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Valstybė draus ir neįgalius vaikus 
prižiūrinčius artimuosius

Integracijos keliu

Lietuvos neįgaliųjų draugija 
(LND), atlikdama dar vieną 
Neįgaliųjų reikalų departa-
mento užsakytą tyrimą, ap-
klausė tūkstantį skirtinguose 
šalies regionuose gyvenančių 
įvairią negalią turinčių res-
pondentų – siekė išsiaiškin-
ti, ar prieinama jų individu-
alius specialiuosius poreikius 
atitinkanti pagalba, ar ji tin-
kama ir efektyvi. 

Tūkstančiai negalią turin-
čius vaikus prižiūrinčių ma-
mų gali lengviau atsikvėp-
ti – nuo kitų metų ir jos bus 
draudžiamos valstybės lėšo-
mis. Seimas priėmė įstaty-
mo pakeitimus, kurie numa-
to, kad šiuos vaikus prižiū-
rintis vienas iš tėvų garanti-
jų nepraras ir tada, jei dirbs 
nepilnu krūviu. 

Tolerancijos link

Ramu dėl ateities
Gvidos Skromanienės sū-

nus Danielius gimė neišnešio-
tas, 27 savaičių. Buvo pažeistos 
vaiko smegenys. To pasekmės – 
sutrikusi vaiko raida. Jis nekal-
ba, pats nepavalgo... Anksčiau 
ir vaikščiojo sunkiai – vis atsi-
trenkdavo į sieną. Vaikui nusta-
tytas nuolatinės priežiūros (pa-
galbos) poreikis. 

Šiuo metu Danielius lan-
ko darželį, todėl mama iki pie
tų gali dirbti (dirba mokyklo-
je 0,8 etato). Bet ji jau galvoja 
apie kitus metus, kai sūnus eis 
į pirmą klasę. Moteris sako tu-
rėsianti išeiti iš darbo, nes jau 
dabar įsivaizduoja, kad bus rū-
pesčių su sūnumi – jam reikės 

daugiau reabilitacijos, pagalbos. 
Šeima svarsto, kad gali tekti sū-
nų vežioti į specialiąją mokyklą 
Šiauliuose ar Kaune. G. Skro-
manienė sako norinti, kad sū-
nus būtų visapusiškai lavina-
mas. Jis pažįsta raides, skaičius, 
tačiau nekalba. Galbūt suteikus 
tinkamą pagalbą įvyktų stebuk
las – Danielius prakalbėtų, ge-
riau savimi pasirūpintų. Mote-
ris sako, kad darželyje didesnių 
problemų nekyla – nuo antrų 
metų jam buvo skirta padėjėja. 
Juk jis nei pavalgo pats, nei tu-
aleto reikalais pasirūpina. Da-
bar ir auklėtojos, ir šeiminin-
kėlės patenkintos. 

Mamai nerimą kelią jos pa-
čios socialinis statusas. Ji džiau-
giasi, kad turi rūpestingą vyrą, 
todėl šeima nepražūtų, jei žmo-
na ir nedirbtų, tačiau reikia gal-
voti ir apie ateitį. G. Skromanie-
nė sako pažįstanti vieną šeimą, 
kur mama jau 25 metus slaugo 
dukrą. „Neįsivaizduoju, kaip jai 
toliau gyventi, nesukaupus jo-
kios pensijos“, – sako Gvida. Ji 
džiaugiasi, kad Seimas priėmė 

Justo Džiugelio inicijuotą įsta-
tymo pataisą, kuria numatoma, 
kad tokius, kaip jos, vaikus au-
ginančios mamos taip pat būtų 
draudžiamos valstybės lėšomis.  

(nukelta į 3 psl.)

Gvida Skromanienė džiaugiasi, kad įstatymo pataisos leis jai be streso rūpintis sūnumi.  

Tyrimas apėmė daugelį 
sričių

„Šiuolaikinės pagalbos neį-
galiesiems tikslas – kiek įmano-
ma labiau įgalinti neįgaliuosius, 
sudaryti jiems galimybes tapti 
savarankiškesniems, pasirūpinti 
savimi ir savo gyvenimu“, – pa-
brėžė tyrimą pristačiusi LND tei-
sininkė Evelina Kelmelienė. Pa-
sak jos, atliekant šį tyrimą siek-
ta išsiaiškinti Lietuvos neįgalių-
jų nuomonę, ar jiems prieinamos 
individualius specialiuosius po-
reikius tenkinančios paslaugos; 
nustatyti, ar šios paslaugos yra 
tinkamos; ištirti, ar, neįgaliųjų 
nuomone, jos efektyvios (koky-
biškos). Taip pat norėta numaty-
ti priemones specialiųjų poreikių 
prieinamumui ir kokybei gerinti. 

24 šalies miestuose ir rajo-
nuose vykdytas apklausas pa-
dėjo atlikti juose veikiančios 
LND asocijuotos narės – neįga-
liųjų draugijos. Tyrime dalyva-
vo 1000 respondentų: 52 proc. 
moterų ir 48 proc. negalią turin-
čių vyrų. Apie pusė responden-

tų buvo vyresni nei 55 m., apie 
du trečdalius turėjo vidurinį iš-
silavinimą ar profesinę kvalifi-
kaciją, beveik 24 proc. – aukš-
tesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą. 
76,1 proc. apklausoje dalyvavu-
sių neįgaliųjų – darbingi. Dau-
giausia respondentų turi 30–40 

proc. darbingumą (35,1 proc.), 
17,1 proc. nustatytas 0–25 proc. 
ir 23,9 proc. – 45–55 proc. dar-
bingumas. Klausimyną sudarė 
daugiau kaip 80 klausimų, api-
mančių įvairias sritis: aprūpini-
mą medicininės ir techninės pa-
galbos priemonėmis, būsto pri-

taikymą, individualią pagalbą ir 
paslaugas namuose, dienos cen-
truose, sveikatos priežiūros, re-
abilitacijos ir slaugos paslaugas, 
pagalbą siekiant užimtumo, iš-
silavinimo, organizuojant lais-
valaikį ir pan. 

(nukelta į 5 psl.)

Lietuvos neįgaliųjų draugijos teisininkės Evelinos Kelmelienės (kairėje) pristatytas tyrimas, ypač jo dalis apie aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis, 
sukėlė nemažai diskusijų.
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�� „Bičiulystei“ laiškelį at-
siuntęs Marius Glinskas 
papasakojo, kur energijos 
semiasi jonaviečiai. 

Jonavos rajono neįga-
liųjų draugijos nariai no-
riai lanko sveikatingumo 
užsiėmimus, kuriuos jo-
naviečiams siūlo naujasis 
sporto klubas „Sporto le-
gionas“. Įsitraukę į klubo 
administracijos sumany-
tą projektą, neįgalieji čia 
nemokamai mankštinasi, 
pasikaitina pirtyje, atsi-
palaiduoja sanatorijos pa-
togumams prilygstančioje 
sūkurinėje vonioje. 

Kol kas užsiėmimai 
vyksta kartą per savaitę. 
Savivaldybės tarybos po-
sėdyje rajono valdžiai nu-
tarus padidinti projekto fi-
nansavimą, atrodo, atsiras 

Pratimai geriau nei tabletės

galimybė lankyti klubą du 
kartus. Prieš dvejus metus 
pastatyto ir šiuolaikiškai 
įrengto pastato direktorius 
Remigijus Jankauskas tiki-

na, kad tiek mūsų draugijos 
nariai, tiek silpnaregiai ar 
kurtieji čia nestokos koky-
biškų paslaugų savo kūnui 
ir dvasiai atgaivinti. Kine-

zeterapeutė Agnė Petkevi-
čienė grupei ir individualiai 
parenka pratimų komplek-
są, kuris, anot lankančių-
jų, veikia geriau nei vaistai.

Jonavos neįgalieji patenkinti, kad gali sveikatą stiprinti baseine. 

Jonava:

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Tai atsitiko vidurvasarį Trakuose. Eidamas tiltu iš 
salos pažvelgiau į dangų ir apstulbau: aplink saulę vi-
somis vaivorykštės spalvomis spindėjo vainikas. „Ha-
las“ – prisiminiau dar per astronomijos pamokas iš-
moktą gamtos reiškinio pavadinimą. Vos ne šimtme-
tis pragyventas, o šį gamtos stebuklą pamačiau pirmą 
kartą. Ant tilto žmonių buvo daug. Visi žiūrėjo į mir-
guliuojantį ežero paviršių, žaliuojančias salas, vėją 
gaudančias jachtų bures, bet niekas nežvelgė į spindu-
liuojančiu vainiku pasidabinusią saulę. Susijaudinau, 
širdis ėmė tankiau plakti. Norėjosi kreiptis į praeinan-
čius žmones ir šaukti: „Žmonės, pažvelkite į saulę ir 
pamatysite, ko dar nesate matę ir vargu ar kada nors 
pamatysite!“ Tačiau žmonės į dangų nežiūrėjo, o aš 
jaudinausi, virpėjau, kraujas virė gyslose, bet kreiptis į 
praeivius nedrįsau. Šį įvykį prisiminus man apmaudu. 
Juk tas nelemtas lietuviškas drovumas neleido dauge-
liui žmonių patirti džiaugsmą.

Lenkų žurnalistė ir rašytoja Dorata Tarakovska pa-
garsėjo knyga „Lėliukė“. Joje pasakojama apie jauną, 
pasiturinčią šiuolaikinę šeimą. Evai laukiantis, sutuok-
tiniai paruošė savo atžalai gražų kambarį ir svajojo jai 
duoti puikiausią išsilavinimą, viską, ką tik galima ge-
riausio. Tačiau realybė iš svajonių labai žiauriai pasi-
šaipė – gimė mergaitė su Dauno sindromu. 

Tai buvo skaudi neviltis, šeimoje atsirado psicho-
loginė įtampa... Labiausiai žeidė aplinkinių elgesys, jų 
nesupratingumas, šaltumas, žmonių žvilgsniai. Evai 
labiau būtų patikę, jei kas nors iš dėbsančių žmonių 
tiesiog būtų priėjęs ir tiesiai paklausęs: „Mergaitė tu-
ri Dauno sindromą?“ Tačiau tokiam veiksmui nebuvo 
nei drąsos, nei reikiamo supratimo, nei išsiauklėjimo...

Tai buvo Sakartvelyje. Saulei pasislėpus už kalnų, 
oras kiek atvėso, mes, tarptautinė jaunų žmonių kom-
panija, sėdėjome prie stalo po plačiašakiu platanu ir 
degustavome vietinės gamybos čačą. Priešais sėdinti 
mergaičiukė iš Sibiro, smalsiai žiūrėjusi į mano tuščią 
kairiąją marškinių rankovę, staiga pašoko, pribėgo ir 
apčiupinėjo. To dar nebuvo... Sutrikau, pajutau, kaip 
į veidą pliūptelėjo kraujas. Tačiau viskas įvyko taip 
greitai, natūraliai ir nuoširdžiai, kad sutrikimą greitai 
pakeitė šiltas savitarpio supratimo jausmas. Šis įvykis 
man priminė po interneto portalus keliaujančias papras-
tas, bet labai vertingas gyvenimą lengvinančias tiesas: 
„Patinka – sakyk. Nepatinka – sakyk. Ko nors ilgiesi 
– paskambink, susitik. Kas nors neaišku – klausk. No-
ri susitikti – pakviesk. Ko nors nori – paprašyk. Nori 
kad tave suprastų – paaiškink.“ 

Bendraujant su neįgaliaisiais teko matyti ir kito-
kio, nekompleksuoto, elgesio. Šviesaus atminimo Jani-
na Požėraitė privažiuoja kartą savo ratukais prie sto-
viniuojančių jaunų vyrų ir linksmai sako: „Jaučiu, kad 
šie gražūs vyrai labai nori mane įkelti į autobusą.“ Ir 
vyrai įkelia, jei reikia, užneša laiptais. Visa tai daro-
ma linksmai, su šypsena...

O bendrauti, kalbėtis mums dar reikia mokytis. 
Troleibuse, autobuse, kavinėje daugybė žmonių nebe-
moka būti be mobiliųjų prietaisų. Atrodo, kad tai jau 
aiškiai susiformavusi priklausomybė. Vis labiau pra-
dedame nevertinti ar tiesiog pamirštame patį papras-
čiausią – bendravimą akimis. Šiandien daug kas net 
nesupranta, kaip tai svarbu. Akys perteikia jausmus, 
prielankumą, meilę. Ir nesakykite, kad kitų žvilgsniai 
mums nereikalingi. 

Yra „gerai išauklėtų“ žmonių. Jie žino, kad sutikus 
žmogų reikia juo pasidomėti, paklausti, kokia sveika-
ta, kaip laikosi šeimos nariai. Tačiau sutiktasis labai 
greitai pajunta, jei atsakymu nesidomima, klausta tik 
iš mandagumo. Tai žeidžia. Reikėtų arba išsiugdy-
ti nuoširdų domėjimąsi žmonėmis, arba atsisakyti ne-
reikalingo vaidmainiavimo. Nuoširdumo nesuvaidinsi.

Bendraukime nuoširdžiai, 
drąsiai, be kompleksų

Apie tai
, 

kas jaud
ina

Ingos Kisielienės nuotr.

Anykščių rajono sa-
vivaldybė Lietuvos 

Respublikos 100mečio 
proga pagerbė 100 anykš-

tėnų, juos apdovanojo šiai 
progai sukurtais „Šimt
mečio anykštėno“ atmi-
nimo ženklais. Kandida-
tus šiam įvertinimui 2018 
metų pradžioje siūlė kraš-
to bendruomenės, visuo-
meninės institucijos. 

Savo kraštui daug nu-
veikę žmonės buvo apdo-
vanoti įvairių švenčių pro-
ga, pradedant praėjusių me-
tų liepos 6 d., baigiant šių 

metų vasario 16ąja. Šią 
dieną paskelbtame „Šim-
tmečio anykštėnų“ sąra-
še – ir neįgaliųjų atstovė – 
Anykščių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė, vi-
suomenininkė Aldona Še-
rėnienė. A. Šerėnienė Ne-
įgaliųjų draugijos pirmi-
ninke dirba daugiau nei 20 
metų. Jai vadovaujant pa-
statytas Neįgaliųjų draugi-
jos dienos centras, kur ne-

Tarp pagerbtų anykštėnų – 
ir Neįgaliųjų draugijos pirmininkė

Anykščiai:

galią turintys žmonės bu-
riasi, čia jiems teikiamos 
įvairios paslaugos. 

Ypač daug dėmesio 
Anykščiuose skiriama įvai-
rių amatų, rankdarbių mo-
kymui. Visas būrys ne-
galią turinčių anykštėnų 
yra išmokę pinti iš vyte-
lių, megzti, kurti floristi-
kos darbus, dirbti su mo-
liu ar oda. 

„Bičiulystės“ inf. 

Aldona Šerėnienė.

Daugiau galimybių gauti  
socialinį būstą

Aktualijos

Seimas priėmė Para-
mos būstui įsigyti ar iš-
sinuomoti ir Piniginės 
socialinės paramos ne-
pasiturintiems gyven-
tojams įstatymų patai-
sas, kuriomis siekiama 
savivaldybėms sudaryti 
daugiau galimybių pa-
sirūpinti teisę į socialinį 
būstą turinčiais žmo-
nėmis. Už  pagrindinio 
teisės akto pakeitimus 
balsavo 87 Seimo na-
riai, prieš – 1, susilaikė 
7 parlamentarai.

Priimtais pakeitimais 
nutarta leisti savivaldy-
bėms išsinuomoti būs-
tą iš fizinių ar juridinių 
asmenų ir pernuomoti jį 
žmonėms, kuriems reikia 
socia linio būsto.

Didžiąją dalį nuomos 
kainos savivaldybei pa-
dengtų valstybė. Iš vals-
tybės biudžeto savivaldy-
bėms bus kompensuoja-
ma 70 proc. lėšų Vilniaus 
mieste ir rajone, Kauno, 
Klaipėdos, Palangos mies-
tuose ir Neringoje, kito-
se savivaldybėse – po 80 
proc.

Pagal naujas nuostatas 

dėl socialinio būsto nuo-
mos galės kreiptis daugiau 
nedideles pajamas gaunan-
čių žmonių nei dabar, nes 
riba, iki kurios užtikrina-
ma teisė pretenduoti į tokį 
būstą, didinama 20 proc.

Įstatymų pakeitimais 
savivaldybėms nustatoma 
pareiga sumažinti sociali-
nio būsto nuomos mokes-
tį ar iš viso nuo jo atleisti 
žmones, kurių gaunamos 
pajamos asmeniui ar vie-
nam šeimos nariui per mė-
nesį neviršija 1,5 valstybės 

remiamų pajamų dydžio.
Priimtais pakeitimais 

taip pat nuspręsta nusta-
tyti, kad šeima bus laiko-
mi ne tik sutuoktiniai, bet 
ir asmenys, sudarę regis-
truotos partnerystės sutar-
tį. Šeimos nariais, nereika-
laujant teismo sprendimo, 
galės būti laikomi neįga-
lieji, gyvenantys kartu su 
savo tėvais, taip pat globė-
jai ar rūpintojai su globo-
jamais asmenimis, kuriems 
nustatyta globa ar rūpy-
ba. Taip pat šeimos nariais 

būtų laikomi ir nesusituo-
kę, savo vaikų neauginan-
tys pilnamečiai vaikai iki 
24 metų, jeigu jie mokosi 
bendrojo ugdymo, aukš-
tojoje ar profesinio moky-
mo mokykloje. Prie šeimos 
būtų priskiriami ir kartu 
gyvenantys sutuoktinių ar 
asmens tėvai, jeigu jie nu-
rodomi prašyme.

Naujos nuostatos leis 
žmonėms ar šeimoms, ku-
rios buvo išbrauktos iš pa-
ramos laukiančiųjų sąrašo 
dėl laikino pajamų padidė-
jimo, per 3 metus „sugrįž-
ti“ į šį sąrašą ir toliau lauk-
ti socialinio būsto nuomos, 
įskaitant ankstesnį laukimo 
laikotarpį.

Skiriant socialinį būs-
tą bus siekiama užtikrin-
ti, kad atskirus kambarius 
turėtų ne tik neįgalieji ar 
sunkiomis lėtinių ligų for-
momis sergantys šeimos 
nariai, bet ir skirtingų lyčių 
vyresni nei 9 metų vaikai 
ar vyresni nei 9 metų vai-
kai nuo tėvų.

Seimo priimtos patai-
sos įsigalios 2019 m. rug-
sėjo 1 d.

LRS ir „Bičiulystės“ inf. 
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Valstybė draus 
ir neįgalius vaikus 

prižiūrinčius artimuosius

Dabar ji kurį laiką gali atsidėti sū-
naus priežiūrai negalvodama, kas 
bus išėjus į pensiją. „Šis įstatymo 
pakeitimas suteikia mums, ypa-
tingus vaikus auginančioms ma-
moms, saugumą, kad jei negalė-
sim dirbti, valstybė mumis pasi-
rūpins“, – sako G. Skromanienė. 

Įstatymas gina vaikus 
prižiūrinčius artimuosius

Vasario 12 d. Seimas priėmė 
Valstybinio socialinio draudi-
mo įstatymo pakeitimą, kuria-
me numatyta, kad valstybės lė-
šomis pensijų ir nedarbo socia-
liniu draudimu draudžiami ne 
tik slaugomo, bet prižiūrimo as-
mens tėvai arba globėjai ar rū-
pintojai (vienas iš jų). 

Draudžiami tik nesukakę se-
natvės pensijos amžiaus žmo-
nės, slaugantys ar nuolat prižiū-
rintys namuose neįgalų asmenį. 
Jie draudžiami valstybės lėšomis 
tik tuo atveju, jeigu jie tuo lai-
kotarpiu neturi draudžiamųjų 
pajamų, arba jų pajamos mažes-
nės negu Vyriausybės patvirtin-
tų minimaliųjų mėnesinių algų 
suma. Jei šių asmenų draudžia-
mųjų pajamų suma mažesnė už 
Vyriausybės patvirtintų mini-
maliųjų mėnesinių algų sumą, 
draudžiami sumokant valstybės 
lėšomis trūkstamą iki atitinka-
mo laikotarpio Vyriausybės pa-
tvirtintų minimaliųjų mėnesi-
nių algų sumos socialinio drau-
dimo įmokų sumą. 

Taip pat svarbu, kad neįga-
lius asmenis prižiūrintys arti-
mieji draudžiami tik tuo atveju, 
jei negauna jiems patiems pri-
klausančios valstybinės socia-
linio draudimo pensijos, išsky-
rus valstybinę socialinio drau-
dimo našlių (maitintojo nete-

kimo) pensiją, valstybinės pen-
sijos, šalpos pensijos, socialinės 
pensijos arba šalpos pensijos už 
invalidų slaugą namuose.

Seimo Socialinių reikalų ir 
darbo komiteto duomenimis, as-
menų, kuriems nustatytas nuo-
latinės priežiūros (pagalbos) po-
reikis, šiuo metu Lietuvoje yra 
apie 57,4 tūkstančiai, iš jų vai-
kų – apie 9 tūkstančiai. 

Iki šiol kai kurios mamos 
buvo diskriminuojamos 
Šį įstatymo pakeitimą inici-

javęs Seimo narys J. Džiugelis 
mano, kad šeimos, kurių vie-
nas iš narių prižiūri savo nega-
lią turintį vaiką, iki šiol buvo 
diskriminuojamos. „Neįgalius 
artimuosius nuolat prižiūrin-
tys žmonės dažnai negali dirb-
ti visu etatu, todėl, atėjus laikui 
gauti užtarnautą pensiją, jiems 
nepakanka būtino darbo sta-
žo, – sako Seimo narys. – La-
biausiai ši problema palietė ne-
įgalius vaikus auginančias ma-
mas, kurių ne viena kreipėsi į 
mane, pasakodama tipine tapu-
sią istoriją: norėdama užsidirbti 
papildomų išgyvenimui būtinų 
pinigų motina ištrūkdavo į dar-
bą kelioms valandoms, nes vi-
sos darbo dienos dirbti negalė-
davo. O vėliau paaiškėdavo, kad 
būtent tie keli papildomi eurai 
užkerta galimybę gauti pensi-
ją, kurią, kaip moteris tikėjosi, 
užsidirbo. Tokia pati neteisybė 
nutiko ir šimtams neįgalius ar-
timuosius nuolat slaugiusių tė-
vų ar globėjų.“

Šiuos pokyčius palaiko ir 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Jelena Ivančenko: 
„Labai džiaugiuosi, kad vyksta 
taip ilgai laukti pokyčiai, kurie 
palies daugiau nei 10 tūkstan-
čių neįgalius artimuosius nuolat 
slaugančių ar prižiūrinčių žmo-
nių. Šis klausimas buvo kelia-
mas ne vienus metus, ir mes, 
kaip negalią turintiems asme-
nims atstovaujanti organizaci-
ja, dažnai sulaukdavome prašy-
mų prisidėti keičiant šią diskri-
minuojančią situaciją. Turime 
nepamiršti pasirūpinti pagalba 
šioms šeimoms ir jų integracija 
į visuomenę.“

Aurelija BABiNSKiENė 
G. Skromanienės  

asmeninio archyvo nuotr. 

Danieliui reikia daugiau dėmesio 
nei kitiems vaikams.

Kodėl šiemet dalyvaujate 
savivaldos rinkimuose? 

Dalyvauju, nes turiu pakan-
kamai potencialo, kurį būti-
na išnaudoti siekiant Klaipėdo-
je gyvenančių negalią turinčių 
žmonių gerovės. Tapusi Klaipė-
dos miesto tarybos nare įgyčiau 
daugiau galių laiku, atsakingai 
ir kompetentingai kalbėti ne-
įgaliųjų „balsu“. Turiu karčios 
patirties – dar 2017 m. rengiant 
pranešimą konferencijai „Kultū-
ros prieinamumas žmonėms su 
negalia“ teko analizuoti Klaipė-
dos miesto savivaldybės kultūros 
20172030 metų strategiją. Do-
kumentas buvo ne tik pareng-
tas, bet ir patvirtintas, tačiau ja-
me nebuvo nė vieno strateginio 
tikslo, kuriuo būtų skatinamas 
negalią turinčių žmonių daly-
vavimas kultūriniame gyveni-
me. Tai rodo, kad nepaisant net 
ir gana aktyvios opozicijos, Klai-
pėdoje vis tik stokojama supra-
timo apie neįgaliųjų įtraukties 
(ne tik į kultūros, bet ir į švieti-
mo, dalyvavimo darbo rinkoje, 
sporto ir kt. sritis) didinimo po-
reikius ir būtinybę. Miesto ta-
rybos narys dalyvauja skirtin-
gų komitetų veiklose, todėl turi 
galimybę teikti pasiūlymus. To 
ir siekiu – galimybės laiku teikti 
pasiūlymus ir argumentuotą kri-
tiką, kurti geresnes sąlygas neį-
galiesiems Klaipėdoje. 

Paminėjote kultūrą. Tačiau 
tikriausiai yra ir daugiau da-
lykų, kurie šiuo metu Klaipė-
doje trukdo negalią turintiems 
žmonėms jaustis visaverčiais 
miesto piliečiais? 

Man net nekyla abejonių, 
kad negalią turintys asmenys 
tiek Klaipėdoje, tiek ir visoje 
Lietuvoje yra visaverčiai pilie-
čiai, kuriems privalu sudaryti ly-
gias galimybes dalyvauti visuo-
menės gyvenime. Jei kuris nors 
ar kuri nors iš jų kada pasijautė 
nevisaverčiai, siūlau pasvarstyti, 
ar nebuvo pažeistos asmens tei-
sės ir paskatinti už savo teises ir 
lygias galimybes kovoti. 

Klaipėdoje gyvenantiems ne-
įgaliesiems trūksta į skirtingus 
neįgaliųjų poreikius orientuo-
tų paslaugų, aktualios įsidarbi-
nimo, kokybiško individualiųjų 
poreikių turinčių vaikų ugdymo 
problemos bendrojo ugdymo įs-
taigose, gausybė neįgaliesiems 
neprieinamų miesto vietų ir kt. 

Nuo kokių konkrečių dar-
bų pradėtumėte savo veiklą 
taryboje? 

Visuomeninio rinkimų ko-
miteto, kurio narė esu, progra-
moje numatyta užtikrinti asme-
ninio asistento paslaugą neįga-

liesiems ne tik darbo dienomis, 
bet ir savaitgaliais. Rūpinčiausi, 
kad ši programinė nuostata būtų 
įgyvendinta. Kitas siekis – ugdyti 
politikų sąmoningumą suvokiant 
neįgaliuosius ne kaip socialinės 
paramos gavėjus, bet kaip asme-
nis, kuriems būtina užtikrinti ly-
gias teises ir galimybes dalyvauti 
kultūros, švietimo, sporto, darbo 
rinkos ir kt. sektoriuose. Siekčiau 
keisti miesto socialinę politiką 
žmogaus teisių linkme. 

Šiemet kaip niekada daug 
negalią, ir aiškiai regimą, tu-
rinčių žmonių iškėlė savo kan-
didatūras į miestų, rajonų ta-
rybas. Kodėl svarbu, kad neį-
galieji dalyvautų politiniame 
gyvenime?

Šiais metais Klaipėdoje aps-
kritai daug kandidatų į miesto 
tarybą (apie 400). Iš dalies su 
tuo galime sieti ir faktą, kad tarp 
jų ir daug negalią (ne tik aiškiai 
matomą) turinčių žmonių. 

Matomą negalią turinčių 
žmonių kvietimas prisijungti 
prie vienos ar kitos politinės jė-
gos – daugialypis reiškinys. Vie-
na vertus, tokį kandidatą poli-
tinei jėgai turėti vertinga sie-
kiant potencialiems rinkėjams 
parodyti atvirumą kitonišku-
mui, įvairovei, pabrėžti sociali-
nę atsakomybę, jautrumą. Kita 
vertus, labai svarbu, kokios ne-
galią turinčio kandidato kom-
petencijos, patirtis ir net sąrašo 
numeris partijos ar visuomeni-
nio rinkimų komiteto sąraše. 
Manyčiau, kad sąrašo numeris – 
vienas iš rodiklių, ar negalią tu-
rintis žmogus politinės jėgos są-
rašuose yra tik dėl skaičiaus, ar 
vis tik dėl turimų kompetencijų.  

Atsakydama į klausimą, kuo 
svarbus negalią turinčių žmonių 
dalyvavimas politiniame gyve-
nime, noriu pasiremti prof. Jono 
Ruškaus teiginiu, kad mūsų ša-
lyje gajus socialinis nejautrumas, 
politikų ir valdininkų negebėji-
mas matyti, kad visuomenėje yra 
daugybė žmonių, turinčių įvairių 
poreikių ir negalių, kad ne visi 
gali šuoliuoti laiptais, kad daug 
žmonių rieda vežimėliais, stumia 
vaikų vežimėlius, sunkiai kelia 

kojas ir eina pasiremdami lazdo-
mis. Viliuosi ir tikiuosi, kad ne-
galią turinčių žmonių dalyvavi-
mas politikoje neatsiejamas nuo 
socialiai jautrios ir atsakingos po-
litikos kūrimo. 

Jus neretai matome atsto-
vaujant negalią turinčių žmo-
nių teisėms įvairiuose uosta-
miesčio renginiuose, tačiau ne 
visi žinome, kokia jūsų profe-
sinė veikla, patirtis. 

Šiuo metu dirbu logopede 
Klaipėdos lopšelyje darželyje 
„Puriena“. Po pietų teikiu lo-
gopedės paslaugas privačiai. As-
meninė negalios patirtis ir su-
tikti kritiškai mąstantys, įvai-
rovei atviri mokslininkai sutei-
kė tvirtą pagrindą mano moks-
liniam įdirbiui ir visuomeninei 
veiklai, kuri orientuota į nega-
lią turinčių žmonių orumo pri-
pažinimą. 2014 m. sėkmingai 
apgyniau disertaciją „Asmenų 
su negalia orumo konstravimas 
sąmoningumo ugdymosi strate-
gijomis“. Didžiuojuosi, kad di-
sertaciją mokslininkai įvertino 
ne tik kaip originalų, kokybišką 
mokslinį darbą, bet ir kaip pui-
kiausią kritinės teorijos, pilieti-
nės iniciatyvos pavyzdį. 

Aktyviai prisidedu prie neį-
galiųjų ir jų artimųjų socialinio 
dalyvavimo skatinimo visuo-
meniniais pagrindais dirbdama 
sutuoktinio vadovaujamoje VšĮ 
„Likimo laiptai“, kuri vienija 
Klaipėdos apskrityje gyvenan-
čius neįgaliuosius ir jų artimuo-
sius. Nuo 2012 m. kasmet rengiu 
socialinės reabilitacijos neįgalie-
siems bendruomenėje projektus, 
kartu su komanda juos įgyven-
diname. Pastaruosius ketverius 
metus vedu mokymus visoje 
Lietuvoje (Vilniuje, Kaune, Klai-
pėdoje, Druskininkuose, Palan-
goje ir kt.) negalią turinčių žmo-
nių poreikių įvairovės, socialinio 
dalyvavimo temomis. 

Kokie, Jūsų nuomone, šiuo 
metu didžiausi iššūkiai mums 
visiems siekiant atviros, įtrau-
kios visuomenės? 

Dalyvaudama konferencijo-
se, seminaruose, vesdama mo-
kymus siekiu keisti vyraujan-
čius klaidingus įsitikinimus ne-
galią turinčių žmonių atžvilgiu. 
Svarbu neįgaliuosius suvokti ne 
kaip „nuskriaustuosius“, gailes-
čio, užuojautos vertus, sociali-
nės ir/ar kitokios paramos gavė-
jus, bet pirmiausia kaip ŽMO-
NES, turinčius tokias pačias tei-
ses su kitais visuomenės nariais. 
Neįgaliųjų pasiekimus irgi reikia 
vertinti adekvačiai, neklijuojant 
„superherojų“ etikečių. Svarbu 
ne tik pamatyti juose lygiaver-
čius partnerius, kolegas, tam 
tikrų sričių (pagal jų turimas 
kompetencijas) profesionalus, 
negalios srities ekspertus, ta-
čiau ir visais įmanomais būdais 
aktualizuoti neįgaliųjų lygiaver-
čio socialinio dalyvavimo viso-
se srityse poreikius ir būtinybę. 

Kalbėjosi Emilija STONKUTė
Neatlygintina politinė rek

lama

Integracijos keliu Aš - pilietis

Į Klaipėdos miesto tarybą kandidatuojanti  
Jūratė Ruškė: svarbu ugdyti politikų sąmoningumą 
Kandidatė į Klaipėdos miesto 
tarybą J. Ruškė savo rinki-
minėje programoje pabrėžia 
sieksianti užtikrinti neįgalių-
jų teisę į savarankišką, akty-
vų gyvenimą bendruomenėje. 
J. Ruškė remiasi savo patir-
timi, nes jau daug metų juda 
neįgaliojo vežimėliu. 
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Konsultuojame, komentuojame

Daktaras
Aiskauda

Miego sutrikimai pasitaiko 
maždaug 43% miestiečių. 

Įvairiose šalyse tarp kaime gy-
venančių žmonių ši negalia va-
rijuoja nuo 10 iki 30 %. Apskri-
tai pasaulyje miego sutrikimai 
vargina maždaug 20 % žmonių. 

Vienos kitos nakties miego 
sutrikimai gali pasitaikyti svei-
kiems žmonėms netgi tada, kai 
yra visos sąlygos normaliam 
nakties miegui. Pagrindinės 
trumpalaikių miego sutrikimų 
priežastys: pervargimas (ypač 
protinis), jaudinimasis, išoriniai 
dirgikliai, netinkama mityba ir 
kt. Tokie miego sutrikimai pra-
eina greitai ir be pėdsakų.

Pagrindinės miego 
sutrikimų formos

 pasunkėjęs užmigimas; 
  negilus paviršutiniškas 

miegas, naktį dažnai nubun-
dama; 
 ankstyvas nubudimas ryte 

(daugiau neužmiegama).

Ilgalaikių miego sutrikimų 
priežastys

 dienos režimo ar aplinkos 
pasikeitimas; 
 nepatogi lova, čiužinys, 

pagalvė, pro užuolaidas sklin-
danti šviesa, triukšmas kaimy-
nų bute, kieme ar gatvėje;
 per žema ar per aukšta 

kambario temperatūra, blogai 
išvėdintas kambarys;
 stiprūs išgyvenimai, įpro-

tis apmąstyti dienos įvykius, 
baimė, skausmas, šąlančios ko-
jos, kosulys, niežėjimas;
 alkis, troškulys, persival-

gymas (ypač prieš miegą);
 nutukimas, aterosklerozė, 

neurozė, galvos smegenų trau-
ma, psichikos, virškinimo, kvė-
pavimo sistemos ligos; 
 prieš miegą pastoviai ge-

riama kava, stipri arbata, alko-
holiniai gėrimai, įtempti proti-
niai darbai, jaudinantys pokal-
biai, žiūrimos intriguojančios 
televizijos laidos.

Ilgiau trunkantį nuovargį 
(ir tuo pačiu nemigą) sukelia 
kai kurios ligos, pasikartojan-
tys stresai, informacijos pertek
lius, poilsio stoka, žalingi įpro-
čiai (rūkymas ir kt.), netinkama 
mityba, vitaminų stygius ir kt.

Pervargimas
Ilgai nepaisant darbo ir po-

ilsio režimo, nuolat veikiant 
sveikatą ardantiems veiksniams 
anksčiau ar vėliau gali atsirasti 
nebe paprastas nuovargis, o per-
vargimas. Pastaroji negalia gali 
pasireikšti sumažėjusiu darbin-
gumu, prastu miegu, bendru 
silpnumu, bloga atmintimi, dė-
mesingumo sumažėjimu, gal-
vos skausmu, virškinimo, ner-
vų, širdies ir kraujagyslių siste-
mos sutrikimais. Beje, pervar-
gimą gydyti liaudiškomis prie-
monėmis neperspektyvu – teks 
kreiptis į gydytoją.

Optimalus laikas  
miegui

Svarbu eiti gulti ir keltis tuo 
pačiu metu. Optimalus nakties 
miego laikas – 22.00–6.00 val. 
Tai padeda gerai pailsėti naktį, o 
dieną būti geros nuotaikos ir ne-
stokoti darbingumo. Beje, prie 
tokios tvarkos organizmas grei-
tai pripranta ir nebūna sunku 
užmigti. Žmonėms, galintiems 
eiti, patartina bent 30 min. prieš 
miegą pasivaikščioti lauke.

Kas laukia nuolat 
neišsimiegančiųjų

Nuolat neišsimiegantis žmo-
gus tampa dirglus, sunkiau įvei-
kia stresą, dažniau serga depre-
sija. Nemiga silpnina imunite-
tą, mažina darbingumą. Vieni 
žmonės į tai nekreipia dėmesio, 
nes yra įsitikinę, kad viskas susi-
tvarkys savaime. Nemažai pras-
tai miegančių žmonių atidėlioja 
vizitą pas gydytoją ir dažniau-
siai savarankiškai vartoja table-
tes, padedančias užmigti (be-
je, jokios tabletės negarantuoja 
visaverčio miego; be to, prie jų 
priprantama). 

Retai ieškoma nemigos 
priežasčių

Deja, retas žmogus ieško ne-
migos priežasčių ir stengiasi jas 
pašalinti. Suprantama, net ir su-
radus tas nelemtas priežastis, ne 
visada pavyksta įveikti nemigą, 
pavyzdžiui, esant nuolatiniams 
stresams darbe, mokymosi įstai-
goje, triukšmui kieme, gatvėje ar 
kaimynų bute ir t.t.

Paprastos priemonės 
nuo nemigos

1. Pasireiškus miego sutri-
kimams šaukštas medaus iš-
tirpinamas stiklinėje šilto van-
dens, išgeriama 30–40 min. 
prieš miegą.

2. Jeigu nemigą sukėlė neu-
rozė, taip pat galima vartoti me-

protezus – iki 1 424,99 Eur (nu-
stato konsiliumas);

 • asmenims, kuriems buvo 
taikytas gydymas dėl burnos, 
veido ir žandikaulių onkologi-
nės ligos:

1. po taikyto specifinio 
(spindulinio ir (ar) chemotera-
pinio) gydymo burnos ertmėje 
yra mažiau kaip 10 funkciškai 
visaverčių kontaktuojančių na-
tūralių ar kokybiškų protezuotų 
antagonistinių dantų porų nuo 
pirmojo krūminio danties iki 
kitos pusės pirmojo krūminio 
danties – iki 463,13 Eur;

2. atlikta burnos ertmės, vei-
do ir žandikaulių operacija su 
minkštųjų audinių šalinimu ir 
(ar) žandikaulių srities kaulo re-
zekcija – iki 1 424,99 Eur (nu-
stato konsiliumas).

VLK ir „Bičiulystės“ inf.

lius – iki 236,36 Eur;
2. kurių kramtymo sistema 

iš esmės susiformavusi, prote-
zuojama naudojant ilgalaikių 
konstrukcinių medžiagų dantų 

dų (medaus paros dozė 60 g, ki-
ti saldumynai nevartotini). Me-
dus ištirpinamas 0,5–0,8 l virin-
to kambario temperatūros van-
dens, tirpalas išgeriamas per die-
ną per 3–4 kartus po 150–200 
mililitrų (ml). Paskutinį kartą 
geriama likus 30–40 min. prieš 
miegą. Po 1–2 savaičių tokio gy-
dymo normalizuojasi miegas ir 
pagerėja bendras darbingumas. 

3. Prieš pat miegą išgeriama 
stiklinė šilto vandens (ne kavos, 
arbatos, kompoto ir kito gėrimo).

4. Prieš pat miegą 5 min. (ne 
ilgiau) pėdos pamerkiamos į šil-
tą vandenį.

5. Jeigu ilgai neužmiegama 
arba blogai miegama – požymis, 
kad organizmui trūksta vitami-
nų C, B3 ir B6. 

Vitamino C šaltiniai: 
Erškėtuogės, šaltalankio uo-

gos, juodieji serbentai, saldieji 
pipirai, kiek mažiau šio vitami-
no yra kopūstuose, citrusiniuo-
se vaisiuose, agrastuose, braškė-
se, pomidoruose, bulvėse, ke-
penyse. Vitaminas C ypač jau-
trus karščiui, deguoniui, švie-
sai, drėg mei. Ruošiant maistą, 
šio vitamino prarandama apie 
40 %. Trūkstant vitamino C 
gali ne tik sutrikti miegas, bet 
ir dažniau persišaldoma, tampa 
jautresnė gleivinė, gali prasidė-
ti depresija, išsivystyti katarak-
ta, bronchinė astma. Antibioti-
kai ir migdomieji vaistai (bar-
bitūratai) sutrikdo vitamino C 
apykaitą, todėl, vartojant šiuos 
vaistus, vitamino C poreikis di-
dėja (apie tai turi būti konsul-
tuojamasi su gydytoju). 

Vitamino B3 šaltiniai: 
Šio vitamino randama vi-

suose gyvūniniuose ir auga-
liniuose maisto produktuose. 
Ypač daug vitamino B3 randama 
mielėse ir avių kepenyse. Nema-
ži kiekiai randami baravykuose, 
pievagrybiuose, mungo pupe-
lėse, kiaušiniuose, žaliuosiuose 
žirneliuose, ruginėje duonoje, 
jautienoje, piene, bulvėse. 

Vitamino B6 šaltiniai: 
Šis vitaminas randamas vi-

sose daržovėse, žuvies, mėsos, 
pieno produktuose, kiaušiniuo-
se, mielėse, miltuose, kepeny-
se, avokaduose, bananuose, rie-
šutuose. Patartina dažniau val-
gyti rupių miltų produktų, nes 
gaminant aukščiausios rūšies 
miltus prarandama 85 % vita-
mino B6. Šiam vitaminui ken-
kia aukšta temperatūra, švie-
sa, ilgas laikymas, maisto per-
dirbimas, alkoholis, rūkymas, 
kai kurie antibiotikai, šarmi-
nė aplinka. 

Gydomosios pagalvės
Norint sustiprinti kitų mie-

go sutrikimui gydyti skirtų prie-
monių poveikį, pravartu naudo-
ti džiovintų vaistingųjų augalų 
prikimštas pagalves. Nekietai 
prikimšta pagalvė savo gydo-
mąsias savybes išlaiko apie po-
rą metų, paskui vaistingieji au-
galai keičiami. 

Vienos rūšies vaistingųjų 
augalų pagalvės

Paprastasis apynys. Rudenį 
skinami subrendę (kai prade-
da ruduoti, gurgžda tarp pirštų) 
spurgai. Tinka sergant hiperto-
nija, stenokardija, esant nemi-
gai ir apskritai kaip raminamo-
ji priemonė. 

Erškėtrožė. Žydėjimo pra-
džioje renkami žiedlapiai. Gy-
do neurozę, tinka nuo nemigos, 
galvos skausmo.

Vaistinė melisa. Žolė renka-
ma žydėjimo metu. Gydo neu-
rozę, nemigą.

Vaistinė ramunė (ramunėlė). 
Žydėjimo metu renkami stiebai 
su žiedais. Naudojama sergant 
neuroze, esant nemigai, skau-
dant galvą. 

Rugiagėlė. Renkami žiedai. 
Tinka sergant stenokardija, hi-
pertonija, esant nemigai, skau-
dant galvą. 

Vaistinis valerijonas. Žydė-
jimo metu renkama visa auga-
lo antžeminė dalis. Naudojama 
sutrikus miegui. 

Pievinė arba pelkinė vingio-
rykštė. Žolė renkama žydėjimo 
metu. Gydo neurozę, nemigą.

Romualdas OGiNSKAS

Pagal dantų protezavimo 
paslaugų teikimo ir išlaidų 

kompensavimo iš Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo biu-
džeto tvarką, teisę į dantų pro-
tezavimą, kompensuojamą iš 
PSDF biudžeto, turi šių kate-
gorijų apdraustieji privalomuo-
ju sveikatos draudimu:

 • asmenys, kuriems su-
kako senatvės pensijos amžius;

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

• asmenys, Lietuvos Respu-
blikos neįgaliųjų socialinės inte-
gracijos įstatymo nustatyta tvar-
ka pripažinti nedarbingais arba 
iš dalies darbingais;

• asmenys, kuriems buvo tai-
kytas gydymas dėl burnos, vei-
do ir žandikaulių onkologinės 
ligos.

Dantų protezavimo paslau-
gų išlaidos kompensuojamos iš 

PSDF biudžeto asmenims pa-
gal faktines dantų protezavi-
mo išlaidas:

• pensininkams, nedarbin-
giems arba iš dalies darbingiems 
asmenims:

1. kurie turi mažiau kaip 10 
funkciškai visaverčių kontak-
tuojančių natūralių ar kokybiškų 
protezuotų antagonistinių dantų 
porų nuo pirmojo krūminio dan-
ties iki kitos pusės pirmojo krū-
minio danties – iki 463,13 Eur;

2. kuriems diagnozuotas di-
desnis nei II laipsnio patologinis 
visų dantų nudilimas (daugiau 
kaip 1/3 danties vainiko aukš-
čio) – iki 463,13 Eur;

3. kurių bedantis apatinis 
žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje 
yra mažesnio nei 12 mm aukš-
čio – iki 1 424,99 Eur (nustato 
konsiliumas);

 • vaikams:
1. kurių kramtymo sistema 

dar vystosi, protezuojama laiki-

nais dantų protezais, pagamin-
tais iš laboratorijoje ar odonto-
logijos kabinete polimerizuoja-
mų polimerų, arba standartinius 
apsauginius metalinius vainikė-

Miego sutrikimai: priežastys,  
liaudies medicinos patarimai

Dantų protezavimo paslaugos 
ir išlaidų kompensavimas
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(atkelta iš 1 psl.) Tyrimas parodė, kad trūksta ir techninės 
pagalbos priemonių, ir paslaugų

Techninės ir medicininės 
pagalbos priemonės – 

būtinos
E. Kelmelienė pabrėžia, kad 

apklausoje daug dėmesio skirta 
neįgaliųjų aprūpinimo medici-
ninės ir techninės pagalbos prie-
monėmis situacijos analizei. Ty-
rimo rezultatai parodė, kad to-
kios pagalbos reikia ketvirtada-
liui apklaustųjų. Šią grupę suda-
ro: 37 proc. – judėjimo, 29 proc. – 
kompleksinę negalią, 14 proc. – 
klausos, 10 proc. – vidaus ligas, 
7 proc. – regos ir 3 proc. – inte-
lekto ir psichikos negalias turintys 
asmenys. Santykinai daugiau šių 
priemonių reikia neįgaliesiems, 
kuriems nustatytas 0–25 proc. ir 
30–40 proc. darbingumas bei di-
deli specialieji poreikiai. 

Respondentai gana neigiamai 
įvertino šių priemonių prieina-
mumą ir tinkamumą: daugiau 
nei pusė jų teigė, kad negauna 
priemonių tiek, kiek reikia ir taip 
greitai, kaip reikia (ypač korekci-
jos priemonių ir protezų).

Pasak E. Kelmelienės, ap-
klausoje dalyvavę responden-
tai atkreipė dėmesį ir į techni-
nės pagalbos priemonių kokybę. 
Jų nuomone, reikėtų modernes-
nių, tobulesnių ir kokybiškesnių 
priemonių. Taip pat pasigenda-
ma ir pigesnių priemonių, dides-
nės kompensacijos už elektrinius 
vežimėlius (skuterius), pageidau-
jama dažniau keisti ortopedinius 
batus, trumpinti paskirtų prie-
monių laukimo laiką. 

15 proc. apklaustų neįgalių-
jų reikia pagalbinių medicini-
nių priemonių (pvz., inhalia-
torių, respiratorių, kompresinių 
drabužių, dializės prietaisų, in-
fuzinių pompų, raumenų stimu-
liatorių, žaizdų priežiūros prie-
monių). Šie respondentai teigė 
negaunantys tokių priemonių. 
23 proc. apklaustų neįgaliųjų 
nurodė, kad jiems būtinos kas-
dienės priežiūros ir savisaugos 
priemonės (sauskelnės, patiesa-
lai ir kt.), tačiau jų negauna tiek, 
kiek reikia. 

Tyrimą atlikusi LND patei-
kė ir rekomendacijas. Jose teigia-
ma, kad būtina didinti techninės 
pagalbos priemonių prieinamu-

mą, peržiūrėti jų kompensavi-
mo tvarką, padidinti kompen-
sacijas judėjimą lengvinančioms 
priemonėms, ypač elektriniams 
vežimėliams, o turimą techni-
ką dažniau atnaujinti ir keisti 
(pvz., ortopedinius batus). Siūlo-
ma pagerinti ir medicininės pa-
galbos priemonių prieinamumą 
bei tinkamumą, individualizuo-
ti jų skyrimą. 

Ketvirtadaliui  
apklaustųjų reikia  

pagalbos namuose 
Vis dažniau ir garsiau kalba-

me apie pagalbą namuose, ku-
ri neįgaliam žmogui leistų kuo 
ilgiau išlikti artimoje aplinkoje, 
netapti našta šeimos nariams ar 
giminaičiams. Tyrime dalyvavu-
sių respondentų taip pat buvo pa-
klausta, ar jiems tokios paslaugos 
suteikiamos, kaip jie jas vertina. 

Beveik penktadalis (18,8 proc.) 
respondentų teigė, kad kasdieni-
nėje veikloje jiems reikia pagal-
bos (nupirkti, pagaminti mais-
tą, sutvarkyti namus, nupraus-
ti, aprengti, padėti tvarkytis su 
pinigais ir pan.). Daugiausia tai 
judėjimo bei kompleksinę nega-
lią turintys bei vieni gyvenan-
tys asmenys. Beveik trečdalis šių 
respondentų naudojasi tokiomis 
paslaugomis ir jiems jų pakanka. 

Vis dėlto E. Kelmelienė pa-
žymi, kad atlikus apklausą pa-
aiškėjo, jog beveik trečdalis res-
pondentų tokiomis paslaugomis 

nesinaudoja, nors jų jiems rei-
kėtų (ypač namų tvarkymo, ap-
rūpinimo maisto produktais ir 
maisto gaminimo, pinigų tvar-
kymo, bendravimo ir pagalbos 
priimant kasdieninio gyvenimo 
sprendimus). Neįgalieji įvardijo 
ir daugiau jiems reikalingų pas-
laugų, kurios klausimyne nebu-
vo išvardytos: asmeninio asis-
tento pagalba, suskaldyti mal-
kas ir jų atnešti, sugrėbti lapus, 
nupjauti žolę, išgenėti sodą, nu-
kasti sniegą ir pan. 

LND pateiktose rekomenda-
cijose siūloma pagerinti aprūpi-
nimą individualios pagalbos na-
muose paslaugomis bei praplės-
ti jų spektrą. Taip pat rekomen-
duojama sudaryti galimybes 
teikti trumpalaikės pagalbos (ar 
laikino atokvėpio) paslaugas tais 
atvejais, kai neįgaliuosius pri-
žiūrintiems, globojantiems as-
menims reikia kur nors išvykti. 

Trūksta informacijos 
apie paslaugas 

Tyrimo pristatyme dalyva-
vusi Lietuvos negalios organi-
zacijų forumo prezidentė Dovilė 
Juodkaitė skandalingu faktu pa-
vadino tai, kad tik 13 proc. res-
pondentų svarbiausiu informaci-
jos apie pagalbą ir paslaugas neį-
galiesiems šaltiniu nurodė savi-
valdybę. Būtent čia žmogus turi 
sužinoti, kokias garantijas ir pa-
galbą jam yra numačiusi valsty-
bė, ko gali tikėtis iš savivaldybės, 

deja, labai dažnai tos informaci-
jos turi ieškoti kitur. 

Pasak E. Kelmelienės, pa-
klausti, iš kokių svarbiausių in-
formacijos šaltinių respondentai 
sužino apie pagalbą, paslaugas 
neįgaliesiems, daugiau nei pu-
sė (53,4 proc.) nurodė neįgalių-
jų bendruomenes. Tiesa, labai ti-
kėtina, kad neįgaliųjų bendruo-
menės buvo išskirtos dėl to, kad 
apklausa buvo vykdoma per jas. 
Tačiau, LND teisininkės nuo-
mone, tai parodo, kad ten, kur 
įsikūrusios aktyvios neįgaliųjų 
draugijos, jos yra stiprus neįga-
liuosius telkiantis ir informuo-
jantis veiksnys. 

Antru pagal svarbą infor-
macijos apie paslaugas šaltiniu 
neįgalieji įvardijo žiniasklaidą 
(laik raščius, radiją, televiziją). 
31,8 proc. respondentų ją pami-
nėjo pirmoje, dar 18,6 proc. – 
antroje vietoje. Pačios paslaugas 
neįgaliesiems teikiančios įstai-
gos, kaip informacijos šaltinis, 
liko trečioje vietoje. Vis daugiau 
reikalingos informacijos neįga-
lieji randa ir internete. 

Vis dėlto tyrimas atskleidė, 
kad beveik pusei respondentų 
informacijos pakanka, tik dau-
giau nei penktadaliui – trūks-
ta. Tačiau atsakydami į klausi-
mą, kodėl dėl reikalingų paslau-
gų nesikreipė, respondentai daž-
niausiai teigė nežinoję, kad tokių 
apskritai esama ir kur dėl jų rei-
kėtų kreiptis. Ypač informacijos 
nepakanka mažiausiai išsilavinu-
siems, darbo neturintiems ir la-
bai skurstantiems neįgaliesiems, 
gyvenantiems kaimo vietovėse. 

LND pateiktose rekomen-
dacijose – siūlymas sustiprinti 
savivaldybių ir paslaugas neįga-
liesiems teikiančių įstaigų infor-
mavimo funkcijas. Tose savival-
dybėse, kuriose nėra neįgaliųjų 
organizacijų, skatinti jų kūrimą-
si, labiau išnaudoti žiniasklai-
dą kaip informacijos apie pas-
laugas neįgaliesiems kanalą, di-
dinti informacijos prieinamumą 
internete. 

Į diskusijas įsitraukė daugelis tyrimo pristatyme dalyvavusiųjų.

Kiekvienas rytas mums padovano-
ja 86 400 sekundžių. Stabtelėkime 

ir susimąstykime, kaip prasmingiau jas 
panaudoti. Laikas – pagrindinė vertybė, 
kurios negalima nei sukaupti, bei padau-
ginti, nei palikti testamentu. 

Prigimtis mums davė galią valdyti šį 
prabėgantį ir išnykstantį dalyką. 

Sakome, kad kai prispaudžia kas-
dienybė, kai būna liūd na, reikia pagal-
voti, kaip galėtum paguosti kitą, padė-
ti kitam.

O padėti galime... pakurstydami vil-
ties ugnelę, nepagailėdami didžiausio 
turto, kurį turime kiekvienas – gero žo-
džio. Padovanokime kitam šypseną, pa-
sidalykime, kuo turtingi. Tapsime tur-
tingesni, didesni, gražesni. Mes, žmo-
nės su negalia, turime vienokios ar kito-
kios patirties, vienokių ar kitokių žinių. 
Spręsdama kryžiažodžius, dažnai pasi-
kviečiu į talką „konsultantus“. Iš lovos 
nepakylantis Vilmantas, buvęs inžinie-
rius, – geras patarėjas statybų ir techni-

Carpe diem!

Pagal iki šiol galiojantį įstatymą, ke-
liantis keltais į Kuršių neriją ir atgal len-
gvatos bilieto kainai taikomos tik neįga-
liesiems, keliaujantiems su specialios pa-
skirties lengvaisiais automobiliais. Taip 
diskriminuojami visi kiti negalios pa-
liesti žmonės, kurie naudojasi ne specia
liai pritaikytomis, tačiau neįgaliųjų ski-
riamaisiais ženklais pažymėtomis trans-
porto priemonėmis. Todėl parlamentaras 
J. Džiugelis įregistravo lengvatas neįga-
liesiems suvienodinančią įstatymo patai-
są, kuriai po pateikimo pritarė Seimas.

„Ilgus metus žmonių su negalia prob
lemos buvo ignoruojamos, todėl, keičian-
tis visuomenei, į viešumą iškyla vis dau-

Seimas po pateikimo pritarė,  
kad daugiau neįgaliųjų  

nemokamai keltųsi į Kuršių neriją
Seimas po pateikimo pritarė parlamentaro Justo Džiugelio įregistruotam Kelių 
priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pakeitimo projektui, kuriuo 
siekiama ištaisyti žmones su negalia diskriminuojančias nuostatas.

kos klausimais. Kartais net pakonsultuo-
ja, kaip pasiremontuoti blogai rodantį 
televizorių. Rūta (biologė), slauganti vi-
siškos negalios sūnų, visada gali patarti 
vienu ar kitu klausimu, susijusiu su au-
gmenija ar gyvūnija. Šviesaus atminimo 
Stanislovas buvo sporto žinovas.

Padėdami vieni kitiems pagal savo 
galimybes pasijuntame reikalingi, ne-
pamirštami. 

Šiais visuotinio sumaterialėjimo lai-
kais labai svarbu girdėti ir matyti žmogų, 
su jo vargais ir džiaugsmais, su jo svajo-
nėmis, troškimais, su jo galia ir negalia. 
Tai gali būti kaimynas, buvęs kolega ar 
geras bičiulis, gyvenantis už kelių šim-
tų kilometrų. Gal tavo telefono skambu-
tis padės jam nesutrikti kasdienybės su-
maištyje, gal paskatins griebtis bent už 
gyvenimo kraštelio. 

Pagalvokite, kaip geriau susiorientuo-
ti laiko bėgsme, kad galėtume gyventi ne 
tik sau, bet ir kitiems!

Janina OžALiNSKAiTė 

giau situacijų, kai patys įstatymai diskri-
minuoja Lietuvos piliečius. Privalome tai 
ištaisyti“, – įsitikinęs J. Džiugelis.

Jeigu Seimas po svarstymo pritars, 
pateiktos Kelių priežiūros ir plėtros pro-
gramos finansavimo įstatymo pataisos 
suteiks galimybę pasinaudoti lengvatinė-
mis bilietų kainomis visiems neįgaliųjų 
vairuojamiems arba juos vežantiems au-
tomobiliams, pažymėtiems skiriamuoju 
ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asme-
nų automobilių statymo kortele.

Iš viso šiuo metu yra išduota 11844 
galiojančių neįgalių asmenų automobilio 
statymo kortelių.

LRS ir „Bičiulystės“ inf. 

Tyrimas paskatins įvertinti 
realų paslaugų poreikį 
LND pirmininkės Jelenos 

Ivančenko teigimu, tyrimas at-
skleidė, kad daugiau kaip 40 
proc. respondentų gali visiškai 
pasirūpinti savimi, panaši da-
lis (43,1 proc.) tai gali padaryti iš 
dalies. Visiškai savimi pasirūpinti 
negalintys teigė tik kiek daugiau 
nei 10 proc. respondentų. Sun-
kiausia savarankiškumo siekti tu-
rintiesiems kompleksinę, judėji-
mo, intelekto ir psichikos nega-
lią asmenims, kuriems nustatytas 
0–25 proc. darbingumo lygis ar 
dideli specialieji poreikiai. Jiems 
labiausiai reikia ir individualius 
specialiuosius poreikius tenki-
nančių paslaugų. Dar daugiau rū-
pesčių dėl savarankiškumo kyla 
tiems respondentams, kurie gy-
vena vieni ir nedirba.

LND pirmininkės nuomone, 
„Neįgaliųjų individualių specia
liųjų poreikių tenkinimo tyrimas, 
įvertinant Jungtinių Tautų neįga-
liųjų teisių konvencijos nuostatų 
įgyvendinimo efektyvumą Lietu-
voje“ atskleidė daug ne tik nau-
dingos informacijos, bet ir taisy-
tinų dalykų. Pasak J. Ivančenko, 
juo, kaip statistiškai pagrįstais 
duomenimis, bus galima remtis 
argumentuojant, kokių paslaugų 
neįgaliesiems trūksta, ko imtis, 
kad būtų išsiaiškintas ir paten-
kintas tikrasis jų poreikis. 

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento direktorė Asta Kandra-
tavičienė pabrėžė – praėjusiais 
metais Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento užsakymu atliktus ty-
rimus būtina pristatyti kuo pla-
tesnei auditorijai. Su jais bus su-
pažindinamos ir ministerijos, ir 
savivaldybės. Tikimasi, kad ty-
rimuose pateikta koncentruota 
situacijos analizė neleis savival-
dybėms atsikalbinėti, kad vienų 
ar kitų paslaugų poreikio jų te-
ritorijoje nėra, o paskatins rea-
liai jį įvertinus planuoti ir būti-
nas išlaidas. 

Aldona MiLiEŠKiENė
Autorės nuotr.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40, 
09.10 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
8.00, 9.00 – žinios, orai. 7.00, 7.30, 
8.30 – žinios, orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, vasario 25 d. 
09:20 Senis. N-7. 196 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 5. N-7. 5/3 
s. 11:15 Aukštuomenės daktaras 2. 
N-7. 2/8 s. 12:00 Beatos virtuvė. (sub-
titruota, kart.). 13:00 Klauskite dakta-
ro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Ponių rojus. N-7. 13 s. 17:30 
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Vartoto-
jų kontrolė. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema. 
21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jė-
ga“. 21:30 LRT forumas. 22:30 Dviračio 
žinios. 23:00 Premjera. Medičiai. Floren-
cijos valdovai 2. N-14. 2/3 s. 24:00 LRT 
radijo žinios. 00:10 Štutgarto kriminali-
nė policija 5. N-7. 5/3 s. (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:05 Savaitė. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 
Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Vartotojų kontrolė. (kart.). 
05:00 Ponių rojus. N-7. 13 s. (kart.).

Antradienis, vasario 26 d. 
09:20 Senis. N-7. 197 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 5. N-7. 5/4 s. 
11:15 Aukštuomenės daktaras 2. N-7. 
2/9 s. 12:00 Stilius. (kart.). 13:00 Klaus-
kite daktaro. 13:58 Loterija „Keno Lo-
to“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietu-
va. 16:30 Premjera. Ponių rojus. N-7. 14 
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 (Ne)
emigrantai. (subtitruota). 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 
Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Nacionalinė eks-
pedicija „Dniepru per Ukrainą“. 22:30 
Dviračio žinios. 23:00 Premjera. 12 bež-
džionių 2. N-14. 2/10 s. 23:45 Klausimė-
lis.lt (kart.). 24:00 LRT radijo žinios. 00:10 
Štutgarto kriminalinė policija 5. N-7. 5/4 
s. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Is-
torijos detektyvai. (subtitruota, kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 
03:30 Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 (Ne)emigrantai. 
(subtitruota, kart.). 05:00 Ponių rojus. 
N-7. 14 s. (kart.).

trečiadienis, vasario 27 d. 
09:20 Senis. N-7. 198 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 5. N-7. 5/5 s. 
11:15 Aukštuomenės daktaras 2. N-7. 
2/10 s. 12:00 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. (kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Ponių rojus. N-7. 15 s. 17:30 
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Gyveni-
mas. (subtitruota). 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos 
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija 
„Jėga“. 21:30 Mano mama gamina ge-
riau! 22:30 Dviračio žinios. 23:00 Prem-
jera. Paskutinė karalystė 2. N-14. 2/7 
s. 24:00 LRT radijo žinios. 00:10 Štut-
garto kriminalinė policija 5. N-7. 5/5 
s. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 
Stilius. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 Dviračio 
žinios. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Nacionalinė ekspedicija „Dnie-
pru per Ukrainą“. (kart.). 05:00 Ponių 
rojus. N-7. 15 s. (kart.).

ketvirtadienis, vasario 28 d.
09:20 Senis. N-7. 199 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 5. N-7. 5/6 
s. 11:15 Aukštuomenės daktaras 2. 
N-7. 2/11 s. 12:00 Gyvenimas. (subti-
truota, kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Ponių rojus. N-7. 16 s. 17:30 
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
Specialus tyrimas. (subtitruota). 20:25 

Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panora-
ma. 21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Gimę 
tą pačią dieną. (subtitruota). 22:30 Dvi-
račio žinios. 23:00 Premjera. Babilonas 
Berlynas. N-14. 3 s. 24:00 LRT radijo ži-
nios. 00:10 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 5. N-7. 5/6 s. (kart.). 01:00 LRT radi-
jo žinios. 01:05 Vakaras su Edita. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 
03:30 Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Specialus tyrimas. 
(subtitruota, kart.). 05:00 Ponių rojus. 
N-7. 16 s. (kart.).

Penktadienis, kovo 1 d. 
09:20 Senis. N-7. 200 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 5. N-7. 5/7 s. 
11:15 Aukštuomenės daktaras 2. N-7. 
2/12 s. 12:00 (Ne)emigrantai. (subti-
truota, kart.). 13:00 Vartotojų kontro-
lė. (kart.). 13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:30 Premjera. Ponių rojus. 
N-7. 17 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 19:30 Beatos virtuvė. 
(subtitruota). 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos te-
ma. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loteri-
ja „Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 22:50 
Fantastiškas penktadienis. N-14. 00:20 
Štutgarto kriminalinė policija 5. N-7. 
5/7 s. (kart.). 01:05 Gyvenimas. (subti-
truota, kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Gimę tą pačią dieną. (subtitruo-
ta, kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Naciona-
linė paieškų tarnyba. (kart.). 05:00 Po-
nių rojus. N-7. 17 s. (kart.).

Šeštadienis, kovo 2 d. 
06:05 Nacionalinė ekspedicija 

„Dniepru per Ukrainą“. (kart.). 06:55 
Pinokis. 08:30 Karinės paslaptys. 09:00 
Labas rytas, Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 
09:35 Labas rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. 
Orai. 10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 
Žinios. Orai. 11:35 Labas rytas, Lietu-
va. 12:00 Pasaulio dokumentika. Je-
loustouno gamta. 1 d. Ledinis paribys. 
(subtitruota). 12:55 Pasaulio dokumen-
tika. Užburianti Indonezija. 2 d. Milži-
nų salos. (subtitruota). 13:50 Premjera. 
Džesika Flečer 6. N-7. 6/12, 6/13 s. 15:25 
Klausimėlis.lt. 15:43 Loterija „Keno Lo-
to“. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16:00 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k.). 18:00 Teisė žinoti. 18:30 Va-
karas su Edita. 19:30 Stilius. 20:25 Lo-
terijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 21:00 
Dvi kartos. Žvaigždžių duetų konkur-
sas. 23:00 Žodžiai ir vaizdai. N-7. (sub-
titruota). 01:00 Bastilijos diena. N-14. 
(kart.). 02:30 Pasaulio dokumentika. 
Jeloustouno gamta. 1 d. Ledinis pari-
bys. (subtitruota, kart.). 03:15 Pasaulio 
dokumentika. Užburianti Indonezija. 
2 d. Milžinų salos. (subtitruota, kart.). 
04:00 Teisė žinoti. (kart.). 04:25 Dže-
sika Flečer 6. N-7. 6/12, 6/13 s. (kart.).

Sekmadienis, kovo 3 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (subtitruota, 

kart.). 07:00 Šventadienio mintys. 07:30 
Klausimėlis.lt. 08:00 Gyventi kaime ge-
ra. Veikime kartu. 08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite. 09:00 Brolių Grimų 
pasakos. 6 s. Užkeiktas princas. 10:00 
Gustavo enciklopedija. (subtitruota). 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 12:00 Pasaulio do-
kumentika. Legendiniai Madagaskaro 
lemūrai. (subtitruota). 12:55 Pasaulio 
dokumentika. Laukinė Šri Lankos gam-
ta. 3 d. Milžinų pakrantė. (subtitruota). 
13:50 Puaro. N-7. 12/3 s. Žmogžudys-
tė Rytų eksprese. 15:25 Klausimėlis.lt. 
15:43 Loterija „Keno Loto“. 15:45 Žinios. 
Orai (su vertimu į gestų kalbą). 16:00 Is-
torijos detektyvai. (subtitruota). 16:45 
Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 18:00 Duokim garo! 19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 
21:00 Rinkimai 2019. Savivaldybių ta-
rybų ir merų rinkimų rezultatai. 01:00 
Premjera. Poltergeistas. N-14. 02:30 Pa-
saulio dokumentika. Legendiniai Ma-
dagaskaro lemūrai. (subtitruota, kart.). 
03:15 Pasaulio dokumentika. Lauki-
nė Šri Lankos gamta. 3 d. Milžinų pa-
krantė. (subtitruota, kart.). 04:10 Klau-
simėlis.lt (kart.). 04:25 Puaro. N-7. 12/3 
s. Žmogžudystė Rytų eksprese. (kart.).

čiu. 06:10. Televitrina 12. 06:25. Trans-
formeriai. Maskuotės meistrai (kart.) 
4, 415. 06:55. Simpsonai (kart.) 11, 22. 
07:25. Simpsonai (kart.) 12, 1. 07:55. 
Svajonių sodai (kart.) 25. 08:55. Meilės 
sūkuryje 151. 10:00. Meilės žiedai 125. 
11:00. Meilės žiedai 126. 12:00. Svotai 
5, 16. 13:00. Pažadėtoji 6, 152. 13:30. 
Pažadėtoji 6, 153. 14:00. Pažadėtoji 
6, 154. 14:30. Pažadėtoji 6, 155. 15:00. 
Simpsonai 12, 2. 15:30. Simpsonai 12, 3. 
16:00. TV3 žinios 39. 16:25. TV3 orai 39. 
16:30. TV Pagalba 12, 56. 18:30. TV3 ži-
nios 56. 19:25. TV3 orai 56. 19:30. Spor-
tas: Pasaulio vyrų krepšinio čempiona-
to atrankos rungtynės. Lietuva - Italija. 
21:30. TV3 vakaro žinios 31. 21:55. TV3 
orai 31. 22:00. Jūrų pėstininkas. 23:45. 
Skubi pagalba 1, 8.

Antradienis, vasario 26 d. 
00:45. Vaiduoklių ieškotojai 1, 7. 

01:10. Vaiduoklių ieškotojai 1, 8. 01:35. 
Apsukrios kambarinės 3, 310. 02:25. 
Ekstrasensai tiria 6, 111. 03:50. Skubi 
pagalba (kart.) 1, 8. 04:40. Vaiduoklių 
ieškotojai (kart.) 1, 8. 05:05. Apsukrios 
kambarinės (kart.) 3, 310. 06:10. Tele-
vitrina 12. 06:25. Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai (kart.) 4, 416. 06:55. 
Simpsonai (kart.) 12, 2. 07:25. Simp-
sonai (kart.) 12, 3. 07:55. Svajonių ūkis 
(kart.) 5, 25. 08:20. Gardu Gardu (kart.) 
7, 9. 08:55. Meilės sūkuryje 152. 10:00. 
Meilės žiedai 127. 11:00. Meilės žiedai 
128. 12:00. Svotai. 13:00. Pažadėtoji 6, 
156. 13:30. Pažadėtoji 6, 157. 14:00. Pa-
žadėtoji 6, 158. 14:30. Pažadėtoji 6, 159. 
15:00. Simpsonai 12, 4. 15:30. Simpso-
nai 12, 5. 16:00. TV3 žinios 40. 16:25. 
TV3 orai 40. 16:30. TV Pagalba 12, 57. 
18:30. TV3 žinios 57. 19:25. TV3 orai 57. 
19:30. Prieš srovę 19, 8. 20:30. Prakeikti 
7, 11. 21:00. TV3 vakaro žinios 32. 21:55. 
TV3 orai 32. 22:00. Jūrų pėstininkas 2. 
23:55. Skubi pagalba 1, 9.

trečiadienis, vasario 27 d. 
00:55. Vaiduoklių ieškotojai 1, 9. 

01:20. Vaiduoklių ieškotojai 1, 10. 01:45. 
Apsukrios kambarinės 3, 311. 02:35. 
Ekstrasensai tiria 6, 112. 04:00. Skubi 
pagalba (kart.) 1, 9. 04:50. Vaiduoklių 
ieškotojai (kart.) 1, 10. 05:10. Apsukrios 
kambarinės (kart.) 3, 311. 06:10. Televi-
trina 12. 06:25. Aladinas (kart.) 1, 140. 
06:55. Simpsonai (kart.) 12, 4. 07:25. 
Simpsonai (kart.) 12, 5. 07:55. Prieš sro-
vę (kart.) 19, 8. 08:55. Meilės sūkury-
je 153. 10:00. Meilės žiedai 129. 11:00. 
Meilės žiedai 130. 12:00. Svotai. 13:00. 
Pažadėtoji 6, 160. 13:30. Pažadėtoji 6, 
161. 14:00. Pažadėtoji 6, 162. 14:30. Pa-
žadėtoji 6, 163. 15:00. Simpsonai 12, 6. 
15:30. Simpsonai 12, 7. 16:00. TV3 žinios 
41. 16:25. TV3 orai 41. 16:30. TV Pagalba 
12, 58. 18:30. TV3 žinios 58. 19:25. TV3 
orai 58. 19:30. Gero vakaro šou 5, 24. 
20:30. Prakeikti 7, 12. 21:00. TV3 vaka-
ro žinios 33. 21:55. TV3 orai 33. 22:00. 
Jūrų pėstininkas. Užnugaris. 22:25. Vi-
kinglotto 9. 23:50. Skubi pagalba 1, 10.

ketvirtadienis, vasario 28 d. 
00:45. Vaiduoklių ieškotojai 1, 11. 

01:10. Vaiduoklių ieškotojai 1, 12. 01:35. 
Apsukrios kambarinės 3, 312. 02:25. 
Ekstrasensai tiria 6, 113. 03:50. Skubi 
pagalba (kart.) 1, 10. 04:45. Vaiduoklių 
ieškotojai (kart.) 1, 12. 05:05. Apsukrios 
kambarinės (kart.) 3, 312. 06:10. Televi-
trina 12. 06:25. Aladinas (kart.) 1, 141. 
06:55. Simpsonai (kart.) 12, 6. 07:25. 
Simpsonai (kart.) 12, 7. 07:55. Gero va-
karo šou (kart.) 5, 24. 08:55. Meilės sū-
kuryje 154. 10:00. Meilės žiedai 131. 
11:00. Meilės žiedai 132. 12:00. Svotai. 
13:00. Pažadėtoji 6, 164. 13:30. Paža-
dėtoji 6, 165. 14:00. Pažadėtoji 6, 166. 
14:30. Pažadėtoji 6, 167. 15:00. Simpso-
nai 12, 9. 15:30. Simpsonai 12, 10. 16:00. 
TV3 žinios 42. 16:25. TV3 orai 42. 16:30. 
TV Pagalba 12, 59. 18:30. TV3 žinios 59. 
19:25. TV3 orai 59. 19:30. Farai 12, 24. 
20:30. Prakeikti 7, 13. 21:00. TV3 vaka-
ro žinios 34. 21:55. TV3 orai 34. 22:00. 
Sielonešė.

Penktadienis, kovo 1 d. 
00:20. Rezidentas 1, 1. 01:15. Vai-

duoklių ieškotojai 1, 13. 01:40. Apsu-
krios kambarinės 3, 313. 02:30. Eks-
trasensai tiria 82. 04:00. Rezidentas 
(kart.) 1, 1. 04:50. Vaiduoklių ieškotojai 
(kart.) 1, 13. 05:10. Apsukrios kambari-
nės (kart.) 3, 313. 06:10. Televitrina 3. 
06:25. Kempiniukas Plačiakelnis (kart.) 
10, 213. 06:55. Simpsonai (kart.) 12, 9. 
07:25. Simpsonai (kart.) 12, 10. 07:55. 
Farai (kart.) 12, 24. 08:55. Meilės sūku-
ryje 155. 10:00. Meilės žiedai 133. 11:00. 
Meilės žiedai 134. 12:00. Svotai. 13:00. 
Pažadėtoji 6, 168. 13:30. Pažadėtoji 6, 
169. 14:00. Pažadėtoji 6, 170. 14:30. Pa-
žadėtoji 6, 171. 15:00. Simpsonai 12, 11. 
15:30. Simpsonai 12, 12. 16:00. TV3 ži-
nios 43. 16:25. TV3 orai 43. 16:30. TV Pa-
galba 13, 1. 18:30. TV3 žinios 60. 19:22. 
TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 60. 19:30.  
Ponas kūdikis. 21:20. Vienas šūvis. Dvi 
kulkos. 23:45. Abraomas Linkolnas. 
Vampyrų medžiotojas.

Šeštadienis, kovo 2 d. 
01:45. Sielonešė (kart.). 03:50. 

Jūrų pėstininkas (kart.). 05:20. Svotai 

Pirmadienis, vasario 25 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(646). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (647). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (648). N-7. 07:35 „Tomas 
ir Džeris“ (25). 08:00 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (108). N-7. 09:05 „Moni-
kai reikia meilės“ (19). N-7. 09:40 „Na-
mai, kur širdis“ (8). 10:25 KK2 penkta-
dienis (kart.). N-7. 12:00 „Mano likimas“ 
(27). N-7. 13:00 „Gyvenimo daina“ (182). 
N-7. 14:00 „Aukštakulnių kerštas“ (74). 
14:55 „Dvi širdys“ (1483). N-7. 15:25 
„Dvi širdys“ (1484). N-7. 15:55 „Dvi šir-
dys“ (1485). N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 Nuo... Iki... 20:30 „Pa-
veldėtoja 2“ (23). N-7. 21:00 „Monikai 
reikia meilės“ (27). N-7. 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:27 Orai. 22:28 Te-
lefoninė loterija 1634. 22:30 VAKARO 
SEANSAS Baikeriai. N14. 00:50 „Juoda-
sis sąrašas“ (22). N-7. 01:45 Komando-
sai (kart.). N14.

Antradienis, vasario 26 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(649). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo švie-
sa“ (650). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (651). N-7. 07:35 „Tomas ir Dže-
ris“ (26). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (109). N-7. 09:05 „Monikai rei-
kia meilės“ (20). N-7. 09:40 „Namai, kur 
širdis“ (9). 10:25 KK2 (kart.). N-7. 10:55 
Nuo... Iki... (kart.) 11:25 „Paveldėtoja 2“ 
(23) (kart.). N-7. 12:00 „Mano likimas“ 
(28). N-7. 13:00 „Gyvenimo daina“ (183). 
N-7. 14:00 „Aukštakulnių kerštas“ (75). 
14:55 „Dvi širdys“ (1486). N-7. 15:25 
„Dvi širdys“ (1487). N-7. 15:55 „Dvi šir-
dys“ (1488). N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 Nuo... Iki... 20:30 „Pavel-
dėtoja 2“ (24). N-7. 21:00 „Monikai rei-
kia meilės“ (28). N-7. 21:30 Žinios. 22:24 
Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO SE-
ANSAS. PREMJERA Gaudynės Šancha-
juje. N14. 00:25 „Judantis objektas“ (1). 
N-7. 01:25 Baikeriai (kart.). N14.

trečiadienis, vasario 27 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(652). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (653). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (654). N-7. 07:35 „Tomas 
ir Džeris“ (27). 08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (110). N-7. 09:05 „Monikai 
reikia meilės“ (21). N-7. 09:40 „Namai, 
kur širdis“ (10). 10:25 KK2 (kart.). N-7. 
10:55 Nuo... Iki... (kart.) 11:25 „Paveldė-
toja 2“ (24) (kart.). N-7. 12:00 „Mano liki-
mas“ (29). N-7. 13:00 „Gyvenimo daina“ 
(184). N-7. 14:00 „Aukštakulnių kerštas“ 
(76). 14:55 „Dvi širdys“ (1489). N-7. 15:25 
„Dvi širdys“ (1490). N-7. 15:55 „Dvi šir-
dys“ (1491). N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 Nuo... Iki... 20:30 „Pavel-
dėtoja 2“ (25). N-7. 21:00 „Monikai rei-
kia meilės“ (29). N-7. 21:30 Žinios. 22:24 
Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO SE-
ANSAS Pagirios Tailande. N14. 00:30 
„Judantis objektas“ (2). N-7. 01:30 Gau-
dynės Šanchajuje (kart.). N14.

ketvirtadienis, vasario 28 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(655). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (656). N-7. 07:05 „Mano gyve-

nimo šviesa“ (657). N-7. 07:35 „Tomas 
ir Džeris“ (28). 08:00 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (111). N-7. 09:05 „Moni-
kai reikia meilės“ (22). N-7. 09:40 „Na-
mai, kur širdis“ (11). 10:25 KK2 (kart.). 
N-7. 10:55 Nuo... Iki... (kart.) 11:25 „Pa-
veldėtoja 2“ (25) (kart.). N-7. 12:00 „Ma-
no likimas“ (30). N-7. 13:00 „Gyvenimo 
daina“ (185). N-7. 14:00 „Aukštakulnių 
kerštas“ (77). 14:55 „Dvi širdys“ (1492). 
N-7. 15:25 „Dvi širdys“ (1493). N-7. 15:55 
„Dvi širdys“ (1494). N-7. 16:30 Labas va-
karas, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7. 20:00 Valanda su Rū-
ta. 21:00 „Monikai reikia meilės“ (30). 
N-7. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS. PREM-
JERA Pražūtingos gelmės. N14. 00:50 
„Judantis objektas“ (3). N-7. 01:45 Pagi-
rios Tailande (kart.). N14. 03:25 Alche-
mija. VDU karta. 03:50 RETROSPEK-
TYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas 
„Menininkų portretai“.

Penktadienis, kovo 1 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(658). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (659). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (660). N-7. 07:35 „Tomas 
ir Džeris“ (29). 08:00 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (112). N-7. 09:05 „Moni-
kai reikia meilės“ (23). N-7. 09:40 „Na-
mai, kur širdis“ (12). 10:25 KK2 (kart.). 
N-7. 10:55 Valanda su Rūta (kart.). 12:00 
„Mano likimas“ (31). N-7. 13:00 „Gyve-
nimo daina“ (186). N-7. 14:00 „Aukšta-
kulnių kerštas“ (78). 14:55 „Dvi širdys“ 
(1495). N-7. 15:25 „Dvi širdys“ (1496). 
N-7. 15:55 „Dvi širdys“ (1497). N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Bus visko. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 21:00 SA-
VAITĖS HITAS Ištroškę greičio. N14. 
23:40 Tango ir Kešas. N-7. 01:35 Šėto-
nas manyje. S. 02:55 Pražūtingos gel-
mės (kart.). N14.

Šeštadienis, kovo 2 d. 
06:30 „Tomas ir Džeris“ (28) (kart.). 

06:55 „Žvėrelių būrys“ (8). 07:20 „“Nic-
kelodeon“ valanda. Keista šeimynė-
lė“ (5). 07:45 „Neramūs ir triukšmingi“ 
(1). 08:15 „Riterių princesė Nela“ (38). 
08:40 „Tomo ir Džerio pasakos“ (12). 
09:10 „Ogis ir tarakonai“ (30). 09:25 
KINO PUSRYČIAI Pabėgimas iš Že-
mės planetos. 11:05 Dviese mes jėga. 
13:05 Šaolinio futbolas. N-7. 14:55 Gir-
tas meistras 2. N-7. 17:00 Gyvūnų pa-
saulis. N-7. 17:30 Bus visko. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
SUPERKINAS. PREMJERA Misija Ka-
tmandu. Nelės Ir Simono nuotykiai. 
21:15 Paskutinis uošvių išbandymas. 
N-7. 23:45 Seni laikai. S. 01:40 Ištroškę 
greičio (kart.). N14.

Sekmadienis, kovo 3 d. 
06:20 „Tomas ir Džeris“ (29) (kart.). 

06:45 „Žvėrelių būrys“ (9). 07:10 „“Nic-
kelodeon“ valanda. Keista šeimynė-
lė“ (6). 07:40 „Neramūs ir triukšmingi“ 
(2). 08:10 „Riterių princesė Nela“ (39). 
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“ (13). 
09:00 „Ogis ir tarakonai“ (31). 09:10 
„Ogis ir tarakonai“ (32). 09:20 „Ogis ir 
tarakonai“ (33). 09:30 KINO PUSRYČIAI 
Šuo futbolininkas. Europos taurė. 11:10 
Pakratytas. 13:00 Mano blogiausi me-
tai mokykloje. 14:50 Tornadas Niujor-
ke. N-7. 16:40 Ne vienas kelyje. 17:20 
Teleloto. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 PREMJERA Finalo ke-
tvertas. N-7. 22:05 Speciali „Žinių“ lai-
da. Savivaldos rinkimai. 23:05 Nojaus 
laivas. N14. 01:45 Prisiminti pavojinga. 
N14. 03:40 Paskutinis uošvių išbandy-
mas (kart.). N-7.

Pirmadienis, vasario 25 d. 
07:15 „Vaikai šėlsta“ (25). 07:40 

„Stoties policija“ (4) (kart.). N-7. 08:40 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (13) (kart.). 
N-7. 09:40 „Įteisintas faras“ (44) (kart.). 
N-7. 10:40 „Gelbėtojai - 112“ (103) 
(kart.). N-7. 11:10 „Ekstrasensų mūšis“ 
(8) (kart.). N-7. 13:35 „Stoties policija“ 
(5). N-7. 14:40 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (14). N-7. 15:45 „Nepataisomi“ (1). 
N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 112“ (105). N-7. 
17:25 „Gelbėtojai - 112“ (106). N-7. 18:00 
Info diena. 18:35 „Mentalistas“ (17). N-7. 
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“ (21). N-7. 20:30 „Tautos 
tarnas“ (7). N-7. 21:00 Uola. N14. 23:45 
Spąstai (kart.). N14. 01:30 „Antrininkas“ 
(9) (kart.). N14. 02:25 „Kortų namelis“ 
(7) (kart.). N14.

Antradienis, vasario 26 d. 
07:15 „Vaikai šėlsta“ (26). 07:40 

„Stoties policija“ (5) (kart.). N-7. 08:40 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (14) (kart.). 
N-7. 09:40 „Nepataisomi“ (1) (kart.). N-7. 
10:45 „Gelbėtojai - 112“ (105) (kart.). N-7. 
11:15 „Gelbėtojai - 112“ (106) (kart.). 
N-7. 11:45 „Mentalistas“ (17) (kart.). N-7. 
12:40 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“ (21) (kart.). N-7. 13:35 
„Stoties policija“ (6). N-7. 14:40 „Sudu-
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(kart.). 06:15. Televitrina 3. 06:30. Či-
pas ir Deilas skuba į pagalbą (kart.) 1, 
149. 07:00. Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 4, 417. 07:30. Aladinas 1, 142. 
08:00. Čipas ir Deilas skuba į pagal-
bą 1, 150. 08:30. Kempiniukas Plačia-
kelnis 10, 214. 09:00. Virtuvės istorijos 
9, 9. 09:30. Gardu Gardu 7, 10. 10:00. 
Svajonių ūkis 5, 26. 10:30. Būk svei-
kas! 1, 5. 11:00. Keturkojis Kupidonas. 
12:55. Mažylis mieste. 14:40. Simpso-
nai 29, 16. 15:15. Ekstrasensų mūšis 18, 
9. 17:00. Raudonas kilimas 5, 9. 17:30.  
Namų idėja su IKEA. 18:30. TV3 žinios 
61. 19:17. TV3 sportas 1. 19:22. TV3 orai 
61. 19:25. Eurojackpot 9. 19:30. Tur-
tuolis vargšas 1, 2. 21:00. Tyli naktis. 
23:10. Stounas.

Sekmadienis, kovo 3 d. 
01:15. Vienas šūvis. Dvi kulkos 

(kart.). 03:20. Jūrų pėstininkas 2 (kart.). 
05:00. Svotai (kart.). 06:15. Televitrina 
3. 06:30. Čipas ir Deilas skuba į pagal-
bą (kart.) 1, 150. 07:00. Transforme-
riai. Maskuotės meistrai 4, 418. 07:30. 
Aladinas 1, 143. 08:00. Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą 1, 151. 08:30. Mamyčių 
klubas 21, 9. 09:00. Kulinarinis detek-
tyvas 2, 9. 09:30. Penkių žvaigždučių 
būstas 6, 9. 10:00. Pasaulis pagal mote-
ris 7, 9. 10:30. Svajonių sodai 26. 11:30. 
Joniukas ir Grytutė. 12:35. Laimingas 
nelaimėlis. 14:55. Gilyn į mišką. 17:30. 
Visi mes žmonės 2, 5. 18:30. TV3 žinios 
62. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 
62. 19:30. Lietuvos talentai 6, 1. 22:00. 
TV3 žinios. Rinkimai. 23:00. Dviveidis.

Lrt
žusių žibintų gatvės“ (15). N-7. 15:45 
„Nepataisomi“ (2). N-7. 16:50 „Gelbė-
tojai - 112“ (107). N-7. 17:25 „Gelbėtojai 
- 112“ (108). N-7. 18:00 Info diena. 18:35 
„Mentalistas“ (18). N-7. 19:30 „Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
(22). N-7. 20:30 „Tautos tarnas“ (8). N-7. 
21:00 Laisvės kirtis. N14. 22:55 Žanda-
ras ir žandariukės (kart.). N-7. 00:55 „Di-
džiojo sprogimo teorija“ (21). N-7. 01:15 
„Didžiojo sprogimo teorija“ (22). N-7. 
01:35 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“ 
(4) (kart.). N-7.

trečiadienis, vasario 27 d. 
07:15 „Vaikai šėlsta“ (27). 07:40 

„Stoties policija“ (6) (kart.). N-7. 08:40 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (15) (kart.). 
N-7. 09:40 „Nepataisomi“ (2) (kart.). N-7. 
10:45 „Gelbėtojai - 112“ (107) (kart.). N-7. 
11:15 „Gelbėtojai - 112“ (108) (kart.). 
N-7. 11:45 „Mentalistas“ (18) (kart.). N-7. 
12:40 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“ (22) (kart.). N-7. 13:35 
„Stoties policija“ (7). N-7. 14:40 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (16). N-7. 15:45 
„Nepataisomi“ (3). N-7. 16:50 „Gelbė-
tojai - 112“ (109). N-7. 17:25 „Gelbėtojai 
- 112“ (110). N-7. 18:00 Info diena. 18:35 
„Mentalistas“ (19). N-7. 19:30 „Įstaty-
mas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų sky-
rius“ (23). N-7. 20:30 „Tautos tarnas“ (9). 
N-7. 21:00 Juodasis griaustinis. N14. 
22:55 Laisvės kirtis (kart.). N14. 00:45 
„Didžiojo sprogimo teorija“ (23). N-7. 
01:05 „Didžiojo sprogimo teorija“ (24). 
N-7. 01:25 „Spec. būrys. Išlieka stipriau-
si“ (5) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, vasario 28 d. 
07:15 „Vaikai šėlsta“ (28). 07:40 

„Stoties policija“ (7) (kart.). N-7. 08:40 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (16) (kart.). 
N-7. 09:40 „Nepataisomi“ (3) (kart.). N-7. 
10:45 „Gelbėtojai - 112“ (109) (kart.). 
N-7. 11:15 „Gelbėtojai - 112“ (110) (kart.). 
N-7. 11:45 „Mentalistas“ (19) (kart.). N-7. 
12:40 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“ (23) (kart.). N-7. 13:35 
„Stoties policija“ (8). N-7. 14:40 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (17). N-7. 15:50 
„Kobra 11“ (1). N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 Betsafe–LKL. Nevėžis - Lietkabe-
lis. 21:00 Tylus įniršis. N14. 23:00 Juoda-
sis griaustinis (kart.). N14. 00:55 „Juo-
dasis sąrašas“ (1). N-7. 01:45 „Lemtingi 
skambučiai“ (1) (kart.). N-7.

Penktadienis, kovo 1 d. 
07:15 „Vaikai šėlsta“ (29). 07:40 

„Stoties policija“ (8) (kart.). N-7. 08:40 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (17) (kart.). 
N-7. 09:40 „Kobra 11“ (1) (kart.). N-7. 
11:40 „Reali mistika“ (36). N-7. 12:35 „Re-
ali mistika“ (37). N-7. 13:35 „Stoties poli-
cija“ (9). N-7. 14:40 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (18). N-7. 15:45 „Nepataisomi“ 
(4). N-7. 16:55 „Kobra 11“ (2). N-7. 18:00 
NKL čempionatas. Jonavos „Sintek-Jo-
nava“ - Molėtų „Ežerūnas“. 20:00 „Ame-
rikietiškos imtynės“ (7) (Wrestling - 
RAW). N-7. 21:00 „Amerikietiškos imty-
nės“ (7) (Wrestling - SmackDown). N-7. 
22:00 Susišaudymas. N14. 23:45 Tylus 
įniršis (kart.). N14. 01:40 „Juodasis są-
rašas“ (2). N-7. 02:30 „Lemtingi skam-
bučiai“ (2) (kart.). N-7.

Šeštadienis, kovo 2 d. 
06:15 „Vaikai šėlsta“ (25) (kart.). 

06:40 „Vaikai šėlsta“ (26) (kart.). 07:05 
„Vaikai šėlsta“ (27) (kart.). 07:30 „Vaikai 
šėlsta“ (28) (kart.). 08:00 „Vaikai šėlsta“ 
(29) (kart.). 08:29 „Top Shop“ televitri-
na. 08:45 Sveikatos ABC televitrina. 
09:00 Žiemos galiūnas. 10:00 „Nutrū-
kę nuo grandinės“ (27). 10:30 „Iš visų jė-
gų“ (5). N-7. 11:05 „Būk ekstremalas“ (5). 
N-7. 11:40 „Spec. būrys. Išlieka stipriau-
si“ (1). N-7. 12:50 „Pragaro viešbutis“ (1). 
N-7. 13:50 „Ekstrasensų mūšis“ (9). N-7. 
15:55 „Lemtingi skambučiai“ (3). N-7. 
17:00 Betsafe–LKL. Pieno žvaigždės - 
Rytas. 19:30 Mes vieno kraujo. Muzi-
kinis talentų šou. 22:10 MANO HERO-
JUS Po saulėlydžio. N-7. 00:05 AŠTRUS 
KINAS Nuo sutemų iki aušros. Budelio 
duktė. N14. 01:50 „Juodasis sąrašas“ 
(1) (kart.). N-7. 02:35 „Juodasis sąrašas“ 
(2) (kart.). N-7.

Sekmadienis, kovo 3 d. 
06:30 Žiemos galiūnas (kart.). 

07:30 „Iš visų jėgų“ (5) (kart.). N-7. 08:00 
„Būk ekstremalas“ (5) (kart.). N-7. 08:30 
Tauro ragas. N-7. 09:00 Sveikatos ko-
das. 09:30 Sveikatos kodas televitri-
na. 10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“ 
(28). 10:30 „Iš visų jėgų“ (6). N-7. 11:05 
„Būk ekstremalas“ (6). N-7. 11:40 „Spec. 
būrys. Išlieka stipriausi“ (2). N-7. 12:50 
„Pragaro viešbutis“ (2). N-7. 13:50 „Eks-
trasensų mūšis“ (10). N-7. 16:00 „Nusi-
kaltimų miestas“ (24). N-7. 16:30 Čepas 
meta. N-7. 17:00 Betsafe–LKL. Nep-
tūnas - Žalgiris. 19:30 Baimės pilnos 
kelnės. N-7. 21:40 „Antrininkas“ (10). 
N14. 22:55 „Kortų namelis“ (8). N14. 
00:00 Susišaudymas (kart.). N14. 01:35 
Nuo sutemų iki aušros. Budelio duk-
tė (kart.). N14.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, vasario 25 d. 
01:40. Mes nusipirkom zoologijos 

sodą. 03:50. Transporteris. Visu grei-
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Į Panevėžio miesto neįgaliųjų 
draugijos patalpas buvusioje „Ne-
vėžio“ mokykloje žmonės pasta-
ruosius mėnesius dažniausiai va-
žiuoja taksi. Toks keliavimas nuo 
artimiausios autobusų stotelės – 
ne iš poniškumo, o iš baimės su-
sižaloti. Draugijos pirmininkė 
Stanislava Arbutavičienė ne kar-
tą kreipėsi į savivaldybę prašyda-
ma nuvalyti kiemą ir šaligatvį iki 
neįgaliesiems tos pačios savival-
dybės suteiktos buveinės. Čia jie 
keturias dienas per savaitę ren-
kasi į užsiėmimus, konsultacijas, 
pirmadieniais dalijami „Maisto 
banko“ daviniai. Tačiau šią žiemą 
neįgalieji nedrįsta rizikuoti drau-
gijos patalpas pasiekti pėsčiomis 
ar neįgaliųjų vežimėliais. „Visą 
šią žiemą nė karto nebuvo valyti 
Tulpių gatvės šaligatvis ir kiemas 
link mūsų, apie sniego atkasimą 
ir pabarstymą nė nebekalbu“, – 
guodėsi draugijos vadovė. 

Pokalbio su S. Arbutavičiene 
rytą pakeliui į neįgaliųjų draugi-
ją paslydusi krito viena jos narių 
Aldona Bagužinskienė. „Spėjau 
šiek tiek paėjėti nuo autobusų 
stotelės ir griuvau. Labai skauda 
nugarą, tiesiog dega kryžkaulis. 
Nežinau, kuo viskas baigsis – 
teks eiti pas gydytojus, tikiuosi, 
nėra didelės traumos“, – po ne-
laimės kalbėjo neįgalioji. 

Užklupęs atlydys žmones iš-
maudė balose. „Keletą dienų ieš-
kojom kaliošų, nes be jų buvo ne-
įmanoma atvykti į draugiją. Ne-
įgalieji pirmadienį rinkosi atsi-
imti „Maisto banko“ davinių, tai 
buvo „gražių“ vaizdų, kai žmo-
nės voliojosi po balas, kad patek-
tų į patalpas“, – ironizavo drau-
gijos pirmininkė S. Arbutavičie-
nė. Pasak pašnekovės, daug kartų 
savivaldybės prašyta draugiją lan-
kantiems neįgaliesiems pritaikyti 
autobusų eismą mieste. Panevė-
žio judumo planas parengtas, bet 
žmonėms vis dar sunkiai pasie-
kiamos draugijos patalpos buvu-
sioje „Nevėžio“ mokykloje tarp 
Taikos alėjos ir Švyturio gat vės. 
„Kiek narių praradome dėl ke-

blaus susisiekimo. Valdžia siū-
lo džiaugtis, kad iš viso turime 
kur prisiglausti, bet tokios sąly-
gos labai nepatogios“, – kalbėjo 
pirmininkė. 

Nevalyta įvaža skundžiasi ir 
Parko gatvėje besiglaudžiančios 
Panevėžio krašto žmonių su ne-
galia sąjungos nariai. Čia įstaigos 
kiemas, pasak pirmininko Jono 
Dumšos, taip pat sukaustytas le-
do ir sniego. Dėl nenuvalyto pri-
važiavimo sąjunga parašė skun-
dą į elektroninę Panevėžio mies-
to savivaldybės sistemą „Tvarkau 
Panevėžį“. „Tame pačiame name 
veikia trys neįgaliųjų organizaci-
jos. Didesnė lankytojų dalis tu-
ri judėjimo negalią ir jie negali 
saugiai patekti į įstaigas“, – neį-
galieji rašo pranešime savivaldy-
bės administracijai. Laiškas pate-
ko į Miesto infrastruktūros sky-
rių, iš kurio nurodymas nuvalyti 
privažiavimą prie sąjungos durų 
perduotas miestą valančiai įmo-
nei „Panevėžio specialus auto-
transportas“. Tačiau, J. Dumšos 
teigimu, situacija ir po skundo 
nepasikeitė. Savivaldybės Mies-
to infrastruktūros skyriaus ve-
dėjo pavaduotojas Darius Lin-
konas pripažino, kad įstaigų kie-
mai valomi tik pačių organizaci-
jų prašymu. 

Bendrovės „Panevėžio specia-
lus autotransportas“ Miesto tvar-
kymo skyriaus vadovas Algis Če-
ponis patvirtino įmonę gavus nu-
rodymą nuvalyti įvažą į Parko ga-
tvėje esančių organizacijų kiemą. 
Tačiau nuvykę darbuotojai, anot 
jo, rado pilną teritoriją automobi-
lių, o kiemą dengė ledas. Tad dar-
bai sustabdyti ir savivaldybės už-
sakymas liko neįvykdytas. „Tokių 
vietų valymą reikėtų planuoti iš 
anksto – vienkartinis darbas čia 
neduos naudos. Todėl savivaldy-
bė kartu su organizacijomis turė-
tų bendrai nuspręsti ir galbūt šių 
teritorijų valymą įtraukti į nuolati-
nį mūsų paslaugų planą“, – svars-
tė A. Čeponis. Į Taikos alėją pas 
neįgaliuosius, anot jo, kelininkai 
šią žiemą nė nevažiavo. 

Žiema įkalino neįgaliuosius
Panevėžio naujienų portale „Sekundė“ Ingrida Nagrockienė ra-
šo apie neįgaliųjų vargus žiemą.

Britų premjerė neslepia 
savo ligos

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Praėjusią vasarą, kai Lon-
done lankėsi JAV preziden-
tas Donaldas Trumpas, bri-
tų premjerė Teresa May į 
susitikimą atėjo pasipuošusi 
raudona berankove sukne-
le. Akyli žurnalistai paste-
bėjo keistą baltą daikčiuką 
ant premjerės kairiosios ran-
kos žasto. Geltonoji spauda 
ėmė spėlioti: gal tai antiniko-
tininis pleistras ar priemonė 
apetitui sumažinti? Apskri-
ta pablyškusi dėmelė matėsi 
ir ant kitos rankos, vadinasi, 
tas dalykas naudojamas jau 
ne vieną dieną.

Labai patogus cukraus 
matuoklis

Tas intriguojantis apskritas 
daikčiukas ant premjerės žas-
to – tai prietaisas, tiriantis gliu-
kozės kiekį kraujyje. Matuoklį 
FreeStyle Libre sudaro skaitytu-
vas ir du sensoriai. Tai kompani-
jos Abbott siūloma technologija. 
Britų išrasta technologija padeda 
išvengti to, ko diabetikai labiau-
siai nemėgsta – durti į pirštą ir 
imti kraujo mėginį. Po oda įter-
piamas miniatiūrinis sensorius, 
kuris ir seka gliukozės kiekį. Ga-
lima matyti cukraus kiekį realiu 
laiku, rodoma pakitimų dinami-
ka, saugoma paskutinių 8 valan-
dų informacija. Labai svarbu, kad 
matuoklis informaciją kaupia ir 
naktį, kai ligonis miega.

Šis cukraus matuoklis dar 
nėra plačiai paplitęs, tad ne iš-
kart buvo atpažintas. Bet štai 
izraeliečiai giriasi, kad jų šaly-
je bet kuris pilietis gali naudotis 
tokiu pačiu matuokliu, kokį tu-
ri britų premjerė. Juo pagal gy-
dytojo receptą aprūpinami vi-
si Izraelio gyventojai, sergantys 
1ojo tipo diabetu. 

T. May dėl ligos niekaip ne-
riboja savo gyvenimo. Rankovės 
ar švarkelis pridengtų matuoklį, 
bet ji nemato reikalo slėpti.

Vieša paslaptis
T. May diabetą diagnozavo 

2012 metais. Iš pradžių ji igno-
ravo nerimą keliančius simpto-
mus, siejo juos su patirtu stipriu 
peršalimu, bet vėliau nutarė išsi-
tirti. Taip buvo aptikta liga. Dėl 
gydymo moteris neteko svorio. 

Žurnalistai ėmė spėlioti, kad ji 
laikosi dietos, nes nori pagerin-
ti savo įvaizdį, ir turbūt daly-
vaus artėjančiuose rinkimuose. 
Galbūt tie gandai ir paskatino 
T. May pasakyti tiesą apie savo 
išvaizdos pokyčius. 2013iaisiais 
ji, tuo metu – vidaus reikalų 
sek retorė, informavo visuomenę 
serganti 1ojo tipo diabetu, pa-
sakė, kad jai teks du kartus per 
dieną leistis insuliną.

Premjerės liga priminė apie 
gydytojų mitus

Amžina tiesa: diagnostika – 
svarbiausia. Net ir T. May pateko 
į pasenusių mitų spąstus. Mat kai 
kurie gydytojai 1ojo tipo diabe-
tą netgi vadina vaikų liga, o su-
augusiems nesigilindami diagno-
zuoja 2ąjį tipą. Taip atsitiko ir 
T. May. Jai iš pradžių klaidingai 
nustatė 2ojo tipo diabetą, mat 
jis labiau tinka pagal amžių... Bu-
vo skirti vaistai. Kuo daugiau tų 
tab lečių gėrė, tuo prasčiau jautė-
si. Nustačius 1ąjį tipą, gydymas 
buvo skubiai pakeistas. Teko pra-
dėti leistis insuliną.

Keista, kad mitas apie vaikų 
ligą toks gajus. Juk tyrimais nu-
statyta, kad tarp susirgusių 1ojo 
tipo diabetu net 40 proc. – vy-
resni nei 30 metų žmonės. Ir vis 
tiek kai kurie specialistai nusitei-
kę suaugusiems diagnozuoti tik 
2ąjį tipą. Tai turi liūdnų pasek
mių, nes sergant 1ojo tipo dia-
betu būtina labai atidžiai kontro-
liuoti cukraus kiekį kraujyje, ki-
taip galima susigadinti sveikatą.

Diabetas nepakenkė 
karjerai

T. May gimė 1956 metais 
Sasekse. Mokėsi Oksforde, įgi-
jo geografijos magistro laipsnį. 
1988 metais įstojo į Konserva-
torių partiją, o 1997aisiais bu-
vo išrinkta į Jungtinės Karalys-
tės parlamentą.

2010 metais konservatoriai 
laimėjo rinkimus. Ji gavo vidaus 
reikalų sekretorės postą.

2016aisiais T. May tapo val-
dančiosios Konservatorių parti-
jos lydere ir Jungtinės Karalys-
tės ministre pirmininke. Jos pe-
čius užgulė nepaprastai atsakinga 
užduotis – rūpintis šalies išstoji-
mu iš ES. Įdomu, kad anksčiau 
T. May apie išstojimą kalbėjo ga-

na skeptiškai, bet referendumo 
rezultatas – šventas. Ar liga ne-
trukdo jos karjerai, ar atsakingas 
politiko darbas ir nepaprasta at-
sakomybė už visą šalį nėra pake-
liami tik labai sveikam žmogui? 

Be abejo, žurnalistai nepra-
leidžia progos užduoti provoka-
cinių klausimų apie premjerės sa-
vijautą. Atsakydama ji kartą pa-
citavo legendinio britų irkluoto-
jo Styvo Redgreivo, kuriam di-
agnozavo cukrinį diabetą prieš 
jam laimint paskutinį olimpinį 
medalį, žodžius: „Diabetui teks 
mokytis gyventi su manim, o ne 
man su juo.“ Panašiai nusiteikusi 
ir T. May. Nepaisydama diabeto, 
ji mėgsta su vyru Filipu Džonu 
kopti į kalnus. Juodu neturi vai-
kų, nes Teresos sveikata niekada 
nebuvo ideali.

Jungtinės Karalystės premje-
rei patinka ekstravagantiški dra-
bužiai, nors oficialų stilių sten-
giasi išlaikyti. Visi žino apie jos 
aistrą leopardo ar tigro kailio 
raštais margintiems aukštakul-
niams. Kalbėdama apie savo ligą, 
ji tikina, kad diabetas neturi įta-
kos darbui, nes „diabetas – tai tik 
dalis mano gyvenimo“. T. May 
netgi patinka, kad liga verčia lai-
kytis tam tikro režimo, atsargiai 
rinktis, ką valgyti. O kaip su 
nuovargiu, kurį dažnai matome 
jos veide? „Nuovargis – politiko 
darbo neatsiejama dalis“, – sako 
Didžiosios Britanijos premjerė.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALiKiENė

Jau daug metų baseiną lankan-
tys Šiaulių apskrities sergančių-
jų išsėtine skleroze draugijos na-
riai džiaugiasi ir pritaria gydy-
tojų bei trenerių nuomonei, kad 
vanduo labai reikalingas ir nau-
dingas sveikatai.

„Džiaugiamės, kad Šiau-
liuose turime tokią galimybę. 
Jau daug metų, lankydami Dai-
nų gatvėje esantį baseiną „Del-
finas“, šiais metais buvome ma-
loniai nustebinti. Mes, neįgalie-

ji, visada būdavome aprūpinti 
plaukimo liemenėmis, žiedais, 
vaikštynėmis ir kitomis baseine 
plaukioti reikalingomis priemo-
nėmis, bet dabar sulaukėme dar 
didesnio dėmesio“, – sako Šiau-
lių apskrities sergančiųjų išsėti-
ne skleroze draugijos narė Vida 
Adomaitienė.

Neįgalieji šiemet gali pasi-
naudoti įrengtu įvažiavimo į ba-
seiną taku, keltuvu, nuleidimo į 
baseiną įrenginiu.

Naujovės baseine 
Vida Adomaitienė naujienų portale www.etaplius.lt išspausdin-
tame straipsnyje džiaugiasi pokyčiais viename Šiaulių baseine. 

Skaudžią netekties valandą dėl tėčio mirties nuoširdžiai  
užjaučiame Utenos rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkę 

Sandrą Ragaišytę. 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos valdyba ir administracija

Švedų mokslininkai rankos 
protezą prijungė tiesiai prie 
moters nervų. Taip ji gali 
judinti pirštus ir netgi jaus-
ti. Tai milžiniškas žingsnis 
į priekį, lyginant su dabar-
tiniais protezais, kuriuose 
elektrodai dažniausiai būna 
dedami ant odos. 

Dalyvaudami Europos ga-
lūnių protezavimo programo-
je DeTOP, Chalmerso techno-
logijų universiteto (Geteborgas, 
Švedija) tyrėjai kartu su biotech-
nologijų įmone Integrum AB su-
kūrė rankos protezą. Chirur-

gai titaniniais implantais pro-
tezą pritvirtino prie dviejų mo-
ters dilbio kaulų (alkūnkaulio 
ir stipinkaulio), o prie raumenų 
ir nervų tiesiogiai prijungė 16 
elektrodų. Todėl ji gali mintimis 
valdyti ranką, ja užsirišti batų 
raištelius ir rinkti tekstą klavia-
tūra. Tai pirmasis kliniškai pati-
krintas, lankstus ir jautrus ran-
kos protezas, tinkamas naudoti 
realiame gyvenime.

Iki šiol rankų protezai galė-
jo būti valdomi ant odos įtaisy-
tais elektrodais, kuriais perima-
mi žmogaus galūnių raumenų 
kontroliniai signalai. Šiais pa-
viršiniais elektrodais perduoda-

mi riboti ir nepatikimi signalai, 
kuriais galima kontroliuoti tik 
porą elementarių judesių, tar-
kime, suspausti ranką į kumštį.

Be to, jau naudojamų šiuo-
laikinių rankų protezų sensori-
nis grįžtamasis ryšys yra ribo-
tas. Protezus naudojantis žmo-
gus nieko nejaučia (pavyzdžiui, 
nežino, kaip stipriai suspaudžia 
objektą), tad gali pasikliauti tik 
rega. Įaugindami elektrodus į 
nervus, tyrėjai gali stimuliuo-
ti juos elektros impulsais, o pa-
cientas suvokia tai kaip proteze 
kylantį pojūtį.

www.techologijos.lt ir 
„Bičiulystės“ inf. 

Mokslininkai rankos protezą prijungė 
tiesiogiai prie žmogaus nervų 

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems
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Padėka knygaiPrie kūrybos 
šaltinio

  
 

  
   

 

Kibirkštėlę nešu...    
Ekstazėje sustingsta
Mėnesiena, 
Suverpia vėjai
Siūlą jos auksinį. 
Žvaigždelė glaudžias,
Ilgesiu užlieta – 
Geltonos pėdos
Krūpčioja krūtinėj... 

Žvaigždžių virpėjimas 
Bangelėm plazda, 
Nes upė pilnaty –  
Lyg pienių jūra... 
Pajutus vėsą,
Širdžiai gera gera – 
Žiedų geltonis
Veidu tyliai srūva...    

Pinu aš mėnesienos
Gelsvą kasą – 
Jos garbanos
Lyg žirginiai nukąra... 
Taip tavo žodžiai
Man į širdį laša – 
Kaip žvaigždės upėj
Pilnaty įšąla... 

Konkursas

Saulėlydžio skiautelė 
Saulėlydžio tinkle spalvotų klosčių 

šokis. 
Gėdingai rausta saulė išrengta. 
Sūri banga nuogumą vystyklais 

užklostys – 
Į gelmę smigs išblėsusi diena...

Sugrįžę iš nakties į ryto vėsų žaizdrą,   
Kely surinksim byrančius žingsnius. 
Į širdį plūstelės jausmų lava įkaitus, 
O lūpos tirpdys žodžių varveklius.

Saulėlydžio tinkle sekundės lyg 
pamišę 

Taškysis, žais gyvenimo pursluos.
Tikėsime – nauja diena, 

praskleidus šydą, 
Mums laimės pasagą padovanos.

Į širdį laiptais tolstanti daina 
nubėgus 

Saulėlydžio skiautelę atsilauš.  
Spalvų melodija netilps į jokius 

rėmus – 
Skambės žiedais ji sieloje 

žmogaus... 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš dalies remia projektą 
„Neįgaliųjų savarankiškumas – (ne)įveikiamas iššūkis?“ ir jo rubrikas: 
„Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, „Aplinka visiems“.

Kambarys be knygų –  
kaip namai be langų

Skaityti Žygintė pamėgo jau 
nuo pradinių klasių. Savo 

knygelių tada neturėjo, buvo 
skurdūs, vargani metai. Mokyk
loje bibliotekos irgi nebuvo, tik 
apylinkės skaitykla. Ji ten eida-
vo po pamokų su klasės drau-
gėmis „pasiskolinti“ knygelių. 
Dažniausiai knygas parinkdavo 
darbuotoja.

Skubėdavo namo, netver-
dama vaikišku džiaugsmu, ku-
rį tikėjosi rasianti knygelių pa-
saulyje. Namuose broliukai ra-
gino greičiau paruošti rytojaus 
pamokas, imtis skaityti knygas 
ir žiūrėti paveikslėlius. Skaity-
davo jiems ir visai vakarojan-
čiai šeimai pasakas bei nuoty-
kių romanus.

Vėliau Žygintė jau žengė į 
suaugusių skaitytojų pasaulį. 
Vėlgi didelio pasirinkimo ne-
buvo. Skaitė tais laikais popu-
liarius, nepatyrusiems jauniems 
skaitytojams labai jau sudėtin-
gus romanus. Daugiausia – ru-
sų klasikų kūrinius, Levo Tols-
tojaus „Karą ir taiką“. Na, galė-
jo pasigirti, kad perskaitė, tačiau 
kokį malonumą patyrė, ar bent 
suprato to didingo kūrinio pras-
mę? Juk mergaitėms tos didžiu-
lės karo batalijos ničnieko ne-
reiškė, išskyrus tai, kad ten ka-
riavo knygos herojus, kurį buvo 
įsimylėjusi žavioji jaunutė Nata-
ša Rostova.

Žygintė skaitydama mąstė 
ir savotiškai pavydėjo jaunajai 
herojei, kad ši, būdama vien-
metė su ja, jau geba jausti taria-
mai tikros meilės dvelksmą, o 
gal net alsavimą! Tą patį kūri-

nį perskaičius po daugelio metų 
jau visai kitaip suvoki tos kny-
gos galią, neblėstančią rašytojo 
L. Tolstojaus talento žvaigždę, 
kurią dar labiau paryškino vi-
same pasaulyje pripažintas jo 
romanas „Ana Karenina“. Pir-
masis šios knygos perskaitymas 
Žygintės atmintyje paliko gal 
tik slepiamos meilės dramatiz-
mą, herojės kančias ir tragišką 
baigtį. Vėlesnieji, pakartotiniai, 
skaitymai, filmai, ekranizacijos 
jau brandžiuose metuose viską 
sustatė į savo vietas. 

Įsiminė T. Dreizerio trilogi-
ja apie finansininką ir jo karje-
rą. Aišku, ir šioje knygoje bu-
vo meilės linija, tačiau daugiau 
sauso, sudėtingo teksto, lyg to-
kias knygas skaitytų buhalte-
riai ar ekonomistai. Bet skaitė 
ją visi, kas tikrai mėgo knygas, 
tuo labiau kad šis romanas vaiz-
davo tada mums mažai žinomą 
Ameriką. Panašaus turinio kny-
gų labai trūko, nes mes gyveno-
me kitoje santvarkoje, kitokioje 
ideologijoje.

Palengva į mūsų šalį ėmė 
skverbtis laisvesnis gyvenimas. 
Knygynai „paskendo“ blizgių 
viršelių, beverčių knygų balo-
je. Buvome išalkę nedraudžia-
mos meilės romanų. Dauguma 
leidyk lų juos leido lyg lenkty-
niaudamos tarpusavyje. Žygintė 
mena, kaip plačiai iš lūpų į lūpas 
nuvilnijo naujiena apie romaną 
„Erškėčių paukščiai“. Susido-
mėjo ir užkibo ant moteriškosios 
smalsumo meškerės. Žinoma, po 
anų „sunkiasvorių“ romanų, šis 
žavėjo nuostabiais pasakojimais 
apie visai kitokį žmonių gyveni-
mą, jų darbus, jausmus ir tarpu-
savio santykius. Susižavėjimui 

atslūgus, galvojo, kad toks ir turi 
būti žmonių gyvenimas – nuo-
širdus, atviras, neleidžiantis per-
žengti padorumo ir sąžinės ribų. 

Pamažu knygynuose, biblio
tekose radosi įvairesnių kūrinių, 
o ypač džiugino lietuvių auto-
riai. Į Žygintės akiratį pakliu-
vo puikios rašytojo Petro Dir-
gėlos knygos istorine tema. Ją 
labai sužavėjo romanas „Joldi-
jos jūra“. Ne mažiau džiugino 
ir Romualdo Granausko kūry-
ba, jo knygas perskaitė turbūt 
visas, kurios buvo bibliotekoje. 
Buvo domėjusis ir rašytojo Juo-
zo Baltušio kūryba, jo apsaky-
mus puikiausiai žinojo – visuo-
se buvo vaizduojamas dar iki-
karinis kaimas su rašytojui bū-
dinga lengva sarkazmo gaidele. 
To, lyg ir biografinio, romano 
„Sakmė apie Juzą“ nebuvo net 
varčiusi, tad labai susidomėju-
si perskaitė. Jis tiesiog sužavėjo 
Žygintę. Ir ne vien stipriais kny-
gų veikėjų charakteriais, labiau 
gamtos vaizdavimu. Lyg teptuko 
potėpiais drobėj perteikė gam-
tos grožį įvairiausiais metų lai-
kais. Žygintė negalėjo atsiplėšti 
nuo tų vaizdų. Perskaitė ne kar-
tą, bet po keliolikos metų ir vėl 
norisi atsiversti šią knygą. 

Domisi ji daugelio rašyto-
jų darbais: labai įdomu skaity-
ti profesorės Viktorijos Daujo-
tytės monografijas apie lietuvių 
poetus bei jos pačios tarmiškai 
rašytą poeziją. Labai džiaugė-
si skaitydama jaunesnės kartos 
rašytojos Kristinos Sabaliaus-
kaitės keturių dalių istorinį ro-
maną „Silva rerum“. Žygintei 
labai patinka biografiniai bei is-
toriniai kūriniai.

Savaime aišku, domisi ir 

Barstau mintis
Žvaigždžių liūty lyg skiedras, 
Slepiuosi
Į tamsos prilytą skarą. 
Iš meilės židinio,
Liepsna užlieto, 
Nešu žvaigždės tau
Kibirkštėlę mažą...  

Padėkos laiškai  
Parašysiu daug laiškų...
Žolei –
Už dovanotą akių spalvą.
Sūpuoklėms –
Už skausmą, užsuptą laiku. 
Žemei...
Lig šiol jaučiu jos delną...
Mane ji veda – aš ją vedu...
Ir padėkos žodžius
Pilu lyg medų
Iš bičių išaustų korių
Į baltą, iššalventą lapą...
Kiek daug tikiuosi
Parašyt laiškų!..

Aldona MAKSVYTiENė
Vilkaviškis

užsienio rašytojų darbais. Vie-
tą jos širdyje surado dviejų au-
torių knygos. Rašytojas Džonas 
Irvingas taip nuoširdžiai ir pa-
prastai perteikia savo pasakoji-
mus, kad neįmanoma atsitrauk-
ti nuo knygos. Skaitai ir nesino-
ri, kad ji baigtųsi. Šis rašytojas 
Žygintei tarp užsienio autorių 
tapo pirmuoju. Jei jau vyriškiui 
suteikta „prizinė“ vieta, tai turi 
būti ir moterų atstovė. Ji skirta 
šauniai istorijų kūrėjai Isabelei 
Allende iš tolimosios Čilės. Jau 
nuo pirmojo rašytojos romano 
Žygintė susidomėjo jos kūry-
ba, sekė naujai pasirodančias ir 
į lietuvių kalbą išverstas knygas. 
Autorė anonsuose pasakoja, kad 
siužetų savo romanuose semiasi 
ne kur kitur, o savo plačios gi-
minės gyvenimiškose istorijose, 
kūrinius „pagardindama“ fanta-
zijos bei mistikos prieskoniais – 
būtent jie ir suteikia romanams 
nenusakomą žavesį.

Žygintė nebuvo visiška kny-
gų skaitymo maniakė. Tam bu-
vo paskyrusi šviesiausią dienos 
laiką – porą valandų po pietų. 

Skaitymas jai reiškė neapsako-
mą malonumą, kurio ji vargiai 
atsisakytų. Tai buvo jos laikas, 
kada „išeidavo“ iš realaus sa-
vojo pasaulėlio į knygų siūlo-
mą gyvenimą – iš šalies stebė-
dama knygų herojų išgyveni-
mus, nuopuolius, ašaras, kerštą 
ar palaimą. Tai savotiškas fil-
mas vaizduotėje, kurį temato tik 
pats skaitantysis. Ir jau pradėjusi 
knygą, Žygintė dar keliolika mi-
nučių „gyveno“ su knygos vei-
kėjais. Buvo labai gera ir džiu-
gu širdy, kad viena ar kita ver-
tinga knyga pateko į jos rankas, 
palietė sielą ir protą.

Neįmanoma žodžiais nusa-
kyti skaitymo džiaugsmo... Ne 
be reikalo sakoma, kad kiekvie-
noje knygoje skaitytojai suranda 
sau vienokių ar kitokių prasmės 
kibirkštėlių. Tad būtina skaity-
ti kuo daugiau ir įvairesnių te-
mų knygų. Iš jų oi kaip daug 
išmokstama! Tik reikia pamilti 
knygas, neįkainojamą dovaną – 
išprusimą, tobulėjimą.

Vincė VASYLiŪTė
Plungė

Rimtauto Gendvilo nuotr., Šiaulių r.


