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Tolerancijos link
Seimo Žmogaus teisių komiteto ir Šiaulių apskrities
cerebrinio paralyžiaus asociacijos iniciatyva surengta konferencija „Neįgaliųjų
padėtis visuomenės gyvenime – ar vyksta pokyčiai?“
sudomino įvairių sričių atstovus. Joje dalyvavo ir patys neįgalieji, jų interesus ginantys nevyriausybinių organizacijų atstovai, ir Seimo
nariai, ministerijų, departamentų specialistai, nuo kurių sprendimų šie pokyčiai
ir turėtų prasidėti.

Pokyčiai neįgaliųjų gyvenime:
ar realybė atliepia poreikius?
Profesinė reabilitacija –
skaičiai gražūs, o realybė?

Lyderystės imasi
nevyriausybinės
organizacijos

Šiaulių apskrities cerebrinio
paralyžiaus asociacija tokią konferenciją organizuoja jau antrą
kartą. Pirmoji Seime surengta
2015-aisiais. Asociacijos pirmininkės Editos Navickienės teigimu, atėjo laikas pasidomėti, kaip
įgyvendinamos joje priimtos rezoliucijos nuostatos, ar keičiasi
neįgaliųjų gyvenimas, į kokias
problemas šiandien dėmesį turėtų sutelkti ir valdžios atstovai,
ir nevyriausybinės organizacijos.
Konferencijoje dalyvavusių
pranešėjų gausa ir aptartų temų įvairovė – akivaizdus įrodymas, kad neįgaliųjų, kaip ir kitų

Seime surengta konferencija sudomino neįgaliųjų asociacijų, atsakingų valstybės institucijų, akademinės bendruomenės atstovus.
visuomenės grupių, gyvenime tebelaukiančius mokyklinukus Džiugelio teigimu, nevyriausyapstu dalykų, apie kuriuos rei- ir apie neadekvačią paramą ne- binės organizacijos puikiai idenkia kalbėti čia ir dabar. Pranešė- galią turinčių jaunuolių dienos tifikuoja problemas, atneša pojai daug dėmesio skyrė ir ką tik centrams. Paliestos ir profesijos litikams ant lėkštutės. Deja, jų
gimusiems ankstukams (rūpes- įgijimo, įsidarbinimo, asmeni- spręsti niekas nenori. Nepaisant
čių nekelia tik 20 proc. neišne- nio asistento, kokybiškų paslau- to, negalima liautis apie tai kalbėti. Kuo stipresnis bus pačių
šiotų naujagimių raida ir sveika- gų bei kitos problemos.
Žmogaus
teisių
komiteto
naneįgaliųjų, nevyriausybinių orta), ir labai reta liga sergantiems
rio,
Neįgaliųjų
teisių
komiteto
ganizacijų balsas, tuo sunkiau
vaikams bei jų tėvams. Kalbėta
pirmininko
pavaduotojo
Justo
bus jo negirdėti.
apie inkliuzinio ugdymo vis dar

Aktyviai konferencijoje savo įžvalgomis dalijosi asociacijos „Savarankiškas gyvenimas“
nariai. 26-erių Martynas Vitkus
į neįgaliesiems kylančius rūpesčius pažvelgė per jauno žmogaus
prizmę. Pasak jo, jauni neįgalieji nori būti savarankiški, dirbti. Tiems, kam nepasiseka įgyti
specialybės aukštojoje mokykloje, tokią galimybę žada profesinės reabilitacijos programa. Tačiau, vaikino nuomone, ji visiškai nepasiteisina, todėl programą reikia iš esmės keisti.
Apie šiuos dalykus Martynas žino ne tik iš pernai žiniasklaidoje skelbtų profesine reabilitacija nusivylusių neįgaliųjų
pasakojimų, bet ir iš savo patirties. Daugiau kaip pusantrų metų viename iš tokių centrų profesijos mokytoju dirbęs vaikinas pasakojo, kad tik retam šią
programą baigusiam neįgaliajam pavyksta įsidarbinti. Dažniausiai jiems pasiūloma porai
mėnesių pasirūpinti verslo liudijimu (kad būtų išvengta Užimtumo tarnybos priekaištų), o
toliau – verstis kaip patys išmano. Pasak M. Vitkaus, viešojoje
(nukelta į 5 psl.)

Naujoji tvarka leis būstus pritaikyti lanksčiau
Aplinka visiems
Vasario mėnesį pasikeitė
Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašas. Numatoma nemažai pokyčių,
kurie, tikimasi, pagerins galimybes greičiau ir kokybiškiau pritaikyti būstą neįgaliesiems. Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos (SADM)
Tikslinės pagalbos ir vaiko
teisių apsaugos skyriaus vyresnioji patarėja Jurgita Čiuladaitė-Pritulskienė komentuoja, kokie svarbiausi naujosios būsto pritaikymo tvarkos pokyčiai.
Pritaikymas – ne tik
judantiems vežimėliais

J. Čiuladaitės-Pritulskienės
teigimu, iki šiol būstas valstybės ir savivaldybės lėšomis buvo pritaikomas tiktai judėjimo
sunkumų turintiems žmonėms.
Tiesa, negalią turinčius vaikus

auginančios šeimos paramos galėjo sulaukti pagal kitą – Šeimų,
auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką programą.
Pagal naująją tvarką dėl būsto pritaikymo galės kreiptis ir
psichikos ar proto negalią turintieji, kuriems nustatytas nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikis. Jiems valstybės ir savivaldybės lėšomis bus
galima įrengti balkono apsaugas (tinklus, grotas ir pan.), dujų nuotėkio signalizatorių, saugos priemones (minkštas sienų
dangas, durų užraktus ar apsaugas, užklijuoti apsaugines plėveles ant langų ir pan.).
SADM specialistės teigimu,
atsižvelgiama į Europoje vyraujančią tendenciją, kad būsto
pritaikymas neturi apimti vien
tik judėjimo negalią turinčius
žmones. Taip pat, kaip ir anksčiau, dėl būsto pritaikymo galės kreiptis asmenys, kuriems
nustatytas specialusis nuolati-

nės slaugos poreikis; tie, kuriems reikia bet kurio tipo vežimėlio ar kitų judėjimo priemonių (vaikštynių, ramentų ir kt.).
Išlieka ir dvi būsto pritaikymo eilės: pirmojoje – asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar
bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis, ir tie, kuriems
nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios; antrojoje – asmenys, kuriems nustatytas kitų judėjimo techninės
pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) poreikis. Sudarant kiekvieną būsto
pritaikymo eilę prioritetas teikiamas neįgaliesiems, kuriems
nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir kuriems paskirtos dializės procedūros, taip pat besimokantiems
ir dirbantiems neįgaliesiems.
Tai reiškia, kad jei prašymą
būstui pritaikyti kartu pateiks
(nukelta į 5 psl.)

SADM Tikslinės pagalbos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus vyresnioji patarėja Jurgita Čiuladaitė-Pritulskienė.

 E. Mildažytė – atvirai apie tėvo ligą .................................................. 3 psl.
 Grožio vitaminas .............................................................................................. 4 psl.

2019 m. vasario 28 d. – kovo 6 d., Nr. 8 (1447), „Bičiulystė“

,
i
a
t
Apiaeudina
j
s
a
k

Integracijos keliu
Aš – pilietis

Virginija Dambrauskaitė

Kandidatai į savivaldybių tarybas:
svarbu nepamiršti silpnesnio žmogaus

Šiaulių miesto neįgaliųjų
draugijos pirmininkė Rolanda Petronienė kandidatuoja į Šiaulių miesto savivaldybės tarybą.
Esu trečios kartos šiaulietė, todėl negaliu būti
abejinga tam, kas vyksta
mano gimtajame mieste.
Kur benuvažiuočiau, visur smagu, gera, bet Šiauliuose geriausia. Čia baigiau mokslus – nuo pradinių klasių iki instituto,

čia įgijau 30 metų darbo
patirtį. Per 8 metus, kai
dirbu Šiaulių miesto neįgaliųjų draugijos pirmininke, teko bendrauti su
dviejų kadencijų merais ir
tarybos nariais. Kreipiausi
ir dėl aplinkos pritaikymo
neįgaliesiems, ir dėl patalpų Neįgaliųjų draugijai. Šių klausimų savivaldos atstovai niekaip neišsprendžia. Teko ne kartą
dalyvauti ir miesto tarybos posėdžiuose, prašyti,
derėtis, klausti. Taip pat
esu Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos tarybos narė. Šioje
konfederacijoje bendram
darbui susivienijo daugiau
kaip 60 nevyriausybinių
organizacijų (nuo pramonininkų iki neįgaliųjų ar
gyvūnų globos organizacijų). Dažnai keliame klausimus, kad valdžia nemato
vyresnio amžiaus neįgalių

žmonių problemų, jaunimui nėra darbo vietų, dėl
to jie išvyksta į kitas šalis,
o namuose lieka senyvo
amžiaus ar neįgalūs tėvai.
Manau, taip neturėtų būti.
18 metų dalyvauju politikoje. Visuomeninio komiteto, su kuriuo einame į
rinkimus, programos gairės numato: Šiauliai – modernus, estetiškai sutvarkytas, pritraukiantis investicijas, klestintis regiono centras. Visų kandidatų programos gražios, bet
mes labai tikime, kad gerai
sutvarkytame mieste norės gyventi jaunimas, kad
Šiaulių regionas bus įdomus ne tik Lietuvos gyventojams, bet ir užsieniečiams. Šiauliai – dviračių miestas, todėl svarbu,
kad būtų sutvarkyti keliai
ir istorinės vietos, visa tai
pritaikyta neįgaliesiems.
Šiaulių regiono jaunimui

svarbu pasiūlyti kokybišką
išsilavinimą – universitetą
su regionui reikalingomis
programomis. Svarbu, kad
sveikata ir socialinė apsauga, sportas būtų prieinami
pagyvenusiems ir neįgaliems žmonėms.
Kovota už laisvę, stovėta Baltijos kelyje, išgyventa ne viena krizė, prarasta sveikata. Dabar, bežiūrint, kaip dirba savivalda, norisi pasakyti STOP –
gana rietis, pradėkite girdėti, matyti, išklausyti ir
paprastą žmogų – neįgalų, jauną, pagyvenusį, išsilavinusį ar dar tik siekiantį mokslo. Įsiklausykit, ko
tikrieji šiauliečiai nori, ko
jiems reikia. Tik dirbdami kartu galime įrodyti,
kad Šiauliai gali tvarkytis
daug geriau negu iki šiol,
nes miestas turi didžiulį potencialą, kurį būtina
atskleisti.

Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugijos pirmininkas Vladas Alsys kandidatuoja į Klaipėdos miesto tarybą.

Esu įsitikinęs, kad stip
ri bendruomenė – tai stip
rus miestas, stipri valstybė. Noriu skatinti neįgaliųjų bendruomenines organizacijas kuo aktyviau
įsitraukti į Klaipėdos miesto visuomeninį gyvenimą.
Dalyvauti įvairiuose projektuose, nebijoti išsakyti
savo nuomonės, nesijausti
paramos prašytojais, o būti lygiaverčiais partneriais
su savivaldybe. Noriu, kad
Klaipėdos miesto savivaldybei priimant sprendimus
dėl įvairių projektų finansavimo, neįgaliųjų bendruomeninės organizaci-

jos būtų ne konkurentai, o
partneriai.
Apie visuomeninę,
bendruomeninę veiklą žinau ne iš nuogirdų, o iš
darbų. Nuo 2014 m. esu
Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugijos pirmininkas,
nuo 2015 m. – Neįgaliųjų
reikalų tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės
tarybos narys, 2015–2016
m. buvau Įstaigų korupcijos indeksų vertinimo komisijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos narys,
nuo 2015 m. – asociacijos
Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vie-

tos veiklos grupės valdybos
narys. Manau, kad bendruomeninė veikla visuomeniniais pagrindais yra
svarbi, tačiau norėtųsi, kad
Klaipėdos miesto savivaldybė ją, taip pat ir neįgaliųjų draugijų, asociacijų veik
las labiau vertintų.
Sieksiu, kad Neįgaliųjų
reikalų taryboje priimami
sprendimai, nutarimai būtų ne patariamojo, o privalomojo pobūdžio ir kad
Klaipėdos miesto savivaldybė privalėtų juos vykdyti taip, kaip vykdo savivaldybės tarybos priimamus
sprendimus.

Ukmergės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė
Zita Kviklienė pretenduoja į Ukmergės rajono savivaldybės tarybą.
Keliolika metų dirb-

dama su negalią turinčiais žmonėmis matau,
kiek dar daug pas mus yra
bėdų, kiek daug žmonių,
ypač kaimuose, gyvena labai vargingai. Yra tokių,
kurie net pavalgyti neturi ko, jau nekalbant apie
tai, kad negali nusiprausti, išsiskalbti drabužių ar
patalynės. Labai trūksta transporto paslaugų –
žmonėms sunku pasiekti
miestą, patekti pas gydytojus ar į savivaldybę.
Ypač didelėje atskirtyje dažnai atsiduria negalią
turintys žmonės. Draugijos darbuotoja lanko vieną
moterį, kuri akivaizdžiai

turi psichikos sutrikimų,
tačiau gyvena viena. Tai,
kad pas ją apsilanko draugijos darbuotoja, neišspręs jos problemų. Pagalbos reikia kur kas daugiau. Savivaldybė turėtų ieškoti būdų padėti tokiems žmonėms. Nerimą
kelia tai, kad planuojama
išardyti Jasiuliškio globos
namus – kaip gyvens visi
tie žmonės? Ar tikrai jiems
bus užtikrinama pagalba?
Atsisukti į paprastus
žmones, padėti jiems –
savivaldybės pareiga. Kol
neišspręsime šių skaudžių
problemų, tol visa visuomenė nebus laiminga. Ei-

nu į savivaldybės tarybą
tikėdamasi būti šių žmonių balsu. Dalis žmonių ne
visada tiesiogiai bendrauja su mūsų išrinktaisiais,
jaučia atskirtį. Norisi, kad
savivaldybės taryboje būtų žmogus, prie kurio jie
galėtų drąsiai prieiti, paspausti ranką, išsikalbėti apie savo bėdas. Kas kitas, jei ne negalią turintis
žmogus, juos supras, paguos, patars.
Labai noriu, kad sprendžiant sudėtingas problemas, asfaltuojant kelius,
statant naujus pastatus nebūtų pamiršti neįgalieji,
senyvi žmonės.

Šakių rajono neįgaliųjų
draugijos pirmininkas Saulius Rakauskas pretenduoja į Šakių rajono savivaldybės tarybą.
Dirbdamas Neįgaliųjų
draugijos pirmininku ir
pats judėdamas neįgaliojo vežimėliu, aiškiai matau, kiek dar daug spręstinų problemų ginant neįgaliųjų teises. Štai kad ir
aplinkos pritaikymas. Ne
vienus metus teko kovo-

ti, kad negalią turintys
žmonės galėtų įvažiuoti į polikliniką. Dar labai
daug nepritaikytų miesto
gatvių, svarbių įstaigų. Jei
mes patys apie tai nekalbėsime, nuolat neatkreipsime
valdžios dėmesio, niekas ir
nesikeis. Žmonės susiduria ir su sveikatos priežiūros srities problemomis.
Jas taip pat galima daug
geriau spręsti, jei žmonėms atstovaus juos su-

prantantis, negalią turintis žmogus.
Esu keturių komisijų
narys, nuolat lankausi savivaldybėje, todėl matau,
kad daugelį problemų galima spręsti kur kas greičiau.
Mūsų rajonas – žemės
ūkio kraštas. Neturime
pramonės, gamyklų, todėl didžiausia mūsų vertybė – žmonės. Matykime kiekvieną žmogų, rūpinkimės juo.

Lygios teisės –
tik gražūs žodžiai
Savivaldybės įmonė (SĮ) „Vilniaus miesto būstas“
patikėjimo teise administruoja daugiau kaip 3 500 Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių turtinių vienetų. Viena iš įmonės veiklų – organizuoti apgyvendinimą socialiniuose būstuose. Tarp įmonės administruojamų patalpų – ir būstai, skirti judėjimo negalią
turintiems neįgaliesiems. Didelė dalis tokių būstų yra
Pilaitės mikrorajone. Neįgaliajam pritaikytas būstas
yra vienas iš savarankiškumo garantų, leidžiančių
būti visaverčiu visuomenės nariu. Tačiau tas savarankiškumas baigiasi, kai prireikia patekti į SĮ „Vilniaus miesto būstas“ patalpas, esančias Švitrigailos g.
7. Pastatas visiškai neprieinamas judėjimo negalią turintiems žmonėms, į jį patekti galima tik laiptais, viduje taip pat pasitinka laiptai.
Pagal SĮ „Vilniaus miesto būstas“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatytus reikalavimus bei taisykles, gyvenantiems socialiniame būste
kasmet reikia pristatyti įvairius dokumentus, iš naujo pasirašyti sutartis. O kur dar kompensacijų tvarkymas! Visus šiuos reikalus reikia atlikti sėdint lauke
prie laiptų. O juk pritaikyta aplinka pasitarnautų ne
tik neįgaliesiems, bet ir senyvo amžiaus žmonėms, tėveliams su mažais vaikais. Prieinamos paslaugos, lygios teisės, orumas, savarankiškumas – šios sąvokos
netaikomos minėtai savivaldybės įmonei.
Vilniaus miesto savivaldybė labai didžiuojasi savo
administracijos pastatu. Ten aplinka ir vidus pritaikyti įvairią negalią turintiems žmonėms – įrengti privažiavimai, aklųjų vedimo takeliai, dirba gestų kalbos vertėjai, paslaugos teikiamos keliomis kalbomis.
Tačiau jei stovi ant žemesnio socialinio laiptelio, t. y.
gyveni socialiniame būste, prireikus susitvarkyti dokumentus, paslaugos bus suteiktos lauke prie laiptų.
Pasigilinus į SĮ „Vilniaus miesto būstas“ ataskaitas ir strateginius planus, išaiškėja, kad Vilniuje
trūksta socialinių būstų, tačiau vienas butas Pilaitės
mikrorajone jau keletą metų nenaudojamas. Beje, jis
yra pritaikytas žmogui su judėjimo negalia. Negi šiuo
metu Vilniuje nėra nė vieno neįgalaus ar senyvo amžiaus žmogaus, kuris eilėje laukia socialinio būsto? SĮ
„Vilniaus miesto būstas“ darbuotojai buvo informuoti
apie šį butą, tačiau jis vis dar negyvenamas. O tuo pat
metu Vilniaus miesto savivaldybė skelbia, kad perka
naujus socialinius būstus.
Pastaruoju metu vis daugiau ir garsiau kalbama
apie neįgaliuosius, pritaikytą aplinką, prieinamas ir
kokybiškas paslaugas, savarankiškumą bei lygias teises. Tačiau šie dalykai neatsiranda vos išleidus įstatymą ar teisės aktą. Tai ilgas ir sudėtingas procesas,
paliečiantis visas visuomenės sritis. Ir būtent valstybinės institucijos, savivalda savo pavyzdžiu privalo rodyti, kaip šie principai taikomi praktikoje. Deja, taip
nėra. Jei net valstybės, savivaldybės institucijos nepaiso Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų, tai kodėl
kiti turi jų laikytis?
SĮ „Vilniaus miesto būstas“ įsikūrusi patalpose,
kurios neatitinka Statybos reglamento „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“
nuostatų, o nesuteikdama prieinamų bei kokybiškų
paslaugų ši įstaiga pažeidžia Neįgaliųjų socialinės
integracijos, Lygių galimybių įstatymus bei Jungtinių
Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją ir sudaro sąlygas
neįgaliųjų bei kitų socialiai jautrių grupių diskriminacijai bei socialinei atskirčiai. Tad kol kas savarankiškumas, orumas, lygios teisės tėra tik ant popieriaus
parašyti gražūs žodžiai.

2 psl.

Neatlygintina politinė reklama
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Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje
Panevėžys:

Pristatyta V. Bručo paroda

Parodoje eksponuojamos Vydmanto Bručo nuotraukos.

P

anevėžio miesto savivaldybės Socialinių reikalų skyriuje atidaryta fotomenininko
Vydmanto Bručo paroda „Mes
esame“. V. Bručas gimė ir augo
Panevėžyje, daugiau kaip prieš
50 metų kartu su kolegomis
įkūrė Panevėžio fotografų klubą. Dirbdamas fotografu-dailininku jis Panevėžiui atidavė
daug metų, dabar aktyviai dalyvauja Pasvalio rajono neįgaliųjų draugijos veikloje. V. Bručas

sako: „Neįgalieji, žvelgdami pro
fotoobjektyvą, mato kitokį žmonių grožį, kiekvienoje sustabdytoje gyvenimo akimirkoje randa
perliukų ir juos pateikia visuomenei. Lietuva dar linkusi nematyti žmonių, turinčių negalią,
bet MES ESAME, buvome vakar, esame dabar ir būsime rytoj. Apie mus, esančius“, – parodą pristato V. Bručas.
Panevėžio miesto savivaldybės
ir „Bičiulystės“ inf.

Švenčionys:

Muilo fantazijos

Dienos centro lankytojai džiaugiasi savo darbais.

„Bičiulystei“ atsiųstame laiškelyje Švenčionių socialinių paslaugų centro Dienos centro pagyvenusiems ir neįgaliems žmonėms
„Verdenė“ socialinė darbuotoja
Oksana Teilans pasidalijo įdomaus užsiėmimo įspūdžiais.
Dienos centro pagyvenusiems ir neįgaliems žmonėms
„Verdenė“ lankytojai neprarado
noro mokytis. Neretai jie mokosi vienas iš kito, tačiau maloniai priima kiekvieną, kuris sugeba pasidalyti savo patirtimi, ir
su džiaugsmu perima šią gerąją
patirtį. Paskutinę vasario savaitę dienos centre „Verdenė“ vyko
edukacinė pamokėlė, kurią vedė
energinga ir nuotaikinga tautodailininkė Lilia Puzyriova. Pamokėlę drąsiai galima pavadinti „Muilo fantazijos“, nes naudodami vilną gaminome muiląkempinę. Tai ne tik kūrybinis
užsiėmimas, bet ir tam tikra re-

„Bičiulystę“
skaitykite ir
internete

laksacija, nes vilna šildo, lengvai
masažuoja, paglostymai ramina.
Tautodailininkė supažindino mus su vilnos vėlimo istorija, kuri siekia Nojaus laikus.
Šiek tiek ir pasportavome, nes į
užsiėmimą labai natūraliai įsipynė trumpos linksmos pertraukėlės. Viso užsiėmimo metu buvome apsupti vadovės dėmesiu,
ji kiekvienam surado palaikymo
ir padrąsinimo žodį. Išmokome
ne tik muilą apvelti, bet ir priimti gyvenimo iššūkius, juos pasitikti žodžiais „Aš taip norėjau!“
Laikas prabėgo nepastebimai. Ir štai kiekvienas savo rankose laiko spalvingą muilą-kempinę. Iš nedidelio puraus vilnos
kuokštelio gimė nuostabus dalykas. Vilnos spalvose ir ornamentuose galima atpažinti savo nuotaiką, įžiūrėti gamtos ir gyvūnijos vaizdus. Mažame darbelyje –
ir rankų šiluma, ir dalelė savęs.

www.biciulyste.lt

Integracijos keliu

Kaip aš pažinau negalią

Liga neatėmė tėvo juoko
Edita Mildažytė – žurnalistė, publicistė, TV laidų vedėja, prodiuserė, visuomenės
veikėja. Pasak jos, nors nėra
medikė, bet apie Parkinsono
ligą ir apie tai, kaip progresuodama ji pakeičia žmogų, žino labai daug. Šia liga
sirgo Editos tėvas Vytautas
Mildažis, Kauno medicinos
universiteto docentas, dėstytojas, vienas iš Lietuvos Parkinsono draugijos įkūrėjų ir
pirmasis jos pirmininkas.
Liga – tarsi įnamis

Editos tėvas sakydavo, kad
Parkinsono liga – neatskiriamas jo įnamis, kaip blusa neatskiriama nuo katės. Šia liga
jis sirgo daugiau nei 20 metų.
„Mano tėvas buvo bene ilgiausiai Lietuvoje prasirgęs Parkinsono liga. Buvo prisitaikęs prie
jos sukeliamų bėdų, sirgdamas
dar dirbo, tačiau liga progresavo.“ Edita sako, kad Parkinsono liga kiekvienas žmogus serga skirtingai ir galynėjasi kaip
pajėgia, nors iš tiesų ji visiems
progresuoja panašiai.
Ji prisimena: tėvas rengiasi kombinezoną ir šokinėja ant
vienos kojos. Kodėl? „Mano tėvas turėjo stiprų humoro jausmą ir iš pradžių pagalvodavau,
kad jis tiesiog mus tyčia erzina“, – pasakoja E. Mildažytė.
Paskui keistų reiškinių daugėjo, nors ligos jam labai ilgai nediagnozavo.
„Parkinsono liga pirmą kartą savo dantis parodė mums išplaukus į ežerą. Tėvas irklavo,
bet staiga pajutome, kad valtį visą laiką suka į vieną pusę. Nesupratome, kad viena tėvo ranka
tiesiog pradėjo nevalingai stip
riau traukti irklą.“ Vėliau Editos
tėvas, jau žinodamas, kuo serga,
sakydavo, kad gamta įdomi tol,
kol ją gali valdyti, bet į ežerą vis
tiek dar ilgai plaukdavo žvejoti,
nors ne kartą buvo išgąsdinęs
artimuosius.

Mylėjo dukrą, bet neklausė

Vėliau pradėjo nuolat jausti
šios ligos nešamas bėdas: drebėdavo rankos ar kojos, sutrikdavo pusiausvyra. Edita prisimena: kurį laiką tėvas tvarkingai
vartojo vaistus ir „valdė“ ligą.
Jis gerai žinodavo, kurią valandą kokius vaistus gerti. Turėjo
pasidaręs atmintinę, kuri buvo
visagalė jo pagalbininkė – pasufleruodavo, kada gerti vaistus
su šaltu vandeniu, kada su šiltu,
kad greičiau veiktų. Deja, vėliau
pirmųjų vaistų nebeužteko, prireikė naujų.
Būdavo ir tokių dienų, kai
tėčio smegenų ląstelės „nesusikalbėdavo“ su vaistais ir visas
veiklas tekdavo atidėti. Bet jis
vis tiek siekdavo savo. „Tėvas
žinojo, kad gali būti laikini pagerėjimai, bet tik laikini“, – prisimena Edita.
Su Parkinsono liga Editos
tėvas gyveno daugiau nei 20

metų ir sakydavo, kad gyvenimas jam vis tiek teikė džiaugsmo. Jis dirbo, skaitė paskaitas,
net anglų kalba. „Kai liga stipriai pažengė, tėvas man skambindavo iš Kauno vidurnaktį ir
negalėdavo nieko pasakyti. Girdėdavau tik, kaip jis daužo sau
telefono rageliu į dantis.“ Edita
sėsdavo į automobilį ir lėkdavo į Kauną. „Pamenu, kad tėvą paguldžiau ant tokios žemos
sofos, o jį visą kratė, tarsi būtų
prijungta elektros srovė, tampėsi visos raumenų grupės. Reikia pamatyti tuos priepuolius...“
Kadangi buvo medikas, tėvas dukrai vėliau paaiškindavo,
kas žmogui darosi, kai jį ištinka priepuolis. Jis sakydavo: „Įsivaizduok, kad tu vairuoji automobilį. Tarsi išmintum sankabą ir spaustum greičio bei stabdžio pedalus tuo pačiu metu.“ Jis
aiškino, kad suyra neuronas –
lyg jis būtų laidas, o jame būtų skylės ir vos prisilietus tave
krėstų. Dėl tos priežasties smegenys siunčia komandas pirštams susilenkti ir išsitiesti tuo
pačiu metu.

šis nė už ką nesutiko. Ir... užstrigo besisukančiose duryse. Kol
meistrai jį išlaisvino, net buvo
pradėjęs dusti. Tačiau kitą kartą vėl užsispyrė drauge eiti į parduotuvę ir parvirto ant laiptų, o
pakelti neleido...
Kai tėvas jau nebegalėjo gyventi vienas, Edita išrūpino ir
apmokėjo jam vietą gerontologijos centre. „Gyventi kartu su
juo buvo nebeįmanoma: keldavosi vidury nakties, bildėdavo,
pasikabindavo ant durų ir kabėdavo, atsukdavo dujas“, – prisimena ji.
Pasakodama apie tėvą, Edita negali nesišypsoti, nes šis niekada neprasdavo humoro jausmo. „Atvažiuojame su vyru jo
lankyti, o jis mus pasitinka su
vaikštyne ir sako: „Norit pasižiūrėti, kaip aš važiuoju?“ Mano
vyras sako, kad tokio noro neturime, bet tėvas vis tiek privaro vaikštynę prie panduso ir atsisėdęs važiuoja. Žinoma, krenta, sudaužo akinius, bet padaro
tai, ko jam norisi, ir dar paklausia: „Matėt?“

Liga keičia psichiką

Edita prisimena, kaip tėvas
išsiprašė, kad jį išleistų važiuoti
į kaimą. „Aš pati, tuomet nenujausdama nieko blogo, viešėjau
Žemaitijoje. Tėvą parvežė visiškai pasikeitusį, jam pakilo temperatūra.“ Grįžusi iš Žemaitijos
Edita budėjo prie tėvo, jo temperatūra buvo tokia aukšta, kad
net miręs kūnas dar degė kaip
krosnis.
Edita sako, kad nors jai ir teko būti mama savo sergančiam
tėvui, judviejų ryšys visada buvo artimas. „Mes pasikalbėdavome apie tokius dalykus, apie
ką nekalbėdavau su mama. Na,
pavyzdžiui, kodėl žmonės miršta? Į šį Editos klausimą tėvas atsakydavo klausimu: „O kodėl
nukrenta medžių lapai?“ Daug
buvo tokių filosofinių pokalbių.
„Ir aš savo tėvą, ir jis mane mylėjome besąlygiškai. „Nežinau,
kas išprovokavo šią tėvo ligą, bet
žaviuosi, kad jis ilgai išliko optimistas. Net žinodamas, kokios
gali būti šios ligos pasekmės,
mokėjo juoktis iš savęs ir savo ligos. Džiaugiuosi, kad, kiek leido
galimybės, jam padėjau.“

E. Mildažytė sako, kad jeigu
kas nors sakys, jog Parkinsono
liga neturi pasekmių žmogaus
psichikai, niekada netikėkite.
Turi. Žmogus tampa visai kitas,
negu buvo ankščiau.
Edita stebėjo tėvo ligą ir nuo
pat pradžios stengėsi jam kuo
daugiau padėti, bet tai nebuvo
paprasta. Kartą Editos tėvas išplaukė į ežerą vienas. Sutemo.
Jis nebepajėgė irkluoti, sustingo valtyje. Kaimo žmonės šiaip
taip parplukdė valtį į krantą,
o jis, užuot padėkojęs, pasakė:
„Neprašiau gelbėti!..“
Pavyzdžiui, sugalvodavo
pats eiti į bankomatą pasiimti
pinigų. Jam sutrikdavo pusiausvyra, pradėdavo griuvinėti. Tuo
pasinaudoję chuliganai atimdavo ir pinigus, ir dokumentus.
Jis turėjo pasidaręs dvi lazdas iš plono beržo ir jomis pasiramsčiuodamas vaikščiodavo,
nekreipdamas dėmesio į tai, ką
pamanys kiti. Sykį reikėjo išsiimti banko kortelę, o banke kažkodėl nesivarstė įprastos durys,
veikė tik besisukančios. Dukra
prašė tėvo padėti tas lazdas, bet

Mokėjo juoktis iš savo ligos

Eglė KULVIETIENĖ
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Daktaras
Aiskauda

V

andenyje tirpus vitaminų
B grupei priklausantis vitaminas B7 (cheminė formulė
C10H16N2O3S; sinonimai: vitaminas H, kofermentas R, biotinas) vadinamas „grožio vitaminu“ todėl, kad jis ypač reikalingas plaukams, nagams, odai
bei normaliai prakaito liaukų
veiklai.
Šio vitamino sudėtyje yra
sieros (ji labai svarbi plaukams,
nagams ir odai), taip pat vitaminas B7 turi įtakos keratino (jis suteikia plaukams ir nagams tvirtumo) veiklai. Žinoma, plaukų
ir nagų augimui skatinti taip pat
dar reikalingas kalcis.

Didžiausia šio vitamino
koncentracija – kepenyse
ir inkstuose

Žmogaus organizme vitaminas B7 (didžiausia šios medžiagos koncentracija rasta kepenyse ir inkstuose) palaiko cheminių medžiagų pusiausvyrą,
aktyvuoja vitaminą C, padeda
maisto energijai virsti organizmo energija, reguliuoja gliukozės, angliavandenių, riebalų
apykaitą (ypač svarbu, jog padeda deginti riebalus ir įsisavinti baltymus), stabdo senėjimo procesus, plaukų žilimą.
Vitaminą B7 įsisavina viršutinė plonojo žarnyno dalis; jį gali susintetinti tik mielių grybeliai, bakterijos ir kai kurios augalų rūšys. Beje, vitaminas B7
dalyvauja visų gyvų organizmų
medžiagų apykaitoje.

Vitamino B7 šaltiniai

Jo turi mielės, kepenys, inkstai, bananai, grybai, soja, žemės
riešutai, migdolai, baltagūžiai
kopūstai, žiediniai kopūstai, špinatai, pomidorai, pupos, kiauši-
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„Grožio vitaminas“ B7 reikalingas
ne vien tik grožiui

nio trynys, morkos, varškė, rupi
duona, austrės, krabai, sardinės,
silkė, nepoliruoti ryžiai, kukurūzai, avižinės kruopos, žirniai,
jautiena, vištiena, pienas.
Pastabos:
1) daugiausiai vitamino B7
turi vištų kepenys (keptos). 100
gramų šių kepenų yra 216 mik
rogramų (mkg) vitamino B7. Beje, tokiame pat kiekyje keptų
veršių kepenų – 50 mkg vitamino B7. Taip pat daug vitamino B7
turi sausos mielės – 100 g/200
mkg. Mažiausiai vitamino B7
turi kietasis sūris (100 g/3 mkg)
ir nenugriebto pieno vaisinis jogurtas (100 g/2 mkg); organizmui vitamino B7 per parą reikia nuo 30 iki 100 mkg; esant
sveikam žarnynui, vitaminas
B7 dažniausiai papildomai nevartojamas;
2) vartojant termiškai neapdorotą kiaušinio baltymą (anksčiau buvo paprotys gerti žalius
kiaušinius) gali atsirasti vitamino B7 stygius. Mat kiaušinio
baltymas turi antivitamino avidino, kuris prisijungia vitaminą B7 ir neleidžia žarnynui jo
įsiurbti. Beje, ši nuoroda taikytina tuomet, kai suvalgoma kasdien dviejų (ar daugiau) kiaušinių baltymai;

3) vitamino B7 perdozuoti
neįmanoma, nes perteklinis jo
kiekis pašalinamas su šlapimu.

Vitamino B7 stygiaus
požymiai

 prastas apetitas,
 liežuvio jautrumo sumažėjimas,
 gleivinių ir liežuvio uždegimas,
 sausa viso kūno oda (kai
kada būna atvirkščiai – pasidaro pernelyg riebi),
 padidėjęs kaklo, rankų ir
kojų odos jautrumas,
 niežėjimas,
 atskirų odos vietų lupimasis, įtrūkos ar net opos,
 pleiskanota rankų ir kojų oda,
 padidėjęs nagų trapumas,
suprastėjusi jų išvaizda,
 suplonėję, slenkantys
plaukai, atskirų galvos vietų
plikimas,
 konjunktyvitas,
 odos uždegimai prie akių
kampučių, aplink šnerves ir išeinamąją angą,
 rankų ir kojų tirpimas,
dilgčiojimas,
 sumažėjęs arterinis kraujospūdis (kartais),
 mieguistumas,

 bendras silpnumas,
 pykinimo, kartais ir vėmimo priepuoliai,
 depresija,
 kraujyje padidėjęs tulžies pigmentų ir cholesterolio
kiekis,
 raumenų skausmai,
 mažakraujystė,
 vaikų augimo sutrikimai.
Paaiškinimas: konjunktyvitas – akių junginės uždegimas,
kurį sukelia bakterijos ir adenovirusai; užkratas į akis patenka
nuo nešvarių rankų, rankšluosčio, nosies; parausta ir išburksta junginė, sustorėja vokai, peršti ir graužia akis, jos bijo šviesos, ašaroja.
Pastaba: dėl ilgalaikio vitamino B7 stygiaus gali susilpnėti
imunitetas, iki pavojingos ribos
išsekti organizmas, atsirasti nerimas, haliucinacijos.
Vitamino B7 stygių
sukelia:
 alkoholis, rūkymas,
 ilgalaikis antibiotikų,
sulfanilamidų, antiepilepsinių
vaistų, kiaušinio baltymų vartojimas,
 achlorhidrija (druskos
rūgšties nebuvimas skrandžio
sultyse),
 nudegimai,
 nėštumas,
 dializė,
 intensyvus sportas,
 nesubalansuotos dietos,
dažnas badavimas,
 gastritas su nuliniu skrandžio sulčių rūgštingumu,
 žarnyno ligos,
 įvairūs konservantai (nuo
E 221 iki E 228),
 sacharinas,
 magnio stygius.
Romualdas OGINSKAS

Plečiamos šeimos gydytojų komandos
Nuo šiol gydymo įstaigoms
sudaromos sąlygos įsidarbinti papildomą šeimos gydytojo komandos paslaugas
teikiantį slaugytojo padėjėją,
gyvensenos medicinos specialistą, socialinį darbuotoją
ar kineziterapeutą. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
(VLK) atstovų teigimu, šie
teigiami pokyčiai leis gyventojams gauti daugiau įvairių
paslaugų, o šeimos gydytojams – skirti daugiau laiko
pacientams.
Šioms naujovėms įgyvendinti šiemet skirta beveik 10
mln. eurų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF).
VLK Paslaugų ekspertizės ir
kontrolės skyriaus vyriausiosios specialistės Oksanos Burokienės teigimu, padidintas finansavimas leis gydymo įstaigoms įsidarbinti daugiau reikiamų specialistų šeimos gydytojo
komandoje.
„Iki šiol šeimos gydytojo ko-

mandos paslaugas teikė šeimos
gydytojas, bendrosios praktikos
slaugytojas, o prireikus – bendruomenės slaugytojas, akušeris bei išplėstinės praktikos
slaugytojas. Nuo šiol gydymo
įstaigoms sudaromos sąlygos,
be minėtų specialistų, įsidarbinti papildomą šeimos gydytojo komandos paslaugas teikiantį
narį – slaugytojo padėjėją, gyvensenos medicinos specialistą,
socialinį darbuotoją ar kineziterapeutą“, – sako O. Burokienė.
Jos teigimu, ši naujovė leis
pacientams, atėjusiems pas šeimos gydytoją, gauti didesnį
spektrą paslaugų ir savo problemas spręsti patogiau, papildomai
neieškant pagalbos kitur, o gaunant kompleksinę pagalbą toje gydymo įstaigoje, kurioje yra
prisirašęs. Tuomet naujovės palengvina ir šeimos gydytojų darbą – papildomas komandos narys leis taupyti laiko ir jo daugiau skirti tiesioginiam darbui
su pacientais.
„Šeimos gydytojas yra tas
specialistas į kurį kreipiamasi pirmiausiai susidūrus su bet
kokia sveikatos problema. Vis-

gi neretai pacientų problemos
yra kompleksinės. Dažnai gyventojai, kurie kreipiasi į šeimos
gydytoją, turi ne tik su sveikata susijusių skundų, bet ir kitų
problemų. Įvedamos naujovės
dėka tokiais atvejais galės padėti socialinis darbuotojas, dirbantis šeimos gydytojo komandoje. Prireikus sveikos gyvensenos patarimų, žmogų pakonsultuoti galės gyvensenos medicinos specialistas. O jei pacien
tui bus reikalinga fizinė terapija, pasitarnaus drauge su šeimos

gydytoju dirbantis kineziterapeutas“, – sako VLK specialistė
O. Burokienė.
Atsižvelgdamos į savo pacien
tų poreikius gydymo įstaigos pačios spręs, kokios srities specialistą įsidarbinti šeimos gydytojo
komandoje. Pasirinkto specialisto teikiamos paslaugos bus apmokamos PSDF lėšomis.
Iš viso šiais metais pirminei
sveikatos priežiūrai skirta 264,4
mln. eurų – net 39,6 mln. eurų
daugiau nei pernai.
VLK ir „Bičiulystės“ inf.

Konsultuojame,
komentuojame

Siūloma, kad
neturtingiesiems
nereikėtų
primokėti
už vaistus

Ministrų kabinetas pritarė
Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) siūlymui sudaryti galimybes, kad mažas
pajamas gaunantys žmonės
kompensuojamuosius vaistus bei jiems reikiamas medicinos pagalbos priemones
(MPP) galėtų gauti nemokamai ir už tai nereikėtų primokėti nė cento.
Šis siūlymas bus svarstomas
Seime. Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, taip būtų sudaryta galimybė mažas pajamas gaunantiems
žmonėms sumažinti kompensuojamųjų vaistų ir MPP įsigijimo išlaidas.
„Mums jau pavyko sumažinti vaistų kainas visiems žmonėms. Tad turime žengti dar
vieną žingsnį ir panaikinti priemokas tiems žmonėms, kurių
pajamos yra pačios mažiausios.
Jei šis siūlymas sulauktų galutinio pritarimo, tai išties būtų didžiulis pokytis, leisiantis
žmonėms gyventi geriau ir gauti jiems reikiamus vaistus bei
medicinos pagalbos priemones,
nepatiriant finansinių nuostolių“, – sako ministras A. Veryga.
Be to, tokį modelį, kuris
jau taikomas socialinės gerovės valstybėse, Lietuvai pasiūlė
Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija.
Šiuo metu Lietuvoje gyvena apie 165 tūkstančius mažas pajamas gaunančių žmonių.
2017 m. duomenimis, didžiausias skurdo lygis buvo senjorų
bei neįgaliųjų grupėse. O šioms
grupėms priklausantiems žmonėms dažniau nei kitiems prireikia medicininės pagalbos.
Tad socialiai neteisinga, kad tie
žmonės, kuriems pagalbos reikia labiausiai, turi mažesnes galimybes ją gauti.
Jei šiam siūlymui būtų pritarta, paciento priemokų už
vaistus ir MPP nebeliktų žmonėms, kurie yra sulaukę pensinio amžiaus, turi negalią ir
jų pajamos yra mažesnės nei
95 proc. minimalių vartojimo
poreikių dydžio. Pensijų ir kitų draudžiamųjų pajamų dydį
siūloma vertinti pagal praėjusių
metų minimalių vartojimo poreikių dydį.
SAM ir „Bičiulystės“ inf.
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Pokyčiai neįgaliųjų gyvenime: ar realybė atliepia poreikius?
(atkelta iš 1 psl.)

erdvėje pateikiami gražūs profesinę reabilitaciją baigusiųjų į(si)
darbinimo skaičiai, o kaip yra iš
tikrųjų – nelabai kam rūpi.
Konferencijoje dalyvavusi Seimo Socialinių reikalų ir
darbo komiteto pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė ne tik sutiko su M. Vitkaus išsakytomis
įžvalgomis, bet nerimą keliančią situaciją apibūdino dar išsamiau. Pasak jos, Socialinių reikalų ir darbo komitete, vykdant
parlamentinę kontrolę, profesine reabilitacija domėtasi jau du
kartus. Komiteto nariai irgi suabejojo pateikta gražia statistika,
nes viešojoje erdvėje pasigirsta
ir kitokių nuomonių. R. Šalaševičiūtės teigimu, už profesinei reabilitacijai skiriamas lėšas pasiekiamas rezultatas neatitinka lūkesčių. Šią programą
baigusieji vidutiniškai dirba tik
4 mėnesius.
Pasak parlamentarės, profesinę reabilitaciją besirenkančius
neįgaliuosius galima suskirstyti į
dvi grupes: tuos, kurie iš tikrųjų tikisi išmokti profesijos, padėsiančios susirasti darbą, ir tuos,
kurie ateina dėl galimybės gauti
stipendiją. Deja, pastarieji išnaudoja pinigus, kurie galėtų būti
skirti būtent profesijai išmokti.
Profesinės reabilitacijos centrai siūlo daugiau kaip 700 įvairių
programų. Daugelio jų neįgalieji nesirenka, jos neturi paklausos
darbo rinkoje ir darbdaviai tokių
darbuotojų nepasigenda.
Pasak R. Šalaševičiūtės, profesinė reabilitacija – ne vien Socialinės apsaugos ir darbo, bet ir
Švietimo, mokslo ir sporto bei
Ekonomikos ir inovacijų ministerijų atsakomybės sritis. Planuojama sutikti su jų ministrais
ir kartu ieškoti būdų, kaip iš es(atkelta iš 1 psl.)

2 tokią pat negalią turintys asmenys, pirmiau savo eilės sulauks tas, kuris mokosi ar dirba.

Savo lėšomis būstus galima
pritaikyti greičiau

J. Čiuladaitė-Pritulskienė atkreipia dėmesį, kad vienas didžiausių pokyčių yra tai, kad sudaroma galimybė savarankiškai
organizuoti būsto pritaikymo
darbus net ir tuo atveju, jei neįgaliojo pritaikomas būstas nėra
įtrauktas į einamųjų metų sąrašą. „Būstų pritaikymo poreikis
didelis, kai kada žmogui tenka
laukti 2-3 metus eilėje. O juk
gyventi reikia nedelsiant. Sudaryta galimybė būstą pritaikyti savo lėšomis, o kompensacija
bus išmokama tada, kai būstas
bus įtrauktas į einamųjų metų
pritaikomų būstų sąrašą“, – sako SADM specialistė.
Taip pat atsiranda galimybė
valstybės ir savivaldybės lėšomis
pritaikyti net ir ne visiškai baigtą (80 proc. baigtumo) būstą. Tai
gali būti naudinga tada, jei asmuo
keliasi į naują, ką tik pastatytą
būstą, arba, tarkim, nebaigtą sodo namą. Tiesa, šiuo atveju kompensuojami ne visi būsto pritaikymo darbai – gali būti perkama

Konferencijoje dalyvavo Seimo nariai: Valerijus Simulikas, Rimantė Šalaševičiūtė, Justas Džiugelis.

mės pertvarkyti profesinės reabilitacijos sistemą.

Neįgaliųjų užimtumas –
nesibaigiančių diskusijų
verpete

Darbo biržą pakeitus Užimtumo tarnybai, įsidarbinti norintiems neįgaliesiems tai padaryti tapo paprasčiau, jie sulaukia
daugiau pagalbos. Vis dėlto konferencijos dalyviai neslėpė: Seime pernelyg užsitęsę debatai dėl
socialinių įmonių ir atviros darbo rinkos sąlygų suvienodinimo
laukiamus pokyčius nukelia neapibrėžtam terminui. R. Šalaševičiūtės teigimu, taip yra todėl,
kad neįgalieji niekaip nesusitaria
tarpusavyje. O kol svarstymai
dar kartą nukelti, pasak M. Vitkaus, net aukštąjį išsilavinimą
turinčiam jaunam neįgaliajam
įsidarbinti – didžiulis iššūkis.
Vaikino nuomone, reikia labiau
atsigręžti į darbdavius, atviroje darbo rinkoje galinčius įdarbinti neįgaliuosius. Gana dažnai
ne tik neįgalieji, bet ir darbdaviai atsiduria kryžkelėje: neįgalus žmogus turi konkrečiai darbo vietai reikalingą kvalifikaciją, bet darbdavys baiminasi darbo vietos pritaikymo, ilgai trun-

kančių subsidijų skyrimo procedūrų, todėl renkasi sveiką darbuotoją. Į svarstomus teisės aktų
pakeitimus panašūs siūlymai yra
įtraukti, bet iki Seimo posėdžių
salės jie niekaip nenukeliauja.

Aplinkos prieinamumas vis
dar kelia rūpesčių

Spartesnių pokyčių pasigendama ir kitose srityse. Visuomenininkės Ernestos Bagdonaitės
teigimu, 65 proc. šalies gydymo
įstaigų nepritaikytos neįgaliųjų
reikmėms. Konferencijoje savo
įžvalgomis apie neįgaliesiems neprieinamą gydymo įstaigų aplinką, medicininę įrangą dalijęsis
asociacijos „Savarankiškas gyvenimas“ valdybos narys Ričardas
Dubickas dar papildė: net greitosios pagalbos skyriuose rateliais
judantiems neįgaliesiems neįmanoma atlikti reikalingų, kartais – net gyvybiškai būtinų tyrimų. Jis pats ne kartą yra girdėjęs
prašymą kelioms minutėms atsistoti iš neįgaliojo vežimėlio, kad
būtų galima peršviesti plaučius
ar persikelti ant nereguliuojamo
aukščio gulto. Tokia pati situacija ir prireikus rateliais judantiems
pacientams išsitirti akių dugną ar
suskaudus dantį.

R. Šalaševičiūtė prisiminė
dar 2012 metais atliktą studiją
apie viešosios paskirties statinių
prieinamumą neįgaliesiems. Paskaičiuota, kad norint, jog visi
statiniai būtų laisvai prieinami,
reikėtų milijardinių sumų. Žinoma, tokių lėšų nėra, tačiau,
pasak politikės, ieškoma kitų kelių. R. Šalaševičiūtė pasidžiaugė – pavyko pasiekti, jog Statybos įstatymas būtų papildytas
nuostata, kad turi būti pritaikomi ne tik naujai statomi, bet ir
renovuojami statiniai.

Ranktūrių reikės laukti 10
metų?

Šiaulietė Jelena Bojar konferencijoje papasakojo ir savo būsto pritaikymo istoriją. Nuo vaikystės cerebriniu paralyžiumi
serganti moteris gyvena socialiniame būste. Iš namų išvažiuoti negalėjusi Jelena 2016-aisiais
pagaliau sulaukė būsto pritaikymo eilės. Pandusą jai įrengė,
o būsto viduje jokių pritaikymų
neatliko, net ranktūrių neprisuko. Tik pradėjusi skųstis išgirdo,
kad jų turės laukti... 10 metų.
Jelena sako nežinojusi, kad visų
darbų reikėjo reikalauti iš karto. Jos niekas apie tai neperspė-

jo, o būsto pritaikymo komisijoje turėjusio dalyvauti neįgaliųjų
atstovo, kuris privalėjo patarti,
kaip turi būti pritaikytas būstas,
ji nė akyse nematė.
J. Bojar pavyzdys – įspėjimas
visiems neįgaliesiems. Konferencijoje dalyvavusi Neįgaliųjų
reikalų departamento direktorės pavaduotoja Jolanta Šliužienė priminė, kad prieš pritaikant
būstą turi būti atliktas poreikio
vertinimas – numatyta, kas turėtų būti padaryta, kad žmogus
galėtų į būstą ne tik patekti, bet
ir laisvai jame judėti: įvažiuoti į virtuvę, miegamąjį, vonią,
tualetą ir pan. Pasak J. Šliužienės, būstą pritaikius tik iš dalies, savivaldybė pasielgė neteisingai, nes žmogus vis tiek liko
izoliuotas. Ji ragino visada reikalauti maksimalaus, kompleksinio pritaikymo, kad neįgalusis galėtų jaustis ir gyventi oriai.
J. Bojar sako jaučianti, kad
sveikata silpsta, todėl kreipėsi į
medikus, kad jos negalia būtų
įvertinta iš naujo. Gal tuomet
nebereikės laukti 10 metų, kad
jos reikmėms būtų pritaikytas ir
pats būstas, o ne tik įėjimas į jį.
Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

Savo įžvalgomis dalijosi nemažai negalią turinčių ar neįgalius vaikus auginančių žmonių.

Naujoji tvarka leis būstus pritaikyti lanksčiau
ir montuojama įvairaus tipo perkėlimo įranga (mobilūs keltuvai,
perkėlimo sistemos), dušo ir vonios kėdutės, suoleliai, turėklai,
įvairios atramos, laikikliai, įrengiami elektriniai vandens šildytuvai (jeigu centralizuotai nėra tiekiamas šiltas vanduo), dujų nuotėkio signalizatorius. Taip
pat gali būti įrengiamos nuotekos
ir vandentiekis, pritaikomi išorės
laiptai, įrengiamas privažiavimas
iki automobilio saugojimo vietos.
Tokiu atveju būsto pritaikymo
darbus pareiškėjas privalo organizuoti savarankiškai ir jie turi
būti atlikti ne vėliau kaip per 12
mėnesių nuo su savivaldybe pasirašytos sutarties dėl savarankiško būsto pritaikymo neįgaliajam
darbų organizavimo ir išlaidų apmokėjimo.

Daugiau lėšų vienam būstui
pritaikyti

Didėja suma, skiriama vieno
asmens būstui pritaikyti. Šiemet
vienam būstui bus galima skirti
iki 5 700 eurų (buvo 4 218 eurų) valstybės lėšų. Prie šios sumos savivaldybės turės pridėti ne
mažiau kaip 40 proc. Taigi iš viso

vienam neįgaliajam būsto pritaikymo darbams gali būti skiriama 9 500 eurų, neįskaičiuojant
keltuvo ar lifto įrengimo išlaidų. Šiai įrangai skiriamos lėšos
taip pat didės. Keltuvui ar liftui
įrengti bus galima panaudoti iki 6
270 eurų (buvo 5 244 eurų) valstybės lėšų, jei darbus organizuoja savivaldybės ir 3 230 eurų, jei
darbus organizuoja pats asmuo,
išskyrus atvejus, kai rengiamas
aukščiau nei į pirmą aukštą keliantis keltuvas. Prie iš valstybės
biudžeto skiriamų lėšų savivaldybės turės prisidėti taip pat ne
mažiau kaip 40 proc.
Pasak J. Čiuladaitės-Pritulskienės, kai darbus organizuoja pats žmogus, mažesnė suma
skiriama dėl to, kad tokiu atveju įranga lieka paties žmogaus
nuosavybė, o kai organizuoja
savivaldybė, žmogui išsikėlus ar
mirus keltuvas gali būti išmontuojamas ir perkeliamas kitur.

Kompensacija keičiant
būstą

Naujojoje tvarkoje numatyta, kad keičiant nepritaikytą
būstą į pritaikytą galima gauti

kompensaciją – t.y. padengiamas
nepritaikyto ir pritaikyto būsto
kainų skirtumas. Šia kompensacija galės pasinaudoti asmenys, besinaudojantys bet kurio
tipo vežimėliu ir tie, kuriems
yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Tokiai
kompensacijai iš valstybės biudžeto gali būti skirta iki 9 500
eurų ir dar ne mažiau kaip 40
proc. turės pridėti savivaldybė.
Sprendimas dėl kompensacijos
skyrimo gali būti priimamas ir
neatėjus pareiškėjo eilei pritaikyti būstą, tačiau kompensacija
galės būti išmokama tik tada, kai
pareiškėjas bus įtrauktas į einamaisiais metais pritaikomų būstų sąrašą. Svarbu tai, kad pirkti būstą galima ne tik toje savivaldybėje, kur žmogus gyvena.
Tokiu atveju kompensaciją jam
išmokėtų ta savivaldybė, kurioje pateiktas prašymas būstui
pritaikyti.
J. Čiuladaitė-Pritulskienė
pabrėžia, kad anksčiau buvo
įgyvendinama 2016-2018 m.
Būstų pritaikymo neįgaliesiems
programa, o šis aprašas bus nuolatinis. Jis parengtas įvertinus

praktikoje kylančias situacijas,
taip pats atsižvelgus į NVO ir
savivaldybių pasiūlymus.
Iš viso šiais metais būsto pritaikymo programai iš valstybės
lėšų numatyta 1,5 mln. eurų.
Dar 436 mln. bus skirta Šeimų,
auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką programai. Neretai ir savivaldybės prideda daugiau savo lėšų nei reikalaujama pagal aprašą. Tiesa, SADM
specialistės teigimu, jos dažnai
susiduria su didžiuliu iššūkiu –
labai sunku rasti darbus galinčių atlikti rangovų, šie ne visada dirba kokybiškai ir laiku. Dėl
to tvarkoje numatyta, kad tuo
atveju, jei savivaldybėms nepavyksta įsisavinti lėšų, vėliausiai
iki gruodžio 1 dienos informavus Neįgaliųjų reikalų departamentą, jos gali būti skirtos kitai savivaldybei arba kitais metais numatomų pritaikyti būstų
eskiziniams brėžiniams, projektams, darbų ir išlaidų aprašams
rengti, keltuvų (liftų) įsigijimo
išlaidoms apmokėti avansu.
Aurelija Babinskienė
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Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

LRT
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. ANTRADIENĮ – 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.
Pirmadienis, kovo 4 d.

06:05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07 Labas
rytas, Lietuva. 06:30, 08:00 Žinios.
Orai. 07:00, 07:30 Žinios. Orai. Sportas. 08:30 Rinkimai 2019. Savivaldybių tarybų ir merų rinkimų rezultatai.
(su vertimu į gestų k.). 13:30 Klausimėlis.lt (kart.). 13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios.
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Ponių rojus. N-7. 18
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30
Vartotojų kontrolė. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 LRT forumas. 22:30
Dviračio žinios. 23:00 Premjera. Medičiai. Florencijos valdovai 2. N-14. 2/4 s.
24:00 LRT radijo žinios. 00:05 Savaitė.
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:05
Beatos virtuvė. (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 Vartotojų kontrolė. (kart.). 05:00 Ponių rojus. N-7. 18 s. (kart.).

Antradienis, kovo 5 d.

09:20 Senis. N-7. 201 s. 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5. N-7. 5/8 s.
11:15 Aukštuomenės daktaras 2. N-7.
2/13 s. 12:00 Stilius. (kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios.
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Ponių rojus. N-7.
19 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su
vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 (Ne)emigrantai. (subtitruota).
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30
Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą“. 22:30 Dviračio žinios. 23:00
Premjera. 12 beždžionių 2. N-14. 2/11
s. 23:45 Klausimėlis.lt (kart.). 24:00 LRT
radijo žinios. 00:10 Štutgarto kriminalinė policija 5. N-7. 5/8 s. (kart.). 01:00
LRT radijo žinios. 01:10 Istorijos 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.
19 s. (kart.).

Trečiadienis, kovo 6 d.

09:20 Senis. N-7. 202 s. 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5. N-7. 5/9 s.
11:15 Aukštuomenės daktaras 2. N-7.
2/14 s. 12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena,
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas.
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30
Premjera. Ponių rojus. N-7. 20 s. 17:30
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Gyvenimas. (subtitruota). 20:25 Loterija „Keno
Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija
„Jėga“. 21:30 Aš – laidos vedėjas. 22:30
Dviračio žinios. 23:00 Premjera. Paskutinė karalystė 2. N-14. 2/8 s. 24:00 LRT
radijo žinios. 00:10 Štutgarto kriminalinė policija 5. N-7. 5/9 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 „Dniepru per Ukrainą“. (kart.). 05:00
Ponių rojus. N-7. 20 s. (kart.).

Ketvirtadienis, kovo 7 d.

09:20 Senis. N-7. 203 s. 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5. N-7. 5/10
s. 11:15 Aukštuomenės daktaras 2.
N-7. 2/15 s. 12:00 Gyvenimas. (subtitruota, kart.). 13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena,
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas.
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30
Premjera. Ponių rojus. N-7. 21 s. 17:30
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“

18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Specialus tyrimas. (subtitruota). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00
Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29
Loterija „Jėga“. 21:30 Gimę tą pačią
dieną. (subtitruota). 22:30 Dviračio žinios. 23:00 Premjera. Babilonas Berlynas. N-14. 4 s. 23:50 Smegenų paslaptys. 24:00 LRT radijo žinios. 00:10 Štutgarto kriminalinė policija 5. N-7. 5/10
s. (kart.). 01:00 LRT radijo 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. 21 s. (kart.).

Penktadienis, kovo 8 d.

09:20 Senis. N-7. 204 s. 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5. N-7. 5/11
s. 11:15 Aukštuomenės daktaras 2. N-7.
2/16 s. 12:00 (Ne)emigrantai. (subtitruota, kart.). 13:00 Vartotojų kontrolė. (kart.). 13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena,
Lietuva. 16:30 Premjera. Ponių rojus.
N-7. 22 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai
(su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Nacionalinė
paieškų tarnyba. 19:30 Beatos virtuvė. (subtitruota). 20:25 Loterija „Keno
Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 22:45
Klausimėlis.lt (kart.). 23:00 Fantastiškas penktadienis. Premjera. Mergina
su drakono tatuiruote. 01:35 Karinės
paslaptys. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Štutgarto kriminalinė policija 5. N-7. 5/11 s. (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 Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 05:00 Ponių rojus.
N-7. 22 s. (kart.).

Šeštadienis, kovo 9 d.

06:05 Nacionalinė ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“. (kart.). 06:55
Jokas. Fantastinė komedija. 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, Lietuva.
12:00 Pasaulio dokumentika. Jeloustouno gamta. 2 d. Grizlių vasara. (subtitruota). 12:55 Pasaulio dokumentika. Užburianti Indonezija. 3 d. Roplių
kraštas. (subtitruota). 13:50 Premjera.
Džesika Flečer 6. N-7. 6/14, 6/15 s. 15:25
Klausimėlis.lt. 15:43 Loterija „Keno Loto“. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu
į gestų k.). 18:00 Teisė žinoti. 18:30 Vakaras su Edita. 19:30 Stilius. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 21:00
Dvi kartos. Žvaigždžių duetų konkursas. 23:00 Vidurnaktis Paryžiuje. N-14.
(subtitruota). 00:35 Mergina su drakono tatuiruote. (kart.). 03:10 Pasaulio
dokumentika. Jeloustouno gamta. 2
d. Grizlių vasara. (subtitruota, kart.).
04:00 Teisė žinoti. (kart.). 04:25 Džesika Flečer 6. N-7. 6/14, 6/15 s. (kart.).

Sekmadienis, kovo 10 d.

06:05 Beatos virtuvė. (subtitruota, kart.). 07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.lt. 08:00 Gyventi
kaime gera. Veikime kartu. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00
Brolių Grimų pasakos. 7 s. Snieguolė. 10:00 Gustavo enciklopedija. (subtitruota). 10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mūsų gyvūnai. 12:00
Pasaulio dokumentika. Galapagai –
ryklių milžinų karalystė. (subtitruota). 12:55 Pasaulio dokumentika. Brazilijos gamtos stebuklai. 1 d. Išlikusios
miško oazės. (subtitruota). 13:50 Puaro. N-7. 12/4 s. Trijų veiksmų drama.
15:25 Klausimėlis.lt. 15:43 Loterija „Keno Loto“. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu
į gestų kalbą). 16:00 Istorijos detektyvai. (subtitruota). 16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 17:30 Žinios. 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 Keliai. Mašinos. Žmonės. 21:30 Premjera. Laisvės
kaina. Disidentai. N-7. 7 s. (su garsiniu
vaizdavimu). 22:20 Ketverios vestuvės
ir vienerios laidotuvės. N-14. (subtitruota). 00:15 Premjera. Karštas kubilas – laiko mašina 2. N-14. 01:50 Pasaulio dokumentika. Galapagai – ryklių
milžinų karalystė. (subtitruota, kart.).
02:45 Pasaulio dokumentika. Brazilijos gamtos stebuklai. 1 d. Išlikusios
miško oazės. (subtitruota, kart.). 03:40
Pasaulio dokumentika. Užburianti Indonezija. 3 d. Roplių kraštas. (subtitruota, kart.). 04:25 Puaro. N-7. 12/4 s.
Trijų veiksmų drama. (kart.).

TV3
Pirmadienis, kovo 4 d.

01:45. Stounas (kart.). 03:40. Jūrų
pėstininkas. Užnugaris (kart.). 05:05.
Svotai (kart.) 6, 4. 06:10. Televitrina
3. 06:25. Transformeriai. Maskuotės
meistrai (kart.) 4, 417. 06:55. Simpsonai
(kart.) 12, 11. 07:25. Simpsonai (kart.)
12, 12. 07:55. Svajonių sodai (kart.) 26.
08:55. Meilės sūkuryje 156. 10:00. Meilės žiedai 135. 11:00. Meilės žiedai 136.
12:00. Svotai 6, 5. 13:00. Pažadėtoji 6,
172. 13:30. Pažadėtoji 6, 173. 14:00. Pažadėtoji 6, 174. 14:30. Pažadėtoji 6, 175.
15:00. Simpsonai 12, 13. 15:30. Simpsonai 12, 14. 16:00. TV3 žinios 44. 16:25.
TV3 orai 44. 16:30. TV Pagalba 13, 2.
18:30. TV3 žinios 63. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 63. 19:30. Namas
1, 5. 20:30. Prakeikti 7, 14. 21:00. TV3
vakaro žinios 35. 21:52. TV3 sportas 1.
21:57. TV3 orai 35. 22:00. Taksi 3. 23:40.
Rezidentas 1, 2.

Antradienis, kovo 5 d.

00:40. Vaiduoklių ieškotojai 1, 14.
01:10. Vaiduoklių ieškotojai 1, 15. 01:35.
Kvantikas 2, 1. 02:25. Ekstrasensai tiria
83. 03:50. Rezidentas 1, 2. 04:45. Vaiduoklių ieškotojai 1, 14. 05:05. Kvantikas 2, 1. 06:10. Televitrina 3. 06:25.
Transformeriai. Maskuotės meistrai
(kart.) 4, 418. 06:55. Simpsonai (kart.)
12, 13. 07:25. Simpsonai (kart.) 12, 14.
07:55. Namas (kart.) 1, 5. 08:55. Meilės
sūkuryje 157. 10:00. Meilės žiedai 137.
11:00. Meilės žiedai 138. 12:00. Svotai
6, 6. 13:00. Pažadėtoji 6, 176. 13:30. Pažadėtoji 6, 177. 14:00. Pažadėtoji 6, 178.
14:30. Pažadėtoji 6, 179. 15:00. Simpsonai 12, 15. 15:30. Simpsonai 12, 16. 16:00.
TV3 žinios 45. 16:25. TV3 orai 45. 16:30.
TV Pagalba 13, 3. 18:30. TV3 žinios 64.
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 64.
19:30. Prieš srovę 19, 9. 20:30. Prakeikti
7, 15. 21:00. TV3 vakaro žinios 36. 21:52.
TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai 36. 22:00.
Kulka į galvą. 23:50. Rezidentas 1, 3.

Trečiadienis, kovo 6 d.

00:50. Vaiduoklių ieškotojai 1, 16.
01:15. Kvantikas 2, 2. 02:05. Ekstrasensai tiria 84. 03:30. Rezidentas 1, 3. 04:25.
Vaiduoklių ieškotojai 1, 15. 04:50. Vaiduoklių ieškotojai 1, 16. 05:10. Kvantikas
2, 2. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Aladinas
(kart.) 1, 142. 06:55. Simpsonai (kart.) 12,
15. 07:25. Simpsonai (kart.) 12, 16. 07:55.
Prieš srovę (kart.) 19, 9. 08:55. Meilės
sūkuryje 158. 10:00. Meilės žiedai 139.
11:00. Meilės žiedai 140. 12:00. Svotai 6,
7. 13:00. Pažadėtoji 6, 180. 13:30. Pažadėtoji 6, 181. 14:00. Pažadėtoji 6, 182.
14:30. Pažadėtoji 6, 183. 15:00. Simpsonai 12, 17. 15:30. Simpsonai 12, 18. 16:00.
TV3 žinios 46. 16:25. TV3 orai 46. 16:30.
TV Pagalba 13, 4. 18:30. TV3 žinios 65.
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 65.
19:30. Gero vakaro šou 5, 25. 20:30. Prakeikti 7, 16. 21:00. TV3 vakaro žinios 37.
21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai 37.
22:00. Linkėjimai iš Paryžiaus. 22:25.
Vikinglotto 10. 23:55. Rezidentas 1, 4.

Ketvirtadienis, kovo 7 d.

00:55. Kaulai 5, 1. 01:45. Kvantikas
2, 3. 02:35. Ekstrasensai tiria 85. 04:00.
Rezidentas 1, 4. 04:50. Kaulai 5, 1. 06:10.
Televitrina 3. 06:25. Aladinas (kart.)
1, 143. 06:55. Simpsonai (kart.) 12, 17.
07:25. Simpsonai (kart.) 12, 18. 07:55.
Gero vakaro šou (kart.) 5, 25. 08:55. Meilės sūkuryje 159. 10:00. Meilės žiedai
141. 11:00. Meilės žiedai 142. 12:00. Svotai 6, 8. 13:00. Pažadėtoji 6, 184. 13:30.
Pažadėtoji 6, 185. 14:00. Pažadėtoji
6, 186. 14:30. Pažadėtoji 6, 187. 15:00.
Simpsonai 12, 19. 15:30. Simpsonai 12,
20. 16:00. TV3 žinios 47. 16:25. TV3 orai
47. 16:30. TV Pagalba 13, 5. 18:30. TV3
žinios 66. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27.
TV3 orai 66. 19:30. Farai 12, 25. 20:30.
Prakeikti 7, 17. 21:00. TV3 vakaro žinios
38. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai
38. 22:00. Rytoj, kai prasidėjo karas.

Penktadienis, kovo 8 d.

00:05. Rezidentas 1, 5. 01:05. Kaulai 5, 2. 01:55. Kvantikas 2, 4. 02:45. Ekstrasensai tiria 86. 04:10. Rezidentas 1,
5. 05:05. Kaulai 5, 2. 06:10. Televitrina 3.
06:25. Kempiniukas Plačiakelnis (kart.)
10, 214. 06:55. Simpsonai (kart.) 12, 19.
07:25. Simpsonai (kart.) 12, 20. 07:55. Farai (kart.) 12, 25. 08:55. Meilės sūkuryje
160. 10:00. Meilės žiedai 143. 11:00. Meilės žiedai 144. 12:00. Svotai 6, 9. 13:00.
Pažadėtoji 6, 188. 13:30. Pažadėtoji 6,
189. 14:00. Pažadėtoji 6, 190. 14:30. Pažadėtoji 6, 191. 15:00. Simpsonai 12, 21.
15:30. Simpsonai 13, 1. 16:00. TV3 žinios
48. 16:25. TV3 orai 48. 16:30. TV Pagalba 13, 6. 18:30. TV3 žinios 67. 19:22. TV3
sportas 1. 19:27. TV3 orai 67. 19:30. Sparnai. 21:15. Blogos mamos. 23:20. Paskutinį kartą Vegase.

Šeštadienis, kovo 9 d.

01:25. Linkėjimai iš Paryžiaus
(kart.). 03:00. Taksi 3 (kart.). 04:30. Svotai 6, 5. 05:20. Svotai 6, 6. 06:15. Televitrina 3. 06:30. Čipas ir Deilas skuba į pa-

galbą (kart.) 1, 151. 07:00. Transformeriai. Maskuotės meistrai 4, 419. 07:30.
Aladinas 1, 144. 08:00. Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą 1, 152. 08:30. Kempiniukas Plačiakelnis 10, 215. 09:00. Virtuvės istorijos 9, 10. 09:30. Gardu Gardu 7,
11. 10:00. Svajonių ūkis 5, 27. 10:30. Būk
sveikas! 1, 6. 11:00. Sparkas. Kosminė istorija. 12:50. Princesė. 14:40. Simpsonai
29, 17. 15:10. Ekstrasensų mūšis 18, 10.
17:00. Raudonas kilimas 5, 10. 17:30. Namų idėja su IKEA. 18:30. TV3 žinios 68.
19:17. TV3 sportas 1. 19:22. TV3 orai 68.
19:25. Eurojackpot 10. 19:30. Turtuolis
vargšas 1, 3. 21:00. Sūnaus globa. 23:00.
Namas gatvės gale.

Sekmadienis, kovo 10 d.

00:55. Blogos mamos (kart.).
02:40. Rytoj, kai prasidėjo karas (kart.).
04:30. Svotai 6, 7. 05:20. Svotai 6, 8.
06:15. Televitrina 3. 06:30. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą (kart.) 1, 152. 07:00.
Transformeriai. Maskuotės meistrai 4,
420. 07:30. Aladinas 1, 145. 08:00. Čipas
ir Deilas skuba į pagalbą 1, 153. 08:30.
Mamyčių klubas 21, 10. 09:00. Kulinarinis detektyvas 2, 10. 09:30. Penkių
žvaigždučių būstas 6, 10. 10:00. Pasaulis pagal moteris 7, 10. 10:30. Svajonių
sodai 27. 11:30. Nerealieji. 13:50. Baltuolė ir Rožytė. 15:15. Netikra vienuolė 2.
17:30. Visi mes žmonės 2, 6. 18:30. TV3
žinios 69. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27.
TV3 orai 69. 19:30. Lietuvos talentai 6,
2. 22:00. Titanas. 23:55. Namas gatvės
gale (kart.).

LNK
Pirmadienis, kovo 4 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (661). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (662). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (663). N-7. 07:35 „Tomas
ir Džeris“ (30). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (113). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (114). N-7. 09:55
„Monikai reikia meilės“ (24). N-7. 10:25
„Namai, kur širdis“ (13). 11:00 Bus visko
(kart.). 12:00 „Mano likimas“ (32). N-7.
13:00 „PREMJERA Svaragini. Amžina
draugystė“ (1). N-7. 13:30 „PREMJERA
Svaragini. Amžina draugystė“ (2). N-7.
14:00 „Dvi širdys“ (1498). N-7. 14:30 „Dvi
širdys“ (1499). N-7. 15:00 „Dvi širdys“
(1500). N-7. 15:30 „Dvi širdys“ (1501). N-7.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:00 Yra,
kaip yra. N-7. 18:00 Žinios. 18:55 Sportas. 18:58 Orai. 19:00 KK2. N-7. 19:30
Nuo... Iki... 20:00 „Paveldėtoja 2“ (26).
N-7. 20:30 „Monikai reikia meilės“ (31).
N-7. 21:00 Žinios. 21:54 Sportas. 21:56
Orai. 21:58 Telefoninė loterija 1634.
22:00 VAKARO SEANSAS. PREMJERA
Nepaklūstantis įstatymui. N14. 23:55
„Judantis objektas“ (4). N-7. 00:50 Nojaus laivas (kart.). N14.

Antradienis, kovo 5 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(664). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (665). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo
šviesa“ (666). N-7. 07:35 „Tomas ir Džeris“ (31). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (115). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (116). N-7. 09:55 „Monikai
reikia meilės“ (25). N-7. 10:25 „Namai,
kur širdis“ (14). 11:00 Nuo... Iki... (kart.)
11:30 „Paveldėtoja 2“ (26) (kart.). N-7.
12:00 „Mano likimas“ (33). N-7. 13:00
„PREMJERA Svaragini. Amžina draugystė“ (3). N-7. 13:30 „PREMJERA Svaragini.
Amžina draugystė“ (4). N-7. 14:00 „Dvi
širdys“ (1502). N-7. 14:30 „Dvi širdys“
(1503). N-7. 15:00 „Dvi širdys“ (1504).
N-7. 15:30 „Dvi širdys“ (1505). N-7. 16:00
Labas vakaras, Lietuva. 17:00 Yra, kaip
yra. N-7. 18:00 Žinios. 18:55 Sportas.
18:58 Orai. 19:00 KK2. N-7. 19:30 Nuo...
Iki... 20:00 „Paveldėtoja 2“ (27). N-7.
20:30 „Monikai reikia meilės“ (32). N-7.
21:00 Žinios. 21:54 Sportas. 21:58 Orai.
22:00 VAKARO SEANSAS Tobulas apiplėšimas. N14. 23:50 „Judantis objektas“ (5). N-7. 00:45 Nepaklūstantis įstatymui (kart.). N14.

Trečiadienis, kovo 6 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (667). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (668). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (669). N-7. 07:35 „Tomas
ir Džeris“ (32). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (117). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (118). N-7. 09:55
„Monikai reikia meilės“ (26). N-7. 10:25
„Namai, kur širdis“ (15). 11:00 Nuo...
Iki... (kart.) 11:30 „Paveldėtoja 2“ (27)
(kart.). N-7. 12:00 „Mano likimas“ (34).
N-7. 13:00 „PREMJERA Svaragini. Amžina draugystė“ (5). N-7. 13:30 „PREMJERA Svaragini. Amžina draugystė“
(6). N-7. 14:00 „Dvi širdys“ (1506). N-7.
14:30 „Dvi širdys“ (1507). N-7. 15:00
„Dvi širdys“ (1508). N-7. 15:30 „Dvi širdys“ (1509). N-7. 16:00 Labas vakaras,
Lietuva. 17:00 Yra, kaip yra. N-7. 18:00
Žinios. 18:55 Sportas. 18:58 Orai. 19:00
KK2. N-7. 19:30 Nuo... Iki... 20:00 „Paveldėtoja 2“ (28). N-7. 20:30 „Monikai reikia meilės“ (33). N-7. 21:00 Žinios. 21:54

Sportas. 21:58 Orai. 22:00 VAKARO SEANSAS Pagirios 3: velniai žino kur. N14.
00:05 „Judantis objektas“ (6). N-7. 01:00
Tobulas apiplėšimas (kart.). N14.

Ketvirtadienis, kovo 7 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(670). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (671). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo
šviesa“ (672). N-7. 07:35 „Tomas ir Džeris“ (33). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (119). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (120). N-7. 09:55 „Monikai
reikia meilės“ (27). N-7. 10:25 „Namai,
kur širdis“ (16). 11:00 Nuo... Iki... (kart.)
11:30 „Paveldėtoja 2“ (28) (kart.). N-7.
12:00 „Mano likimas“ (35). N-7. 13:00
„PREMJERA Svaragini. Amžina draugystė“ (7). N-7. 13:30 „PREMJERA Svaragini. Amžina draugystė“ (8). N-7. 14:00
„Dvi širdys“ (1510). N-7. 14:30 „Dvi širdys“ (1511). N-7. 15:00 „Dvi širdys“ (1512).
N-7. 15:30 „Dvi širdys“ (1513). N-7. 16:00
Labas vakaras, Lietuva. 17:00 Yra, kaip
yra. N-7. 18:00 Žinios. 18:55 Sportas.
18:58 Orai. 19:00 KK2. N-7. 19:30 Valanda su Rūta. 20:30 „Monikai reikia meilės“ (34). N-7. 21:00 Žinios. 21:50 Sportas. 21:58 Orai. 22:00 VAKARO SEANSAS
Pabėgti neįmanoma. N14. 00:05 „Judantis objektas“ (7). N-7. 01:00 Pagirios
3: velniai žino kur (kart.). N14. 02:45 Alchemija. VDU karta. 03:15 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas
„Menininkų portretai“.

Penktadienis, kovo 8 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(673). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (674). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo
šviesa“ (675). N-7. 07:35 „Tomas ir Džeris“ (34). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (121). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (122). N-7. 09:55 „Monikai reikia meilės“ (28). N-7. 10:25 „Namai, kur širdis“ (17). 11:00 Valanda su
Rūta (kart.). 12:00 „Mano likimas“ (36).
N-7. 13:00 „PREMJERA Svaragini. Amžina draugystė“ (9). N-7. 13:30 „PREMJERA
Svaragini. Amžina draugystė“ (10). N-7.
14:00 „Dvi širdys“ (1514). N-7. 14:30 „Dvi
širdys“ (1515). N-7. 15:00 „Dvi širdys“
(1516). N-7. 15:30 „Dvi širdys“ (1517). N-7.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:00 Bus
visko. 18:00 Žinios. 18:55 Sportas. 18:58
Orai. 19:00 KK2 penktadienis. N-7. 20:30
SAVAITĖS HITAS Žaliasis žibintas. N-7.
22:50 Atpildas. N14. 00:55 Baubas 3. S.
02:30 Pabėgti neįmanoma (kart.). N14.

Šeštadienis, kovo 9 d.

06:30 „Tomas ir Džeris“ (33) (kart.).
06:55 „Žvėrelių būrys“ (10). 07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Keista šeimynėlė“
(7). 07:45 „Neramūs ir triukšmingi“ (3).
08:10 „Riterių princesė Nela“ (40). 08:35
„Tomo ir Džerio nuotykiai“ (1). 09:05
„Ogis ir tarakonai“ (30). 09:15 KINO
PUSRYČIAI. PREMJERA Dingęs Drakonas. 11:05 Skūbis Dū. 12:50 Laikrodžių
stabdytojai. 14:40 Keista porelė 2. N-7.
16:30 Gyvūnų pasaulis. N-7. 17:00 Bus
visko. 18:00 Žinios. 18:55 Sportas. 18:58
Orai. 19:00 SUPERKINAS Madagaskaras
2. 20:45 Paskutinis tėvų išbandymas.
Mažieji Fokeriai. N-7. 22:40 Kitoks parodijų filmas. N14. 00:25 Žaliasis žibintas (kart.). N-7.

Sekmadienis, kovo 10 d.

06:35 „Tomas ir Džeris“ (34) (kart.).
07:00 „Žvėrelių būrys“ (11). 07:25 „“Nickelodeon“ valanda. Keista šeimynėlė“
(8). 07:50 „Neramūs ir triukšmingi“ (4).
08:15 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“ (1). 08:45 „Ogis ir tarakonai“ (31).
08:55 KINO PUSRYČIAI Olis ir piratų lobis. 10:30 Skūbis Dū 2. Monstrai išlaisvinti. N-7. 12:20 Kaip pavogti nuotaką.
N-7. 14:20 Meteorų audra. N-7. 16:10
Ne vienas kelyje. 16:50 Teleloto. 18:00
Žinios. 18:55 Sportas. 18:58 Orai. 19:00
Finalo ketvertas. N-7. 21:00 Lapkričio
žmogus. N14. 23:10 Asai. N-7. 01:20 Paskutinis tėvų išbandymas. Mažieji Fokeriai (kart.). N-7.

BTV
Pirmadienis, kovo 4 d.

07:15 „Vaikai šėlsta“ (30). 07:40
„Stoties policija“ (9) (kart.). N-7. 08:40
„Sudužusių žibintų gatvės“ (18) (kart.).
N-7. 09:40 „Nepataisomi“ (4) (kart.). N-7.
10:40 „Kobra 11“ (2) (kart.). N-7. 11:35
„Ekstrasensų mūšis“ (10) (kart.). N-7.
13:45 „Stoties policija“ (10). N-7. 14:50
„Sudužusių žibintų gatvės“ (19). N-7.
15:55 „Nepataisomi“ (5). N-7. 17:00 Info
diena. 17:30 „Kobra 11“ (3). N-7. 18:35
„Mentalistas“ (20). N-7. 19:30 „Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (1).
N-7. 20:25 „Tautos tarnas“ (10). N-7. 21:00
Titanų susidūrimas. N-7. 23:00 Po saulėlydžio (kart.). N-7. 00:55 „Antrininkas“
(10) (kart.). N14. 01:55 „Kortų namelis“
(8) (kart.). N14.

Antradienis, kovo 5 d.

07:15 „Vaikai šėlsta“ (31). 07:40
„Stoties policija“ (10) (kart.). N-7. 08:40
„Sudužusių žibintų gatvės“ (19) (kart.).
N-7. 09:40 „Nepataisomi“ (5) (kart.). N-7.

10:40 „Kobra 11“ (3) (kart.). N-7. 11:45
„Mentalistas“ (20) (kart.). N-7. 12:45
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (1) (kart.). N-7. 13:45 „Stoties policija“ (11). N-7. 14:50 „Sudužusių
žibintų gatvės“ (20). N-7. 15:55 „Nepataisomi“ (6). N-7. 17:00 Info diena. 17:30
„Kobra 11“ (4). N-7. 18:35 „Mentalistas“
(21). N-7. 19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (2). N-7. 20:25
„Tautos tarnas“ (11). N-7. 21:00 Romeo
turi mirti. N14. 23:20 Titanų susidūrimas (kart.). N-7. 01:20 „Juodasis sąrašas“ (3). N-7. 02:05 „Spec. būrys. Išlieka
stipriausi“ (1) (kart.). N-7.

Trečiadienis, kovo 6 d.

07:15 „Vaikai šėlsta“ (32). 07:40
„Stoties policija“ (11) (kart.). N-7. 08:40
„Sudužusių žibintų gatvės“ (20) (kart.).
N-7. 09:40 „Nepataisomi“ (6) (kart.). N-7.
10:40 „Kobra 11“ (4) (kart.). N-7. 11:45
„Mentalistas“ (21) (kart.). N-7. 12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (2) (kart.). N-7. 13:45 „Stoties policija“ (12). N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų
gatvės“ (21). N-7. 15:55 „Nepataisomi“
(7). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra
11“ (5). N-7. 18:35 „Mentalistas“ (22). N-7.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (3). N-7. 20:25 „Tautos tarnas“ (12). N-7. 21:00 Juodasis horizontas. N14. 22:55 Romeo turi mirti
(kart.). N14. 01:10 „Juodasis sąrašas“ (4).
N-7. 01:55 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“ (2) (kart.). N-7.

Ketvirtadienis, kovo 7 d.

07:15 „Vaikai šėlsta“ (33). 07:40
„Stoties policija“ (12) (kart.). N-7. 08:40
„Sudužusių žibintų gatvės“ (21) (kart.).
N-7. 09:40 „Nepataisomi“ (7) (kart.). N-7.
10:40 „Kobra 11“ (5) (kart.). N-7. 11:45
„Mentalistas“ (22) (kart.). N-7. 12:45
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius“ (3) (kart.). N-7. 13:45 „Stoties policija“ (13). N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų
gatvės“ (22). N-7. 15:55 „Nepataisomi“
(8). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra
11“ (6). N-7. 18:35 „Mentalistas“ (23). N-7.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“ (4). N-7. 20:25 „Tautos
tarnas“ (13). N-7. 21:00 Pranašas. N14.
22:50 Juodasis horizontas (kart.). N14.
00:45 „Juodasis sąrašas“ (5). N-7. 01:30
„Lemtingi skambučiai“ (3) (kart.). N-7.

Penktadienis, kovo 8 d.

07:15 „Vaikai šėlsta“ (34). 07:40
„Stoties policija“ (13) (kart.). N-7. 08:40
„Sudužusių žibintų gatvės“ (22) (kart.).
N-7. 09:40 „Nepataisomi“ (8) (kart.). N-7.
10:40 „Kobra 11“ (6) (kart.). N-7. 11:45
„Mentalistas“ (23) (kart.). N-7. 12:45
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (4) (kart.). N-7. 13:45 „Stoties
policija“ (14). N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (23). N-7. 15:55 „Nepataisomi“ (9). N-7. 17:00 „Kobra 11“ (7). N-7.
18:00 NKL čempionatas. Palangos „Kuršiai“ - Klaipėdos „Neptūnas-Akvaservis“. 20:00 „Amerikietiškos imtynės“ (8)
(Wrestling - RAW). N-7. 21:00 „Amerikietiškos imtynės“ (8) (Wrestling - SmackDown). N-7. 22:00 Sukeisti žudikai. N14.
23:50 Pranašas (kart.). N14. 01:30 „Juodasis sąrašas“ (6). N-7.

Šeštadienis, kovo 9 d.

06:15 „Vaikai šėlsta“ (30) (kart.).
06:40 „Vaikai šėlsta“ (31) (kart.). 07:05
„Vaikai šėlsta“ (32) (kart.). 07:30 „Vaikai
šėlsta“ (33) (kart.). 08:00 „Vaikai šėlsta“
(34) (kart.). 08:29 „Top Shop“ televitrina.
08:45 Sveikatos ABC televitrina. 09:00
Tarptautinis galiūnų turnyras „Savickas Classic“. 10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“ (29). 10:30 „Iš visų jėgų“ (7). N-7.
11:05 „Būk ekstremalas“ (7). N-7. 11:40
„Spec. būrys. Išlieka stipriausi“ (3). N-7.
12:50 „Pragaro viešbutis“ (3). N-7. 13:50
„Ekstrasensų mūšis“ (11). N-7. 16:00
„Lemtingi skambučiai“ (4). N-7. 17:00
Betsafe–LKL. Pieno žvaigždės - Lietkabelis. 19:30 Mes vieno kraujo. Muzikinis talentų šou. 22:10 MANO HEROJUS
Įtėvis. N14. 00:10 AŠTRUS KINAS Namas
girios glūdumoj. S. 01:50 „Juodasis sąrašas“ (5) (kart.). N-7. 02:35 „Juodasis sąrašas“ (6) (kart.). N-7.

Sekmadienis, kovo 10 d.

06:30 Tarptautinis galiūnų turnyras „Savickas Classic“ (kart.). 07:30 „Iš visų jėgų“ (7) (kart.). N-7. 08:00 „Būk ekstremalas“ (7) (kart.). N-7. 08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Sveikatos kodas. 09:30
Sveikatos kodas televitrina. 10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“ (30). 10:30 „Iš visų jėgų“ (8). N-7. 11:05 „Būk ekstremalas“ (8). N-7. 11:40 „Spec. būrys. Išlieka
stipriausi“ (4). N-7. 12:50 „Pragaro viešbutis“ (4). N-7. 13:50 „Ekstrasensų mūšis“ (12). N-7. 16:00 „Nusikaltimų miestas“ (25). N-7. 16:30 Čepas meta. N-7.
Realybės šou 17:00 Betsafe–LKL. Rytas - Žalgiris 19:30 Lenktynių meistrai.
21:30 „PREMJERA Iliuzija“ (1). N-7. 22:30
„PREMJERA Kriminalinė Maskva“ (1).
N14. 23:30 Sukeisti žudikai (kart.). N14.
01:00 Namas girios glūdumoj (kart.). S.

Redakcija primena,
kad verta sekti TV stočių
skelbimus, nes programose
gali būti pakeitimų.
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Neįgalieji
pasaulyje
Lėlė ne lėlė, ikona ne ikona,
bet jai labai rūpi drabužėliai
ir aksesuarai. Ir tas amžinas klausimas: ką apsirengti? Barbė gimė, tai yra, pasirodė parduotuvės lentynoje 1959 metų kovo 9 dieną.
Jai netrukus sukaks 60 metų! Kai esi tokia amžinai populiari, nenuostabu, kad visi aptarinėja išvaizdą ir lenda su patarimais.

Lėlė Barbė: pagyvenusi
dama, kuri labai rūpinasi
savo įvaizdžiu

„Mattel“ pasodins Barbę į
neįgaliojo vežimėlį

1999 metais JAV vykusioje vaikų psichologų ir žaislų pramonės specialistų diskusijoje buvo prognozuota, kad
21-ajame amžiuje būtinai bus
išrastas meškiukas robotukas,
kuris kalbės su vaiku, mokys
jį gramatikos ir matematikos,
prieš naktį padainuos lopšinę ir
papasakos pasaką. Ir dar: naujame šimtmetyje Barbė atsisės
į neįgaliojo vežimėlį, kad vaikai ją prižiūrėtų ir mokytųsi
jautrumo.
Ir iš tiesų – matematikos
mokančių meškiukų dar nėra, tačiau dainuojantį lopšinę ir
sekantį pasaką nesunkiai galima įsigyti. O ir Barbė išties netrukus bus pasodinta į vežimėlį – praėjus dvidešimčiai metų prognozė pasitvirtino. Tiesą
sakant, Barbes gaminanti kompanija „Mattel“ kurdama naujus
modelius remiasi ne prognozėmis, bet nuolatinėmis pirkėjų
apklausomis. Ko jie pageidauja,
tą ir gamina.
Kas netingi, visi patarinėja „Mattel“, kaip šukuoti ir aprengti Barbę, kaip sumodeliuoti jos figūrą. Vieniems norisi,
kad Barbė būtų gražuolė ilgakojė, kiti reikalauja, kad lėlė būtų
panaši į paprastą, kaimynystėje
gyvenančią mergaitę.

Naujoje 2019 metų
kolekcijoje – daug
netikėtumų

Anot „Mattel“ viceprezidentės Kim Culmone, kompanija atidžiai įsiklausė į vartotojų norus. Karštąja linija perduoti
pageidavimai atsispindės naujoje
kolekcijoje, kurioje yra apie 100
lėlių. Čia įprastas viena į kitą panašias gražuoles keičia įvairių
individualių bruožų turinčios
lėlės. Laužomi visi stereotipai.
Kolekcijoje išsiskiria juodaodė
garbanotais plaukais, įspūdingų
formų lėlė ir kt. Visos detalės –

kuo arčiau gyvenimo. Jau kuriamos Barbės su mažesniu biustu
ir ne tokia plona talija. Jų plaukų struktūra irgi taps įvairesnė,
kaip ir gyvenime. Be abejo, didžiausia šių metų naujiena – dvi
negalią turinčios Barbės: viena
neįgaliojo vežimėlyje, kita su
kojos protezu. Firma tikisi, kad
jos bus labai populiarios, nes per
milijardą žmonių pasaulyje turi vieną ar kitą negalią. „Mattel“ prisijungė prie kitų stambių
kompanijų, kurios supranta: dėmesys neįgaliesiems – labai teisingas reikalas, todėl galiausiai
ir pelningas.
Neįgalios Barbės vežimėlis
irgi ne šiaip gražus daikčiukas.
Buvo tartasi su specialistais, taip
pat ir iš Kalifornijos universiteto, kokį iš daugybės vežimėlių
modelių pasirinkti. Po konsultacijų suprojektavo tvirtą vežimėlį, skirtą nuolatinę fizinę negalią turinčiam asmeniui.
Dėl kitos neįgalios Barbės
buvo tartasi su trylikamete
Džordana Ryvs, kuri nešioja
rankos protezą. „Mattel“ iš įvairių pasiūlytų variantų pasirinko
vienakoję Barbę, tačiau atsižvelgė į Džordanos pageidavimą, kad
kojos protezas turėtų visas realias detales ir būtų nuimamas.
Pagaliau suvokta, kad neįgaliems vaikams labai svarbu pamatyti tarp lėlių ir į save panašias. O sveikiems vaikams tokie žaislai suteikia žinių apie pa-

saulio ir žmonių įvairovę, moko atjautos.
Nors jau keletą metų „Mattel“ demonstruoja, kad nori pakeisti savo lėlių kolekciją, net ir
ikonines Barbes darė įvairaus
ūgio ir sudėjimo, bet tik šiemet
situacija pasikeitė iš esmės.

Brolis tapo mylimuoju

Tikrasis lėlės prototipo vardas – Barbara Milicent Roberts.
Lėlė Barbė pavadinta Rutos ir
Elioto Handlerių, kurie yra vieni iš Barbes gaminančios kompanijos „Mattel“ įkūrėjų, dukters garbei. Beje, verslininkai
dar turėjo ir sūnų Kenetą, kuris lėlių pasaulyje tapo Kenu ir
Barbės mylimuoju. Kenas buvo
„pagimdytas“ porą metų vėliau
už Barbę.
Pasaulis tarsi atsibudo ir pamatė, kad žmonės yra visokie –
ne tik liekni, bet ir stamboki, ne
tik sveiki, bet ir kamuojami įvairių ligų. Vasario pradžioje buvo
paskelbta, kad išmaniuosiuose
telefonuose ir kituose mobiliuosiuose įrenginiuose naudojamus
jaustukus (angl. Emoji) papildys
neįgaliųjų, įvairios lyties porų
atvaizdai.
Štai Rusijos stalo žaidimų
federacija sukūrė žaidimų žmonėms, kurie nei mato, nei girdi. Pirmas žaidimų rinkinys
jau perduotas aklų kurčiųjų paramos bendrijai „Elvyra“. Net
sunku patikėti, kiek daug įvairių
žaidimų galima pritaikyti žaisti ant stalo.
Kaip bebūtų, lėlės ir stalo
žaidimai nublanksta prieš trisdešimtmetį, kurį šiemet švenčia
vokiečių grupė Station17. Šioje
grupėje groja fizinę ir proto negalią turintys žmonės. 30 metų
jie surenka pilnas sales ir sulaukia audros plojimų, nors kadaise
mažai kas tikėjo jų sėkme ir net
laikė jų iniciatyvą kvaila. Savo
jubiliejų jie sutinka gastrolėse po
visą Vokietiją.
Pagal užsienio spaudą parengė
Brigita Balikienė

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

„Futboliukas“ ir treniruotė
ypatingiems vaikams
Goda Ambrazas naujienų portale www.lzinios.lt pasakoja apie
mokytoją, dirbančią su ypatingais vaikais.
Vilniaus lopšelyje-darželyje
„Rūta“ specialiųjų ugdymo poreikių vaikų grupės auklėtoja ir
kūno kultūros mokytoja Kristina Surdokaitė jau ne vienus metus organizuoja ypatingas treniruotes savo ypatingiems auklėtiniams ir dalyvauja projekte „Futboliukas“. Stiprybės ir įkvėpimo
Kristiną mokė šviesaus atminimo
sūnus Povilas, kuris į šį pasaulį
atėjo turėdamas visišką negalią.
Kitąmet bus 10 metų, kai Kristinos auklėtiniai aktyviai dalyvauja Lietuvos masinio futbolo asociacijos organizuojamame projekte „Futboliukas“. Pasak Kristinos, projektas skirtas visiems
vaikams, tačiau mokytoja nutarė jį pritaikyti ir mažiesiems, turintiems specialiųjų ugdymo poreikių. „Futbolas – populiariausia
pasaulyje sporto šaka, skatinanti
vaikų fizinį aktyvumą, jų socializaciją. Sveikiems vaikams netrūksta įvairios veiklos, švenčių,
renginių. Tie, kurie turi specialiųjų ugdymo poreikių, taip pat jų
nestokoja, tačiau tos šventės būna
uždaros, vyksta įstaigose. Tokie
vaikai retai kada išeina už ugdymo įstaigos ribų“, – pasakojo 16
metų ypatingų vaikų auklėtoja
dirbanti Kristina.
Pašnekovės teigimu, ypatingiems vaikams reikia ypatingos
pagalbos. Kai tokių mažųjų grupės vyksta į kokius nors renginius, su jais turi būti daugiau suaugusiųjų, galinčių padėti: pedagogų, savanorių, tėvų. Visi ypatingi vaikai skirtingi. Vieni yra
aktyvūs ir drąsiai imasi veiklos,
kiti sunkiai prisileidžia nepažįstamus žmones, dar kiti sėdi neįgaliųjų vežimėliuose arba sunkiai vaikšto, tad šalia visada turi būti suaugęs pagalbininkas.
„Kai pasiūlėme Masinio futbolo asociacijos vadovams „Futboliuką“ rengti ne tik sveikiesiems, bet ir specialiųjų ugdymo

poreikių turintiems vaikams, jie
iš karto sutiko. Prieš šešerius metus į šį judėjimą taip pat įsitraukė Vilniaus „Vilties“ specialioji
mokykla-daugiafunkcinis centras ir Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla. Kadangi mūsų
ypatingiems vaikams reikia daugelio savanorių pagalbos, pasiūliau, kad ją galėtų teikti „Žalgirio“ futbolo klubo žaidėjai, su
kuriais pradėję šį projektą labai
susidraugavome. Pasak K. Surdokaitės, ją maloniai nustebino
„Žalgirio“ futbolininkų reakcija.
Vyrai, profesionaliai žaidžiantys
futbolą, taip jautriai bendravo ir
žaidė, kad pribloškė net daugelį metų šiuos vaikus ugdančius
profesionalus. „Jie ėjo keliais su
vaikais, šoko aplink tuos, kurie
sunkiai juda ar sėdi ratukuose,
lindo pro lankus, kartu su vaikais griuvo vartuose gaudydami
kamuolį, bėgo, šokinėjo. Vaikų
reakcija taip pat buvo išskirtinė –
kai futbolininkai rodė pavyzdį,
jie visomis išgalėmis stengėsi
atkartoti“, – džiaugėsi Kristina.
Laikui bėgant projektas labai išsiplėtė, prie jo prisidėjo vis
daugiau įstaigų, ugdančių ypatingus vaikus. Prie „Futboliuko“
treniruočių prisijungė „Trakų“,
vėliau – „Sūduvos“ futbolo komandų vyrai.
Visos mūsų šventės – ne tik
futbolas ir fizinis vaikų aktyvumas. Mes šokame, dainuojame,
kuriame pasakas apie futbolą,
piešiame kartu su futbolininkais, patys darome medalius. Per
metus vyksta du trys tokie renginiai, kai susiskirstome didelę
aikštę į daugelį mažų aikštelių.
Pagrindinis dalykas dirbant su
specialiųjų ugdymo poreikių turinčiais vaikais – parinkti jiems
tinkamą veiklą“, – dėstė pašnekovė, už savo darbus šiais metais
prezidentūroje apdovanota prizu
„Herojai tarp mūsų“.

Alytuje 22 iš 23 rinkimų apylinkių
pritaikytos neįgaliesiems
Alytaus miesto savivaldybė praneša, kad besirengdama rinkimams pritaikė beveik visas rinkimų apylinkes.
22 iš 23 Alytaus miesto rinkimų
apylinkių yra pritaikytos neįgaliems asmenims, o balsavimo
kabinos – visose rinkimų apylinkėse. Kol kas neįgaliesiems
nepritaikyta tik Volungės rinkimų apylinkė (Nr. 21), tačiau rinkimų dieną ir joje bus sudarytos
sąlygos negalią turintiems asmenims be vargo patekti į balsavimo patalpas.
Anksčiau neįgaliojo vežimėlyje sėdintiems asmenims rinkimų dieną patekti į rinkimų apylinkę buvo sudėtinga – laiptai
ir aukšti durų slenksčiai buvo
sunkiai įveikiama kliūtis. Šiemet rinkimuose dalyvausiantys neįgalieji, judėjimo negalią turintys asmenys ir tėveliai
su vaikiškais vežimėliais su to-

kiomis kliūtimis jau nesusidurs.
Į Santaikos, Jurgiškių ir Likiškėlių rinkimų apylinkes (pastarosios dvi yra viename pastate), neįgaliesiems patekti padės
dvi modulinės rampos, kurias
Alytaus miesto savivaldybė įsigijo 2018 m. pabaigoje.
Praėjusių metų pabaigoje Vyriausioji rinkimų komisija, Lietuvos savivaldybių asociacija ir Lietuvos neįgaliųjų forumas pasirašė
memorandumą, kuriuo siekiama,
kad neįgalieji galėtų veiksmingai
ir visapusiškai dalyvauti rinkimuose, politiniame ir visuomeniniame gyvenime lygiai su kitais
asmenimis tiesiogiai ar per laisvai pasirinktus atstovus, įskaitant
neįgaliųjų teisę ir galimybę balsuoti ir būti išrinktiems.
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Prie kūrybos
šaltinio

aigiasi vasaris. Įdomu, kodėl tavo vardas toks panašus į vasaros. Poetas Vincas
Mykolaitis-Putinas apie tave
rašė, kad esi „apgavikas, vasaros vardu žieduotu prisidengęs.“ Iš tikr ųjų tavo pavadinimas atėjo iš lotynų kalbos žodžio „februum“ ir reiškė apsivalymą. Žmonės vis dažniau
svajoja apie vasarą, planuoja
būsimus darbus, kurių visiems
netrūksta. Tu ypatingas ir tuo,
kad turi mažiau dienų. Įprastiniais metais tau teko 28, o keliamaisiais – 29 dienos.
Jau pastebime, kad saulė kopia vis aukščiau, pamažu atsigauname nuo tamsos, dažniau
pamąstome, kur klydome, pasvarstome, kaip nepadaryti naujų klaidų.
Buvai, žiemuže, vasarį labai
nepastovi. Tai šalčiu stingdei,
tai šilumos pažėrei. Svarbiausia, kad dovanojai šerkšną. Kai
pamačiau šerkšnu pasipuošusius medžius, krūmus, negalėjau
atitraukti akių. Visa augmenija įžengė į pasaką. Šerkšno deimantais suspindo medžiai, krūmai, žolė. Iš kur tiek grožio, tiek
deimantų radai, žiemuže? Ačiū,
tas vaizdas ilgai neišblanks, jį ilgai prisiminsime.
Negana to, nusprendei paro-

Susitiksime...
dyti, kiek grožio slypi tavyje. Iš
dangaus pabėrei didelių, šlapių
snaigių. Jos tyliai leidosi ir šiltu patalu apklojo krūmus, medžius. Šie vos atlaikė tiek sniego. Gal augmenija norėjo atsikratyti šio sunkumo, bet nepajėgė – silpnesnės šakelės lūžo, o
stiprios kentė svorį, nes neturėjo
kitos išeities.
Prabėgo ir tai. Vasario mėnesį tu padovanojai žmonėms
šv. Agotos duoną, kuri turi mus
saugoti nuo gaisrų ir kelionėje.
Ačiū už tai!
Vasario 16-ąją atšventėme
Lietuvos nepriklausomybę.
Prisiminėme Lietuvos Tarybos
1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašytą dokumentą, kuriuo skelbiama, kad atkuriama
Lietuvos valstybė. 2018 metais
paminėjome atkurtos valstybės
šimtmetį.
Vasario 24-oji – šv. Motiejaus, dar vadinama Vieversio,
diena. Tą dieną žmonės prisimindavo daug prietarų, burtų. Sakydavo: negalima sijoti
grūdų, miltų, kad javų nepultų
amarai. Moterys nešukuodavo
plaukų, kad pasėlių neiškapstytų paukščiai. Daug žinojo mūsų senoliai.
Vasario pabaigoje tu, žiemuže, pavargai, leidai sniego
krūvoms ištirpti, marioms atsi-

Sveikinimas

Eduardui Mieželaičiui

„Draugo žodi“ – pirma
kibirkštėle –
tais
juodais
okupantų laikais,
ačiū, kad negesai, o įskėlei
Bičiulystę ir gyvas likai.

Poetas kūrė dieviškas eiles,
fantazijos pasauly pasiklydęs,
svaigias it meilė, kaip dangus
gilias,
ir tapo jis garsus ir didis.

Aš didžiuojuos, jog man irgi
teko
dalyvauti tų metų kine.
Paragavęs Dzeržinskio pyrago,
buvau sotus rieke jo skania...
„Bičiulystė“ gražiai šiandien
lanko
Jus, brangieji kolegos mani.
Už to tolimo laikmečio lango
likom draugiški ir jauni.
Iki šiol daug vandens nutekėjo,
bet gyvenimas šypsos gražus.
„Draugo žodžio“ gvildentos
idėjos
neprapuolė ir niekad nežus.
Jei kas atmenat manąjį balsą,
tai juo sveikinu šiandien visus.
Gal eilėraščiu šiuo pasibelsiu?
––––––––––––––––––
„Draugo žodis“ juk buvo
teisus!

8 psl.

Poetas ilsis po didžių darbų,
bet posmai jo mums kilnų kelią
rodo.
Jo karalystėje svaigu ir aš skubu
iš ten vis semtis žydinčią
paguodą.
Poetas tas – nepaprastas
Žmogus,
dievų apdovanotas gėrio
burtais,
ir Jis ilgai mus savo lyra guos
ir kvies po vėliava jo nuostabiąja
burtis...

Poetas
Palikite ramybėj žmogų tą,
kai jis apdujęs tartumei beprotis,
su išvaizda keista,
neįprasta,
nesuprasta
(jis pats juk neįrodys),
nes neišsprūs joks žodis.

kratyti ledokšnių, pakrantėms –
sniego luitų. Marios tyliai pleškena, šnabžda, aptaria, kaip žiemą praleido, kaip ateinantį pavasarį sutiks.
Vėjas tavo valdose nuo laisvės net apkvaišo, tu jo nestabdei,
leidai nudailinti takus, išsidūkti,
savo galybę parodyti.
Pasislėpę paukščiai dar nesirodo, tik varnos dažnai įsitaiso medžių viršūnėse. Iš ten labai gerai matyti, kur kas nors
išmes duonos kriaukšlę ar kitą
skanėstą. Sulaukusios kranksėjimu praneša draugėms, kad gali
prisidėti prie vaišių.
Juodkrantei atvėrei naujų pasakų, leidai pasigrožėti Raganų
kalno skulptūromis žiemą. Jas
apšvietei pasakiška šviesa. Vėlų
pavakarį rinkosi žmonės su vaikais, nes tik tada 71 skulptūra
nušvisdavo ir atverdavo paslapčių duris. Tako vidury žmonių
laukė kepami blynai, garuojanti arbata, kava. Raganų kalnas
šventė savo 40-metį. Jis primena
čia dirbusius liaudies meistrus,
kurie be užmokesčio su meile
savo darbus, savo širdies šilumą
paliko visai Lietuvai.
Ačiū, žiemuže, žinau, kad
tu išeini, susitiksime po metų.
Nepasenk!
Aldona BALSEVIČIENĖ
Juodkrantė

Nekalbinkit, nekvieskit jo
kavos,
vis tiek jisai nemato jūsų ir
negirdi.
jo vyzdžiai dideli,
o eisena tyli, –
kas toks ir kuo nugirdė
sudirgintą jo širdį?

Sveikiname vasario mėnesį
gimtadienius šventusius
Birštono savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininkę
Juliją Senavaitienę, Alytaus rajono neįgaliųjų draugijos
pirmininkę Marytę Bernatavičienę, Ignalinos rajono
neįgaliųjų draugijos pirmininkę Reginą Slabadienę,
Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkę
Bronę Kaleinikovienę, Kauno rajono neįgaliųjų draugijos
pirmininkę Lidiją Morkūnienę ir Palangos neįgaliųjų
draugijos pirmininką Antaną Šiupinį.

Prasmingų ir svarbių darbų!
Drąsių idėjų, lengvos laimės rankos!
Atvirumo viskam, kas nauja…
Lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija
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Pavasaris beldžiasi...

ytas vos švinta. Einu į mišką klausytis medžių ošimo
ir pajusti pavasarinio alsavimo.
Kiekviename miško kampelyje
slypi kažkas paslaptingo ir nuostabaus. Kiekviena medžio viršūnė – tai dainos posmas. Giria
niekada nesiliaus ošti, jos viršūnės nenustos dainuoti. Girios
tankmėse verda gyvenimas, dovanojantis žmogui dainą.
Ir vėjas, jau kvepiantis pavasariu, dainuoja. Lyg girdėti žodžiai: „Eik, žmogau, ir žiūrėk,
kokia graži giria. Eik ir pakalbėk su samanotu alksniu, paglostyk mielus blindžių kačiukus ir jau žalsvai gelsvėjančius
šakoto lazdyno žirginėlius, prisėsk ant žemės besiilsinčio seno
medžio. Medžiai miršta stovėdami – nieko nėra amžino.
Eik ir pakalbink vėją, jau pavasariu alsuojantį, ir įsiklausyk,
kaip savo godas godoja seni pušynai.“
Nuostabus tas vasaris, dovanojantis pirmus parlekiančius
lietuviškus sparnuočius – pa-

vasario pranašus. Vasaris – tai
slenkstis prie dar pilkų pavasario dienų. Vasarį keičiasi vėjo
kryptis. Ir nuotaika kitokia. Gal
dar bus pūgų, gruodo, tačiau neilgai trunkančių – saulutė kasdien vis aukščiau pakyla. Gal dar
žvaigždėtos naktys papuoš medžius šerkšnu ir jie stovės žėrintys spindinčiu baltumu ir svajos
apie pražystančias žibutes.
Svajoja medžiai, viltingai
čiulba paukščiai. Galvojame ir
mes – žmonės. Visi apie tą patį,
apie pavasarį – būtinai ateisiantį.
Pažvelk į dangų – ir jis, melsvais
debesimis mojuodamas, pranašauja pavasarį.
Tuoj leisime sulą, kuri peržiem buvo užrakinta klevų kamienuose ir švęsime Užgavėnes – žadindami gyvybines žemės maitintojos jėgas deginsime
Morę, artinsime pavasarį. O palaukėse žvirbliukai kelia vestuves, linksmosios zylutės dainuoja: „Vyt, vyt, žiemą vyt.“ Pavasaris beldžiasi...
Gražina KALVAITIENĖ, Kazlų Rūda

Konkursas

O žiū, po valandos, kitos,
jis vėlei, kaip visi, nubudo ir
atkuto.
Po tos
keistos
tylos
ji tapo normalus, –
kaip ir visi vienodas,
suprantamas atrodo...
–––––––––––––
Tarp mūsų daug tokių yra,
somnambulizme vėplinančių
prarajos pakrante.
Nedrumskit jų, ginkdie,
nes kils bėda skaudi:
taip tik poetas elgias,
dangaus
saldaus
medaus
užvalgęs...
Albinas Degutis
Vilnius

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

