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Neįgaliųjų menas ir kultūra 
neturėtų būti podukros vietoje

Neretai skelbiama, kad 
neįgalieji (kartais ir juos 
lydintys asmenys) į vieną 
ar kitą renginį gali pa-
tekti nemokamai. Tačiau 
neapsigaukite – ne visa-
da suplanavus vakarą 
praleisti koncerte, spek-
taklyje ar sporto varžy-
bose tai lengvai pavyks 
padaryti. 

Tolerancijos link

Kultūros projektai – 
remiamų veiklų 

sąrašuose
Neįgaliųjų reikalų departa-

mento direktorės Astos Kan-
dratavičienės teigimu, ši disku-
sija surengta labai laiku. Esa-
me Lietuvos Valstybės atkūrimo 
100-mečio išvakarėse, todėl tu-
rime pradėti ruoštis šiai svarbiai 
datai. Departamentas jau žengė 
žingsnį – siekdamas parodyti ne-
įgalių žmonių talentus ėmė reng-
ti jų darbų parodas. Ir šiuo me-
tu Departamento posėdžių salę 
puošia Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos organizuoto vaikų piešinių 
konkurso „Lietuvos tautinis kos-
tiumas“ laureatų darbai. 

Pasak A. Kandratavičienės, dė-
mesys kultūrai atsispindi socia-
linės reabilitacijos paslaugų neį-
galiesiems bendruomenėje pro-
jektuose – meninių gebėjimų la-
vinimo paslaugomis pernai pa-
sinaudojo 3750 neįgaliųjų. Na, o 
įgyvendinant neįgaliųjų asociaci-
jų veiklos rėmimo projektus per-
nai surengta 200 kultūrinių rengi-
nių (parodų, plenerų ir pan.), juo-
se dalyvavo apie 23 tūkst. žmonių. 

A. Kandratavičienė pasi-
džiaugė, kad prie neįgaliųjų me-
no projektų prisidėjo ir Kultū-
ros ministerija. 2016 m. neįga-
liųjų organizacijų pateiktiems 
projektams ji skyrė beveik 177 
tūkst. eurų. Lietuvos žmonių su 

negalia sąjunga savo projektams 
vykdyti gavo 45 tūkst., jos filia-
las Vilniaus neįgaliųjų dienos 
centras – 5 tūkst. eurų, „Brailio 
spauda“ – 18,7 tūkst., Aklųjų bib-
lioteka – 14 tūkst., „Brailio kny-
ga“ – 12,18 tūkst., Kauno kur-
čiųjų reabilitacijos centrui, pa-
teikusiam 4 projektus, skirta 15 
tūkst., o Vilniaus kurčiųjų reabi-
litacijos centrui – 11 tūkst. eurų. 
neįgaliųjų Naujajam teatrui teko 
11,28 tūkst., Mažajai teatro aka-
demijai – 9 tūkst., „Algojimui“ – 
8 tūkst., „Mažajai Gubojai“ – 6,61 
tūkst., „Gubojos“ nacionaliniam 
„Spalvų muzikos“ orkestrui – 6 
tūkst., „Pagavai“ – 6 tūkst., „Kre-
tingos Vilčiai“ – 2,4 tūkst. ir t.t.

Pokyčiai būtini 
Vienos iš diskusijų forumo 

iniciatorių, 30 gyvenimo metų 
kultūrai paskyrusios Lietuvos 
specialiosios kūrybos draugijos 
„Guboja“ vadovės Viktorijos Vi-
taitės teigimu, švietimo, sporto 
srityse poslinkiai matyti, o kiek 
besidžiaugtume anksčiau išvar-
dytais skaičiais, kultūros sritis 
yra nekoordinuojama ir laikosi 
tik entuziastų dėka. 

„Galime skatinti savanorys-
tę, gražius darbus, tačiau jeigu 
norime kokybės, turi būti vals-
tybės parama“, – kalbėjo V. Vitai-
tė. Pasak jos, teisinė bazė kultū-
rinei veiklai vykdyti yra, įstaty-
mai priimti, tačiau realybė kiek 
kitokia – reikia keisti valstybės 
požiūrį į kultūrinę veiklą. Ji nėra 
lygiavertė nacionalinės neįgalių-
jų integracijos į visuomenę dalis. 
Tokią nuomonę V. Vitaitė išdės-
tė ir dalyvaudama Neįgaliųjų tei-
sių konvencijos alternatyviosios  

Meninių gebėjimų ugdy-
mas, integracija į kultū-
rinį gyvenimą – neįgalie-
siems labai svarbi, tačiau, 
jų nuomone, per mažai 
valstybės dėmesio sulau-
kianti sritis. Neįgaliųjų 
reikalų departamentas 
kartu su Lietuvos specia-
liosios kūrybos draugija 
„Guboja“ surengė disku-
sijų forumą „Nuo tarpusa-
vio supratimo iki bendra-
darbiavimo“. Jame aptar-
ta probleminė situacija ir 
būtini pokyčiai, kurie ne 
tik motyvuotų neįgaliuo-
sius aktyviau įsitraukti į 
kultūrinę veiklą, tačiau ir 
sulauktų valstybės palai-
kymo bei įvertinimo. 

Integracijos keliu

(nukelta į 5 psl.)

Neįgaliojo pažymėjimas 
nepadėjo 

Jei pamatėte skelbiant, kad į 
renginį neįgalieji gali patekti ne-
mokamai ar su nuolaida, nesi-
džiaukite – ne visada taip ir bus. 
Į tokią nemalonią situaciją buvo 

patekęs kaunietis Paulius Kriu-
kas – nors buvo skelbta, kad į Va-
lentino dienos šventę „Žalgirio“ 
arenoje neįgalieji bus įleidžiami 

nemokamai, atvykęs ir parodęs 
neįgaliojo pažymėjimą, jis išgir-
do, kad renginyje dalyvauti ne-
galės. Pasirodo, reikia būti atsi-

spausdinus nemokamą bilietą 
ar panašiai. „Kokį bilietą? Kur 
jį rasti? Kaip atsispausdinti?“ – 
nesuprato Paulius. Juk „Žalgirio“ 

arenos tinklalapyje apie tai net 
užsiminta nebuvo. 

Pasak P. Kriuko, apsaugos 
darbuotojai tikino, kad bilie-
tais turėjo pasirūpinti neįgalių-
jų draugijos. „Bet dauguma ten 
buvusių neįgaliųjų nepriklauso 
jokiai draugijai ir koncerto re-
klamą tiesiog pamatė internete. 
Perskaitė, kad neįgalieji įleidžia-
mi nemokamai ir tikėjosi, jog taip 
ir bus“, – sako vyriškis. Jo teigimu, 
nė į galvą neatėjo, kad dar reikia 
skambinti organizatoriams ir tei-
rautis papildomos informacijos, 
ieškoti nemokamų bilietų ir pan. 

P. Kriukas sako matęs, kad 
daug neįgaliųjų, tarp jų ir ve-
žimėliuose sėdinčių, būriavosi 
prie įėjimo, kai kurie pirko bi-
lietus, kilo pykčiai su apsaugos 
darbuotojais. Jie kaltino organi-
zatorius – Kauno arkivyskupiją.  

Nemokami renginiai – lūkesčiai ir nusivylimai 

Kauno Žalgirio arena – pritaikyta neįgaliesiems.

(nukelta į 3 psl.)

Neįgaliųjų reikalų departamente surengtame diskusijų forume dalyvavo įvairių neįgaliųjų asociacijų atstovai.

Neįgaliųjų Naujasis teatras – profesinio meistriškumo siekiantis kolektyvas.

Pauliaus Kriuko nuotr.
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Jurbarkas:

�� Janina Pranaitienė su 
„Bičiulystės“ skaitytojais 
dalijasi prasmingo rengi-
nio įspūdžiais. 

Jau vasario 15 dienos 
rytą Jurbarko neįgalieji 
rinkosi į draugijos patal-

Neįgalieji paminėjo Vasario 16-ąją

pas, kurios buvo gražiai iš-
puoštos tautine atributika. 
Kiekvienam atvykusiam 
buvo prisegta po tautinę 
juostelę. Taip mes buvom 
dar labiau suvienyti.

Pirmiausia draugijos 

ansamblio „Draugystė“ 
moterys sugiedojo kone 
giesme tapusią dainą „Lie-
tuva brangi“. Joms pritarė 
visi sustoję.

Draugijos pirmininkė 
Vida Pieniutienė pasveiki-

no visus susirinkusiuosius 
su švente ir papasakojo 
apie jos reikšmę, paminėjo 
faktus, kurie turėjo įtakos, 
kad Lietuva taptų laisva.

Ansamblio moterys vėl 
dainavo apie Lietuvą, jos 
didvyrius. Dauguma dai-
nų sukurtos pagal Justino 
Marcinkevičiaus eiles. Ne-
įgalių literatų Aušros Bra-
zaitytės, Stasio Arbačiaus-
ko, Jono Girdzijausko ir šių 
eilučių autorės eilėse buvo 
minima Vasario 16-osios 
reikšmė, Lietuvos gamtos 
grožis. Vėliau ir prie arba-
tos puodelio vis dar buvo 
dalijamasi prisiminimais 
ir mintimis.

V. Pieniutienė visiems 
susirinkusiesiems priminė 
artimiausius draugijos pla-
nus ir kvietė aktyviai daly-
vauti įvairiuose būreliuose.

Maloniai bendraujant, 
besišnekučiuojant laikas 
prabėgo greitai, net nesi-
norėjo skirstytis į namus.

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Draugijos nariai dainavo dainas apie Lietuvą. 

Gyvename tarpušvenčio laikotarpiu – neseniai 
minėjome Valstybės atkūrimo dieną, netrukus 

sulauksime ir kitos – Nepriklausomybės atkūrimo 
šventės. Neišvengiamai apmąstome šių dienų reikš-
mę ir prasmę. 

Dažnai galvoju apie žmones, kurie negalėjo taip, 
kaip mes, džiaugtis nepriklausomybe. Pirmiausia at-
mintis sustoja prie Marijos Šlapelienės (1880-1977), 
pirmos lietuviškos operos „Birutė“ pagrindinio vaid-
mens atlikėjos, pirmo lietuviško knygyno Vilniuje sa-
vininkės, lietuviško tautiškumo puoselėtojos paveiks-
lo. Likimas jai lėmė visą gyvenimą gyventi okupuoto-
je Lietuvoje, tad Nepriklausomybės dieną M. Šlape-
lienė šventė taip: vasario 15 d. iš atskirų kambarių 
atsinešdavo geltono, žalio ir raudono šilko atraižas, 
jas susiūdavo, o 17 d. ryte vėl išardydavo ir paslėp-
davo skirtingose vietose, kad nerastų kratas daran-
tieji. Ir taip 70 savo gyvenimo metų. Man tai – viena 
gražiausių tikro patriotizmo pamokų. 

Lenkijai okupavus Lietuvą, šalies vyriausybė iš 
Vilniaus persikėlė į Kauną. Nepriklausomos Lietuvos 
valstybės politikai didelę įtaką darė Vokietija. Atėjus 
į valdžią Hitleriui, pas mus taip pat buvo svarstomi 
įstatymai apie neįgalių žmonių sterilizaciją, jų teisių 
apribojimą ir kt. Šiandien mes žavimės Japonijos dip-
lomato Č. Sugiharos drąsa, kuris žydų tautybės gyven-
tojams išdavinėjo tranzitines vizas, gelbėdamas juos 
nuo persekiojimų ir žūties Vokietijoje. Šio diplomato 
drąsa išgelbėjo gyvybę 2000 žydų tautybės piliečių. 
Šiandien dėl Č. Sugiharos elgesio pasaulio bendruo-
menės akyse esame įrašyti į teisuolių sąrašus, o tuo-
met reikėjo drąsos priimti tokį sprendimą. Ir tokių 
nuostabą keliančių istorijų turime, ačiū Dievui, daug. 
Mes dažnai linkę pervertinti vyriausybės reikšmę mū-
sų valstybės kūrimosi procese. Kažkas yra taikliai pa-
sakęs, kad pasaulyje nėra nė vieno vyriausybei skirto 
paminklo. O kiek jų pastatyta iškilioms savo laikmečio 
asmenybėms, net suskaičiuoti būtų sunku. 

Valstybės vadovus ir kitus valdžios atstovus ren-
ka labai skirtingo išsilavinimo, politinės kultūros, 
moralės normų žmonės. Demokratija nėra pati to-
buliausia šalies valdymo forma – tai yra daugumos 
diktatas mažumai, o mažuma kartais gali būti kel-
rodžiu švyturiu, nušviečiančiu kelią ir daugumai. Aš 
anaiptol nenoriu skatinti priešpriešos tarp vyriausy-
bės ir opozicinių partijų, bet skatinu įvykius vertinti 
išmintingai. Ieškant problemų sprendimų reikia pa-
sitelkti savo patirtį, supratimą, atsargumą, intuiciją, 
etikos bei moralės normų žinojimą. Tuomet dialogas 
tarp opozicijos ir daugumos bus konstruktyvus. De-
ja, jo jau daugel metų nėra ir prarandu viltį, kad mes 
kada nors to pasieksime. Kaip ir jūs tikriausiai, labai 
pasiilgstu išmintingos kritikos, nesvarbu, kam ji būtų 
skirta – valdančiai daugumai ar opozicijai. O ką mes 
šiandien matome? Man kartais gėda skaityti žinomų 
žurnalistų straipsnius ar klausytis jų vedamų laidų. 
Klausaisi ir galvoji – kalba išsilavinę, savo darbą išma-
nantys specialistai, o kritika yra visiškai nekonstruk-
tyvi, nėra jokios įvykio ar problemos analizės. Kartais 
ir aptariama problema, kaip sakoma, išlaužta iš pirš-
to. Na, o mes vietoj to, kad vienaip ar kitaip dalyvau-
tume valstybės valdyme, sąmoningai kasdien esame 
įtraukiami į įvairius buitinius konfliktus aprašančių 
rašinėlių liūną. Ką turime? Vietoj nuoseklaus darbo – 
nesibaigiantį spektaklį su kiekvienuose rinkimuose 
kitais politinio spektaklio aktoriais. 

Tokiame fone sunku likti išmintingam, į nieką ne-
kreipiant dėmesio eiti savo keliu ir dirbti savo kraš-
tui. Bet turime gražių pavyzdžių iš praeities ir nesi-
leiskime būti klaidinami. Tie istorijos dovanoti tau-
raus žmoniškumo pavyzdžiai lai mus įkvepia ne tik 
per šventes, bet kaip švyturiai apšviečia visą mūsų 
sunkų, bet prasmingą gyvenimo kelią. 

Tauraus žmoniškumo 
pavyzdžiai 

Apie tai,
kas

jaudina

Tauragė: 
�� Tauragės rajono neį-

galiųjų draugijos tarybos 
narys Vladislovas Kirkic-
kas parašė apie nuotaikin-
gą šventę.

Tauragės rajono neįga-
liųjų draugijoje veikia ke-
letas būrelių, kuriuose ne-
įgalūs žmonės  pagal suge-
bėjimus ir poreikius pasi-
renka jiems patinkančias 
veiklas. Vienas iš tokių – 
saviraiškos ir kūrybos la-
vinimo būrelis, kuriam va-
dovauja ilgametė kultūri-
nių renginių organizatorė 
ir vedėja Danutė Norgai-
lienė. Šio būrelio inicia-
tyva buvo surengta smagi 
Valentino dienos popietė. 
Kukliose draugijos patal-
pose vos tilpo visi norin-
tys pabūti ir pabendrauti.

Popietę linksmu pasvei-

Smagi meilės dienos popietė

kinimu pradėjo draugijos 
pirmininkas Kęstutis Pet-
kus. Jis visiems palinkėjo 
meilės, sveikatos ir kiekvie-
nam šventės dalyviui pado-
vanojo po gražią širdelę.

Nuotaiką dar labiau 
pakylėjo sodraus vyriško 
baritono savininko  Edvar-
do Gasinsko atliekama 
meilės daina ir už širdies 
griebiančios eilės. Veži-

mėliu judanti Regina Gavė-
nytė paskaitė jautrią bala-
dę apie du įsimylėjėlius, o 
Onutės Kurlinkienės  dek-
lamuojamos eilės nepaliko 
nė vieno abejingo. 

Vyko meilės loterija, 
kuriai klausimus paruo-
šė būrelio narys Algirdas 
Bruklys. Be to, šventės da-
lyviai rungėsi dainos apie 
meilę konkurse. Jame ne-
buvo nei nugalėtojų, nei 
pralaimėjusių – visi tapo 
prizininkais.

O vaišių stalą, prie ku-
rio ir vyko smagus rengi-
nys, skoningai paserviravo 
ir širdelėmis papuošė drau-
gijos tarybos narė puiki šei-
mininkė Zita Eskirtienė.

Ilgai skambėjo dainos, 
skaitomų eilių posmai, su-
kosi linksmos poros.

Tauragės rajono neįgaliųjų draugijoje nuotaikingai paminėta 
Valentino diena.

Telšiai:
�� Telšių rajono neįgalių-

jų draugijos mišraus vo-
kalinio ansamblio „Žemai-
tija“ meno vadovė Daiva 
Lingienė papasakojo, kaip 
kartu su Dūseikių sociali-
nės globos namų kolekty-
vu paminėta Vasario 14-oji. 

Telšių rajono neįgalių-
jų draugijoje vyko šventė, 
skirta šv. Valentino dienai 
paminėti. Koncertą pra-
dėjo draugijos mišrus vo-
kalinis ansamblis „Žemai-
tija“ su daina „Tuk tuk, šir-
dele“. Šventę pratęsė sve-
čiai iš Dūseikių socialinės 
globos namų (kolektyvo 
vadovė Inesa Bajoraitė, 
užimtumo specialistė Ra-
sa Žemeckienė) su daini-
ninkais Simona Nabažai-
te, Irena Šleiteriene, Neri-
jumi Jokša, Petru Litvinu. 

Šv. Valentino dieną – graži bendrystė

Kolektyvo programą hu-
moristinėmis eilėmis pa-
įvairino skaitovas Albinas 
Laurozevičius. Draugijos 

rankdarbių būrelio na-
rės (vadovė Vida Zenaus-
kienė) šventės dalyvius 
apdovanojo rankų darbo 

dovanėlėmis. Drauge su 
svečiais ilgai dalijomės 
įspūdžiais ir gera šventi-
ne nuotaika.

Šv. Valentino dieną telšiškiai paminėjo kartu su Dūseikių socialinės globos namų kolektyvu. 
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�� Radviliškio rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkės pavaduo-
toja Irena Vilniuvienė „Bičiu-
lystei“ parašė apie sporto varžy-
bų sezoną pradėjusį tradicinį ne-
įgaliųjų bočios turnyrą.

Radviliškio miesto sporto 
arenoje vyko jau trečiasis bo-
čios žaidimo turnyras, skirtas 
Nepriklausomybės dienai pa-
minėti. Jį organizavo Radviliš-
kio švietimo ir sporto paslaugų 
centro dienos užimtumo sky-
rius, vadovaujamas Dariaus Pa-
lucko. Šiemet turnyre dalyvavo 
16 komandų – apie 60 dalyvių 
iš Radviliškio, Pakruojo, Pasva-
lio rajonų neįgaliųjų draugijų, 
Kuršėnų sporto klubo „Atgai-
va“, Šiaulių miesto sporto klu-
bo „Entuziastas“, Rokiškio ne-
įgaliųjų sporto klubo „Olimpi-

ja“, Raseinių neįgaliųjų dienos 
centro, Radviliškio diabeto klu-
bo „Likimas“, Radviliškio dienos 
užimtumo skyriaus.

Radviliškio rajono neįgalių-
jų draugiją puošia dvi mūsų vy-
rų laimėtos nugalėtojų taurės. 
Šiemet tikėjomės, kad ir trečioji 
taurė liks Radviliškyje, bet Šiau-
lių miesto neįgaliųjų sporto klu-
bo „Entuziastas“ komanda buvo 
stipresnė ir tapo geriausia. Na, o 
mūsų komandos irgi neliko be 
apdovanojimų – moterys pasi-
puošė bronzos medaliais, o vy-
rai užėmė antrąją vietą. 

Šiuo turnyru prasidėjo var-
žybų sezonas. Smagu buvo susi-
tikti likimo draugus iš kitų rajo-
nų, pabendrauti, pasidalyti įspū-
džiais ir naujienomis. Lauksime 
kitų varžybų ir naujų susitikimų.

Radviliškis:

Surengtas tradicinis 
neįgaliųjų bočios turnyras 

Čempionai – Šiaulių ,,Entuziasto“ komanda.

Susitinka 1 ir 2 vietų laimėtojai.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. pasi-
keitė šalpos išmokų dydžiai. Apie 
tai, kaip jie pasikeitė ir kam ski-
riamos šalpos išmokos, „Bičiulys-
tės“ skaitytojams aiškina Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministeri-
jos Valstybinių pensijų skyriaus 
vedėja Inga Barauskaitė. 

Šalpos neįgalumo pensijos 
mokamos vaikams, kuriems nu-
statytas sunkus, vidutinis arba 

100 proc. 2,25 252 1 112 1,5 168

95 proc. 2,16 241,92 0,99 110,88 1,48 165,76

90 proc. 2,08 232,96 0,98 109,76 1,47 164,64

85 proc. 2 224 0,96 107,52 1,46 163,52

80 proc. 1,91 213,92 0,95 106,4 1,45 162,4

75 proc. 1,82 203,84 0,94 105,28 1,31 146,72

70 proc. 1,74 194,88 0,93 104,16 1,18 132,16

65 proc. 1,65 184,8 0,91 101,92 1,05 117,6

60 proc. 1,43 160,16 0,9 100,8 1 112

55 proc. 1,2 134,4 - - - -

50 proc. 0,98 109,76 - - - -

45 proc. 0,75 84 - - - -

koef. dydis, 
eur

koef. dydis, 
eur

koef. dydis, 
eur

netekti  
darbingumo 
procentai

pripažinti  
neįgaliais iki 24 m.

pripažinti  
neįgaliais po 24 m.

daugiavaikės motinos 
arba 15 m. neįgaliuo-
sius slaugę asmenys

lengvas neįgalumo lygis, ir as-
menims, kurie yra netekę 45 
ar daugiau procentų darbingu-
mo. Šalpos pensijos skiriamos 
tik tuo atveju, jeigu asmuo ne-
turi teisės gauti tokio pat arba 
didesnio dydžio valstybinės so-
cialinio draudimo arba valstybi-
nės pensijos.

Nuo šių metų pradžios atsi-
rado naujas šalpos išmokų dy-

džio matas – šalpos pensijų ba-
zė, kurią tvirtina Vyriausybė. 
Šios bazės dydis – 112 eurų. Šal-
pos pensijos dydis apskaičiuoja-
mas šalpos pensijų bazės dydį 
padauginus iš atitinkamo įstaty-
me nustatyto koeficiento.

Nuo šių metų pradžios keitė-
si šalpos neįgalumo pensijų dy-
džiai. Iki šiol šalpos pensijų dy-
džiai neįgaliems asmenims buvo 
suskirstyti į tris grupes: neteku-
siems 75–100 proc. darbingumo, 
netekusiems 60–70 proc. darbin-
gumo ir netekusiems 45–55 proc. 
darbingumo. Dabar jie išsidėstę 
tolygiai kas 5 netekto darbingu-
mo procentus (žr. lentelę).

Atsižvelgiant į naujai nusta-
tytus dydžius, nuo 2017 m. sau-
sio 1 d. šalpos pensijos padidė-
jo šiems asmenims:

Pripažintiems neįgaliais 
iki 24 metų, netekusiems 50–55 
proc., 65–70 proc. ir 90–100 proc. 
darbingumo;

Pripažintiems neįgaliais 
po 24 metų, daugiavaikėms 
motinoms arba 15 m. neįga-
liuosius slaugiusiems asme-
nims, netekusiems 65–70 proc. 
darbingumo.

Konsultuojame, 
komentuojame

Nauji šalpos išmokų 
dydžiai

(atkelta iš 1 psl.)

Pagal rytiečių filosofiją, pyktis 
yra antras žmogaus priešas 

(po egoizmo). 
Akivaizdu, kad žmogus, ne-

kontroliuodamas pykčio, ga-
li sugadinti savo sveikatą, pra-
rasti draugus, pakenkti karje-
rai. Pyktis – negatyvi, mus ža-
lojanti energija. Kai visa esybe 
panyrame į pyktį, nebematome, 
kas vyksta, tampame akli tiesai. 
Konfliktuojantys žmonės vienas 
kito nebemato. Jie regi tik savo 
„aš“. Kiekvienas bando įrody-
ti savo tiesą, nors savaip teisūs 
yra abu. Pyktis žmogų paklaidi-
na. Toks žmogus pamiršta, kad 
yra ir kitoks gyvenimo įsivaizda-
vimas, pagrįstas pozityviu mąs-
tymu. Tokioje būsenoje žmogus 
dėl savo problemų kaltina kitus 
ir savo bėdų priežastimi laiko 
kažką kitą. Pykčio apimtas žmo-
gus neprisimena kito žmogaus 
gerų savybių.

Jeigu žmogus dažnai pyksta, 
pažeidžiamos jo kepenys, nu-
kenčia virškinimo sistema. Įsi-

žeidimai kenkia inkstams, liū-
desys – skydliaukei.

Na, o kartais pyktis sutei-
kia stiprų impulsą kažką pradė-
ti, keistis, žadina smalsumą. Ge-
riausia pyktį nukreipti, kovoti su 
savo trūkumais.

Labai svarbu neatsakyti į 
pyktį pykčiu. Geriau stebėti si-
tuaciją ir jos neaštrinti. Išmin-
tingai pasielgti padeda humoro 
jausmas. Laiku pasakytas juo-
kelis padeda sumažinti įtampą.

Vertėtų nuolat prisiminti po-
sakį: „Pasaulyje nėra nieko to-
kio labai jau svarbaus.“ Reikia 
išmokti plačiau mąstyti, giliau 
pažvelgti. Tada suvoksime, kad 
toks dalykas, kaip „problema“ 
neegzistuoja. Yra tik mūsų po-
žiūris į situaciją ir tik nuo mūsų 
priklauso, kaip į ją reaguosime. 

Atsiverkime gyvenimo tėk-
mei ir atsipalaiduokime. Būki-
me dėkingi už tai, ką mums da-
vė ši diena, juk ši diena – tai vis-
kas, ką turime. 

Parengė Janina Ožalinskaitė 

Ar verta pykti?

„Pusė Valentino šventės buvo su-
gadinta. Gerai, kad mes, neįgalie-
ji, užgrūdinti“, – sako P. Kriukas.

Teko pirkti bilietą 
Gražina Lekavičienė juda 

neįgaliojo vežimėliu. Moteris 
taip pat į renginį atėjo įsitiki-
nusi, kad pateks nemokamai. Ją 
lydėjusi sesuo bilietą nusipirko 
iš anksto. „Atrodė, mus kviečia, 
juk tokia graži šventė...“, – sako 
moteris. Atvažiavus prie „Žal-
girio“ arenos, paaiškėjo, kad 
skelbta informacija neteisinga 
– neįgaliųjų į renginį neįleidžia. 
„Pasijutau pažeminta, tarsi iš-
maldos prašyčiau, – sako G. Le-
kavičienė, – bet kadangi jau at-
važiavau, susimokėjau 7 eurus 
už bilietą. Nebuvo jokios nuo-
laidos – sesuo tiek pat mokėjo 
anksčiau.“ G. Lekavičienės tei-
gimu, jei būtų iš anksto nusitei-
kusi, kad reikės mokėti, nebū-
tų pikta. Tiesiog nesitikėjo, kad 
taip gali būti. „Nors su vežimė-
liais būtų įleidę, – stebisi mote-
ris. – Suprantu, dramos ar mu-
zikiniame teatre – sustoji ant ta-
ko, trukdai kitiems, o „Žalgirio“ 
arenoje tiek daug erdvės, žmo-
gus su vežimėliu neužima sėdi-
mos vietos, niekam nekliudo.“ 

Moteris mėgsta lankytis 
įvairiuose renginiuose, šventė-
se, dažnai ir gauna ir nemoka-
mų bilietų per neįgaliųjų orga-
nizacijas. Tačiau toks nesusipra-
timas įvyko pirmą kartą. „Deja, 
mūsų šalyje dar pasitaiko tokių 
kuriozų, nors ir retai“, – nesle-
pia nusivylimo Gražina. 

Į renginį – su kvietimais 
Virginija Palavinskienė 

Kauno miesto neįgaliųjų drau-

gijoje rūpinasi kultūriniu už-
imtumu. Ji pasakojo, kad į Va-
lentino dienos renginį Neįga-
liųjų draugija buvo gavusi 20 
kvietimų. „Tačiau tikrai nebu-
vo taip, kad atsispausdinome 
nemokamą bilietą ir nuėjome. 
Reikėjo kvietimų prašyti, de-
rinti“, – sako moteris. Jos tei-
gimu, Kauno miesto neįgalių-
jų draugija vienija per 1000 
žmonių. Jie nori dalyvauti ren-
giniuose, spektakliuose, kon-
certuose. Į šį renginį moteris 
organizatorių prašė 50 bilie-
tų, bet gavo mažiau nei pusę. 
Pasak Virginijos, į „Žalgirio“ 
areną nemokamai neįgaliuo-
sius įleidžia labai retai – ne-
bent vyksta kokios nors mugės 
ar visiems atviri renginiai. Pa-
prastai reikia tartis specialiai, 
organizatorių prašyti nemoka-
mų bilietų ar nuolaidų. Tačiau 
tada būna ir parašyta, kad ne-
įgalieji nemokamai neįleidžia-
mi. Taigi V. Palavinskienė sako 
puikiai suprantanti, kad žmo-
nės, skelbime pamatę užra-
šą, jog neįgalieji įleidžiami ne-
mokamai, tai ir suprato tiesio-
giai – kad galės patekti parodę 
neįgaliojo pažymėjimą. 

Kauno krašto neįgaliųjų są-
jungos vadovė Jolanta Beresne-
vičienė sako pati paraginusi sa-
vo narius dalyvauti Valentino 
dienai skirtame renginyje, nes 
skelbime pamatė, kad neįgalie-
siems bilietai nekainuos. „Nie-
kada nebuvo atvejo, kad žmo-
nės nebūtų įleisti, jei taip bu-
vo informuota organizatorių. 
Žmonės pasijuto apgauti. Kai 
kurie iš jų specialiai atvažiavo 
iš kitų miestų...“, – teigia J. Be-
resnevičienė. 

Kauno miesto neįgaliųjų 

draugijos pirmininkas Ignas 
Mačiukas teigia suprantantis 
organizatorius – tokiuose ren-
giniuose, kaip Valentino diena, 
Vasario 16-osios šventė ir pan. 
dalyvauja labai daug neįgalių-
jų, todėl turi būti tam tikra tvar-
ka. Kvietimuose ar bilietuose su 
nuolaida paprastai nurodytos 
vietos, kur sėdėti. Tačiau žmo-
nės neturėtų būti klaidinami. 

Organizatoriai: visi 
neįgalieji laukiami

Renginį organizavusi Kau-
no arkivyskupijos atstovė Vai-
da Spangelevičiūtė-Kneižie-
nė sako, kad neįgaliųjų orga-
nizacijoms į Valentino dienos 
šventę šiemet buvo išdalinta 
per 400 kvietimų. Taip pada-
ryta dėl jų pačių patogumo – 
renginys labai didelis, o kvie-
timuose nurodytos vietos, kur 
jie gali atsisėsti. Tačiau ir tie, 
kurie negavo kvietimų, turėjo 
būti įleisti. Moteris sako gavu-
si „Žalgirio“ arenos patikini-
mą, kad taip ir buvo padaryta, 
tačiau vėliau, kai jau dauguma 
žmonių buvo suėję į salę. Pa-
sak V. Spangelevičiūtės-Knei-
žienės, apie šią problemą or-
ganizatoriai išgirdo tik po ren-
ginio ir labai apgailestauja, jei 
neįgalieji patyrė nepatogu-
mų. „Visi neįgalieji mūsų ren-
ginyje yra labai laukiami. Tai 
mums bus dar viena pamoka, 
kad skelbiant apie renginį rei-
kia parašyti, jog rekomenduo-
jame kvietimus pasiimti arki-
vyskupijoje“, – sako moteris. 
Ji paragino tuos, kuriems teko 
pirkti bilietus, susisiekti – arki-
vyskupija pasirengusi ištaisyti 
savo klaidą. 

aurelija BaBinskienė 

Nemokami renginiai – lūkesčiai  
ir nusivylimai



4 psl.2017 m. vasario 23 d. – kovo 1 d., Nr. 8 (1347), „Bičiulystė“

Daktaras
Aiskauda

Sergant sudėtingomis lėtinė-
mis ligomis ar patyrus įvai-

rias traumas gali būti skiriamas 
reabilitacinis gydymas. Deja, pa-
žvelgus į ligonių kasų turimą sta-
tistiką, susidaro įspūdis, kad vai-
kai serga tik vasarą.

„Lietuvoje reabilitacinį li-
gonių kasų apmokamą gydymą 
vaikams teikia 66, o suaugu-
siems net 137 gydymo įstaigos. 
Žiemą šiose gydymo įstaigose 
nuolat yra laisvų vietų, tačiau 
vasarą pakliūti į reabilitacinio 
gydymo įstaigą tampa labai su-
dėtinga, ypač jei ji yra įsikūrusi 
prie jūros ar kitame kurortinia-
me mieste“, – sako VLK Sveika-
tos priežiūros paslaugų depar-
tamento direktorius Viačesla-
vas Zaksas.

Pasak jo, sergančiam žmogui 
gali būti skiriamos įvairios rea-
bilitacijos paslaugų rūšys. Pa-
vyzdžiui, ambulatorinė reabili-
tacija, kuri paprastai atliekama 
poliklinikoje, arba stacionarinė 
reabilitacija. 

„Vaikams, kaip ir suaugu-
siems, reabilitacinis gydymas 
skiriamas dviem atvejais – kai 
reikia atsigauti po sunkių trau-
mų, arba sergant sunkiomis lė-
tinėmis ligomis. Abiem atvejais 
reabilitacija negali būti atidėlio-
jama tam laikui, kai tiesiog bus 
geras oras“, – teigia V. Zaksas.

Kasmet birželio mėnesį 
drastiškai pradeda daugėti vai-
kų, siunčiamų į reabilitaciją, o 
per liepos ir rugpjūčio mėnesius 
gydoma apie 3 tūkstančius tokių 
vaikų. Kitais mėnesiais mažųjų 
ligoniukų skaičius svyruoja nuo 
500 iki 800.

V. Zakso teigimu, susidaro 
įspūdis, kad dažnai lėtinėmis li-
gomis sergančių vaikų tėveliai 
apie reabilitacijos reikalingumą 
prisimena tik vasarą, tikėtina, 
derindami šį laiką su savo atos-
togomis. Toks elgesys yra tikrai 
neatsakingas.

VLK primena, kad apie medi-
cininės reabilitacijos reikalingu-
mą sprendžia fizinės medicinos 
ir reabilitacijos gydytojas, kuris 
konsultacijos metu įvertina pa-
ciento diagnozę, taikytą gydy-
mą, gretutinius susirgimus, ligos 
sunkumo laipsnį, galimas kon-
traindikacijas bei kitus aktualius 
duomenis. Gydytojas, pacientui 
paskyręs medicininę reabilitaci-
ją, siuntime konkrečiai nurodo, 
kokią medicininės reabilitacijos 
rūšį paskyrė, o teritorinė ligonių 
kasa apmoka už suteiktas tos rū-
šies paslaugas.

2015 m. reabilitacijai ap-
mokėti ligonių kasos išleido 43 
mln. eurų, iš kurių 7,7 mln. eu-
rų panaudota vaikų reabilitaci-
jai apmokėti. 2016 m. suteikta 
reabilitacijos paslaugų už be-
veik 46 mln. eurų. Medicininės 
reabilitacijos paslaugos visuo-
met kompensuojamos pilnai 
ir pacientui papildomai mokė-
ti nereikia.

Vlk ir „Bičiulystės“ inf. 

Tėvelių 
atostogos 
svarbiau 
nei vaikų 
sveikata?

Kai šis nemalonumas pasireiš-
kia vienos ar abiejų rankų 

tirpimu po nakties miego, reiktų 
pagalvoti, ar tai nesusiję su ne-
patogia lova, čiužiniu ar netin-
kamai pasirinkta gulėjimo poza. 
Jeigu taip, pakaks šiek tiek pasi-
mankštinti, nusiraminti ir rankų 
(ar pirštų) tirpimo kaip nebūta. 
Rankų tirpimo (ir/ar dilgčioji-
mo) tai pat galima sulaukti ilgai 
sėdint vienodoje ar nepatogioje 
padėtyje (tai laikoma normaliu 
reiškiniu). Beje, tokie dalykai gali 
pasireikšti ir kojose, ir kitose kū-
no vietose, jei atitinkamas nervas 
yra spaudžiamas, tempiamas ar-
ba laikinai nutrūkęs jo aprūpini-
mas krauju. Kai nervas atsiduria 
normalioje padėtyje (ypač kai pa-
keičiama kūno padėtis, pamasa-
žuojama užtirpusi ar dilgčiojanti 
kūno vieta), po kelių minučių at-
sistato nervo jautrumas ir išnyks-
ta nemalonūs pojūčiai. 

Įsidėmėtina! Jei kurios nors 
kūno vietos tirpimas ar dilgčio-
jimas atsirado be aiškios prie-
žasties, pasireiškia dažnai arba 
reguliariai, reikėtų pasitarti su 
gydytoju, – galbūt teks gydytis. 

Pastabos: 
1. Nemažai daliai žmonių tir-

pimas ir dilgčiojimas atsiranda 
ne dėl čia nurodytų priežasčių ar 
kokių nors ligų, o tik dėl kalcio, 
magnio ar B grupės vitaminų sty-
giaus. Jei tirpsta vien tik pirštai, 
dažniausiai organizmui trūksta 
trijų vitaminų – A, B12 ir PP. 

2. Tirpimas gali atsirasti ir 
tuomet, kai žmogaus organiz-
mas su maistu gauna reikiamų 
mineralų ir vitaminų tiek, kiek 
reikia, tačiau šios medžiagos yra 
nepakankamai įsisavinamos dėl 
nesuderinamumo su kai kuriais 
maisto produktais ar vaistais.

Ligos, kurios gali sukelti 
tirpimą

Riešo kanalo sindromas. 
Riešo kanalu vadinamas siauras 
tarpas, esantis tarp riešo kaulų 
ir juos dengiančio skersinio rie-
šo raiščio. Šiuo kanalu praeina 
vidurinis nervas ir pirštus len-
kiančių raumenų sausgyslės. Jei-
gu rytais ir naktį sustiprėja ran-
kų skausmas ir tirpimas, galima 
įtarti, kad sergama vadinamuoju 
riešo kanalo sindromu. Minimu 
sindromu susergama, kai vidu-
rinis nervas yra suspaudžiamas, 
pavyzdžiui, pabrinkus minkš-
tiesiems audiniams bei dėl kitų 
priežasčių.

Beje, ši liga dažniau pasitai-
ko moterims (mat moterų riešo 
kanalas siauresnis negu vyrų), 
ypač pusamžėms, kurios inten-
syviai dirba fizinį darbą. Be to, ji 
vystosi esant nutukimui, amži-
niams pokyčiams, sergant poda-
gra, reumatoidiniu artritu, saus-
gyslių ir jų apvalkalėlių ligomis, 
atsiradus lipomų, neurinomų, 
dėl riešo traumų, nesveikuojant 
skydliaukei, kasai, antinksčiams 
ir kitoms belatakėms liaukoms) 
bei kitais atvejais.

Dėl šio sindromo turi būti 
kuo anksčiau kreipiamasi į gy-
dytoją, nes pavėlavus gydyti, 
galima vidurinį nervą prarasti 
visam laikui. Tuo atveju, kai gy-

Vargina tirpimas? Taip gali atsitikti 
ne tik dėl užspausto nervo 

dytojo paskirti vaistai bei kitos 
priemonės neduoda laukiamų 
rezultatų, daroma nesudėtinga 
chirurginė operacija.

Reino liga. Reino ligõs pag-
rindiniai simptomai yra šie: šal-
tos galūnės, pirštų tirpimas, 
tvinkčiojimas, dilgčiojimas, 
skausmas, pabalimas, mėlynavi-
mas. Kadangi tokių pat požymių 
turi ir kitos ligos, pats ligonis ne-
turėtų jų sau diagnozuoti ir juo 
labiau savarankiškai gydytis. Gali 
prireikti ne vien apžiūros, bet ir 
kraujo, šlapimo bei kitų tyrimų.

Insultas. Jei atsirado vienas 
ar keli tokie simptomai, kaip tir-
pimas ir dilgčiojimas vienoje kū-
no pusėje (dar būna prarasta tos 
pusės galūnių judėjimo funkci-
ja), galvos skausmas, svaigimas, 
sutrikusi kalba ir/arba sąmonė, 
pablogėjusi rega (matoma kaip 
pro rūką ir pan.), galima įtarti, 
kad ligoniui gresia ūminis gal-
vos smegenų kraujotakos sutri-
kimas, vadinamas insultu.

Pastabos 
1. Esant vien tik tokiems 

simptomams, kaip galvos skaus-
mas, svaigimas ir išraudęs veidas 
(ypač jei tai pasitaiko gana daž-
nai), galima įtarti, kad ligoniui yra 
tik pakilęs arterinis kraujospūdis.

2. Kai ligoniui svaigsta gal-
va, jaučiamas bendras nuovar-
gis, silpnumas, – galbūt yra per 
žemas arterinis kraujospūdis ar 
sergama mažakraujyste.

3. Tuo atveju, kai kartu su 
galvos svaigimu dar yra pablo-
gėjusi klausa (dar gali būti ūži-
mas ausyse), pykina, vemiama, 
galima įtarti esant Menjero li-
gą. Ja sergant dažniausiai pa-
žeidžiama viena ausis. Jeigu li-
gos priepuoliai yra sunkūs, bū-
tina iškviesti greitąją medicinos 
pagalbą. 

4. Ilgai nepraeinantys stip-
rūs galvos skausmai ir svaigi-
mas (kartais su paralyžiaus po-
žymiais) leidžia įtarti, kad ligo-
nio galvos smegenyse yra auglys.

Osteochondrozė. Sergant 
stuburo kaklinės dalies osteo-
chondroze, kai įvairios kaulinės 
išaugos, kremzlių išvaržos pra-
deda spausti arti esančius ner-
vus ir kraujagysles, kartu su kak-
lo tirpimu ir dilgčiojimu gali dar 
stipriai skaudėti kaklą, pakau-
šį, pečius, ties mentimis, rankas 
(kartu gali būti jaučiamas tirpi-
mas). Šios ligos pradžioje nuro-
dyti pojūčiai atsiranda ilgiau pa-
buvus stuburui nepalankioje pa-
dėtyje, o paskui tirpimas, dilgčio-
jimas ir skausmas vargina nuo-
latos (kartais jaučiamas vien tik 
skausmas). Beje, sergant oste-
ochondroze dažniausiai tirpsta 
vienos rankos pirštai.

Įsidėmėtina! 
Rankų tirpimą dar gali sukel-

ti belatakių liaukų ligos, sąnarių 
traumos ir sąnarių uždegimas.

Reikiamų mineralų ir 
vitaminų šaltiniai 

Kalcis. Šio mineralo turi: pie-
nas ir jo produktai (ypač varškė), 
rupaus malimo ruginiai miltai, 
konservuotos žuvys, abrikosai, 
agrastai, avietės, bruknės, bul-
vės, česnakas, kriaušės, krienai, 

mėsa, morkos, obuoliai, pomido-
rai, salotos, silkė, svogūnai, vy-
nuogės, vyšnios, žalios lapinės 
daržovės, įvairios kruopos, ko-
pūstai, kiaušinio trynys, pupe-
lės, riešutai, špinatai, žirniai ir kt.

Kalcio aktyvumą didina: vi-
taminas D, inozitolis, fosforas 
ir magnis.

Medžiagos, stabdančios kal-
cio įsisavinimą: alkoholis, oksalo 
rūgštis (jos esama šokolade, ra-
barbaruose), fitatas (jo turi sėle-
nos), antibiotikai, kai kurie vidu-
rius laisvinantys, šlapimo išsisky-
rimą skatinantys vaistai, tabletės, 
turinčios daug vitaminų B.

Paaiškinimas: inozitolis yra 
saldūs vandenyje tirpstantys 
milteliai, vartojami kepenims 
ir sklerozei gydyti. Ši medžiaga, 
kaip vitamino B grupės organi-
nis junginys, randama augaluose 
ir gyvuose organizmuose. 

Pastaba: fosforas, druska ir 
baltymai kenkia kalcio įsisavini-
mui tuomet, kai šiomis medžia-
gomis piktnaudžiaujama.

Magnis. Kartu su fosforu ir 
natriu magnis dalyvauja raume-
nų bei nervų veikloje, reguliuoja 
kalcio apykaitą, yra svarbus vi-
tamino C apykaitai, reikalingas 
kaulų struktūrai, energijai ląste-
lėse kaupti bei tinkamai ją panau-
doti gyvybiškai svarbių organų 
veiklai. Su maistu gaunamo kal-
cio ir magnio santykis turėtų bū-
ti 2:1. Trūkstant magnio iš orga-
nizmo pašalinamas ir kalcis. Mag-
nio perdozavimas labai pavojin-
gas sergantiems kepenų ligomis.

Magnio šaltiniai: geriama-
sis vanduo, riešutai, sojos pu-
pos, alaus mielės, duona iš ne-
persijotų miltų ir makaronai, jū-
ros kopūstai, kruopos, džiovinti 
vaisiai, sėklos, moliūgai, žirniai, 
pupelės, petražolės, krapai, špi-
natai, juodoji arbata, džiovinti 
grybai, krabai, krevetės.

Magnio aktyvumą didina: 
kalcis, vitaminas D, fosforas.

Medžiagos, bloginančios 
mag nio įsisavinimą: alkoholis, 
angliavandeniai, neutralizuo-
jantys rūgščių veikimą, kai kurie 
antibiotikai ir šlapimo išsiskyri-
mą skatinantys vaistai. 

Vitaminas A. Šio vitamino 
yra gyvūniniuose maisto pro-
duktuose, daugiausia žuvų tau-
kuose, svieste, kiaušinio trynyje, 
menkės kepenyse, piene, grieti-
nėlėje, grietinėje, fermentiniuo-
se sūriuose. Beta karoteno (au-
galų pigmento, iš kurio organiz-
me pasigamina vitaminas A) esa-
ma abrikosuose, morkose, mo-
liūguose, pomidoruose, kopūs-
tuose, špinatuose, brokoliuose 
ir kitose žaliose daržovėse. Beje, 
vitaminas A ir beta karotenas įsi-
savinamas su riebalais, todėl, pa-
vyzdžiui,  morkas ir jų sultis visa-

da reikia vartoti su šiek tiek alie-
jaus ar riebalų. Vitamino A stoka 
gali atsirasti ne tik tada, kai šio 
vitamino trūksta maiste, bet ir 
tada, kai kartu stinga baltymų, 
sutrinka riebalų įsisavinimas.

Vitaminas B1. Jo turi: alaus 
mielės, avižinė košė, bulvės, gri-
kiai, juoda rupi duona, kepenys, 
inkstai, mėsa, pienas, pupelės, 
žalieji žirneliai, sėlenos, špinatai, 
rūgštynės, briuseliniai ir žiedi-
niai kopūstai, porai, pomidorai, 
riešutai, saulėgrąžų sėklos. Šio 
vitamino aktyvumą didina ki-
ti B grupės vitaminai. Vitamino 
B1 įsisavinimą apsunkina: alko-
holis, sieros turintys vaistai, kai 
kurie antibiotikai, arbata, kava.

Vitaminas B3. Pagrindiniai 
šaltiniai: mielės, avių kepenys, 
baravykai, bulvės, pienas, pie-
vagrybiai, ruginė duona, kiauši-
niai, žalieji žirneliai, jautiena. Šio 
vitamino aktyvumą didina kiti B 
grupės vitaminai bei vitaminas 
C. Vitamino B3 įsisavinimą blo-
gina alkoholis, kai kurie vaistai.

Vitaminas B6. Šaltiniai: mie-
lės, bananai, bulvės, pupelės, 
pupos, žirniai, ropės, kruopos 
(ypač grikių), mėsa, kepenys, 
sūris, menkė, kiaušiniai, miltai, 
avokadai. Šio vitamino aktyvu-
mą didina vitaminai B1, B2, B5. 
Vitamino B6 įsisavinimą blogi-
na alkoholis, rūkymas, kai ku-
rie antibiotikai, kai kurie vais-
tai nuo pastojimo.

Vitaminas B12. Šaltiniai: ke-
penys, inkstai, širdis, mėsa, žu-
vis, pienas, kiaušiniai; augaluose 
šio vitamino beveik nėra.

Šio vitamino aktyvumą didina 
folio rūgštis (vitaminas BC). Vita-
mino B12 įsisavinimą blogina al-
koholis, antitraukuliniai vaistai, 
kai kurios tabletės nuo pastoji-
mo, vidurius laisvinantys vaistai.

Folio rūgštis (vitaminas 
BC). Šaltiniai: arbūzai, bulvės, 
kopūstai, špinatai, morkos, bu-
rokėliai, žalieji žirneliai, petra-
žolės, pomidorai. Šio vitamino 
aktyvumą didina: vitaminas C, 
kiti B grupės vitaminai, ypač B6 
ir B12. Folio rūgštį įsisavinti truk-
do: alkoholis, aspirinas, kai kurie 
antibiotikai, kai kurios tabletės 
nuo skausmo ir nuo pastojimo.

Vitaminas PP (niacinas). Šio 
vitamino yra: liesoje mėsoje, ke-
penyse, žuvies produktuose, žir-
niuose, pupose, pupelėse, grikių 
kruopose, bulvėse, burokėliuo-
se, žiediniuose ir briuseliniuo-
se kopūstuose, rupioje ruginė-
je duonoje, riešutuose. Didesnė 
kaip 100 miligramų dienos dozė 
(norma 15–18 miligramų) plečia 
kraujagysles („išpila karštis“), su-
kelia odos niežėjimą, pykinimą, 
galvos skausmą, alergiją, trukdo 
išsiskirti šlapimo rūgščiai. 

Romualdas OGinskas
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Švietimo ir mokslo ministeri-
ja baigia rengti Įtraukiojo ug-

dymo koncepciją ir veiksmų pla-
ną, kuriame bus numatytos kon-
krečios priemonės, gerinančios 
neįgalių vaikų ir vaikų, turinčių 
specialiųjų ugdymosi poreikių, 
integraciją. Šių vaikų ugdymo 
problemos ir situacija aptarta 
Švietimo ir mokslo ministeri-
joje, per ministrės Jurgitos Pe-
trauskienės, Lietuvos paramos 
ir labdaros fondo „Algojimas“ ir 
Lietuvos neįgaliųjų forumo at-
stovų susitikimą.

„Problemų šioje srityje yra 
ir sprendimai gali būti tik kom-
pleksiški, priimami visiems kar-
tu dirbant. Tariamės kartu su So-
cialinės apsaugos ir darbo, Svei-
katos apsaugos ministerijomis. 
Iš tikrųjų daug ką jau turime, 
numatyta ir kompleksinė pagal-
ba šeimai, dirba specialistai, bet 
konkrečiu atveju ne visada ši pa-
galba suveikia. Turime padaryti 
taip, kad pagalba neįgaliam vai-
kui ar specialiųjų ugdymosi po-

tant, rekonstruojant ar kapita-
liškai remontuojant pastatus 
(išskyrus atnaujinamus (mo-
dernizuojamus) daugiabučius 
namus), būtina juos pritaiky-
ti specialiesiems neįgaliųjų po-
reikiams, vadovaujantis Neįga-
liųjų socialinės integracijos įsta-
tymu. Statybos ar rekonstravi-
mo projektų sprendinių atitik-
tį nustatytiems reikalavimams 
Aplinkos ministerijos nustatyta 
tvarka pagal kompetenciją tik-
rina Neįgaliųjų reikalų depar-
tamentas.

„Konvencija Lietuvos Res-
publikoje turi įstatymo galią, 
kurios privaloma laikytis, todėl 
Valstybės teritorijų planavimo 
ir statybos inspekcijos išduoda-
mas statybos užbaigimo aktas, 
net jei modernizavimo projek-
tas neatitinka negalią turinčių 
gyventojų interesų, kelia nuos-
tabą“, – pastebėjo Seimo kon-
trolierius.

Seimo kontrolieriaus nuo-
mone, prieštaraujančios Kon-
vencijos 3 straipsnio nuosta-
toms išlygos įstatymuose suku-
ria situaciją, kai namo bendrijos 
gali nepaisyti negalią turinčių 
asmenų interesų, taip didina-
mos socialinį konfliktą.

„Būtina keisti teisės aktus 
taip, kad atnaujinant daugiabu-
čius namus būtų paisoma nega-
lią turinčių asmenų interesų, o 
valstybės ar savivaldybės ins-
titucijos atliktų priežiūrą, kaip 
daugiabučių namų savininkai 
įgyvendina Neįgaliųjų teisių 
konvencijos, kitų įstatymų nuos-
tatas, susijusias su aplinkos pri-
taikymu neįgaliesiems“, – atkrei-
pia dėmesį Seimo kontrolierius.

seimo kontrolierių įstaigos  
ir „Bičiulystės“ inf.  

Seimo kontrolieriaus Raimon-
do Šukio įsitikinimu, nepa-

kanka rūpestį dėl tinkamos 
aplinkos neįgaliesiems sukū-
rimo bei Neįgaliųjų teisių kon-
vencijos įgyvendinimo palikti tik 
patiems daugiabučių namų savi-
ninkams. Tokios išvados Seimo 
kontrolierius priėjo išnagrinė-
jęs gyventojų skundą, kuriame 
buvo skundžiamasi, kad atnau-
jinant (modernizuojant) daugia-
butį namą Vilniuje nebuvo atsi-
žvelgta į negalią turinčių gyven-
tojų interesus.

Su tokia pozicija sutiko ir Ne-
įgaliųjų reikalų departamentas, 
kuris pateikdamas išvadą Sei-
mo kontrolieriui pastebėjo, kad 
keičiant skunde įvardijamo na-
mo atnaujinimo (modernizavi-
mo) projektą „nebuvo įvertinti 
turinčių negalią ir vyresnių as-
menų poreikiai, pažeistos Neį-
galiųjų teisių konvencijos ir Ne-
įgaliųjų socialinės integracijos 
įstatymo 3 straipsnio nuostatos.

Tyrimo metu Seimo kontro-
lierius išsiaiškino, kad už namo 
modernizavimo projekto įgy-
vendinimą atsakingos namų 
bendrijos, kurios nėra teisės ak-
tais įpareigotos derinti moder-
nizavimo projektų su negalią tu-
rinčiais gyventojais.

R. Šukio nuomone, išlyga Sta-
tybos ir Neįgaliųjų socialinės in-
tegracijos įstatymuose, kad at-
naujinant modernizuojant dau-
giabučius namus nėra būtina 
juos pritaikyti specialiesiems 
negalią turinčių asmenų porei-
kiams, prieštarauja Neįgaliųjų 
teisių konvencijos 3 straipsnio 
nuostatoms.

Statybos ir Neįgaliųjų socia-
linės integracijos įstatyme nu-
matyta, kad projektuojant, sta-

reikių turinčiam vaikui ir šeimai 
ateitų laiku ir būtų efektyvi“, – 
sakė švietimo ir mokslo minis-
trė J. Petrauskienė. 

Ministrė, atsakydama į pas-
tabas dėl to, kad būsimi moky-
tojai nerengiami dirbti su įvai-
rių negalių turinčiais vaikais, o 
jau dirbančių pedagogų kvalifi-
kacijos tobulinimo sistema vei-
kia neefektyviai, taip pat užtik-
rino, kad bus peržiūrėta kvalifi-
kacijos tobulinimo sistema. Per-
tvarkant būsimų mokytojų ren-
gimo sistemą į tai taip pat bus 
atsižvelgiama.

Susitikimo dalyviai prašė at-
sižvelgti į negalią turinčių šešia-
mečių situaciją ir leisti padaryti 
jiems išimtį dėl privalomo for-
maliojo ugdymo pradžios. Švie-
timo ir mokslo ministrė patiki-
no, kad kiekvienas atvejis bus 
sprendžiamas atsižvelgiant į 
tai, ar vaikas yra pasirengęs eiti 
į mokyklą. Sprendimą turės pri-
imti specialistai ir tėvai.

ŠMM ir „Bičiulystės“ inf. 

Aptarti specialiųjų 
ugdymosi poreikių vaikų 

integracijos klausimai

Atnaujinant daugiabučius 
būtina paisyti negalią 

turinčių gyventojų interesų
(atkelta iš 1 psl.)

ataskaitos rengime. „Reikia 
konstruktyvaus dialogo. Norisi, 
kad parama neįgaliųjų kolekty-
vams ateitų kryptingiau, kad jos 
sulauktų ne tik didieji miestai 
(Vilnius, Kaunas), bet ir regio-
nai“, – kalbėjo „Gubojos“ vadovė. 

Pasak jos, būtina pokyčių 
strategija – reikia nusimatyti, 
kas svarbiausia, ko ir kada imtis 
pirmiausia. V. Vitaitės teigimu, 
jau dabar jau galima išsigryninti 
svarbias veiklas. Ne tiek daug tu-
rime respublikinių, tarptautinių 
iniciatyvų. Visuomenės dėmesio 
sulaukia neįgaliųjų teatrų fes-
tivalis „Begasas“, respublikinis 
jaunųjų neįgaliųjų atlikėjų kon-
kursas „Perliukai“, kurčiųjų ben-
druomenės projektai. „Jie garsi-
na šalį, tampa nacionalinio pobū-
džio projektais, todėl turi būti re-
miami prioriteto tvarka, – įsitiki-
nusi V. Vitaitė. – Norėtųsi, kad tai 
būtų ne vien entuziastų darbas, 
o sulauktų ir valstybės paramos. 
Ir ta parama turėtų būti tęstinė, 
trunkanti bent jau trejus metus.“ 

Kultūrinė veikla – 
visuomenės terapija
Lietuvos žmonių su negalia 

sąjungos (LŽNS) kultūros pro-
jektų rengėja Snieguolė Dikčiū-
tė pasakojo, kad Kultūros mi-
nisterijos skiriama parama lei-
džia orientuotis į profesionalią 
meninę veik lą. LŽNS rengiamos 
akcijos, interakcijos, performan-
sai siekia savotiškos visuomenės 
terapijos, jos reabilitacijos. Pa-
sak S. Dikčiūtės, integracija – tai 
bendras kūrybos procesas, todėl 
į šiuos pasirodymus įtraukiami ir 
profesio nalūs menininkai, kurie 
kuria kartu, atsižvelgdami į neį-
galiųjų poreikius. Tokia kūrybinė 
veikla ir pačius neįgaliuosius grą-
žina į visavertį gyvenimą. „Proce-
sas svarbesnis už rezultatą“, – tei-
gė kompozitorė S. Dikčiūtė. 

Jai pritarė ir neįgaliųjų Nau-
jojo teatro vadovė Laima Zem-
leckienė. Nuo kelių scenai ne-
abejingų entuziastų iki 34 neį-
galiuosius įdarbinusios sociali-
nės įmonės išaugęs kolektyvas 
daugeliui jo narių tapo tikruoju 
gyvenimu. „Jie tampa orūs, kyla 
jų savivertė, – pasakojo L. Zem-
leckienė. – Neįgaliam žmogui di-
džiulis dalykas dirbti ir užsidirb-
ti. Nors ir nedaug...“ 

Neįgaliųjų Naujasis teatras – 
profesinio meistriškumo siekian-
tis kolektyvas. Aktorystės meno 
juos moko profesionalūs Muzi-
kos ir teatro akademijos dėsty-

tojai. Teatro spektakliai keliauja 
po Lietuvą ir pasaulį. Lygindama 
kolegų ir saviškių pasirodymus, 
L. Zemleckienė teigia, kad lietu-
vaičiai yra gerokai profesionales-
ni už daugelio kur kas didesnių 
užsienio šalių kolektyvus. Nors 
pastariesiems teatras – labiau 
užimtumo, bendravimo forma, 
tačiau parama tokiai veiklai – sa-
vaime suprantamas dalykas, net-
gi valstybės garbės reikalas.

Skaudi meno kolektyvų 
vadovų problema 

Įdomiomis įžvalgomis pasi-
dalijo ir nemažai mėgėjišką meną 
puoselėjančių neįgaliųjų asociaci-
jų atstovų. Beveik 60 meno mėgė-
jų kolektyvų turinčios Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos (LND) rengi-
nių organizatorė Saulė Vėjelienė 
atkreipė dėmesį į gana skaudžią 
meno kolektyvų vadovų proble-
mą. Pasak jos, meistriškumo gali 
siekti tik su profesionaliu vadovu 
dirbantis kolektyvas. Deja, neį-
galiųjų draugijoms sunku tokių 
surasti. Įtakos tam turi ir men-
kas darbo atlygis. LND ėmėsi ini-
ciatyvos šiemet surengti moky-
mus meno kolektyvų vadovams. 
Tam rengėsi iš anksto. Kad galė-
tų aptarti konkrečias problemas, 
tradiciniu tapusiame meno mė-
gėjų kolektyvų koncerte „Vilties 
paukštė“ nufilmavo daugelio ko-
lektyvų pasirodymus – bus gera 
vaizdo medžiaga. Pasak S. Vėjelie-
nės, ketinama pasikviesti profe-
sionalių muzikos specialistų, ku-
rie galėtų dalykiškai patarti, kaip 
tobulinti neįgaliųjų meno kolek-
tyvų pasirodymus, paįvairinti jų 
repertuarus, kaip sudominti žiū-
rovus, kad neįgalieji ne tik vieni 
kitiems koncertuotų. „Ir pačius 
ansamblių dainininkus norėtųsi 
motyvuoti, kad jie siektų koky-
bės, kad patiems rūpėtų kuo ge-
riau pasirodyti, – mintimis dali-
josi LND renginių organizatorė. – 
Šiemet ketiname surengti baigia-
mąjį geriausiai pasirodžiusių ko-

lektyvų koncertą. Gal tai paska-
tins ansamblius labiau stengtis...“ 

Lietuvos sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrijos „Viltis“ 
atstovė Janina Butkuvienė neslė-
pė, kad neįgaliųjų organizacijos 
jaučiasi esančios dviprasmiško-
je padėtyje. Mažėjant finansavi-
mui pirmiausia rūpinamasi, kaip 
išlaikyti patalpas, darbuotojus, 
tad kultūros projektams pinigų 
beveik ir nelieka. „Viltis“ vasarą 
rengdavo meno veiklų plenerus, 
į kuriuos kviesdavo po 6–8 ko-
lektyvus, jų vadovus. Profesio-
nalai jiems patardavo, kaip pa-
ruošti spektaklį, kaip jį perteik-
ti žiūrovams. Tačiau kasmet šių 
kolektyvų skaičius vis mažėja. 
Šiemet turbūt neliks nė vieno...

Lietuvos kurčiųjų draugijos 
atstovas Laurynas Šaukeckas at-
kreipė dėmesį, kad meno kolek-
tyvų vadovų kaita – gana rimta 
problema. Pasak jo, draugija tu-
ri nemažai žmonių, norinčių vai-
dinti, imituoti, tačiau vis mažiau 
beatsiranda norinčių šokti. Kur-
čiųjų draugija Lietuvoje turi 5 te-
ritorinius padalinius, tačiau šo-
kių kolektyvas išliko tik Klaipė-
doje. Ankstesnieji vadovai, reži-
sieriai sensta, o nauji įsidarbina 
arba laikinai, arba tik norėdami 
papildomai užsidirbti. Vis ma-
žiau to tikrojo entuziazmo, dar-
bo iš idėjos...

Suburta iniciatyvinė 
grupė

Diskusijų forumo dalyvių iš-
sakytos mintys niekam nebuvo 
naujiena. Skirtingų organizaci-
jų atstovų pastebėjimai, proble-
mų įvardijimas tik dar labiau su-
stiprino suvokimą, kad laikas ir 
patiems imtis iniciatyvos keisti 
susiklosčiusią padėtį. Pirmiau-
sia sutarta visiems labiau ben-
dradarbiauti, keistis informa-
cija, dalyvauti vieni kitų orga-
nizuojamuose renginiuose (ne 
vien koncertuose, festivaliuose, 
bet ir įvairiuose mokymuose). 
Neįgaliųjų reikalų departamen-
to direktorė A. Kandratavičienė 
pasiūlė visoms organizacijoms 
iki kovo 1 d. atsiųsti informaciją 
apie šiemet planuojamus rengi-
nius ir paskelbti Departamento 
puslapyje. 

Diskusijų forumo dalyviai iš 
įvairių negalių asociacijų atstovų 
subūrė ir iniciatyvinę grupę, ku-
ri išsamiau išnagrinės kultūros 
srities problemas, kreipsis para-
mos į valstybės institucijas. Taigi 
pokyčių metas prasideda. Jeigu 
ir jums rūpi neįgaliųjų kultūri-
nis gyvenimas, nelikite abejingi.

aldona MilieŠkienė

Neįgaliųjų menas ir kultūra 
neturėtų būti podukros vietoje

LŽNS spektaklis „Identifikacija“ sulaukė didelio visuomenės susidomėjimo.

Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų draugijos folkloro ansambliui „Gija“ 
vadovauja etnokultūros specialistė Danė Jančienė.

Aktualijos
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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, vasario 27 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 119 

s. 10:00 Ten, kur namai 4. N-7. 4/4 s. 
(kart.). 10:50 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. (kart.). 11:15 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. (kart.). 11:45 Savaitė. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 
13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 
Premjera. Ten, kur namai 4. N-7. 4/5 s. 
17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Žinios (su 
vertimu į gestų k.). 19:19 Sportas. 19:22 
Orai. 19:30 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Dėmesio 
centre. 22:05 Trumposios žinios. 22:10 
Borisas Nemcovas. N-7. 23:40 Trum-
posios žinios. 23:45 Premjera. Val-
džios tvirtovė. N-7. 25 s. 00:45 Klausi-
mėlis.lt. 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 119 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:10 
Karinės paslaptys. (kart.). 05:00 LRT ra-
dijo žinios. 05:05 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. (kart.). 05:30 Teisė žinoti. (kart.).

Antradienis, vasario 28 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

120 s. 10:00 Ten, kur namai 4. N-7. 4/5 
s. (kart.). 10:50 Klausimėlis.lt. (kart.). 
11:10 Borisas Nemcovas. N-7. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 
13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 
Premjera. Ten, kur namai 4. N-7. 4/6 s. 
17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Žinios (su 
vertimu į gestų k.). 19:19 Sportas. 19:22 
Orai. 19:30 Emigrantai. 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 
Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Lietu-
vos valstybės atkūrimo 100-metį pasitin-
kant. Dokumentinė istorinė laida „Lietu-
vos kolumbai“. 22:25 Trumposios žinios. 
22:30 Istorijos detektyvai. 23:20 Trum-
posios žinios. 23:25 Premjera. Drakula. 
N-14. 1 s. 00:10 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Steponas Darius. (kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras Rek-
sas. N-7. 120 s. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Emigran-
tai. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos ko-
lumbai“. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Istorijos detektyvai. (kart.).

trečiadienis, kovo 1 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 121 

s. 10:00 Ten, kur namai 4. N-7. 4/6 s. 
(kart.). 10:50 Emigrantai. (kart.). 11:45 
Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos 
kolumbai“. (kart.). 12:40 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Orai. 16:20 Premjera. Ten, 
kur namai 4. N-7. 4/7 s. 17:10 Klauski-
te daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 
Gyvenimas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 
22:45 Trumposios žinios. 22:50 Prem-
jera. Arleti. Pasmerkta aistra. N-7. 00:25 
Trumposios žinios. 00:30 Keliai. Maši-
nos. Žmonės. (kart.). 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 
121 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 ra-
dijo žinios. 05:05 Auksinis protas. (tę-
sinys, kart.). 05:25 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (kart.).

ketvirtadienis, kovo 2 d.
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 122 

s. 10:00 Ten, kur namai 4. N-7. 4/7 s. 
(kart.). 10:50 Gyvenimas. (kart.). 11:45 
Istorijos detektyvai. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 
Premjera. Ten, kur namai 4. N-7. 4/8 
s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Žinios 
(su vertimu į gestų k.). 19:19 Sportas. 
19:22 Orai. 19:30 Specialus tyrimas. 
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 Lietuvos patriotai. Bendruo-
menių turnyras. 22:45 Trumposios ži-
nios. 22:50 Svetima šalis. N-14. (subti-
truota). 00:40 Trumposios žinios. 00:45 
Klausimėlis.lt. (kart.). 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 
122 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Specialus ty-
rimas. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Lietuvos patriotai. Bendruomenių 
turnyras. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Lietuvos patriotai. Bendruomenių 
turnyras. (tęsinys, kart.). 05:25 Laisvės 
vėliavnešiai. (kart.).

Penktadienis, kovo 3 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 

9/1 s. 10:00 Ten, kur namai 4. N-7. 
4/8 s. (kart.). 10:50 Specialus tyrimas. 
(kart.). 11:45 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Orai. 16:20 Premjera. Ten, kur namai 4. 
N-7. 4/9, 4/10 s. 18:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.). 18:55 Sportas. 18:58 Orai. 19:05 
Gamtos inspektoriai. 19:30 Muškieti-
ninkai 2. N-7. 2/5 s. 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 
21:00 Duokim garo! 22:40 Trumposios 
žinios. 22:45 Premjera. Akistata su dino-
zaurais. N-7. 00:10 Trumposios žinios. 
00:15 Stilius. (kart.). 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 9/1 
s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Istorijos detektyvai. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3. 5 s. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 „Eurovizija 2017“. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 „Eurovi-
zija 2017“. (tęsinys, kart.).

Šeštadienis, kovo 4 d. 
06:05 Specialus tyrimas. (kart.). 

07:00 Premjera. Tobotai 1. 10 s. 07:25 
Tatonka ir mažieji draugai. 16 s. 07:40 
Šervudo padauža Robinas Hudas. 12 
s. 07:55 Džiunglių knyga 1. 48 s. 08:10 
Karinės paslaptys. 09:00 Labas rytas, 
Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 La-
bas rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 
10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 Ži-
nios. Orai. 11:35 Labas rytas, Lietuva. 
12:10 Pasaulio dokumentika. Premje-
ra. Įdomiausios pasaulio keistenybės. 
8 d. (subtitruota). 13:05 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. Galapagai – ryklių 
milžinų karalystė. (subtitruota). 14:05 
Džesika Flečer. N-7. 13, 14 s. 15:45 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:00 Klausimėlis.lt. 16:30 Sveikinimų 
koncertas. 18:00 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. 18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
18:45 Sportas. 18:48 Orai. 18:55 Bėdų 
turgus. (subtitruota). 19:40 Stilius. 20:25 
Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
21:00 „Eurovizija 2017“. 22:50 Trumpo-
sios žinios. 22:55 Premjera. Geras vy-
rukas. N-7. (subtitruota). 00:25 Trumpo-
sios žinios. 00:30 Pasaulio dokumenti-
ka. Įdomiausios pasaulio keistenybės. 
8 d. (subtitruota, kart.). 01:25 Pasaulio 
dokumentika. Galapagai – ryklių milži-
nų karalystė. (subtitruota, kart.). 02:15 
Džesika Flečer. N-7. 13, 14 s. (kart.). 
03:50 Klausimėlis.lt. 04:05 Stilius. (kart.). 
04:45 Lietuvos patriotai. Bendruomenių 
turnyras. (kart.).

Sekmadienis, kovo 5 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. (kart.). 06:35 

Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 
07:30 Šventadienio mintys. 08:00 Gim-
toji žemė. 08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 09:00 Premjera. Tobotai 
1. 11 s. 09:25 Džiunglių knyga 1. 49 s. 
09:35 Premjera. Auklė Mun. 20 s. 09:45 
Premjera. Šikšnosparnis Patas. 15 s. 
10:00 Gustavo enciklopedija. (subtitruo-
ta). 10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 12:00 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Nepažinti In-
dokinijos kampeliai. 4 d. Tailandas. Tie, 
kurie išgyveno. (subtitruota). 13:00 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Bitėdžiai 
barsukai – chaoso meistrai. (subtitruo-
ta). 14:00 Puaro. N-7. 10/4 s. Sėkmės 
krantas. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą). 16:00 Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-metį pasitinkant. Laisvės 
vėliavnešiai. 16:25 Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-metį pasitinkant. Premje-
ra. Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Mar-
celė Kubiliūtė. 17:15 Auksinis protas. 
(kart.). 18:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.). 18:50 Sportas. 18:53 Orai. 19:00 
Teisė žinoti. 19:30 Savaitė. 20:30 Pano-
rama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 
Premjera. Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
3. 6 s. 21:50 Trumposios žinios. 21:55 
Premjera. Ūsuotasis ponas Mordekajus. 
N-7. 23:45 Trumposios žinios. 23:50 Ki-
no žvaigždžių alėja. Maištas „Keino“ lai-
ve. N-7. (kart.). 01:50 Pasaulio doku-
mentika. Nepažinti Indokinijos kampe-
liai. 4 d. Tailandas. Tie, kurie išgyveno. 

Pirmadienis, vasario 27 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (14). N-7. 06:55 Simpsonai 
(9) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (10) (R). 
N-7. 07:55 Hubertas ir Staleris (7). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2541). N-7. 10:00 
Ekstrasensai tiria. N-7. 11:00 Paslaptin-
ga karalystė. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (10). N-7. 13:30 Simpsonai (11). 
N-7. 14:00 Simpsonai (12). N-7. 14:30 
Pažadėtoji (1085). N-7. 15:00 Pažadėto-
ji (1086). N-7. 15:30 Itališka meilė (127). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (47). N-7. 20:00 
Apie mus ir Kazlauskus. N-7. 21:00 Bru-
to ir Neto (28). N-7. 21:30 TV3 vakaro ži-
nios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Senoji mokykla. N-14. 00:20 Skan-
dalas (10). N-7. 01:20 Kerštas (15). N-7.

Antradienis, vasario 28 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (15). N-7. 06:55 Simpsonai 
(11) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (12) (R). 
N-7. 07:55 Rezidentai (47). N-7. 08:25 
Bruto ir Neto (28). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2542). N-7. 10:00 Ekstrasensai 
tiria. N-7. 11:00 Apie mus ir Kazlauskus. 
N-7. 12:00 Aš - superhitas (13). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (11). 
N-7. 13:30 Simpsonai (13). N-7. 14:00 
Simpsonai (14). N-7. 14:25 Pažadėtoji 
(1087). N-7. 15:00 Pažadėtoji (1088). 
N-7. 15:30 Itališka meilė (128). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Rezidentai (48). N-7. 20:00 Prieš 
srovę. N-7. 21:00 Bruto ir Neto (29). N-7. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 
sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Netikėta 
meilė. N-7. 00:45 Skandalas (11). N-7. 
01:40 Kerštas (16). N-7.

trečiadienis, kovo 1 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (16). N-7. 06:55 Simpsonai 
(13) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (14) (R). 
N-7. 07:55 Rezidentai (48). N-7. 08:25 
Bruto ir Neto (29). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2543). N-7. 10:00 Ekstrasensai 
tiria. N-7. 11:00 Prieš srovę. N-7. 12:00 
Aš - superhitas (14). N-7. 13:00 Kem-
piniukas Plačiakelnis (12). N-7. 13:30 
Simpsonai (15). N-7. 14:00 Simpsonai 
(16). N-7. 14:30 Pažadėtoji (1089). N-7. 
15:00 Pažadėtoji (1090). N-7. 15:30 Ita-
liška meilė (129). N-7. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezi-
dentai (49). N-7. 20:00 Gero vakaro šou. 
N-7. 21:00 Bruto ir Neto (30). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:20 TV3 orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 
Lobiai O.K.. N-14. 00:40 Skandalas (8). 
N-7. 01:35 Kerštas (13) (R). N-7. 02:25 
Vikingai (7). N-14. 03:20 Paskutinis 
žmogus Žemėje (1). N-7.

ketvirtadienis, kovo 2 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (17). N-7. 06:55 Simpsonai 
(15) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (16) (R). 
N-7. 07:55 Rezidentai (49). N-7. 08:25 
Bruto ir Neto (30). N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2544). N-7. 10:00 Ekstrasen-
sai tiria. N-7. 11:00 Gero vakaro šou. 
N-7. 12:00 Aš - superhitas (15). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (13). 
N-7. 13:30 Simpsonai (17). N-7. 14:00 
Simpsonai (18). N-7. 14:30 Pažadėtoji 
(1091). N-7. 15:00 Pažadėtoji (1092). 
N-7. 15:30 Itališka meilė (130). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Rezidentai (50). N-7. 20:00 Farai. 
N-7. 21:00 Bruto ir Neto (31). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Džo. N-14. 00:55 
Skandalas (13). N-7. 01:45 Kerštas (18). 
N-7. 02:35 Vikingai (8). N-14. 03:25 Pa-
skutinis žmogus Žemėje (2). N-7.

Penktadienis, kovo 3 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (18). N-7. 06:55 Simpsonai 
(17) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (18) (R). 
N-7. 07:55 Rezidentai (50). N-7. 08:25 
Bruto ir Neto (31). N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2545). N-7. 10:00 Ekstra-
sensai detektyvai (1). N-7. 11:00 Farai. 
N-7. 12:00 Aš - superhitas (16). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (14). 
N-7. 13:30 Simpsonai (19). N-7. 14:00 
Simpsonai (20). N-7. 14:30 Pažadėtoji 
(1093). N-7. 15:00 Pažadėtoji (1094). 
N-7. 15:30 Itališka meilė (131). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Hortonas. 21:10 Įsikūnijimas. N-7. 
00:25 Grėsmingas 2. S.

Šeštadienis, kovo 4 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (28). 07:00 Transforme-

Pirmadienis, vasario 27 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 „Vi-

satos broliai“ (73). 07:00 „Robomobilis 
Polis“ (35). 07:15 „Robomobilis Polis“ 
(36). 07:30 „Džiumandži“ (11). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (163). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (164). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 24 valan-
dos (kart.). N-7. 12:40 Bus visko (kart.). 
13:35 Būk mano meile! N-7. 14:30 „Am-
žina meilė“ (13). N-7. 15:30 „Amžina 
meilė“ (14). N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 24 valandos. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. Infošou. 20:25 Nuo... Iki... 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 
22:15 VAKARO SEANSAS Žmogžudys-
tė Baltuosiuose rūmuose. N-7. 00:25 
„Mentalistas“ (8). N-7. 01:20 „Strėlė“ 
(1). N-7. 02:10 „Kortų namelis“ (7). N14.

Antradienis, vasario 28 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 „Vi-

satos broliai“ (74). 07:00 „Robomobilis 
Polis“ (37). 07:15 „Robomobilis Polis“ 
(38). 07:30 „Džiumandži“ (12). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (165). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (166). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 24 valan-
dos (kart.). N-7. 12:40 KK2 (kart.). N-7. 
Infošou. 13:35 Būk mano meile! N-7. 
14:30 „Amžina meilė“ (15). N-7. 15:30 
„Amžina meilė“ (16). N-7. 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. Infošou. 20:25 
Anapus nežinomybės. N-7. 21:30 Ži-
nios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Briliantinis planas. 
N-7. 00:30 „Mentalistas“ (9). N-7. 01:25 
„Strėlė“ (2). N-7. 02:15 „Kortų name-
lis“ (8). N14.

trečiadienis, kovo 1 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 „Vi-

satos broliai“ (75). 07:00 „Robomobilis 
Polis“ (39). 07:15 „Robomobilis Polis“ 
(40). 07:30 „Džiumandži“ (13). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (167). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (168). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 Yra, kaip 
yra (kart.). N-7. 12:40 KK2 (kart.). N-7. 
Infošou. 13:35 Būk mano meile! N-7. 
14:30 „Amžina meilė“ (17). N-7. 15:30 
„Amžina meilė“ (18). N-7. 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. Infošou. 
20:25 Blogiausias Lietuvos vairuoto-
jas 2. N-7. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 
22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS 
Užsienietis. N14. 00:10 „Mentalistas“ 
(10). N-7. 01:05 „Strėlė“ (3). N-7. 02:00 
„Kortų namelis“ (9). N14.

ketvirtadienis, kovo 2 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 „Vi-

satos broliai“ (76). 07:00 „Robomobilis 
Polis“ (41). 07:15 „Robomobilis Polis“ 
(42). 07:30 „Džiumandži“ (14). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (169). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (170). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 Yra, kaip 
yra (kart.). N-7. 12:40 KK2 (kart.). N-7. 
Infošou. 13:35 Būk mano meile! N-7. 
14:30 „Amžina meilė“ (19). N-7. 15:30 
„Amžina meilė“ (20). N-7. 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Valanda su Rūta. 21:30 Ži-
nios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Pavojingas sandė-
ris. N14. 00:25 „Mentalistas“ (11). N-7. 
01:20 „Strėlė“ (4). N-7. 02:15 Sveikatos 
ABC televitrina (kart.).

Penktadienis, kovo 3 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 „Vi-

satos broliai“ (77). 07:00 „Robomobilis 
Polis“ (43). 07:15 „Robomobilis Polis“ 
(44). 07:30 „Džiumandži“ (15). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (171). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (172). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 Yra, kaip 
yra (kart.). N-7. 12:40 Nuo... Iki... (kart.) 
13:35 Būk mano meile! N-7. 14:30 „Am-
žina meilė“ (21). N-7. 15:30 „Amžina 
meilė“ (22). N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 24 valandos. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2 penktadienis. N-7. 21:00 Tik nesi-
juok. N-7. 22:00 Bėgimas džiunglėse. 
N-7. 00:05 Gyvų neliks. S. 01:40 Pavo-
jingas sandėris (kart.). N14.

Šeštadienis, kovo 4 d. 
06:20 Dienos programa. 06:25 

„Robomobilis Polis“ (41) (kart.). 06:40 
„Robomobilis Polis“ (42) (kart.). 06:55 
„Džiumandži“ (13) (kart.). 07:20 „“Nic-
kelodeon“ valanda. Žuviukai burbuliukai“ 
(12). 07:45 „Ančiukai Duoniukai“ (13). 
08:10 „Linksmieji detektyvai“ (8). 08:35 
„Džiumandži“ (14) (kart.). 09:00 „Tomo 
ir Džerio nuotykiai“ (7). 09:30 „Peliukas 
Stiuartas Litlis“ (7). 10:00 KINO PUS-
RYČIAI Varliaveidis Fredis. 11:40 Lesė. 
13:30 Rembo sūnus. N-7. 15:25 Žanda-
ras ir žandariukės. N-7. 17:30 Bus vis-
ko. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 SUPERKINAS Alvinas ir bu-
rundukai 3. 21:15 Juodasis riteris. N-7. 
23:05 Pirmieji metai. Pasitikime protė-
vius! N14. 01:05 Bėgimas džiunglėse 
(kart.). N-7.

Sekmadienis, kovo 5 d. 
06:20 Dienos programa. 06:25 

„Robomobilis Polis“ (43) (kart.). 06:40 
„Robomobilis Polis“ (44) (kart.). 06:55 
„Džiumandži“ (15) (kart.). 07:20 „“Nic-
kelodeon“ valanda. Žuviukai burbuliukai“ 
(13). 07:45 „Ančiukai Duoniukai“ (14). 
08:10 „Linksmieji detektyvai“ (9). 08:35 
„Tomo ir Džerio nuotykiai“ (8). 09:00 
Sveikatos ABC televitrina. 09:30 „Pe-
liukas Stiuartas Litlis“ (8). 10:00 KINO 
PUSRYČIAI Staiga trisdešimties. N-7. 
12:05 Nelydimi nepilnamečiai. 13:55 
Pričiupom! N-7. 14:25 Pašokime. N-7. 
16:40 Ne vienas kelyje. 17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 Mes vieno kraujo. Muzikinis talen-
tų šou. 22:10 Hankokas. N-7. 00:00 Har-
lis Deividsonas ir Malboro. N14. 01:50 
Juodasis riteris (kart.). N-7.

Pirmadienis, vasario 27 d. 
06:15 Sveikatos ABC televitrina. 

06:40 „Ponas Bynas“ (9) (kart.). N-7. 
07:10 „Tokia tarnyba“ (45) (kart.). N-7. 
08:05 „Farų karai“ (16) (kart.). N-7. 09:05 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 10:05 
Gyvenimiškos istorijos (kart.). 11:05 
„Prokurorų patikrinimas“ (369) (kart.). 
N-7. 12:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(5). N-7. 14:10 „Viena už visus“ (20). 
N-7. 14:45 „Tokia tarnyba“ (46). N-7. 
15:45 „Prokurorų patikrinimas“ (370). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 Voratinklis. Kru-
vini sukčiai. I dalis. N-7. 19:30 Farų ka-
rai. Nevos partizanai. I dalis. N-7. 20:30 
Farai. N-7. 21:00 Visi vyrai - kiaulės... 
2 (60). N-7. 21:30 Ugnikalnio išsiver-
žimas. N-7. 23:15 Ugnies siena (kart.). 
N-7. 01:10 „Sekso magistrai“ (11) (kart.). 
N14. 02:05 „Sekso magistrai“ (12) 
(kart.). N14. 03:00 Visi vyrai - kiaulės... 
2 (60) (kart.). N-7. 03:25 „Džekas Hana 
kviečia į gamtą“ (25) (kart.). 03:45 „Dže-
kas Hana kviečia į gamtą“ (26) (kart.). 
04:05 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ 
(27) (kart.). 04:25 „Džekas Hana kvie-
čia į gamtą“ (28) (kart.).

Antradienis, vasario 28 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(12). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (46) 
(kart.). N-7. 08:05 „Farų karai“ (17) 
(kart.). N-7. 09:05 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 10:05 „Voratinklis“ (17) 
(kart.). N-7. 11:05 „Prokurorų patikrini-
mas“ (370) (kart.). N-7. 12:15 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 13:20 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (6). N-7. 14:20 „Viena 
už visus“ (21). N-7. 14:50 „Tokia tarny-
ba“ (47). N-7. 15:45 „Prokurorų patikri-
nimas“ (371). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
Voratinklis. Kruvini sukčiai. II dalis. N-7. 
19:30 Farų karai. Nevos partizanai. II da-
lis. N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 Visi vy-
rai - kiaulės... 2 (61). N-7. 21:30 Načas 
Libras. N-7. 23:15 Ugnikalnio išsiverži-
mas (kart.). N-7. 00:55 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (12) (kart.). N-7. 01:45 „Dalasas“ 
(11). N-7. 02:30 „Penktoji pavara“ (13). 
03:15 Visi vyrai - kiaulės... 2 (61) (kart.). 
N-7. 03:40 „Penktoji pavara“ (12) (kart.).

trečiadienis, kovo 1 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(13). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (47) 

TV3

LNK

BTV

riai. Maskuotės meistrai (17). N-7. 07:30 
Vėžliukai nindzės (53). 08:00 Ančiukų 
istorijos (29). 08:30 Kempas ir draugai. 
09:00 Virtuvės istorijos. 09:30 Pasau-
lis pagal moteris. 10:30 Svajonių ūkis. 
11:00 Beždžionėlė ekstremalė. 12:50 
Penelopė. N-7. 14:55 Galiūnas Džo. 
17:15 Ekstrasensų mūšis. N-7. 18:30 
TV3 žinios (312). 19:15 TV3 sportas. 
19:20 TV3 orai. 19:25 Eurojackpot. 
19:30 Aš - superhitas. N-7. 21:30 Profe-
sionalai. N-14. 23:50 Poseidonas Reks. 
N-14. 01:25 Džo. N-14.

Sekmadienis, kovo 5 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (29) (R). 07:00 Transfor-
meriai. Maskuotės meistrai (18). N-7. 
07:30 Vėžliukai nindzės (54). 08:00 
Ančiukų istorijos (30). 08:30 Mamyčių 
klubas. 09:00 Kulinariniai triukai. 09:30 
Penkių žvaigždučių būstas. 10:00 Sva-
jonių sodai. 11:00 Babaušis. 12:30 As-
teriksas olimpinėse žaidynėse. N-7. 
15:00 Auksiniai bateliai. 16:50 Ekstra-
sensų mūšis. N-7. 18:00 Raudonas kili-
mas. 18:30 TV3 žinios (312). 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Lietuvos 
talentai. N-7. 22:00 Kietas riešutėlis. Pui-
ki diena mirti . N-14. 23:55 Giria . N-14.

LRT
(subtitruota, kart.). 02:45 Pasaulio do-
kumentika. Bitėdžiai barsukai – chaoso 
meistrai. (subtitruota, kart.). 03:35 Pua-
ro. N-7. 10/4 s. Sėkmės krantas. (kart.). 
05:05 Savaitė. (kart.).

(kart.). N-7. 08:05 „Farų karai“ (18) 
(kart.). N-7. 09:05 „Paskutinis faras“ 
(12) (kart.). N-7. 10:05 „Voratinklis“ (18) 
(kart.). N-7. 11:05 „Prokurorų patikrini-
mas“ (371) (kart.). N-7. 12:15 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 13:20 „Diagnozė 
- žmogžudystė“ (7). N-7. 14:20 „Viena už 
visus“ (22). N-7. 14:50 „Tokia tarnyba“ 
(48). N-7. 15:45 „Prokurorų patikrinimas“ 
(372). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 Voratinklis. 
Kruvini sukčiai. III dalis. N-7. 19:30 Fa-
rų karai. Nevos partizanai. III dalis. N-7. 
20:30 Savaitės kriminalai. N-7. 21:00 
Visi vyrai - kiaulės... 2 (62). N-7. 21:30 
Sutartis su šėtonu. N14. 23:20 Načas Li-
bras (kart.). N-7. 01:00 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (13) (kart.). N-7. 01:50 „Dalasas“ 
(12). N-7. 02:30 „Penktoji pavara“ (14). 
03:15 Visi vyrai - kiaulės... 2 (62) (kart.). 
N-7. 03:40 „Penktoji pavara“ (13) (kart.).

ketvirtadienis, kovo 2 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(14). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (48) 
(kart.). N-7. 08:05 „Farų karai“ (19) 
(kart.). N-7. 09:05 „Paskutinis faras“ 
(13) (kart.). N-7. 10:05 „Voratinklis“ (19) 
(kart.). N-7. 11:05 „Prokurorų patikrini-
mas“ (372) (kart.). N-7. 12:15 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 13:20 „Diagnozė 
- žmogžudystė“ (8). N-7. 14:20 „Viena už 
visus“ (23). N-7. 14:50 „Tokia tarnyba“ 
(49). N-7. 15:45 „Prokurorų patikrinimas“ 
(373). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 Voratinklis. 
Kruvini sukčiai. IV dalis. N-7. 19:30 Fa-
rų karai. Nevos partizanai. IV dalis. N-7. 
20:30 „Džuna“ (2). 21:30 Universalus ka-
rys. Sugrįžimas. N14. 23:10 Sutartis su 
šėtonu (kart.). N14. 01:00 „Džeikas, Sto-
rulis ir šuo“ (14) (kart.). N-7. 01:50 „Dala-
sas“ (13). N-7. 02:30 „Diagnozė - žmog-
žudystė“ (5) (kart.). N-7. 03:05 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (6) (kart.). N-7. 03:50 
Savaitės kriminalai (kart.). N-7.

Penktadienis, kovo 3 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(15). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (49) 
(kart.). N-7. 08:05 „Nikonovas ir Ko“ 
(13). N-7. 09:05 „Nikonovas ir Ko“ (14). 
N-7. 10:05 „Voratinklis“ (20) (kart.). N-7. 
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (373) 
(kart.). N-7. 12:15 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:20 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (9). N-7. 14:20 „Viena už visus“ 
(24). N-7. 14:50 „Tokia tarnyba“ (50). 
N-7. 15:45 „Prokurorų patikrinimas“ 
(374). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Vanity Fair. 
Visiškai slaptai“ (1). N-7. 19:30 „Ameri-
kietiškos imtynės“ (8) (Wrestling - RAW 
6). N-7. 20:30 „Amerikietiškos imtynės“ 
(8) (Wrestling - SmackDown 2). N-7. 
21:30 Tikras teisingumas. Mirtina san-
kryža. N14. 23:15 Universalus karys. 
Sugrįžimas (kart.). N14. 00:50 „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (15) (kart.). N-7. 01:40 
„Dalasas“ (14). N-7. 02:20 Tikras tei-
singumas. Mirtina sankryža (kart.). N14. 
03:45 „Nikonovas ir Ko“ (13) (kart.). N-7. 
04:35 „Nikonovas ir Ko“ (14) (kart.). N-7.

Šeštadienis, kovo 4 d. 
06:15 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(7) (kart.). N-7. 07:10 „Diagnozė - žmog-
žudystė“ (8) (kart.). N-7. 08:05 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (9) (kart.). N-7. 09:00 
Autopilotas. 09:30 Apie žūklę. 10:00 
„Blogas šuo!“ (1). 11:00 Galiūnų čempi-
onų lyga. Vokietija. 12:10 Savaitės kri-
minalai (kart.). N-7. 12:40 „Vanity Fair. 
Visiškai slaptai“ (1) (kart.). N-7. 13:35 
„Džuna“ (2) (kart.). 14:45 Gyvenimiš-
kos istorijos. 15:45 „Kas žudikas?“ (16) 
(Who’s the Killer?). N-7. 2016 m. Rea-
lybės dokumentika. Prancūzija. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 „Pa-
skutinis faras“ (14). N-7. 19:00 „Ponas 
Bynas“ (10). N-7. 19:30 Muzikinis iššū-
kis. 21:30 MANO HEROJUS Grėsmin-
ga žemė. N14. 23:35 AŠTRUS KINAS 
Mirties motelis. S. 01:15 „Dalasas“ (13) 
(kart.). N-7. 02:05 „Dalasas“ (14) (kart.). 
N-7. 02:55 Muzikinis iššūkis (kart.). 
04:30 „Blogas šuo!“ (1) (kart.).

Sekmadienis, kovo 5 d. 
06:30 Galiūnų čempionų lyga. Vo-

kietija (kart.). 07:30 Sveikatos kodas. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 „Viena 
už visus“ (123). N-7. 09:35 „Viena už 
visus“ (124). N-7. 10:10 „Blogas šuo!“ 
(2). 11:10 „Džekas Hana kviečia į gam-
tą“ (29). 11:40 „Džekas Hana kviečia į 
gamtą“ (30). 12:10 „Džekas Hana kvie-
čia į gamtą“ (31). 12:45 „Džekas Hana 
kviečia į gamtą“ (32). 13:15 Sveikini-
mai. 15:50 „Kas žudikas? Baudžiamo-
sios bylos“ (19). N-7. 16:55 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:00 „Paskutinis fa-
ras“ (15). N-7. 19:00 „Ponas Bynas“ 
(11). N-7. 19:30 „Ekstrasensų mūšis“ 
(5). N-7. 21:30 Ne anyta, o monstras. 
N-7. 23:35 „PREMJERA Sekso magis-
trai“ (1). N14. 00:40 „PREMJERA Sek-
so magistrai“ (2). N14. 01:45 Grėsminga 
žemė (kart.). N14. 03:25 Mirties motelis 
(kart.). S. 04:45 „Blogas šuo!“ (2) (kart.).
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Neįgalieji  
pasaulyje

Margame angliško trans-
porto sraute baltas auto-
busas – viena iš daugelio 
spalvotų mašinų. Jei kas 
ir pastebi mokyklinę sim-
boliką ant tokio autobu-
so šono, kažin, ar pagal-
voja, kad jis koks ypatin-
gas. Ar maža mokyklinių 
autobusiukų? Vis dėlto 
šis – ypatingas, nes veža 
ypatingus moksleivius.

Alytaus regione pradėta teik-
ti nemokama laikino atokvėpio  
paslauga. Ji skirta asmenims ir 
šeimoms, auginančioms ar glo-
bojančioms vaiką, turintį nega-
lią, ar besirūpinantiems proto 
ir (ar) psichikos negalią turin-
čiu suaugusiuoju. Šią paslaugą 
teikia Alytaus miesto socialinių 
paslaugų centras.  

Laikino atokvėpio paslauga 
teikiama tais atvejais, kada tėvai 
ar globėjai išvyksta atostogauti, 
suserga, turi atlikti skubius žemės 
ūkio sezoninius darbus, važiuo-
ja į komandiruotę ir pan. Laikino 
atokvėpio paslauga teikiama arba 
kliento namuose, arba paslaugos 
teikėjo patalpose, kurios artimos 
namų aplinkai.

Pirmieji keturi klientai de-
šimt dienų jau gyveno Alytaus 
miesto socialinių paslaugų cen-
tro patalpose. Jie apie suteiktą 
pagalbą atsiliepė teigiamai. Kai 
kurie globojamieji panoro net 
dar ilgiau pabūti su darbuoto-
jais. O juos globojantys asmenys 
sakė, kad tokia pagalba labai rei-
kalinga ir seniai laukta.

Laikino atokvėpio paslaugą 
netolimoje ateityje turės galimy-
bę gauti dešimties Lietuvos regi-
onų asmenys bei šeimos. Be to, 
planuose – ir atvejo vadybos pa-
slauga tėvams, kurių vaikui pirmą 
kartą buvo nustatyta proto ir (ar) 
psichikos negalia, bei apsaugoto 
būsto paslauga suaugusiesiems, 
turintiems psichikos negalią.

Pradėta teikti atokvėpio paslauga
Tinklalapyje alytausgidas.lt rašoma apie naują paslaugą Aly-
taus gyventojams. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Baltas autobusas 
Anglijos miestuose. 

Kam jis skirtas?

Antrus metus tarptautiniame 
projekte „Ready for our lives“ 
(liet. „Pasiruošę gyvenimui“) 
dalyvaujanti Kėdainių Šviesioji 
gimnazija sulaukė neeilinių sve-
čių. Į Kėdainius atvyko mokslei-
vių ir pedagogų delegacija iš še-
šių užsienio šalių – Turkijos, Ita-
lijos, Portugalijos, Slovėnijos, Če-
kijos ir kaimyninės Latvijos.  

Kėdainiečiai, kaip ir kiti šio 
projekto dalyviai, jau viešėjo 
Portugalijoje, Turkijoje ir Slo-
vėnijoje. Lietuva yra ketvirto-
ji projekto stotelė. Šviesiosios 
gimnazijos mokytojas ir moks-
leivis nukeliaus į Italiją ir Čeki-
ją, Portugaliją.

Kiekviena šalis šiame projekte 
nagrinėja vis kitą problemą. Lie-
tuvai, kuriai atstovauja Šviesioji 
gimnazija, skirta tema – neįgalių-
jų integravimas į darbo rinką. Kė-
dainių Šviesiosios gimnazijos ko-
ordinatorė šiame projekte Gitana 
Kaupienė sakė, kad neįgaliuosius 
integruojant į darbo rinką Lietu-
voje yra tikrai prasta padėtis. O 
Slovėnijoje ir Italijoje, jeigu darb-
davys nesamdo neįgaliųjų, jis mo-
ka baudas, mat kiekviena įmonė 
turi nustatytas kvotas. 

Pedagogė teigia, kad moks-
leiviai kūrybinių dirbtuvių me-
tu sugalvoja labai genialių idėjų. 
„Slovėnijoje moksleiviai grupelė-
se kūrė verslo planus. Viena ko-
manda sugalvojo tušinuką, kuris 

kalba, tam, kad juo galėtų rašyti 
aklieji. Kitos komandos galvojo 
apie mobiliąsias aplikacijas. 

Svetingai užsieniečius pasiti-
kusi Šviesiosios gimnazijos ben-
druomenė ne tik paruošė prista-
tymą ir kūrybines dirbtuvėles 
neįgaliųjų žmonių įdarbinimo te-
matika. Gausi septynių tautų de-
legacija lankėsi Seime, kur daly-
vavo susitikime su Seimo nariu 
Justu Džiugeliu, su Lietuvos pa-
pročiais pažindinosi gimnazijoje 
surengtoje etnografinėje vakaro-
nėje. Numatytas vizitas ir akcinė-
je bendrovėje „Lifosa“. 

„Seime ypač daug diskutavo-
me apie neįgalių mokinių socia-
linę atskirtį, pasidalijome pa-
tirtimis su svečiais iš užsienio 
šalių. Deja, Lietuva tikrai nega-
li pasidžiaugti esama padėtimi. 
Tik kai kuriose šalies mokyklo-
se vienoje klasėje mokosi tiek 
sveiki, tiek fizinę negalią turin-
tis vaikai. Galbūt todėl visuome-
nė nėra tolerantiška, galbūt to-
dėl mes tarsi bijome kitokių: ne-
augame kartu, nesuprantame jų. 
Gaila, kadangi neįgalūs vaikai – 
lygiai tokie patys: jiems reikia 
bendravimo, meilės ir dėmesio. 
J. Džiugelis akcentavo, kad di-
džiausia jo misija Seime – pa-
dėti įstatymais numatyta tvar-
ka užtikrinti neįgaliųjų inkliuzi-
nio ugdymo kokybę“, – pasakojo 
G. Kaupienė. 

Šviesiojoje gimnazijoje – septynių  
tautų projektas

Justina Šveikytė tinklalapyje www.rinkosaikste.lt rašo apie tarp-
tautinį projektą, kuriame dėmesio skirta ir neįgaliųjų įdarbinimui. 

Lietuvos parolimpinis komite-
tas praneša, kad pirmą kar-

tą mūsų šalies neįgaliųjų sporto 
istorijoje pasaulio taurės varžy-
bose ir pasaulio čempionate da-
lyvavo bobslėjaus sporto šakos 
atstovas.

Į šias įspūdingas, pasaulio 
sporto aistruolių pamėgtas var-
žybas mūsų šalies sportininkas 
Jurijus Savickis vyko kartu su 

patyrusiais, aukščiausius ap-
dovanojimus neretai iškovojan-
čios kaimynės Latvijos bobslė-
jininkais. Prieš varžybas spor-
tininkams buvo organizuotos 
mokomosios treniruočių sto-
vyklos, jose buvo galima išban-
dyti trasas.

Sausio mėnesį pasaulio tau-
rės trasą Norvegijos mieste Li-
lehameryje J. Savickis įveikė  

19-tas. Vėliau Vokietijoje, Ober-
hofe, mūsų šalies sportininkas 
užėmė 16 vietą. 

Šveicarijos Sankt Morico 
mieste vasario mėnesį vykusia-
me pasaulio čempionate ledine 
trasa 5.98 sek. atskriejęs vėliau 
už I vietą laimėjusį latvį Arturą 
Klotą (4:58.86), J. Savickis iško-
vojo 12 vietą.

„Bičiulystės“ inf. 

Nauja sporto šaka – 
bobslėjus 

Neįgaliųjų  
sportas

Linksma, bet saugi 
kelionė

Baltais autobusais į mokyklas 
vežami negalią turintys mokslei-
viai. Neįgaliesiems nelengva pa-
siekti mokyklas, todėl valstybė 
įsipareigojo nemokamai ir sau-
giai juos ten nuvežti. Kiekviena-
me Anglijos didmiestyje kas rytą 
dešimtys baltų autobusų išrieda 
į gatves ir suka įprastu maršrutu 
nuo vienų namų prie kitų. Paima 
iš namų neįgalius vaikus ir prista-
to į mokyklą. Nuo durų iki durų. 

Pastabus praeivis gali spėti 
nustebti, jei žvilgters pro balto 
autobuso langus. Kai kurie vaikai 
sėdi vežimėliuose, yra net gulin-
čių. Net jei kai kurie moksleiviai 
patys įlipa į autobusą, atsisėdę jie 
nerimsta – pliaukši delnais, su-
kioja į visas puses galvą ar keistai 
šūkčioja. Visi jie vyksta mokytis.

Mokosi pagal galimybes
Neįgalūs vaikai vežami į įvai-

rias mokyklas, ne tik specialią-
sias. Tarp jų yra vaikų ir su len-
gvomis, ir su labai sunkiomis 
negaliomis. Visi mokosi pagal 
savo galimybes. O tėvai gali bū-
ti ramūs: per dieną vaikams ne-
nutiks nieko blogo, jie atidžiai 
prižiūrimi. Beje, specialiosiose 
mokyklose ne tik mokomasi, bet 
dar vyksta reabilitacinės praty-
bos. Vakare vaikai tikrai turi ką 
papasakoti!  

Negalios labai įvairios, todėl 
ir dėmesio reikalauja vis kito-
kio. Baltu autobusu į mokyklą 

keliauja ir tradicinėje mokyklo-
je besimokantys vaikai su autiz-
mo požymiais. Jie galėtų vykti 
ir miesto autobusu, tačiau esa-
ma rizikos. Miesto transporte – 
daug žmonių, ten triukšmauja-
ma, stumdomasi. Tai vaikams 
gali sukelti agresijos priepuolį. 

Taisyklės labai palankios 
vaikams su negalia
Vaikų su autizmo požymiais 

tėvai turi daugiau teisių dėl 
transporto. Jie gali gauti paramą, 
jei nutars patys vežioti vaikus į 
mokyklą nuosavu automobiliu. 
Tiesa, esama biurokratizmo. Rei-
kia surinkti įrodymus, kad vaikas 
neįstengs suvaldyti savo emoci-
jų tradiciniame miesto autobuse. 
Ryžtingai nusiteikę tėvai tai įro-
do ir gauna kompensaciją.

Jei kai kurios angliškos taisyk-
lės kelia nuostabą, reikia prisi-
minti: Anglijoje vaikas su oficia-
liai patvirtinta negalia turi tokią 
pačią teisę mokytis, kaip ir svei-
ki vaikai. Turi teisę į nemokamą 
ir saugią mokyklą. Joje neįgalaus 
vaiko laukia asistentas, kuris pa-
deda nepražūti mokyklos kasdie-
nybėje ir kartu eina mokslo keliu.

Saugo nuo pavojų
Ten, kur daug vaikų, atsitinka 

visko. Kiekviena mokykla tvar-
kosi kaip išmano. Kartais neįga-
lūs vaikai suburiami į nedideles 
grupes, kad jiems būtų lengviau 
mokytis. Netgi įrengiamos jau-
kios patalpėlės, kur greitai už-
siplieskiantys ir nesivaldantys 
vaikai gali mažumėlę pabūti ir 
apsiraminti.

Pavojingų situacijų gali kilti 
bet kurią minutę. Reikia saugoti 
neįgalius vaikus vieną nuo kito, 
reikia žiūrėti, kad nesugalvotų 
atakuoti sveiki vaikai. Visi inci-
dentai atidžiai ištiriami.

Jokios diskriminacijos
Labai žiūrima, kad neįgalūs 

vaikai nebūtų diskriminuojami. 

Jei į vieną vietą mokykloje preten-
duos sveikas ir neįgalus vaikas, 
būtent pastarąjį priims į mokyklą.

Be abejo, vaikas negali būti 
nepriimtas į mokyklą dėl nega-
lios. Sukurta tokia tvarka, kad 
mokyklos suinteresuotos rūpin-
tis neįgaliais vaikais – jos gauna 
nemažą papildomą finansavi-
mą, taip pat ir lėšų asistentų al-
goms. Jei tėvai pasiskųstų mies-
to valdžiai, iškiltų pavojus finan-
savimui.

Būna ir kitaip
Samaroje (Rusija) pernai re-

organizavo aklųjų ir silpnaregių 
mokyklos-internato veiklą. Ka-
dangi stigo lėšų, paskelbė, kad 
bendrabutis veiks tik darbo die-
nomis. Ne vienam vaikui ši per-
tvarka reiškė katastrofą. Jei sa-
vaitgalį neleidžiama būti ben-
drabutyje, vadinasi, penktadie-
nio vakare visi jie turi išvykti į 
namus, neretai – labai toli.

Pastaruoju metu iš Rusijos 
ateina labai daug liūdnų nau-
jienų. Dėl skylėto biudžeto dau-
giausia kenčia tie, kurie patys ne-
gali apsiginti. Minėtos mokyklos 
vadovai vykdė gautą nurodymą 
taupyti pinigus ir nesuko galvos, 
kaip tie neįgalūs vaikai pasieks 
namus, ar turės pinigų autobu-
sui. Laimė, įsikišo žurnalistai. 
Vienas iš jų kartu su vienuolik-
toke Ksiuša penktadienį išvyko 
į jos namus – Mazos gyvenvietę, 
kuri yra už 200 kilometrų nuo 
Samaros. Kelionėje jie praleido 
12 valandų. Neįgali mergaitė na-
mus pasiekė visai išsekusi.

Reportažas turėjo labai tei-
giamą poveikį. Mokyklos vado-
vybė buvo priversta atšaukti ne-
humanišką draudimą likti savait-
galiais bendrabutyje. Neįgaliems 
vaikams nebereikės trenktis au-
tobusais daugelį kilometrų.

Rasta labai paprasta išeitis: 
iš Samaros kilę moksleiviai, jei 
norės, galės savaitgaliais grįžti 
pas tėvus, o iš toliau atvykusie-
ji liks bendrabutyje su virėju ir 
auk lėtoju. Stebina, jog turėjo kil-
ti skandalas, pasiekęs net Mas-
kvą, kad pedagogai (!) imtų gal-
voti, kaip pasielgti, kad nenu-
kentėtų vaikų interesai. Beje, jie 
kurį laiką dar veidmainiavo, kad 
vaikai visai neprieštarauja dėl 
šitos pertvarkos, ir tik prirem-
ti įrodymų ir tėvų paaiškinimų 
panaikino įsakymą penktadie-
nį užrakinti bendrabučio duris.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita Balikienė

       Sveikiname
Sveikiname vasario mėnesį gimtadienius šventusius 

Birštono savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininkę  
Julę Senavaitienę, Alytaus rajono neįgaliųjų draugijos  
pirmininkę Marytę Bernatavičienę, Ignalinos rajono  
neįgaliųjų draugijos pirmininkę Reginą Slabadienę, Kupiškio  
rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkę Bronę Kaleinikovienę,  
Kauno rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkę Lidiją Morkūnienę,  
Palangos neįgaliųjų draugijos pirmininką Antaną Šiupinį. 

Linkime Jums kantrybės ir atkaklumo, nuo kurių išnyksta  
sunkumai ir dingsta kliūtys.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija 
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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“.

Mylėti ir laukti niekada 
nevėlu

Buitis ir būtis 
Maži vaikučiai į sapną grimzta,
Būtis – į būtį.
Mama juos glosto, pati nurimsta,
Bet nuolat budi.

Ant sienos herbą apšviečia mėnuo
Tarsi šventovėj.
Trumpėja naktys, ilgėja dienos – 
Vietoj nestovi.

Mama dar kartą bučiuoja veidus
Mažų vaikučių.
Ji savo širdį visą atskleidus 
Buičiai ir būčiai.

Namus gi saugo – žengia per slenkstį,
Laimina duoną.
Ji gali žolei net nusilenkti,
Lauko aguonai.

Buitis į būtį tyliai panyra
Kiekvieną kartą.
Smagus vaikučių juokas pabyra
Ties ryto vartais. 

Undinės
Liepos naktelė
Rami be vėjo.
Mariose žalios
Undinės ėjo

Gintaro rinkti – 
Kaip ašarėlių.
Mėnulis slinko 
Tarp debesėlių.

Saulės brolelis, 
Kaip žmonės kalba.
Vienas jo kelias 
Per žalią kalvą –

Mūsų žemelę,
Kuri visatoj 
Tarsi žvaigždelė
Tikriausiai matos.

Dangus – linelio 
Mėlynas žiedas.
Liepos naktelė.
Undinių pėdos

Geltam smėlely
Liko įmintos,
Kai šios mergelės
Gintarą rinko.

Sužeista širdis
Širdyje tikra dykuma,
Ir joje nežydi rožės.
Gal todėl taip liūdna man,
O pasaulį visą užgožia

Ilgesys tų svaigių dienų,
Kai gyvenimas upėm sruvo.
Dar gerai, kad kol kas einu,
Nors labai skaudus buvo spjūvis.

Jis pataikė į širdį tada
Ir sužeidęs ją man paliko.
Palaiminga ta valanda,
Kai džiaugsmų ir skausmų po lygiai.

Ieškau to, ką seniai praradau,
Nors galėjau gi patausoti.
Bet atėjo niūrus ruduo
Kaip kadais traukinys į stotį.

Man atrodė, dar per anksti
Palieku namus ant kalnelio.
Kas prinokusius obuolius skins
Ir palengvins klajūno dalią?

Liūdnos eilės
Mano eilės tapo liūdnos.
Gedulo skaras jos ryši.
Negirdėti smuikų, būgnų.
Nežinau, prie jų ar grįšiu. 

Debesys, pakilęs vėjas
Liepos kaitrą išgaišino.
Gal truputį patylėjęs
Dar pakelsiu taurę vyno

Aš už tuos, kuriems nestinga
Talento ir įkvėpimo.
Tegu būna jie laimingi 
Ir skambiau eiliuoti ima. 

Metų skaičiavimas
Naktį lijo lietus 
Ir blyksėjo žaibai.
Skaičiavai tu metus –
Gal rimtai, gal žaidei.

Kiek jų buvo – dabar 
Pasakyt negali. 
Nesugrįš jie atgal
Iškeliavę toli.

Vytautas VitkŪnas 
Vilnius

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Gyvenimo pabaigoje būsime tei-
siami pagal tai, kiek mylėjome.

J. De la Kruzas

Tokia baltuma. Lyg nieka-
da nebuvo nei suodžių, nei pur-
vo. Į dienos klonį leidžiasi vaka-
ras. Horizonte dega saulėlydžio 
ugnys. Sapnų paukštis ištiesia 
sparnus ir leidžiasi į žmogaus 
miegą, sapnus. Bičiuli mielas, 
džiaukis – dar vieną dieną pra-
gyvenai. Stengeisi pabėgti nuo 
sunkių minčių, nuo žinojimo, 
kad lengviau nebus. Kartais kol 
tu, žmogau, blaškaisi po nakties 
sapnus, atėjęs rytas išsklaido 
visus nakties ūkus. Po nelengvų 
ryto buities apeigų grįžti prie va-
kar sakytų žodžių: „Ko šiandien 
padaryti, parašyti nespėjau, pa-
darysiu rytoj.“ 

Bet negali žinoti, kas laukia 
ryt. Šiandien žinai, kad gyveni. 
Mintis į popieriaus lapą keliu. 
Pinasi raidės ir žodžiai. Rašiau 
taip seniai! Mąstau, kas pro šalį 
praėjo, nors duota buvo man. Pa-
imti nemokėjau, o gal ir nespė-
jau, Aukščiausiojo neišprašiau.

Per baltą sniegą vasaris 
brenda. Laikas kol kas dar ma-

Nusprendžiau papasakoti is-
toriją, kuri mane sujaudi-

no. Labai myliu gyvūnus, jų mū-
sų namuose niekada netrūks-
ta. Šį kartą nustebino šuniukas 
ir katytė. Draugauti gali ne tik 
žmonės...

Dvi mažylės: Pupa ir Murka 
mūsų namuose atsirado pavasa-
rį, beveik vienu metu. Mažą ka-
tytę pamestinukę namo parne-
šė tuo metu atostogavusi duk-
ra, ji ir slaugė, ir maitino. Neti-
kėjau, kad pavyks atgaivinti, ta-
čiau netrukus katė jau lakstė po 
namus. Kalytę Pupą padovanojo 
draugė – mūsų šunelis jau kurį 
laiką sunkiai sirgo, tad gailėda-
mi nusprendėme jį užmigdyti. 
Ką gi, mažiau kentės...

Gyvūnėliai susidraugavo 
labai greitai. Lakė iš vieno du-
benėlio, susiglaudusios mie-
gojo kampe, linksmai, eibių 
prikrėsdamos, lakstė po visus 
namus, žaidė kieme. Apraišio-
jau vartus, kad į gatvę neištrūk-
tų, nes ankstesnį mūsų šunelį 
partrenkė mašina. Visi džiau-
gėmės savo augintinėmis ir jų 
draugyste. 

Tačiau augant bendravimas 
ėmė silpnėti. Pupa supykusi 
įvydavo Murką į obelį ir sėdė-
dama po ja neleisdavo išlipti. O 
kai Pupą pririšdavome prie bū-
dos (kartais ji tikrai per daug 

no. Mano minutė ši. Aš nežinau, 
kas į ją taikosi. Gal džiaugsmo 
pliūpsnis, gal nebūtis. Tikėti 
reikia. Viskas išeis į gerą. Žiū-
rėk, kaip ryškiai matosi žvaigž-
dė vakarinė.

Tik perženk slenkstį nevil-
ties. Gyvenimas ranką tau išties 
ir patikėsi, kad yra žemėje tai, 
dėl ko gyventi verta.

Bičiuli, mes su tavim taip se-
niai kalbėjom! Daug metų jau 
praėjo. Klausi, ką veikiu? Dažnai 
žiūriu į įrėmintą pasaulį – langą. 
Deja, jau niekada nebesutinku 
boružėlės. Jai plastikas netinka. 
O šiaip – mąstau. Skaičiau, kad 
garsus italų filmų kūrėjas Fre-
derikas Felinis, septynerius me-
tus negavęs iš valstybės lėšų, ne-
statė filmų. Kai paklausė jo: „Ką 
per tuos metus veikei?“, atsakė: 
„Stovėjau gatvės kampe, pasau-
lį stebėjau.“

Taigi... Būna ir genijams vi-
saip.

Mano, o gal ir tavo pasaulio 
stebėjimas kitoks. Tik reikia per-
žengti slenkstį, mintis perkelti 
per jį ir atsivers tau nežinomos 
gyvenimo paslapties klodai.

Džiaugiuosi, kad vyrauja ruti-

na. Pokyčiams nėra jėgų. Pasuku 
galvą, apsidairau, niekas nepasi-
keitę: stalas, paveikslai keli – tai, 
kas metų metais kabojo, stovėjo. 
Tik mažytis džiaugsmas – pražy-
do ant palangės balta orchidėja.

Įkvepiu oro. Jaučiu, kažkas 
pečius spaudžia. 

Girdžiu:
– Aš tavo būtis. 
– Prašau, pasakyk, kodėl taip 

skaudžiai?
Ji nieko neatsakius nuėjo, o 

gal manęs nemylėjo.
Diena į vakarą eina. Širdis lyg 

laukas suartas. Saulėje akme-
nys švyti. Mintyse dar žodis ne-
tartas.

Žmogau, atsigręžk – geru-
mu ir meile kaip saule sušildyk. 
Mylėti ir laukti niekada nevėlu. 
Kas atiduota – sugrįžta. Juk tiek 
nedaug žmogui reikia. Už žodį, 
laiku pasakytą, kuris gal pakė-
lė, kaip padėką iš virpančių ran-
kų gauni žiemą pražydusią gėlę.

Pamąstai, gal ne veltui žody-
je ieškojai savo gyvenimo pras-
mės... Kad nebūtume nuteisti, 
jog per mažai mylėjome.

stefanija FeDUlaitė
Panevėžys

išdykaudavo), Murka slankio-
davo aplink ir piktai purkštau-
davo. Bet labiausiai viena kitai 
pavydėdavo namiškių ir kaimy-
nų vaikų dėmesio. Ypač neįga-
lios mergaitės Kamilės, kuri la-
bai mylėjo abi. Jei glosto Pupą, 
Murka pati ant rankų šoka. O 
jei dėmesys Murkai – Pupa cy-
pia iš pavydo. Kamilė stengėsi 
įtikti abiem. Murką nusinešda-
vo kur nors, kad Pupa nematy-
tų. Ir pamaitindavo atskirai. Nu-
sprendėme, kad draugystei atėjo 
galas ir nieko čia nebepadarysi, 
tačiau visai netikėtai supratome, 
kad taip nėra. 

Tvarkiausi namie. Sūnus at-
ėjo man padėti. Mūsų teritorija 
nedidelė, tačiau darbo vis su-
sirandu. Pupą pririšome, nes 
lakstė nuo vieno prie kito ir pai-
niojosi po kojomis. Žinoma, jai 
tai labai nepatiko. Na, o Murka, 
kaip visada, slankiojo aplinkui. 
Iš kažkur atsiradęs didžiulis ka-
tinas staiga puolė Murką, o ši, 
matyt, nieko geresnio nesugal-
vojusi, pasislėpė Pupos būdoje. 
Keisčiausia tai, kad Pupa ramiai 
leido jai tai padaryti, o tada įnir-
tingai puolė svetimą katiną, šis 
kuo greičiausiai smuko pro var-
tus. Murka išlindo, apsidairė ir 
išdidžiai nupėdino per kiemą. 
Pupa ir vėl jos nelietė. Mus tai 
pradžiugino. Vakare papasako-

jau Kamilei, jai tai buvo geriau-
sia naujiena. Tiesa, Murka ne-
ilgai ištvėrė be nuotykių: pasi-
gavo drugelį ir tol tampė, mė-
tė, kol nukankino. Šį kartą net 
Kamilei nepakluso – ji labai no-
rėjo drugelį išgelbėti. Raminau 
nusiminusią Kamilę – papasa-
kojau apie tai, kad katės mėgs-
ta medžioti, kad toks jų gyveni-
mo būdas, o kadangi prie mūsų 
verandos yra kregždžių lizde-
lis, susitarėme, kad Kamilė, kai 
turės laiko, padės man saugoti 
kregždutes...

Na, o mūsų augintiniai tik-
riausiai draugaus ir toliau. 

Rima Danylienė
Radviliškis 

Gyvūnų draugystė
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