 
N-7. 20:25 Tik nesijuok. N-7. 21:30 Ži-
nios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Šarvuotis. N14. 
00:00 "Mentalistas" (22). N-7. 00:55 
"Begėdis" (3). N14. 01:55 "Juodasis 
sąrašas" (8). N-7.

ketvirtadienis, lapkričio 17 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Visatos broliai" (2). 07:00 "Džonis Tes-
tas" (12). 07:25 "Kempiniukas Plačia-
kelnis" (8). 07:50 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (23). N-7. 08:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (24). N-7. 09:50 
24 valandos. N-7. 10:40 Yra, kaip yra. 
N-7. 11:45 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 
12:50 "Auklė" (49). 13:20 Būk mano 
meile! N-7. 14:20 "Mano lemties diena" 
(31). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 22:09 
Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKA-
RO SEANSAS Rekrūtas. N14. 00:35 
"Mentalistas" (23). N-7. 01:30 "Begė-

dis" (4). N14. 02:30 Sveikatos ABC te-
levitrina (kart.).

Penktadienis, lapkričio 18 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Visatos broliai" (3). 07:00 "Džonis Tes-
tas" (13). 07:25 "Kempiniukas Plačia-
kelnis" (9). 07:50 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (25). N-7. 08:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (26). N-7. 09:50 
24 valandos. N-7. 10:40 Yra, kaip yra. 
N-7. 11:45 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 
12:50 "Auklė" (50). 13:20 Būk mano 
meile! N-7. 14:20 "Mano lemties diena" 
(32). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:25 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Labdaros renginys "Pasidalink". 23:00 
Per plauką nuo pražūties. N14. 01:05 
Rekrūtas (kart.). N14.

Šeštadienis, lapkričio 19 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džonis Testas" (12) (kart.). 06:55 
"Mažieji Tomas ir Džeris III" (51). 
07:20 ""Nickelodeon" valanda. Har-
vis Biksas" (12). 07:45 "Neramūs ir 
triukšmingi" (21). 08:10 "Sandžėjus 
ir Kreigas" (4). 08:35 "Kempiniukas 
Plačiakelnis" (9) (kart.). 09:00 "Tomo 
ir Džerio šou" (5). 09:30 "Ponas By-
nas" (14). 09:55 KINO PUSRYČIAI 
Lego Betmenas ir Teisingumo lyga. 
11:15 Riterio žvaigždė. N-7. 13:50 
Policijos akademija 3. Vėl apmoky-
muose. N-7. 15:30 "Gyvenimo šukės" 
(101). N-7. 17:30 Bus visko. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
SUPERKINAS Kaip prisijaukinti slibi-
ną. 21:25 Juokdarių vakarienė. N14. 
23:45 Kelyje. N14. 01:40 Per plauką 
nuo pražūties (kart.). N14.

Sekmadienis, lapkričio 20 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džonis Testas" (13) (kart.). 06:55 "Ma-
žieji Tomas ir Džeris III" (52). 07:20 
""Nickelodeon" valanda. Harvis Bik-
sas" (13). 07:45 "Neramūs ir triukšmin-
gi" (22). 08:10 "Sandžėjus ir Kreigas" 
(5). 08:35 "Tomo ir Džerio šou" (6). 
09:00 Sveikatos ABC televitrina. 09:30 
"Na, palauk!" (5). 09:45 "Na, palauk!" 
(6). 10:00 KINO PUSRYČIAI Denis - 
grėsmė visuomenei. Nuotykiai tęsiasi. 
11:35 Įsimylėti per dvi savaites. N-7. 
13:35 Pričiupom! N-7. 14:05 Pričiupom! 
N-7. 14:30 "Didingasis amžius. Jos di-
denybė Kiosem" (12). N-7. 16:40 Ne 
vienas kelyje. 17:20 Teleloto. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Žvaigždžių duetai. 22:20 PREMJERA 
Velnio antrininkas. N14. 00:35 Patolo-
gija. S. 02:25 Kelyje (kart.). N14.

Pirmadienis, lapkričio 14 d. 
06:10 Sveikatos ABC televitri-

na. 06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 
(1). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (36) 
(kart.). N-7. 08:25 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 09:25 "Farų karai" 
(3) (kart.). 10:30 "Sudužusių žibintų 
gatvės" (22). 11:35 "Prokurorų patikri-
nimas" (275) (kart.). N-7. 12:45 Much-
taro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 "Dia-
gnozė - žmogžudystė" (13). N-7. 14:50 
"Tokia tarnyba" (37). N-7. 15:45 "Pro-
kurorų patikrinimas" (276). N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info 
diena. 18:30 "Sudužusių žibintų ga-
tvės" (23). 19:30 Gyvenimiškos istori-
jos. 20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2 (19). 
N-7. 21:00 Savaitės kriminalai. N-7. 
21:30 Mobilusis. N-7. 23:20 Planas B 
(kart.). N-7. 01:15 "Džeikas, Storulis ir 
šuo" (1) (kart.). N-7. 02:00 "Juodasis 
sąrašas" (17) (kart.). N-7. 02:45 "Juo-
dasis sąrašas" (18) (kart.). N-7. 03:30 
Gyvenimiškos istorijos (kart.). 04:15 Vi-
si vyrai - kiaulės... 2 (19) (kart.). N-7. 
04:40 "Kas žudikas? Baudžiamosios 
bylos" (5) (kart.). N-7.

Antradienis, lapkričio 15 d. 
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(2). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (37) 
(kart.). N-7. 08:25 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 09:25 "Farų karai" 
(4) (kart.). 10:30 "Sudužusių žibintų 
gatvės" (23). 11:35 "Prokurorų patikri-
nimas" (276) (kart.). N-7. 12:45 Much-
taro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 "Dia-
gnozė - žmogžudystė" (14). N-7. 14:50 
"Tokia tarnyba" (38). N-7. 15:45 "Pro-
kurorų patikrinimas" (277). N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info 
diena. 18:30 "Sudužusių žibintų ga-
tvės" (24). 19:30 Gyvenimiškos is-
torijos. 20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2 
(20). N-7. 21:00 "Pavariau" (17) . N-7. 
21:30 Meilės guru. N14. 23:10 Mobilu-
sis (kart.). N-7. 00:55 "Džeikas, Storulis 
ir šuo" (2) (kart.). N-7. 01:40 "Vampyro 
dienoraščiai" (5). N14. 02:20 "Kalbame 
ir rodome" (392). N-7. 03:05 Gyveni-
miškos istorijos (kart.). 03:50 Visi vy-
rai - kiaulės... 2 (20) (kart.). N-7. 04:15 
"Kalbame ir rodome" (392) (kart.). N-7.

trečiadienis, lapkričio 16 d. 
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(3). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (38) 

(kart.). N-7. 08:25 "Šuo" (10) (kart.). 
N-7. 09:30 "Mistinės istorijos" (36) 
(kart.). N-7. 10:30 "Sudužusių žibintų 
gatvės" (24). 11:35 "Prokurorų patikri-
nimas" (277) (kart.). N-7. 12:45 Much-
taro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 "Dia-
gnozė - žmogžudystė" (15). N-7. 14:50 
"Tokia tarnyba" (39). N-7. 15:45 "Pro-
kurorų patikrinimas" (278). N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info 
diena. 18:30 "Sudužusių žibintų ga-
tvės" (25). 19:30 Gyvenimiškos istori-
jos. 20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2 (21). 
N-7. 21:00 Pasienio sargyba. N-7. 
21:30 Po vienu stogu. N-7. 23:50 Mei-
lės guru (kart.). N14. 01:25 "Džeikas, 
Storulis ir šuo" (3) (kart.). N-7. 02:10 
"Vampyro dienoraščiai" (6). N14. 02:50 
"Kalbame ir rodome" (393). N-7. 03:35 
Gyvenimiškos istorijos (kart.). 04:20 
Visi vyrai - kiaulės... 2 (21) (kart.). 
N-7. 04:45 "Kalbame ir rodome" (393) 
(kart.). N-7.

ketvirtadienis, lapkričio 17 d. 
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(4). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (39) 
(kart.). N-7. 08:25 "Mistinės istorijos" 
(37) (kart.). N-7. 09:25 "Mistinės isto-
rijos" (38) (kart.). N-7. 10:30 "Sudužu-
sių žibintų gatvės" (25). 11:35 "Proku-
rorų patikrinimas" (278) (kart.). N-7. 
12:45 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:50 "Diagnozė - žmogžudys-
tė" (16). N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" 
(40). N-7. 15:45 "Prokurorų patikrini-
mas" (279). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
"Sudužusių žibintų gatvės" (26). 19:30 
"Farų karai" (5). 20:30 "Farų karai" (6). 
21:30 Kelias. N14. 23:40 Po vienu sto-
gu (kart.). N-7. 01:45 "Džeikas, Storu-
lis ir šuo" (4) (kart.). N-7. 02:30 "Vam-
pyro dienoraščiai" (7). N14. 03:10 "Di-
agnozė - žmogžudystė" (13) (kart.). 
N-7. 03:55 "Diagnozė - žmogžudystė" 
(14) (kart.). N-7. 04:40 Savaitės krimi-
nalai (kart.). N-7. 05:05 Pasienio sar-
gyba (kart.). N-7.

Penktadienis, lapkričio 18 d. 
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(5). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (40) 
(kart.). N-7. 08:25 "Žurovas" (23). N-7. 
09:25 "Žurovas" (24). N-7. 10:30 "Su-
dužusių žibintų gatvės" (26). 11:35 
"Prokurorų patikrinimas" (279) (kart.). 
N-7. 12:45 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:50 "Diagnozė - žmogžudystė" 
(17). N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" (41). 
N-7. 15:45 "Prokurorų patikrinimas" 
(280). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 "Sudužu-
sių žibintų gatvės" (27). 19:30 "Ame-
rikietiškos imtynės" (45). N-7. 20:30 
"Amerikietiškos imtynės" (45). N-7. 
21:30 Snaiperis 2. N14. 23:15 Kelias 
(kart.). N14. 01:20 "Džeikas, Storulis 
ir šuo" (5) (kart.). N-7. 02:05 "Vampy-
ro dienoraščiai" (8). N14. 02:50 Snai-
peris 2 (kart.). N14. 04:15 "Žurovas" 
(23) (kart.). N-7. 05:05 "Žurovas" (24) 
(kart.). N-7.

Šeštadienis, lapkričio 19 d. 
06:05 Savaitės kriminalai (kart.). 

N-7. 06:30 "Diagnozė - žmogžudys-
tė" (15) (kart.). N-7. 07:20 "Diagno-
zė - žmogžudystė" (16) (kart.). N-7. 
08:10 "Diagnozė - žmogžudystė" (17) 
(kart.). N-7. 09:00 Autopilotas. 09:30 
Apie žūklę. 10:00 "Amerikos mieliau-
sieji" (2). 11:00 Galiūnų čempionų ly-
ga. Bulgarija. 12:05 "Pavariau" (17) 
(kart.) . N-7. 12:35 "Mistinės istori-
jos" (39). N-7. 13:40 "Mistinės istori-
jos" (40). N-7. 14:45 "Mistinės istori-
jos" (41). N-7. 15:50 "Kas žudikas?" 
(2). 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Pasienio sargyba (kart.). N-7. 
18:30 Keliauk ir ragauk. Lietuva. 
19:30 Muzikinė kaukė. 22:00 MA-
NO HEROJUS Netikėta sėkmė. N14. 
23:50 AŠTRUS KINAS Laivas vaiduo-
klis. N14. 01:35 "Vampyro dienoraš-
čiai" (7) (kart.). N14. 02:20 "Vampyro 
dienoraščiai" (8) (kart.). N14. 03:00 
"Kas žudikas?" (2) (kart.). 03:50 Mu-
zikinė kaukė (kart.).

Sekmadienis, lapkričio 20 d. 
06:30 Galiūnų čempionų lyga. 

Bulgarija (kart.). 07:30 Sveikatos ko-
das. 08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 
"Viena už visus" (89). N-7. 09:35 "Vie-
na už visus" (90). N-7. 10:10 Beatos 
virtuvė. 11:05 BBC dokumentika. Ledo 
žemė. Žaidimas su ugnimi. 12:05 BBC 
dokumentika. Ledo žemė. Didžioji ke-
lionė. 13:15 Sveikinimai. 15:50 "Kas 
žudikas? Baudžiamosios bylos" (6). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
17:55 "Šuo" (11). N-7. 19:00 Visados 
kaip pirmą kartą. N-7. 21:00 "Juoda-
sis sąrašas" (19). N-7. 22:00 "Juoda-
sis sąrašas" (20). N-7. 23:00 Ką išda-
rinėja vyrai. S. 00:40 Netikėta sėkmė 
(kart.). N14. 02:10 Laivas vaiduoklis 
(kart.). N14. 03:35 Visados kaip pirmą 
kartą (kart.). N-7. 05:10 Ledo žemė. 
Žaidimas su ugnimi (kart.).

TV3

LNK

BTV

19:25 TV3 orai. 19:30 Sparnai. N-7. 
21:15 Prometėjas. N-14. 23:50 Mače-
tė. S. 01:50 Kaliniai. N-14.

Šeštadienis, lapkričio 19 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (64). 07:00 Nenugali-
masis žmogus - voras (3). N-7. 07:30 
Nindžago: Spinjitzu meistrai (9). N-7. 
08:00 Ančiukų istorijos (1). 08:30 Kem-
pas ir draugai. 09:00 Virtuvės istorijos. 
09:30 Gardu Gardu. 10:00 Pasaulis pa-
gal moteris. 10:30 Svajonių ūkis. 11:00 
Barbė - perlų princesė. 12:35 Auklė 2. 
N-7. 14:20 Vaikų darželio policininkas. 
N-7. 16:15 Simpsonai (2). N-7. 16:45 
Ekstrasensų mūšis (2). N-7. 18:30 TV3 
žinios (312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 
TV3 orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 Iš-
šūkis kaime. N-7. 21:00 Transporteris 
3. N-14. 23:05 Mergina su drakono ta-
tuiruote. S.

Sekmadienis, lapkričio 20 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (65). 07:00 Nenugali-
masis žmogus - voras (4). N-7. 07:30 
Vėžliukai nindzės (1). 08:00 Ančiukų 
istorijos (2). 08:30 Mamyčių klubas. 
09:00 Kulinariniai triukai. 09:30 Pen-
kių žvaigždučių būstas. 10:00 Svajo-
nių sodai. 11:00 Barbė ir slaptosios 
durys. 12:35 Dantukų fėja. N-7. 14:40 
Baltoji iltis 2. Mitas apie baltąjį vilką. 
N-7. 16:45 Ekstrasensų mūšis (3). 
N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 X Fak-
torius. N-7. 22:30 Atkirtis. N-14. 00:20 
Prieštaringi jausmai. N-14.

LRT
kart.). 01:35 Puaro. N-7. 6/3 s. (kart.). 
03:20 Klausimėlis.lt. (kart.). 03:35 Is-
torijos detektyvai. (kart.). 04:20 Tikri 
vyrai. (kart.). 05:05 Savaitė. (kart.).
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Neįgalieji  
pasaulyje

Grupė sportininkų iš Malmės klubo „Fifh“ daugiau išdy-
kavo, nei sportavo, kai 1992-aisiais Vongrovece, netoli 
Poznanės, vykusioje stovykloje pademonstravo žaidimą 
su kamuoliais. Švedai ten viešėjo Poznanės neįgaliųjų 
sporto klubo „Start“ kvietimu. Linksmai praleistas lai-
kas neužsimiršo, o švedų viešnagė net pateko į istoriją. 
Jų pademonstruotas žaidimas – bočia – lenkams labai 
patiko. Tokia buvo pradžia. O dabar sakoma, kad len-
kų bočia – tai daugiau nei sportas.

Susisiekimo ministras Rimantas 
Sinkevičius pasiūlė Vyriausybei 
nepritarti prieš metus grupės 
parlamentarų parengtai Trans-
porto lengvatų įstatymo patai-
sai, pagal kurią būtų išplėstas 
ratas asmenų, galinčių sulaukti 
valstybės paramos įsigyjant ir 
techniškai pritaikant lengvuo-
sius automobilius neįgaliųjų po-
reikiams. Savo žodžius ministras 
pagrindė SADM ir Finansų mi-
nisterijos pozicija. Parlamenta-
rai ragino įtvirtinti, kad į minė-
tas kompensacijas kas šešerius 
metus galėtų pretenduoti ne tik 
šeimos, auginančios nepilname-
čius vaikus, kuriems nustaty-
tas specialusis nuolatinės slau-
gos poreikis, bet ir kitos šeimos, 
globojančios tokius asmenis. 
SADM duomenimis, šiuo metu 
vyresnių kaip 18 metų neįgalių-
jų, kuriems nustatytas specialu-
sis nuolatinės slaugos poreikis, 
yra 40 190. „Jeigu būtų priimtos 
siūlomos pataisos, kompensaci-
joms iš valstybės biudžeto papil-
domai reikėtų apie 49 mln. eu-
rų. Tikėtina, jog pirmais metais 
dėl šios kompensacijos kreiptų-
si maždaug trečdalis tokią teisę 
turinčių asmenų, todėl iš valsty-
bės biudžeto papildomai tektų 
skirti apie 16 mln. eurų“, – aiš-
kindamas, kodėl SADM neprita-
ria pataisoms, kalbėjo socialinės 
apsaugos ir darbo viceministras 
Algirdas Šešelgis. Anot jo, neį-
galiesiems, kuriems nustatytas 
specialusis nuolatinės slaugos 
poreikis, jau ir taip kas mėne-
sį mokama 2,5 bazinės pensijos 

dydžio (280 eurų) slaugos iš-
laidų tikslinė kompensacija bei 
0,25 bazinės socialinės išmokos 
dydžio (9,5 euro) transporto iš-
laidų kompensacija. Be to, šie-
met savivaldybėms pradėta skir-
ti autobusiukus, specialiai įreng-
tus neįgaliesiems vežioti. Tokias 
transporto priemones jau gavo 
20 savivaldybių. Dar 40 specia-
lių autobusiukų turėtų sulauk-
ti 2017 ir 2018 metais. A. Šešel-
giui antrino finansų viceminis-
tras Edmundas Žilevičius. Anot 
jo, šiemet lengvųjų automobilių 
įsigijimo ir jų techninio pritaiky-
mo kompensacijos ir taip atsieis 
apie 0,92 mln. eurų. Be to, dar 
7,3 mln. eurų sieks transporto 
išlaidų kompensavimas. 

Kaunietės Vilijos (pavardė 
redakcijai žinoma) sūnus, susi-
žalojęs paauglystėje, šiuo metu 
yra pilnametis. Kai moteris šie-
met pradėjo aiškintis, ar galima 
tikėtis valstybės paramos pri-
taikyti įsigytą automobilį taip, 
kad būtų įmanoma vežioti neį-
galiojo vežimėlyje sėdintį sūnų, 
sužinojo, jog kompensacija jam 
nepriklauso. „Kai mūsų šeimą 
ištiko nelaimė, gavome valsty-
bės paramą automobiliui per-
tvarkyti. Tai buvo prieš aštuo-
nerius metus. Tačiau tas auto-
mobilis jau visiškai netinkamas 
eksploatuoti. Nusipirkome kitą, 
bet kompensacijos jam pritai-
kyti negauname“, – kalbėjo Vi-
lija. Moteris pabrėžė, jog dėl to, 
kad sūnus tapo pilnametis, jis 
nei savarankiškesnis, nei svei-
kesnis nepasidarė. 

Neįgaliesiems ministerijos atsuko 
nugarą

„Lietuvos žinose“ Kazys Kazakevičius rašo apie tai, kad šeimų, 
prižiūrinčių nuolat slaugomus asmenis, viltys sulaukti valsty-
bės paramos įsigyjant lengvuosius automobilius ar pritaikant 
juos neįgaliesiems vežti dūžta. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Tauragės rajone pirmasis Inte-
gralios pagalbos namuose pro-
jekto etapas prasidėjo 2013 m., 
antrasis –  2016aisiais. Nuo 
projekto pradžios šia paslauga 
pasinaudojo per 70 šeimų, o šie-
met ji teikiama 38 šeimoms. In-
tegralios pagalbos paslaugų ga-
vėjai – suaugę neįgalūs ir seny-
vo amžiaus neįgalūs asmenys, 
kuriems teisės aktų nustatyta 
tvarka nustatytas visiškas ne-
savarankiškumo lygis.

Integrali  pagalba  namuose 
teikiama  komandos principu. 
Iš viso Tauragėje dirba 1 socia-
linis darbuotojas, 18 socialinių 
darbuotojų padėjėjų,  3 slaugy-
tojos, 6 slaugytojos padėjėjos 
ir 2 kineziterapeutai. Visi spe-
cialistai suskirstyti į  mobilias 
komandas. Vienoje komandoje 
dirba slaugytojas, kuris bendra-
darbiauja su gydytojais, nuperka 
reikalingus vaistus, atlieka pro-
filaktinę lankomų asmenų prie-
žiūrą, slaugytojo padėjėjai, ku-

rie padeda slaugytojai ir rūpina-
si asmens  higiena (maudo, kei-
čia patalynę, atlieka profilakti-
kos procedūras rekomenduotas 
slaugytojos), socialinio darbuo-
tojo padėjėjai  atlieka namų ūkio 
darbus (tvarko kambarį, nuper-
ka ir pagamina šiltą maistą, su-
moka mokesčius). Šio projekto 
dėka įkurta naujų 30 darbo vie-
tų. Iš ES struktūrinių fondų lėšų 
nupirkti 3 automobiliai.

Integralios pagalbos namuo-
se paslaugas gaunanti judėjimo 
negalią turinti Algė Norvaišaitė 
džiaugėsi, kad dėl šios pagalbos 
ji gali gyventi kaip sveikas žmo-
gus. Kasdien ateina moteris, pa-
dedanti rūpintis asmenine hi-
giena, taip pat buitimi, reikalui 
esant teikiamos ir medicininės 
paslaugos – suleidžia vaistus, 
pamankština, padaro masažą. 

Dėl paslaugos asmuo turi 
kreiptis į Tauragės rajono savival-
dybės administracijos Socialinės 
paramos skyriaus specialistus.

Nepakeičiama pagalba silpniausiems
Eglė Andrijauskienė „Tauragės žiniose“ pasakoja apie Integra-
lios plėtros pagalbos programą, kurią įgyvendinant teikiama 
nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra. Taura-
gėje šias paslaugas teikia Adakavo socialinės globos namų Tau-
ragės neįgaliųjų reabilitacijos padalinys.

Lyg virusą  
paskleidė

Iš tikrųjų susidomėjimas tuo 
keistu žaidimu gimė iškart. Gal 
dėl jo demokratiškumo. Net ir 
sunki negalia negalėjo sustabdy-
ti – taip visiems norėjosi išban-
dyti savo jėgas bočios aikštelėje, 
kur visuomet aidėjo juokas, sir-
galių šūksmai. Šis žaidimas nė 
vienam nėra per sunkus. 

Vos tik švedai, pamokę žaisti, 
išvyko namo, Poznanėje neįga-
lieji ėmė patys treniruotis, būrė 
komandas. Niekas bočios neva-
dino sportu, tai tebuvo smagus 
laisvalaikio praleidimas.

Tik po 10 metų, kai iš Angli-
jos atvyko treneris su specialių 
kamuolių komplektu, į bočią im-
ta žiūrėti kiek rimčiau. Kurį lai-
ką dar išdykavo, tačiau po trupu-
tį treniruotės darėsi vis rimtes-
nės, kamuoliai krito vis tiksliau. 
Visi sutarė, kad bočia – tai spor-
to terapija. Pati geriausia.

Žingsnis po žingsnio
Nebuvo jokio pergalingo bo-

čios žygio per Lenkiją ir ypa-
tingų laimėjimų dar nepasiek-
ta, bet vis dėlto šis parolimpinis 
žaidimas kaimyninėje šalyje iš-
ties labai populiarus. Žingsnis 
po žingsnio į priekį einama en-
tuziastų dėka. Jų atsiranda visur, 
tada aplinkui buriasi komandos, 
vyksta varžybos. Įvairiuose Len-
kijos regionuose stengiamasi sa-
vo jėgomis propaguoti šį sportą.

Teigiama, kad Lenkijos bo-
čios gimimo vieta reikia laiky-
ti Zamoscę (netoli Liublino). Čia 
svarbiausias asmuo – Ireneušas 
Klimekas, treneris, koordinato-
rius, organizatorius, sugebantis 
savo globotiniams įžiebti tikrą 
aistrą aktyviam poilsiui ir... bočiai. 

Šlionske bočios lygą suorga-
nizavo integracinis sporto klu-
bas „Silesia“ ir Aktyvios reabili-
tacijos fondas. Prieš tai spaudo-
je išplatino pranešimą, kad bočia 
yra puikus žaidimas sunkią ne-
galią turintiems žmonėms, nes 
taisyklės nesudėtingos, nėra jo-
kių amžiaus ar negalios apriboji-
mų. Garantavo: žaidimas suteiks 
daug teigiamų emocijų! Na ir štai 
rezultatas – tame krašte bočia la-
bai išpopuliarėjo, dažnai rengia-
mos varžybos. Kai kuriems žmo-
nėms bočia – vienintelis jiems 
tinkamas sportas. 

Konopiska – ypatingas 
atvejis

Konopiskoje šiemet įvyko 
jau 5asis bočios turnyras. Jau 
daug metų šiame valsčiuje po-
puliarumu joks sportas negali 
varžytis su bočia. Čia labai ak-
tyviai veikia draugija „Prome-
teus“, kurios tikslas – neįgalių-
jų integracija į visuomenę ir pa-
rolimpinių sporto šakų popu-
liarinimas.

Šiųmetiniame turnyre da-
lyvavo 16 komandų (iš Bielsko 
Bialos, Krokuvos, Varšuvos, Liu-
blino, Baltstogės ir kt.), tarp jų 
dvi – iš Kroatijos. Tiesa, pernai 
buvo atvykę daug daugiau už-
sieniečių (iš Čekijos, Rusijos, 
Slovakijos, Vokietijos ir Kroa-
tijos) ir net čekas Leošas Laci-
na, 2012aisiais Londono pa-
rolimpiadoje laimėjęs sidabrą. 
Bet tokias brangiai kainuojan-
čias tarptautines varžybas įma-
noma surengti ne kasmet. Ko-
nopiskoje varžybos organizuo-
jamos labai atsakingai. Išvaka-
rėse vyksta kvalifikaciniai tes-
tai, o oficiali varžybų atidary-
mo diena virsta gražia švente.

Konopiskos miesto vardo 
kilmė susijusi su kanapėmis, 
kurias čia anksčiau gausiai au-
gino. Šiais laikais energijos ir 
gerų sumanymų šaltinis – tai 
glaudus bendradarbiavimas 
tarp įvairių bendruomenių ir 
vietos valdžios. Ne be reikalo 
draugijos „Prometeus“ atstovas 
šiemet valsčiaus vadovui Ježiui 
Žurekui įteikė statulėlę „Geru-
mo angelas“. 

Niekada nepamiršta 
istorijos

Iš lenkų neatimsi pagarbos 
savo istorijai. Taip pat ir bočios 
raidą šalyje jie gali nupasako-
ti su visomis smulkmenomis. 
Teigiama, kad tik 2006 metais 
žaidžiant bočią atsirado tikro 
profesionalumo apraiškų. Bu-
vo užmegzti ryšiai su Lenkijos 
parolimpiniu komitetu. Ener-

gingas žaidėjas Piotras Bana-
siakas dėjo daug pastangų, kad 
pagaliau atsirastų ir parolimpi-
nė komanda.

20072011 metais rekrea-
cinė bočia vis labiau populia-
rėjo Varšuvoje, Poznanėje, Ra-
dome, Kielce. Profesionalumo 
daugiausia buvo Zamoscėje. 
2009aisiais trys sportininkai 
iš Zamoscės ir Liublino pirmą 
kartą dalyvavo tarptautinėse 
varžybose Vienoje ir sugebė-
jo patekti į pirmą dešimtuką. 
2010 metais į Vieną išvyko jau 
ne trys sportininkai, bet trys 
lenkų komandos.

Sunku patikėti, bet vis dėl-
to parolimpiadoje lenkų bočios 
komanda iki šiol dar nėra daly-
vavusi. Tačiau užsibrėžta į žai-
dynes Tokijuje 2020 metais žūt-
būt patekti. Vis drąsiau ir sėk
mingiau dalyvaujama įvairiose 
tarptautinėse bočios varžybo-
se, rimtai ruošiamasi. 

Pastaraisiais metais bo-
čia nepaprastai išpopuliarė-
jo visame pasaulyje. Ją žaidžia 
50tyje šalių. Kadaise ši spor-
to šaka buvo rekomenduoja-
ma sergantiesiems cerebri-
niu paralyžiumi, dabar ją pa-
mėgo ir kiti neįgalieji, ypač – 
turintys proto negalią. Rung-
tyniauja lygūs su lygiais, nes 
varžantis suskirstoma į kate-
gorijas pagal negalios sunku-
mą. Parolimpia doje bočią žai-
džia tik labai sunkios negalios 
sportininkai, bet azarto čia ne 
mažiau nei kitose aikštelėse.

Įdomu, kad bočia – ne tik 
parolimpinis, bet ir mėgiamas 
šeimos sportas. Tai – vienas 
tų retų žaidimų, kai kartu gali 
sportuoti ir seneliai, ir anūkai. 
Daugelyje vietų parduodami 
profesionalių ir mėgėjiškų bo-
čios kamuolių komplektai, „bo-
čiški“ suvenyrai (žiedai, apy-
rankės) tik patvirtina, kad šiai 
sporto šakai sekasi gerai.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAlikienė

1992-2020. Toks ilgas 
kelias svajonės link

Žaidžiant bočią pasitelkiamos įvairios pagalbinės priemonės.

Bočią gali žaisti ir sunkiausią nega-
lią turintieji.
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą 
„Lygios galimybės – atviros visuomenės pamatas“ ir jo 
rubrikas: „Aplinka visiems“, „Integracijos keliu“, „Tolerancijos 
link“, „Prie kūrybos šaltinio“.

„Bičiulystės“ redakciją pa-
siekė dailiai išleista Mo-

nikos Kalesnikaitės-Blauz-
dienės kūrybos darbų knygelė 
„Pa saulas žiedu“. Joje – ne tik 
ukmergiškių šnekta rašyti eilė-
raščiai, bet ir prie jų derantys 
floristiniai koliažai, primenantys 
kadaise vaikystėje kurtus sekre-
tus: po stiklu kruopščiai dėliotus 
augalų ornamentus. Arba – man-
dalas, pasikartojančiais džiovin-
tų žiedų motyvais įprasminan-
čias harmoniją, nors autorės gy-
venimo anaiptol nebūta lengvo. 

Gimusi 1941aisiais, vaikystę 
ir jaunystę M. KalesnikaitėBlauz-
dienė praleido Bajorų kaime, Žel-
vos valsčiuje, Ukmergės rajone. 
Iš čia toji sodri šnekta. Džiugu, 
kad autorė nuo jos nenusigręžia, 
„neperbėga“ į bendrinę kalbą ra-
šydama eilėraščius. Kitatarmiui 
pradėti skaityti šiuos tekstus pri-
reiks pastangų, tačiau nejučia tas 
pasaulis įtraukia, atgyja tarsi kaž-
kur ano amžiaus priešaušryje iš-
barstyti žodžiai. Išmoksti juos su-
prasti ir pamilti. Įvertini šnektos 
poetines galimybes perteikti itin 
platų jausmų spektrą. Širdį palie-
čia raudas primenantys posmai 
apie laisvės kovas:

Aina moterys,
Vis kalba poterius
Aina ir aina – vis rauda.
Yra ko jom raudoti – 
Savų neranda, neatpažįsta.
Rauda ir rauda,
Runkas gniauža.
Širdy daužas sapuliai
Kaip dygliai. 

Surašyta taip paveikiai, kad 
prieš akis iškyla toji nesibai-
gianti eisena – moterys, ieškan-
čios savųjų, ne visada juos at-
pažįstančios, tad vėl ir vėl grįž-
tančios prie tų pačių kūnų. Esa-
ma eilėraščių, menančių Stalino 
režimą ir Sibiro sniegynus – jie 
net į atskirą skyrių „Pa rūsties 
znoku“ sudėti. Skaudžios lietu-
vių tautai patirtys perteikiamos 
poetiškais, įsimenančiais vaiz-

dais: Kur siauba ir sopulia alė-
ja / Krauju kojas velėja, Dunda 
vis dunda / Bėgiais traukiniai / 
Kruvinais marškiniais. 

„Prisiminimų takais“ autorė 
nuveda skaitytoją ir į nelengvą 
savo vaikystę:

Jau nebe pirmos jaunystes
Vis da apmįslinu jaunas dienelas:
Prisiminimų takais
Sugrįžtu vaikystės padungėn,
Kur slapstas, kur glaudžias
Biedna ir alkana
Muona dalia
Ir balana,
Atskelta na muona sčysčiaus.
A buva visa ko.
Oi kiek daug baisumų buva!
Gerai pamislynus –
Jeigu dabar teip būtų,
Tai plyštų muona širdiela.  

Veikiausiai visas tas gyve-
nimo negandas ištverti autorei 
padėjo ir humoro jausmas, neti-
kėtais palyginimais įpintas į ei-
lėraščių audinį: Takio bruda bu-
va privisi! / Net ir šindij iš pa pa-
delkų kyši! Tačiau būta ir smagių 
akimirkų. Šypseną kelia šmaikš-
tūs posmai apie mergelės ir ber-
nelio bendravimą, jų santykių 
vaizdavimas, flirto elementai: 
Abu buva labai raškažni, / Ir ne 
mundri, a patiešni. Mergelė žino 
savo vertę: Ir kas gi čia navat-
na, / Kad aš blatna? / Statau ko-
jų kaip miesčionka. / Ach, kokia 
slenksčionka! 

Dėl slaunos mergelės meilės 
netgi dramų pasitaiko: Vai, kaip 

bernai provosis dėl tavy! / Bijau, 
kad tik nebūtų vaina. O kartais 
meilės žodžiai suskamba lyrinė-
mis intonacijomis:

Jų niekas nepasakys,
Jei nepasakysiu aš.
Jų niekas nepabučiuos sapni,
Žvaigždėtoj nakty
Prie gimta žiemes kauburėlia
Ar prie piliakalnia šešėlia. 

Skaitančiojo akims atsiveria, 
rodos, paprastais žodžiais, bet 
taikliai apibūdinama Lietuvos 
gamta: Ramunėla balta / Iš mie-
ga prikelta / Peteliškių sparnais / 
Saulalas sapnais; Kurrr... Kurrr... 
Kurum kum kū... / Kiek daug buo-
lai varlių! / Muorgas, rudas, žuo-
lias ir geltonas / Saulaij šildas vi-
sus šonus. 

Gamtos prieglobstyje ir į 
žmogaus sielą ateina ramybė: 

Iš žiedlapių buriu,
Pienės pūkų pučiu,
Prijamnumą daug turiu.
Papieviais braida žuolias rūkas,
Un žiemes runkų uonas supas.  

M. KalesnikaitėsBlauzdie-
nės „Pa saulas žiedu“ galėtų bū-
ti puikus pavyzdys visiems, no-
rintiems surinkti savo gyvenimo 
posmus į knygą. Ją vartyti įdomu. 
Kiekvienas tekstas – nugludintas, 
išmylėtas. Eilutės rimuojamos, 
gerai išlaikytas savitas archajiš-
kas, liaudies dainas primenan-
tis ritmas. Todėl radus eilėmis 
išguldytą pažadą rašyti kolei da 
pati unlipu luoškan, norisi palin-
kėti sėkmės ir sveikatos tiems kū-
rybiniams planams įgyvendinti. 

Kolei galiu,
Kolei da neguliu
Un smerties poduškas,
Kolei da pati unlipu luoškan,
Da nepadžiaunu plunksnų
Un buolkes ar un paminos,
Ar un pelanais nubertos 

priežedos,
Kai trūksta raškažnumų – 
Vis tuo ir tiešijuos – rašau. 

nijolė kvietkAuskė

Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

Rudens  
lygiadienis

Pučia vėjas, vis lanksto medžius
Ir mūsų nerimą lanksto. 
Vakar lijo, bet greitai pradžius
Takai palei rudenio slenkstį.

Ant žolės deimantiniai lašai.
Jau metai į rudenį sminga.
Pasikeiskim dar kartą laiškais.
Truputį pabūkim laimingi.

Užsimerki, kartoki žodžius.
Gyvenimą savo kartoki. 
Jį pradėjai tada, iš pradžių, 
Deja, susikūrei ne tokį, 

Kokį tu gal dažnai sapnavai
Pavasario naktį žvaigždėtą.
O dabar jau pageltę klevai
Nenori nieko žadėti.

Kur jaunystės šuliniai 
gilūs

Kada klevai liepsnoti baigs,
Išblės kaštonų gaisras...
Ko tu su nerimu žvalgais?
Bijai, kad nepareisim

Daugiau į šiuos jaukius namus, 
Visi keliai kur veda? 
Čia buvo vakaras ramus,
Nušvietęs tavo veidą

Keista, nepaprasta šviesa – 
Saulėlydžiai už girių. 
Atrodė, kad gamta visa 
Tau savo himną skiria.

Apglėbti degančius klevus 
Ir ąžuolus galėjai.
Buvai sava gi tarp savų
Sugrįžtančioj alėjoj. 

Nūnai aš vienas ja einu.
Po kojom lapai, gėlės.
Čia iš jaunystės šulinių 
Semiu beaistrę tylą.

Mane kankina troškulys.
Dabar žinau jo vertę.
Tik atsiliepki, jei gali –
Gal paskutinį kartą. 

Saulės brolių tėvynė

Žaliuojantys miestai kaip 
metai nutolę.

Rugiai ant kalvos. Palei upę 
atolai.

Toks mažas esi lopinėlis 
žemyno

Tu, mūsų visų saulės brolių 
tėvyne.

Ilgųjų dienų jau beveik 
nematyti.

Šešėlį sparnu kerpa paukščiai, 
į skrydį

Pakilę prieš vakarui sudedant 
bluostą.

Ramybė ranka tavo galvą 
paglosto. 

Vytautas VITKŪNAS
Vilnius

Kai saula žiedu žydi

Stefos Pocienės nuotr.

Nelikite be „Bičiulystės“ ir 2017-aisiais! 
Mieli skaitytojai, pradedame „Bičiulystės“ prenumeratą 2017 metams. 

„Bičiulystė“ – tai visa Jums svarbi informacija vienoje vietoje. Savaitraštyje ra-
site naudingos informacijos apie neįgaliesiems aktualias naujoves, supažin-
dinsime su naujausiais teisės aktais, pokyčiais sveikatos apsaugos sistemo-
je, pristatysime techninės pagalbos priemonių inovacijas. Iš laikraščio pus-
lapių sužinosite, kokios paramos galite tikėtis iš savivaldybių, kokias užim-
tumo veik las Jums žada neįgaliųjų organizacijos ir daug kitų dalykų. „Bičiu-
lystė“ dalysis liaudies medicinos patarimais, padės surasti atsakymus į Jums 
rūpimus klausimus, pasiūlys bičiulių kūrybos, ir, žinoma, įkvepiančių istorijų 
apie likimo kirčiams nepasiduodančius neįgaliuosius.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos neįgaliųjų draugijos valdybos nutarimu 
kitais metais keičiasi lengvatinės laikraščio prenumeratos kaina. pusės me
tų lengvatinė „bičiulystės“ prenumerata kainuos 5 eur., metų – 10 
eur. Vos 20 centų už vieną laikraščio numerį – ir į Jūsų namus kiek
vieną savaitę atkeliaus Jums skirta ir apie Jus rašanti „bičiulystė“. 

neįgalieji, norintys lengvatinėmis sąlygomis užsiprenumeruoti „bi
čiulystę“, iki gruodžio 5 d. turėtų kreiptis į savo miesto ar rajono ne
įgaliųjų draugiją ar kitą žmones su negalia vienijančią organizaciją. 

Įprasta prenumeratos kaina Lietuvos pašte – 33 eur.

Domėkitės, sužinokite, bendraukite – prenumeruokite ir skaitykite „Bičiulystę“!
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