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Kodėl neįgaliųjų dirbiniai nenusipelno didesnio
Kaziuko mugės organizatorių dėmesio?
Tolerancijos link
Kovo pradžioje Vilniaus senamiestis su visomis savo prieigomis tampa liaudies meistrų, tautodailininkų, rankdarbių kūrėjų sostine. Šiemet ne tik Lietuvos,
bet gretimų šalių – Latvijos,
Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos – amatininkus jis
sukvietė jau 416 kartą. Beveik pusei milijono Kaziuko
mugėje apsilankiusių pirkėjų
savo gaminius siūlė daugiau
kaip 1300 prekiautojų. Deja, į linksmą mugės šurmulį nagingų neįgaliųjų kasmet
įsitraukia vis mažiau.
Pirmą kartą per 25-erius
metus mugėje nedalyvavo

„Ir vėl Katedros aikštė...“ –
atsiduso ne vienas dar gruodžio
mėnesį su būsimu Kaziuko mugės planu susipažinęs neįgalusis. Jau dvejus metus čia prekiavę negalią turintys rankdarbių kūrėjai negailėjo skundų ir
priekaištų mugės organizatoriams. „Ši vieta prekybai visai

Integracijos keliu
Pirmi šių metų rinkimai jau
įvyko. Dveji dar laukia. Šiemet nemažai dėmesio skirta
rinkimų prieinamumui. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) tinklalapyje labai
padaugėjo neįgaliojo ženklu
pažymėtų apylinkių, atsirado specialios balsavimo kabinos neįgaliesiems. Paklausėme įvairią negalią turinčių žmonių, kaip jiems sekėsi balsuoti.

Aš – pilietis
Pirmą kartą balsavo
apylinkėje

Jonas Dumša gyvena Panevėžyje, bet balsuoti susiruošė į
gimtinę – į Voveriškių kaimą
šalia Šiaulių. Neįgaliojo vežimėliu judantis vyriškis džiaugiasi, kad atvykęs į Voveriškių
mokyklą, kur buvo jo rinkimų
apylinkė, pirmą kartą nesusidūrė su jokiomis kliūtimis – pats
galėjo įvažiuoti į patalpas. Be to,
buvo pritaikyta ir balsavimo kabina. Jonas apylinkėje savo bal-

Trakų neįgaliųjų užimtumo centro atstovės Nida Bancevičienė ir Rūta Kubiliūtė pristato neįgaliųjų darbus.

netinkama. Gedimino prospektu „atplaukusi“ žmonių minia
prie Katedros aikštės pasidalija
į dvi sroves: vieni pasuka Vrub
levskio, kiti – Šventaragio gat
vės link. Per aikštę beveik niekas neina. Prekyba čia visai nevyksta“, – nusivylimo neslėpė Anykščių rajono neįgaliųjų

draugijos pirmininkė Aldona
Šerėnienė.
Dailiaisiais amatais garsėjanti draugija šiemet pirmą kartą per 25-erius metus Kaziuko
mugėje nedalyvavo. Anksčiau
šios organizacijos narių rankdarbiams prireikdavo 3 ar net 4
palapinių. Anykštėnai grįždavo

iš sostinės kone tuščiomis – kokybiškiems jų gaminiams pirkėjų niekada netrūko.
Pasak A. Šerėnienės, pasimokę, kad pirmaisiais metais
Katedros aikštėje prekyba nepasisekė, Anykščių neįgalieji
pernai čia paliko tik vieną palapinę, o kitai išsipirko bran-

giai kainuojančią vietą Gedimino prospekte. Nors prekiavo tokiais pačiais gaminiais, rezultatai buvo nepalyginami. Tad šiemet jau namuose pasvėrė visus
„už“, „prieš“ ir apsisprendė – į
Kaziuką nevažiuos. Nesuviliojo
ir neįgaliųjų organizacijoms numatytos lengvatos.
Katedros aikštę į Gedimino
prospektą šiemet iškeitė ir nesėkmingos poros metų patirties
nepamiršęs druskininkietis lėlininkas Robertas Šimonis. Žinoma, už vietą teko atseikėti daugiau kaip 100 eurų, bet bent pirkėjų sulaukė. Vaikinas sako apskritai nesuprantąs, kodėl neįgalieji atskiriami, izoliuojami nuo
kitų mugės prekiautojų, „nutremiami“ į lankytojų aplenkiamą
vietą. Pasak jo, daugybę metų
kalbame apie neįgaliųjų integ
raciją į visuomenę, o darome
atvirkščiai. „Kiek čia tų neįgaliųjų beatveža savo dirbinius į
Kaziuko mugę? Dėl tokių diskriminacinių sąlygų kasmet jų
vis mažėja. Galėtų leisti jiems
prekiauti nemokamai, ir ne kur
nors nuošalėje, o tarp visų“, –
įsitikinęs R. Šimonis.
(nukelta į 5 psl.)

Rinkimai: kaip balsuojame šiemet?
są atidavė pirmą kartą. Anksčiau visada balsuodavo namuose, juolab kad ir tėvai vyresnio
amžiaus, tad rinkimų komisijos narys ateidavo į namus. Tačiau dalyvauti rinkimuose kartu
su visais jausmas visai kitoks –
susitinki seniai nematytus kaimynus, pasilabini, pašneki, pasidomi, kaip sekasi. Juk visais
laikais rinkimai buvo šventė,
todėl ir neįgalieji neturėtų būti
išskiriami.
Jonas pasakoja, kad prieš pusę metų jam teko lankytis Voveriškių mokykloje, tuomet ji nebuvo pritaikyta. Tačiau tiek mokyklos direktorė, tiek bendruomenės pirmininkė labai stengėsi, kad pritaikymas atsirastų.
Ir tam nereikėjo itin daug lėšų,
o darbai atlikti per vieną dieną.
Tai – pavyzdys, kad, jei tik norima, daug ką galima padaryti.
Panevėžio krašto žmonių su
negalia sąjungai vadovaujančio
J. Dumšos įsitikinimu, negalią turintys žmonės turėtų kuo
dažniau išeiti iš namų, kad kiti
matytų, jog jie yra, nori dalyvauti, būti su visais kartu. „Ne

Jonas Dumša įsitikinęs, kad judėjimo sunkumų turintys žmonės turi teisę balsuoti taip, kaip visis piliečiai.

visi supranta, ko reikia neįgaliems žmonėms, bet jei patys
neisime, nekalbėsime, neparodysime, kad norime būti kartu,
nieko ir nebus.“
(nukelta į 3 psl.)

 Klaipėdos neįgalieji surengė piketą ................................................... 3 psl.
 Ir lašiniai gali būti naudingi ..................................................................... 4 psl.

2019 m. kovo 7–13 d., Nr. 9 (1448), „Bičiulystė“

,
i
a
t
Apiaeudina
j
s
a
k

Bibliotekos visiems

Neseniai pasibaigusi Knygų mugė dar kartą patvirtino, kad skaitančių žmonių mūsų krašte vis daugėja.
Atrodo, šiais sumaniųjų technologijų laikais turėtų būti kitaip, tačiau internetas ne visagalis. Taip, jo privalumai neginčytini, bet, sutikite, laikyti knygą rankose,
vartyti jos dar dažais kvepiančius puslapius – tai ne
kompiuterio klavišus maigyti. Tiesa, ne paslaptis, kad
viena iš Knygų mugės lankymo priežasčių – išaugusios knygų kainos. Malonu įsigyti norimą knygą pigiau. Nuostabu pavartyti ir vaikams skirtas... megztas knygeles, kurios švelniai priglunda prie delnų...
Knygų mugė pasibaigia, o poreikis skaityti išlieka. Tad ką daryti perskaičius nusipirktas knygas, jei
pagrindinės Kauno miesto bibliotekos nėra pritaikytos sunkią judėjimo negalią turintiesiems? Kaip sakoma, kas ieško, tas ir suranda. Išsiaiškinau, kad Kauno miesto V. Kudirkos viešoji biblioteka nuo šių metų
vykdo projektą ,,Knygos į namus“. Bibliotekos darbuotojai ar savanoriai lanko neįgalius ar pagyvenusius žmones jų namuose. Labai apsidžiaugiau išgirdusi apie šią iniciatyvą, nes žiemą, o ypač gerai pasnigus, gana sunku ,,integruotis“ į aplinką. Su bibliotekoje esančiomis knygomis jos darbuotojai gali supažindinti atvykę į namus ar telefonu. Jei naudojatės
internetu, galite prisijungti prie Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos LIBIS. Per šią sistemą
galite prisijungti prie artimiausios bibliotekos, peržiūrėti jos turimų leidinių sąrašus ir net užsisakyti knygą.
Tiesa, užsiregistruoti sistemoje galima tik turint skaitytojo bilietą. Patogu ir tai, kad su šiuo bilietu galite
naudotis bibliotekų paslaugomis visoje Lietuvoje. Išvažiavote atostogauti ar pakeitėte gyvenamą vietą –
galite pasiskolinti knygų iš šalia esančios bibliotekos.
Skaitytojo bilietas kainuoja 1 eurą, o neįgaliesiems jis
išduodamas nemokamai.
V. Kudirkos biblioteka turi net 20 filialų Kauno
mieste. Pasiteiravau darbuotojų apie jų prieinamumą
judėjimo negalią turintiems. Suskaičiavome, kad du
trečdaliai filialų yra pritaikyti. Žinoma, ,,pritaikymo“
sąvoka vaikštantiems ir judantiems neįgaliojo vežimėliu labai skiriasi, bet... bent į dalį bibliotekų tikrai galima patekti. Gaila, kad pati V. Kudirkos viešoji bib
lioteka (kaip ir centrinė Kauno apskrities viešoji bib
lioteka) dar neturi keltuvo, bet jau ieškoma galimybių jį įrengti.
Dar viena galimybė neįgaliesiems – naudotis Lietuvos aklųjų bibliotekos paslaugomis. Iš Elektroninių
leidinių valdymo informacinės sistemos www.elvis.
labiblioteka.lt garsinius leidinius gali atsisiųsti ne tik
regos sutrikimų turintieji, bet ir dėl įvairių priežasčių
negalintys skaityti įprasto spausdinto teksto žmonės.
O kokia bibliotekų padėtis mažuose miesteliuose
bei kaimuose? Šiandien, mažėjant mokyklų skaičiui,
bibliotekos regionuose tampa tikru traukos centru. Na,
ir kur, jei ne bibliotekoje, žmonės gali nemokamai pasinaudoti internetu, pasikalbėti su užsienyje gyvenančiais vaikais, paskaityti laikraščių, dalyvauti kultūros
renginiuose ar pabendrauti.
Kaimo vietovėje esančių bibliotekų darbuotojoms
paslauga „knyga į namus“ nėra naujovė. Ir kaip kitaip – mažoje bendruomenėje žmonės vieni kitus pažįsta ir puikiai žino, kokių paslaugų kam reikia. Įdomu
buvo išgirsti ir tokį pastebėjimą: lankytojų skaičius labai priklauso nuo bibliotekos strateginės vietos. Vieno
mažo miestelio senoji biblioteka buvo perkelta į ligoninės patalpas. Bibliotekininkė džiaugėsi, kad lankytojų
bei skaitytojų skaičius išaugo dvigubai. Tokia bibliotekos padėtis leidžia darbuotojoms lankyti ir ligonius
palatose, o stipresnieji bei slaugos namuose esantieji
gali ir patys užsukti pasiimti knygų.

2 psl.

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje
Kretinga:
Kretingos rajono neįgaliųjų draugijos rankdarbiųdailės būrelio vadovė Laimutė Kasparavičienė rašo apie ataskaitinį-rinkiminį
susirinkimą.
Kretingos rajono neįgaliųjų draugija gyvuoja jau
30 metų. Iš jų 4 metus (nuo
2015-ųjų) jai vadovauja
Antanas Juškėnas. Tai pareigingas, sąžiningas, draugiškas žmogus, visada pasiryžęs padėti tam, kuris į
jį kreipiasi.
Vasario 26 dieną vykusiame Kretingos rajono
neįgaliųjų draugijos ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime draugijos
pirmininkas pristatė savo veiklos ataskaitą, papasakojo, ką nuveikė per 4
metus. Draugijoje teikiama asmeninio asistento
pagalba, veikia nemokami
kompiuterinių technologijų tobulinimo, sveikatinimo, keramikos, rankdar-

Varėna:

Laima Jezepčikaitė
papasakojo apie naudingus
užsiėmimus neįgaliesiems
Varėnoje.
Vasario mėnesį sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrijos „Viltis“
Varėnos padalinio ir Varėnos rajono neįgaliųjų
draugijos nariai buvo pakviesti į seminarą „Sveika
gyvensena“ pagal projektą „Mes esame reikalin-

Zarasų r.:
„Bičiulystei“ atsiųstame
laiške Vilija Visockienė
pasidalijo smagios Užgavėnių šventės įspūdžiais.
Nušurmuliavo pilnos
klegesio ir juoko Užgavėnės Dusetose, Riebalų švente šiemet pavadintos – su kaukėtais suodinais padarais, lendančiais
iš papečkio, su ilgaskverniais žydais, pardavinėjančiais aklą seną kumelę,
su ryškiaspalvėmis čigonėmis, buriančiomis iš delno... Siautėjo ši šutvė Zarasų kultūros centro Dusetų dailės galerijos salėje,
o tramdė juos paprastos,
bet tikrai ne prastos kaimo
moterėlės – dėdienė (Sigita Gudonienė) su Agočiute (Edita Sinkevičienė). Jos
ne tik tvarką su savo šluotomis padarė, bet ir gau-

Lašininio ir Kanapinio kova.

Pirmininkas išsaugojo narių
pasitikėjimą

A. Juškėnas dar kartą išrinktas Kretingos rajono neįgaliųjų draugijos pirmininku (pirmas iš dešinės).

bių-dailės, literatų, piešimo
ant šilko būreliai ir saviveiklos teatras. Apkeliauta
daug žymių Lietuvos vietų, kasmet dalyvauta LND
šventėje Talačkoniuose, ten
veikiančioje mugėje pristatyti mūsų sukurti darbeliai. Vykome ir į kitas šalis, o įsimintiniausia buvo
pažintinė-piligriminė kelionė į Medžiugorję.

Po pirmininko pranešimo už revizijos komisijos darbą atsiskaitė Rima
Daukantienė. Mes, draugijos nariai, esame patenkinti pirmininko veikla,
todėl vienbalsiai išrinkome A. Juškėną dar vienai
kadencijai.
Po oficialios dalies vyko koncertas. Mus linksmino Kėdainių rajono ne-

įgaliųjų draugijos ansamblis. A. Juškėną sveikino
Vytautas Lukšas iš Palangos, LND pirmininkė Jelena Ivančenko, Kėdainių
ir mūsų draugijos nariai.
Esame dėkingi savo rėmėjams, nes be jų pagalbos
nebūtų švenčių. Dėkojame visiems, padėjusiems
ir parėmusiems neįgaliųjų
draugijos veiklą.

Mokėsi sveikai gyventi
gi vieni kitiems“. Varėnos
kultūros ir švietimo centruose vykusiame renginyje dalyvavo 25 neįgalieji. Projekto tikslas – didinti Varėnos miesto ir rajono
neįgalių asmenų socialinę
integraciją organizuojant
fizinio aktyvumo ir sveikatinimo veiklas.
Seminarą pradėjo sportinės veiklos projektų vadovas Rolandas Markinas.

Seminarą vedė savanoriai
Viktė Stankevičiūtė, Jūratė Čebatoriūtė, Lauksvė Stakutytė, Pavelas Kaliadziuk, Dainora Mikaliūkštienė, Irena Mikalauskienė. Žodį tarė Vytautas
Dumbliauskas. Savanoriai
skaitė paskaitas apie saugią neįgaliems asmenims
aplinką, higieną, mitybą,
fizinį aktyvumą, pravedė
mankštą. Taip pat klau-

sėmės filmuotos Daliaus
Barkausko paskaitos. Buvo
rodomi du neįgaliesiems
skirti filmai. Per pertraukėles buvome vaišinami
kava, arbata, saldumynais,
sumuštiniais.
Įgyvendinant projektą, balandžio mėnesį esame kviečiami lankytis Varėnos sporto centre, o birželį bus surengta išvyka į
Šventąją.

Arši Kanapinio ir Lašininio dvikova
ir nuspėjama jos baigtis
siai susirinkusius žiūrovus
supažindino su Užgavėnių
tradicijomis, papročiais bei
pristatė svečius.
Šventėje koncertavo
Ignalinos rajono neįgaliųjų draugijos meno kolektyvas „Putinas“ (vad.
Vincas Kliukas), Visagino
neįgaliųjų draugijos dainų
ansamblis „Pušelės“ (vad.
Olga Šinkarenko). Abu kolektyvai gyvuoja jau daugiau nei 20 metų, yra gerai žinomi savo krašte, juose dainuoja ir groja aktyvūs, kūrybingi žmonės.
Tai – gražios draugystės ir
šaunaus bendradarbiavimo pradžia, tikimės šių kolektyvų sulaukti svečiuose
dar ne kartą.

V. Visockienės nuotr.

Dusetų jungtinė kapela.

Dusetoms atstovavo dvi
saviškės kapelos – neseniai
susikūrusi, bet jau žmonių
pamilta Zarasų rajono neįgaliųjų draugijos Dusetų
liaudiškos muzikos kapelija „Ežerija“ bei Zarasų kultūros centro Dusetų dailės
galerijos folkloro ansamblis
„Du sietai“ (vad. S. Gudonienė). Smagiai prisidainuota, prisišokta, išsiburta
puiki ateitis, o tada scenoje
susikovė pagrindiniai Užgavėnių personažai – Lašininis su Kanapiniu. Mūšis
jų buvo aršus, bet su lengvai nuspėjama baigtimi –
pamynė liesas, tačiau tvirtas Kanapinis savo priešininką ir privertė visus pasi-

žadėti ne tik nevalgyti, bet
net ir nesapnuoti mėsos iki
pat Velykų. Pasižadėjome...
Šventės kulminacija
vyko prie Sartų ežero, kur
privalgę blynų, košės ir
žuvienės, pašokę ir padainavę, sutrypę paskutinius
sniego likučius, visi draugiškai ir be didelio gailesčio sudeginome Gavėną –
kad murziną ir įkyrėjusią žiemą greičiau ir galutinai ištirpintų pavasario
saulutė.
Šią smagią šventę surengė Zarasų kultūros centro Dusetų dailės galerija
ir Vilhelminos Dubnikovos vadovaujama Zarasų
rajono neįgaliųjų draugija.
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(atkelta iš 1 psl.)

„Pritaikyta“ buvo
neprieinama

Šiaulietis Marius Ivanauskas
šiemet taip pat nusprendė balsuoti rinkimų apylinkėje. Prieš
važiuodamas atidžiai išsistudijavo VRK išleistą leidinį. Jame buvo nurodyta, kad Ragainės rinkimų apylinkė, kurioje jis turėtų
balsuoti, nėra pritaikyta. Na, ką
gi – balsą galima atiduoti visoje
apygardoje. Išsirinks iš pritaikytų
apylinkių. Kaip viena iš prieinamų buvo pažymėta Šiaulių Medelyno progimnazijoje įsikūrusi
rinkimų apylinkė. „Visada norėjau užsukti į savo mokyklą, kuri
mano laikais buvo nepritaikyta
ir kurios lankyti neturėjau galimybės“, – sako M. Ivananauskas.
Jis pasidžiaugė, kad mokyklą neseniai renovavo, reiškia, ir pritaikė. Nuvažiavo ten – pastatas gražus, sutvarkytas, prie jo įrengtas
pandusas. Deja, juo užvažiavus
džiaugsmas baigėsi – paaiškėjo,
kad toliau judėti nepavyks, nes
prieš akis – laiptai. Marius sako labai nusivylęs. Jis prisipažįsta, kad norėjo apsisukit ir grįžti namo – jei tavęs nelaukia, ko
ten eiti. Kodėl taip daroma – pinigai išleidžiami, pastatas renovuojamas, tačiau nepritaikomas?
Netrukus atsirado norinčių
pagelbėti – užnešti Marių laiptais, tačiau jis atsisakė – nėra
labai malonu būti nešiojamam.
Nusprendė verčiau paieškoti geriau pritaikytos vietos. Paskambino leidinyje nurodytu telefono numeriu ir išsiaiškino, kad
tikrai pritaikyta Parko rinkimų
apylinkė, įsikūrusi Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, joje yra liftas.
Ten nuvažiavęs Marius be kliūčių pasiekė balsavimo kabiną ir
pagaliau atliko pilietinę pareigą.

Regos negalią turintieji:
pasijutome nelaukiami

Irma Jokštytė sako nusivylusi, kad rinkimai nebuvo prieinami regos negalią turintiesiems:
„Pamačiusi, kad niekas nepritaikyta, norėjau iš viso nebalsuoti,

Integracijos keliu
Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugijos nariai Atgimimo aikštėje surengė piketą.
Jo tikslas – atkreipti visuomenės ir Klaipėdos miesto
savivaldybės dėmesį į neįgaliųjų asociacijų, draugijų
finansavimo diskriminaciją
per Socialinės reabilitacijos
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus.
Klaipėdos miesto neįgaliųjų
draugija jau daugelį metų vykdo
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus, kurie finansuojami
Neįgaliųjų reikalų departamento (tai yra valstybės) ir Klaipėdos
miesto savivaldybės. Šis finansavimas, mūsų nuomone, yra
viena iš priemonių įgyvendinti
Neįgaliųjų teisių konvencijoje
numatytas nuostatas (26 straipsnis – Gebėjimų ir funkcijų lavinimas ir reabilitacija; 29 straips-

Rinkimai: kaip balsuojame šiemet?
ir tvarkos“, – sako mergina. Ji
pateikia ir pavyzdžių – svarbu
atlaisvinti erdvę, kad ji nebūtų
užgriozdinta rakandais, patalpose įrengti geltonas vedimo juostas, ant durų uždėti horizontalią
iškilią juostą, kad būtų saugiau
akliesiems ir pan.

Gali balsuoti ir neveiksnūs

Jonas džiaugiasi – šiemet pirmą kartą apylinkėse įrengtos pritaikytos kabinos.

tačiau rinkimų komisijos nariai
buvo labai geranoriški, todėl nesinorėjo paniekinti jų darbo, –
sako visiškai nematanti mergina. – Suprantu, kad mano, kaip
ir kitų piliečių, pareiga balsuoti, tačiau kadangi valstybė nepasirūpina pritaikyta balsavimo vieta, reiškia, jai mano balsas nesvarbus.“
Irma balsavo padedama mamos. Tačiau pasijuto rinkimuose nelaukiama. Ji įsitikinusi,
kad turi būti sudarytos galimybės kiekvienam žmogui balsuoti
savarankiškai. „Tai mano, kaip
piliečio, orumo, savijautos klausimas. Aš daug dalykų darau su
kitų žmonių pagalba, tačiau balsuoti noriu pati“, – sako I. Jokštytė. Balsavimo namuose Irma
nelaiko gera alternatyva. Jos teigimu, patogiausia būtų galimybė balsuoti internetu. Dabar negalintys matyti žmonės daug ką
daro naudodamiesi informacinėmis technologijomis – jiems
prieinami Sodros, VMI ir kiti
tinklalapiai. Šios sistemos nėra labai patogios akliesiems, bet
svarbiausia, kad žmogus gali viską padaryti savarankiškai.
Irma sako suprantanti, kad
dabar pritaikant balsavimo apylinkes prioritetas teikiamas ju-

Aš – pilietis
nis – Dalyvavimas politiniame
ir visuomenės gyvenime; 30
straipsnis – Dalyvavimas kultūriniame gyvenime, aktyvus
poilsis, laisvalaikis ir sportas).
Dar 2017 m. rugsėjo mėnesį parašėme raštą „Dėl neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų mažėjančio finansavimo per
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenė-

dėjimo negalią turintiems žmonėms – jiems sudėtingiau visur
patekti, jei aplinka nepritaikyta,
bet į regos negalią turinčiuosius
taip pat turėtų būti atsisukta.
„Galbūt esame maža valstybė ir
neįmanoma visiems iš karto visko pritaikyti, bet regos negalią
turintiesiems nereikia sudėtingų, brangiai kainuojančių infrastruktūros pritaikymų, neretai užtektų daugiau supratimo

Aušrai Varnaitei 19 metų. Ji
šiemet pirmą kartą balsavo. Jos
mama Henrika Varnienė sako,
kad mergina buvo nepaprastai
laiminga – visą dieną iš rankų
nepaleido konstitucijos, kurią gavo dovanų kaip pirmą kartą balsavusi, o iš veido ilgai nedingo
šypsena. Nesvarbu, kad Aušra
neskaito, nekalba, negali suprasti
sudėtingų politikų kalbų, jai reikia nuolatinės pagalbos, tačiau ji
daug ką supranta ir turi teisę balsuoti, kaip ir visi Lietuvos piliečiai. „Mano Aušros darbingumas - 10 procentų. Vadinasi – ji
dirbti gali. Tai kodėl ji balsuoti
negali? Niekada negalime atimti
iš savo vaikų teisės balsuoti ir tuo
džiaugtis“, – teigia H. Varnienė.
Moteris neslepia – buvo baisu. Ji sako buvusi pasiruošusi
įvairioms replikoms, netgi nešė-

Aušra buvo labai laiminga, kad galėjo balsuoti.

si Savivaldybių tarybų rinkimų
įstatymą, kuris nurodo: „Rinkėjas, kuris dėl fizinio trūkumo
negali pats balsuoti, gali balsuoti
padedama kito asmens, kuriuo
jis pasitiki.“
Pasak Lietuvos negalios organizacijų forumo prezidentės
Dovilės Juodkaitės, šiemet balsavimo teisė atstatyta neveiksniais pripažintiems asmenims.
Anksčiau tokios teisės neturėjo per 7 tūkstančius neveiksnių piliečių. 2016 metais įsigaliojus naujoms Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso
redakcijoms buvo iš esmės pakeista asmens veiksnumo ribojimo samprata. Nustatyta, kad
asmuo teismo sprendimu pripažįstamas neveiksniu ne apskritai, kaip buvo iki šiol, o tik kai
kuriose srityse. VRK 2019 m.
savivaldybių tarybų rinkimuose
iš rinkėjų sąrašų išbraukė 3 810
rinkėjų, kuriems teismai apribojo veiksnumą rinkimų srityje. Kita dalis asmenų, kuriems
neveiksnumas nustatytas kitose srityse, buvo įtraukti į rinkėjų sąrašus ir galėjo pasinaudoti
šia savo teise.
Aurelija Babinskienė

Marius balsuoti galėjo tik trečioje rinkimų apylinkėje.

Piketavo dėl diskriminacinio požiūrio
je projektus“. Jį išsiuntėme Neįgaliųjų reikalų departamentui
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos neįgaliųjų draugijai, Lietuvos neįgaliųjų forumui, Klaipėdos miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriui, Klaipėdos miesto administracijai, Seimo nariui
Justui Džiugeliui. Rašte atkreipėme dėmesį į tai, kad Klaipėdos

Klaipėdos neįgalieji reikalavo geresnių galimybių vykdyti veiklai.

mieste 2013 m. skirstant finansavimą Socialinės reabilitacijos
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams vykdyti, neįgaliųjų asociacijoms ir draugijoms atiteko 57 % lėšų, o VšĮ –
43 %. Finansavimą gavo 14 neįgaliųjų draugijų ar asociacijų ir
7 VšĮ. 2016 m. skaičiai yra dar
nepalankesni neįgaliųjų draugijoms ar asociacijoms – joms buvo skirta tik 34,5 % programos
lėšų, o VšĮ – 65,5 % (finansavimą gavo 7 neįgaliųjų draugijos
ar asociacijos ir 10 VšĮ).
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai savo esme
skirti skatinti neįgaliųjų organizacijas teikti paslaugas neįgaliesiems, o nemažai viešųjų įstaigų yra įsteigtos privačių asmenų. Sulaukėme tik vieno atsakymo – iš Neįgaliųjų reikalų
departamento ir... 4 patikrinimų
per nepilnus 2 mėnesius.

2019 m. situacija pasidarė
tragiška. Iš paskirstytų 278 760
Eur Klaipėdos mieste neįgaliųjų
asociacijoms ir draugijoms skirta
47 965 Eur, o VšĮ – 230 795 Eur.
Neįgaliųjų draugijų ar asociacijų finansavimas tesudaro 17 %,
o VšĮ atiteko 83 % lėšų (finansavimą gavo 4 neįgaliųjų draugijos ar asociacijos ir 8 VšĮ). Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugijai šių metų veiklai skirta tik 6
389 eurų (vėliau, po Neįgaliųjų reikalų departamento įsikišimo, pridėta dar šiek tiek). Ši suma neužtikrina normalaus draugijos funkcionavimo. Draugija
veikli, joje paslaugas gauna nemažai žmonių. Deja, gavus tokį
finansavimą tenka mažinti veiklų skaičių, sudėtinga rasti būrelių vadovų. Draugijos darbuotojai taupant lėšas jau 2 mėnesius
dirba savanoriškais pagrindais.
Vladas ALSYS
Klaipėdos miesto neįgaliųjų
draugijos pirmininkas
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Konsultuojame, komentuojame

Daktaras
Aiskauda

Pirmą kartą kompensuojami
tik pigiausi vaistai

Pirmasis mitas: labai
nesveika valgyti lašinius,
nes juose nepaprastai daug
cholesterolio

Žinoma, niekas nepaneigs,
kad lašiniuose tikrai yra nemažai cholesterolio. Tačiau šis
populiarus gyvūninės kilmės
maisto produktas taip pat turi daug lecitino, kuris daro teigiamą poveikį ląstelių membranoms, stiprina kraujagyslių sieneles, stabdo aterosklerozės atsiradimo procesus. Beje, jeigu
maiste yra daugiau lecitino negu cholesterolio, toks maistas
sveikatos atžvilgiu yra saugus
ir naudingas. Lašiniuose lecitino yra daugiau negu cholesterolio. Tą patį galima pasakyti apie
kiaušinius ir pieno produktus.
Pastabos:
1) lecitinas – medžiaga, kuri reikalinga mūsų smegenims,
protinei veiklai;
2) asmenims, dirbantiems
intelektualų darbą, naudinga
vartoti (saikingai!) lašinius;
3) beveik visais atvejais paros lašinių norma, kuri nepridarys mūsų organizmui žalos –
30 gramų;
4) galbūt sunku patikėti, bet
lašiniai įsisavinami lengviau negu margarinas ir sviestas.

Antrasis mitas: lašiniuose
nėra vitaminų ir mineralų

Netiesa! Lašiniuose esama
karoteno, vitaminų A, B4, D,
E, F, PP, kurie, beje, yra lengvai įsisavinamos formos. Žinoma, vitaminų lašiniuose nėra
tiek, kad šis gyvūninis produktas būtų laikomas vitaminų šaltiniu. Be to, lašiniuose yra nežymus kiekis (išskyrus seleną) mineralų – cinko, fosforo, geležies,
kalcio, kalio, magnio, mangano, natrio, vario. Išskirtinio dėmesio vertos kiaulių lašiniuose
esančios mūsų organizmui būtinos riebalų rūgštys (arachido,
linolo, linoleno, oleino, palmitino ir kt.), kurios maitina ir padeda atsistatyti visiems audiniams,
gerina galvos smegenų, širdies,
kitų vidaus organų darbą, teigiamai veikia kraujagyslių būklę,
dalyvauja kraujodaros procese,
padeda organizmui atsikratyti
blogojo cholesterolio, jaunina.
Pastaba: karotenas yra puikus antioksidantas (lėtina organinių medžiagų oksidaciją), reikalingas akims (stabdo trumparegystės, toliaregystės pasireiškimą ir kai kurias kitas panašias
problemas).

Trečiasis mitas: lašiniai
nevalgomi ryte

Šio mito šalininkai netgi turi „argumentą“ – lašiniai „užklijuoja“ skrandžio sieneles, todėl

„Bičiulystę“ skaitykite
ir internete

Nuo kovo 1 d. Lietuvoje įsigaliojo naujovės, su kuriomis
gali susidurti atėjusieji į vaistinę įsigyti gydytojo skiriamų
kompensuojamųjų vaistų.

Ir apie lašinius
netrūksta mitų
maistas nevirškinamas. Mokslininkai apie šį prasimanymą,
kuris gali būti priskirtas nebent
medicinos anekdotų kategorijai,
atsako: „Ne!“.
Lašiniai yra viena geriausių
tulžį varančių priemonių. Ypač
ji naudinga asmenims, kuriems
per 50 metų. Lašiniai geriau negu alyvų aliejus varo iš kepenų
tulžį. Taigi ryte patartina suvalgyti nors mažą gabalėlį lašinių
su gerai susmulkintu česnaku
(taip gali būti valomos kraujagyslės), svogūnu (tiks ir kitokie
prieskoniai). Tokia priemonė padės išvalyti organizmą nuo tulžies, kurią per naktį sukaupė kepenys. Ne anksčiau kaip po valandos bus galima įprasta tvarka
ir papusryčiauti.
Pastabos:
1) lašiniai – puiki vidurių
užkietėjimo profilaktinė priemonė (šiam tikslui gabalėlis lašinių suvalgomas per pusryčius);
2) jeigu dieną numatomas
didesnis fizinis krūvis, per pusryčius galima suvalgyti iki 50 g
lašinių;
3) pageidautina lašinius valgyti kartu su augaliniais produktais – agurkais, pomidorais, kopūstais, ridikais, krienais, svogūnais, česnakais (česnakus reiktų gerai susmulkinti, 10 minučių palaukti ir tik po to tepti ant
duonos ar valgyti su kitais produktais), juoda rupia duona; nedera lašinių valgyti su bulvėmis,
balta duona ir košėmis, nes patiekalas bus pernelyg kaloringas.

Ketvirtasis mitas: lašiniai
neprideda energijos, nes
juose mažai angliavandenių

Pasiaiškinkime: gramas riebalų turi 9 kilokalorijas, o gramas angliavandenių – viso labo
tik 4 kilokalorijas. Taigi valgyti
daug lašinių nerekomenduotina,
juk riebalų paros normos viršutinė riba suaugusiam žmogui – 1
gramas kūno svorio kilogramui.
Beje, dietologai paprastai rekomenduoja kasdien suvalgyti ne
daugiau kaip 20–30 gramų lašinių (jeigu nepiktnaudžiaujama
kitais riebalų turinčiais maisto
produktais).

Penktasis mitas: kuo lašiniai
senesni, tuo naudingesni

www.biciulyste.lt

Taupūs žmonės, nenorėdami
išmesti „gero daikto“, raukosi,
bet valgo apkartusius, senus ir

pageltusius lašinius. Geriau taip
nedaryti. Pageltę lašiniai aiškiai
byloja, kad iš šio maisto produkto išnyko vitaminas F. Tokie lašiniai sveikatai greičiau žalingi
nei naudingi, nes juose gali būti susidarę netgi kancerogenai.

Kada lašiniai nevartotini

Dietologai pabrėžia – kad išvengtume sveikatos problemų,
lašinius reikia vartoti saikingai.
Deja, kai kuriems žmonėms net
ir nedidelis kiekis lašinių gali
būti žalingas sveikatai.
Antai atsiradus kepenų, tulžies pūslės problemų, esant cholesterolio ir riebalų apytakos sutrikimams, nutukus, esant specifinei alergijai, teks lašinių atsisakyti visai.
Taip pat šio produkto nerekomenduojama duoti vaikams
iki 3 metų amžiaus, nes jų kasa dar nėra pasiruošusi tokiai
apkrovai.
Beje, lašinių (ypač didesnio
kiekio) reiktų vengti po chirurginių operacijų bei neseniai pasveikus po sunkių ligų. Lašiniai
yra riebus produktas, aktyviai
veikiantis medžiagų apykaitą.

Nėščiųjų ir žindyvių
dėmesiui

Nors lašiniai ir turi daugybę
sveikatai naudingų medžiagų,
tačiau nėščiosioms šis produktas sukels papildomą kepenų ir
kraujagyslių apkrovą, jau nekalbant apie tai, kad nėštumo metu
valgomi lašiniai gali lengvai virsti pertekliniais kūno kilogramais.
Be to, nuo lašinių gali prasidėti toksikozė. Žinoma, pasitarus
su gydytoju ir vartojant lašinius
nedažnai bei labai mažais kiekiais, kartais naudinga nėščiosios
organizmą papildyti šio produkto
vitaminais ir mikroelementais.
Kūdikius žindančioms mamoms taip pat reiktų laikinai atsisakyti lašinių. Mat kūdikiams
gali atsirasti problemų dėl disbakteriozės (žarnyno mikrofloros sudėties bei savybių pasikeitimo) ir alergijos (ypač jei
mama piktnaudžiauja lašiniais),
nes lašiniai kūdikiams gali sukelti vidurių pūtimą. Taip pat žinotina, kad lašinius puikiai perdirba moters organizmas, todėl
lašinių medžiagos, patekusios į
krūties pieną, gali daryti poveikį kūdikio medžiagų apykaitai.
Romualdas OGINSKAS

Nuo šiol gydytojui išrašant
kompensuojamąjį vaistą pirmą
kartą ar po ilgesnės pertraukos,
recepte automatiškai atsiras žyma – pirmas paskyrimas. Vaistinės tokiais atvejais bus įpareigotos išduoti pigiausius vaistus.
Jei pacientas nenorės rinktis
pigiausio vaisto, jis galės rinktis
kitą vaistą kaip nekompensuojamą ir už jį sumokėti visą kainą.
Siekiant užtikrinti sklandų šios naujovės įgyvendinimą,
visą mėnesį šiai tvarkai bus taikomas pereinamasis laikotarpis.
Sveikatos apsaugos ministro
Aurelijaus Verygos teigimu, taip
siekiama sumažinti vartotojų išlaidas, skatinti generinių vaistų

vartojimą, padidinti konkurenciją tarp vaistų gamintojų.
A.Verygos teigimu, Lietuva
ne pirmoji šalis, įdiegusi tokią
tvarką. Tokia praktika taikoma
Vakarų Europoje, Skandinavijoje, Latvijoje, Estijoje ir kai kuriose kitose šalyse.
Turimi duomenys rodo, kad
pirmo paskyrimo vaistai nebūtinai bus tik generiniai, nes skiriamas pigiausias vaistas, priklausys nuo to, kuris tiekėjas pasiūlys žemiausią vaisto kainą.
Viceministrės Kristinos Garuolienės teigimu, Latvija tokią
naujovę įvedė jau 2012 m. Tai
jiems padėjo pigiausių vaistų
vartojimą padidinti iki 66 proc.
Tai buvo stiprus konkurencijos
tarp gamintojų paskatinimas ir,
pavyzdžiui, Latvijoje vieno iš
populiariausių širdies ir kraujagyslių ligoms skirto vaisto kainos sumažėjo 46 proc.
SAM ir „Bičiulystės“ inf.

Dantų protezavimo
paslaugų naujovės
Valstybinės ligonių kasos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) atstovai
praneša, kad šiemet iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto
dantų protezavimo paslaugų išlaidoms kompensuoti skirta net 10,2 mln. eurų
daugiau nei pernai, iš viso –
33,2 mln. eurų.
„Padidintas finansavimas
sudarys galimybę dantų protezavimo paslaugomis pasinaudoti apie 20 tūkst. asmenų daugiau
nei įprastai“, – teigia VLK Paslaugų ekspertizės ir kontrolės
skyriaus vyriausioji specialistė
Jurgita Grigarienė.
Patobulinta dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarka įsigaliojo nuo 2019 m. sausio 1 d.
„Šių metų naujovė – viena bendra dantų protezavimo eilė. Nuo
šiol pacientai, kuriems reikalingas dantų protezavimas, įrašomi į vieną bendrą šalies mastu.
Todėl suvienodės dantų protezavimo laukimo trukmė, nebeliks skirtumų tarp 60 šalies savivaldybių“, – sako J. Grigarienė.
Dėl dantų protezavimo reikia
kreiptis į įstaigą, kuri turi sutartį
su teritorine ligonių kasa (TLK)
ir kurioje gyventojai prirašyti.
Gydytojas odontologas, nustatęs, kad asmuo turi teisę į dantų
protezavimo išlaidų kompensavimą ir kad jo dantų būklė atitinka dantų protezavimo indikacijas, sudaro burnos priežiūros bei
gydymo planą bei supažindina su
šiuo planu savo pacientą. Kartu
užpildomas paciento prašymas
įtraukti į laukiančių dantų protezavimo asmenų sąrašą.
„Nors anksčiau reikėdavo
pateikti pensininko ar neįgalu-

mo pažymėjimą, tačiau nuo šiol
pildant prašymą pakanka tik asmens tapatybę patvirtinančio
dokumento. Prašyme nebūtina
nurodyti deklaruotą gyvenamąją vietą, žmogui suteikiama galimybė pasirinkti, kokiu būdu jis
nori gauti iš TLK informaciją: ar
paštu, ar elektroniniu laišku“, –
teigia VLK atstovė.
Tiesa, vaikams ir asmenims,
kuriems buvo taikytas gydymas
dėl burnos, veido ir žandikaulių
onkologinės ligos kompensuojamos dantų protezavimo paslaugos yra teikiamos prioriteto
tvarka. Tačiau ir jie, norėdami
gauti kompensuojamas dantų
protezavimo paslaugas, turi įsirašyti į laukiančių dantų protezavimo asmenų sąrašą ir sulaukti TLK pranešimo apie teisę gauti paslaugas.
Pensininkai, neįgalieji, norintys greičiau gauti dantų protezavimo paslaugas, kaip ir
anksčiau, gavę TLK pranešimą
apie įtraukimą į laukiančių dantų protezavimo asmenų sąrašą,
gali nelaukti ir dantis protezuoti už savo pinigus. Vėliau šie asmenys turėtų kreiptis dėl šių išlaidų kompensavimo į TLK. Šių
paslaugų išlaidos jiems kompensuojamos, kai ateina jų eilė protezuoti dantis.
„Anksčiau pacientai dantų
protezavimą turėdavo pradėti
per 3 mėnesius, kai tik gaudavo
TLK pranešimą apie atėjusią jų
eilę. To nepadariusieji būdavo
išbraukiami iš sąrašo. Nuo šių
metų šis terminas panaikintas.
Dabar dantis būtina protezuoti per 3 metus. Tad gavę TLK
pranešimą pacientai dantų protezavimą galės pradėti nebūtinai
iš karto, o, pavyzdžiui, po pusmečio. Apie tai jiems primins
TLK“, – sako J. Grigarienė.
VLK ir „Bičiulystės“ inf.
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Katedros aikštė šiemet iš tiesų buvo pustuštė. Pirmą mugės
dieną pagal išankstinį planą jos
pakraščiuose sustatytos palapinės pirkėjų neviliojo. Pamatę,
kad aikštėje liko daug neišnaudotos erdvės, mugės organizatoriai leido palapines perstatyti
į geresnes vietas.

Kodėl neįgaliųjų dirbiniai nenusipelno didesnio
Kaziuko mugės organizatorių dėmesio?

Palapinėje – dirbinių
gausybė

Į patogesnę vietą savo palapinę perkėlė ir nuolatinis Kaziuko mugės dalyvis – Trakų neįgaliųjų užimtumo centras. Dailūs,
kokybiški, praktiški jo lankytojų
dirbiniai traukė ne tik akį, bet ir
piniginę iš kišenės. Kiekvienas
čia galėjo rasti, ką įsigyti. Norintiems, kad pavasarį kasryt džiugintų paukščių čiulbėjimas, trakiškiai siūlė įkelti į medį neįgaliųjų sukaltą inkilą, mėgstantiems
uogauti ar grybauti – pasirūpinti
iš vytelių pintu krepšiu. Ne bėda
ir jeigu užsibuvus mugėje kūną
ėmė krėsti kovo pradžios šiurpuliukai – akys raibo nuo Trakų neįgaliųjų užimtumo centro palapinėje išrikiuotų medaus stiklainėlių. Kad būtų patogiau juos parsinešti, centro darbuotojos siūlė
dailių lininių maišelių. Ir dar bičių vaško žvakelę ar medinį angeliuką namų jaukumui.
Jau 18-tus metus centre dirbanti dailininkės apipavidalintojos specialybę turinti darbinio užimtumo specialistė Nida
Bancevičienė, pro kurios rankas
praeina visi neįgaliųjų pagaminti
dirbiniai, sako, jog nuo pat centro veiklos pradžios buvo siekiama, kad neįgalieji išmoktų gaminti tai, kas turi vertę. Todėl ir
pasirinktos tokios veiklos, kaip
medžio darbai, tekstilės gaminiai, vytelių pynimas, bitininkystė ir su jos produktais susiję
darbai. Žinoma, kad neįgaliųjų
darbeliai būtų patrauklūs ir kokybiški, centro darbuotojai įdeda nemažai pastangų.
N. Bancevičienė džiaugiasi išsiauginusi puikią siuvinėtoją Alą Andrejevą. „Jeigu ta-

Rūta Kubiliūtė ir pati angelus kuria, ir kitus to moko.

da, kai ji atėjo į centrą, būtų kas
pasakęs, kad Ala siuvinės taip,
kaip dabar, būčiau nepatikėjusi.
Man belieka vienintelė užduotis – pieštuku nupiešti kokį nors
siužetą. Ji pati sugeba pasirinkti
siūlų spalvas, labai gražiai išsiuvinėti. Žinoma, to pasiekėme ne
iš karto, prireikė gal 6–7 metų,
tačiau buvo verta stengtis“, – pasakoja N. Bancevičienė.
Džiaugiasi ji ir išugdytais
Laimutės Banuškevičiūtės nėrimo įgūdžiais. Tiesa, ji į centrą atėjo jau šiek tiek mokėdama nerti, o čia įgudo tai daryti
labai dailiai. „Dabar aš jai duodu jau apsiūtą servetėlę ar kokį
kitą gaminį, kurį reikia apnerti, ir esu rami, kad ji šią užduotį puikiai atliks, beliks tik išlyginti ir supakuoti“, – pasakojo
darbinio užimtumo specialistė.

Mugėje – angelų karalystė

Pastaraisiais metais Kaziuko
mugė tapo tikra angelų karalyste. Joje galima įsigyti ir tautos
paveldą puoselėjančių meistrų
drožtų meniškų angelų, ir tautodailininkų nulipdytų sparnuotų būtybių ar neįgaliųjų nertų,
siūtų, keramikos degimo krosnių karštį atlaikiusių figūrėlių.
33 kartą į Kaziuko mugę su
savo dirbiniais iš Kauno atvykęs

Borisas Chudinskis ir šiemet atgabeno angelų pulkelį – nuo jau
kelerius metus lipdomų nedidukų iki visiškai naujo – skrendančio ir trimituojančio angelo. Apie
10 metų Kauno aklųjų ir silpnaregių centro keramikos būreliui
vadovaujantis Lietuvos aklųjų ir
silpnaregių sąjungos bei Kauno
miesto neįgaliųjų draugijos narys
šio amato moko ir kitus negalią
turinčius žmones. Ir lipdo jie ne
tik angelus. Borisas – tikras švilpynių meistras, nuo kurių ir pradėjo savo keramiko karjerą.
Angeliukus noriai lipdo ir
Nemenčinės neįgaliųjų dienos
užimtumo centro lankytojai.
Kaziuko mugei jie siūlė ir paveikslėlio rėmeliuose įsikūrusių, ir populiariais magnetukais
tapusių angeliukų.
Jau antrus metus Kaziuko
mugės lankytojus pasitiko medaus korio akutėse „apsigyvenę“ Trakų neįgaliųjų užimtumo centro angelai. Jų draugišką
šeimyną papildė ir nauji, darbinio užimtumo specialistės Rūtos Kubiliūtės vadovaujamų neįgaliųjų sukurti angelai.
Į šį centrą R. Kubiliūtę atsiuntė tuometinė darbo birža. Kažkada braižybą studijavusi moteris čia išmoko dirbti
su medžiu, naudotis staklėmis.

Grigiškių neįgaliąsias amatų ir saviraiškos moko Angelė Anukevičienė.

Rūta pasakoja, kad ji staklėmis
išpjauna angelų formas, o neįgalieji jas nušlifuoja, kas gali –
apipavidalina. „Aleksandra nupiešia veidukus, Dima tautines
vėliavėles ant sparnelių nutapo,
smulkiomis gėlytėmis sukneles
papuošia“, – pasakoja R. Kubiliūtė. Pasak jos, angelų gaminimas – tarsi meditacija. „Visi pabūname drauge, pasikalbame,
atsiveriame. Neįgaliukai – ypatingi, labai šilti žmonės. Anksčiau niekada nesusimąstydavau,
kaip jie gyvena, ką galvoja. Darbas šiame centre man – didžiulė
patirtis“, – sako angelų meistrė.

Kaziukui ruošiesi, apie
Velykas galvoji

Grigiškių neįgaliųjų draugijos moterys Kaziuko mugei ruošėsi iš anksto. Labiausiai jų palapinėje akį traukė velykiniai margučiai. Ne bet kokie – smulkutėmis karklų šakelėmis dekoruoti.
„Mūsų auksarankė Zita Žviriukienė šito amato išmokė, – šypsojosi draugijos pirmininkė Aldona Voverienė. – Jau daug metų ji taip puošia šilkinius kiaušinius. Šiemet savo paslaptimis ir
su kitomis moterimis pasidalijo.
Mes pradedame nuo paprastesnių
medžiagų, vietoj šilko renkamės
medvilninius, lininius siūlus.

Netrukus eisime karklo šakelių
prisipjauti – reikia pasiruošti žaliavos ornamentams.“
Pirmaisiais bandymais moterys liko patenkintos, nors ir
nesitikėjo, kad tai toks kruopštus ir tiek daug laiko bei kantrybės reikalaujantis darbas. Vienam kiaušiniui išgražinti prireikia poros valandų.
Antrus metus draugijoje amatų ir saviraiškos būreliams vadovaujanti Angelė Anukevičienė
pasakoja, kad keturis kartus per
savaitę į užsiėmimus besirenkančios moterys yra išbandžiusios ir
kitokių amatų. Ir į Kaziuką tokių
dirbinių atvežė. Iš storokos tekstilės karpo ir siuva dėkliukus akiniams, telefonams, įvairiais ornamentais juos aplikuoja. Draugija turi siuvimo mašiną, moterys pamažu įvaldo jos operacijas.
Tarp 7–8 į užsiėmimus besirenkančių moterų yra ir gražiai
megzti, nerti gebančių – jų pamokytos moterys prinėrė vištaičių-kiaušinių gaubtelių, galinčių
originaliai papuošti velykinį stalą. Ir vieną kitą minkštą žaisliuką numezgė – bus ką Velykų bobutės krepšelin įdėti.
Pasak A. Anukevičienės, pa
tinka moterims ir popieriaus
lankstymo užsiėmimai. Tokių
rankdarbių technikų – gausybė,
tad panaudodamos vienas daro
atvirukus, išmėgindamos kitas –
kuria paveikslus.
O štai trečią kartą į Kaziuko
mugę atvykęs pasvalietis Alvidas Svilis vilniečiams ir sostinės
svečiams pasiūlė dailių tekintų
medinių gaminių: vazelių, cuk
rinių, žvakidžių ir kt.
Tris dienas šurmuliavusi Kaziuko mugė baigėsi. Neįgalieji tikisi, kad jos organizatoriai
padarys išvadas ir jau kitąmet
jie galės jaustis visaverčiais šio
renginio dalyviais.
Aldona MILIEŠKIENĖ

Pasvaliečio Alvido Svilio dirbiniai sulaukė pirkėjų dėmesio.

„Ar yra kas nors išmintingesnio nei būti geram?“ T. Trijonas
Gyvename be paliovos skubančiame, vartotojiškumu persmelktame pasaulyje. Mažai belieka laiko, o gal ir noro matyti
šalia esantį, padėti jam.
Malonu, kai atsiranda jaunų žmonių, kuriems nesvetima
empatija. Jau 8 metus pietus iš
mokyklos valgyklos man atneša
Vaižganto progimnazijos moki-

Autorės nuotr.

Kaunietis Borisas Chudinskis sukūrė naują angelą.

Taip ugdomas žmoniškumas
niai (direktorė Nijolė Krušienė).
Sunku pervertinti mokyklos pedagogų vaidmenį ugdant altruiz
mą, žmogiškumo jausmus.
Pradinių klasių mokytoja
Kristina Sederevičienė, išleidusi ne vieną laidą, su savo klase
18 metų globojo garbaus amžiaus Apoloniją Šmičkienę. Tarp
jos ir mokinių susiklostė gražūs

santykiai. Vaikai lankydavo senutę, paskaitydavo jai laikraštį,
padeklamuodavo eilėraščių, padainuodavo. Kartais moterį pasikviesdavo į vieną ar kitą renginį mokykloje.
Neseniai Radviliškio Vaižganto progimnaziją baigė Saulė
Zabulytė, kuri, sėdėdama neįgaliojo vežimėlyje, naudodamasi

kopikliu, dalyvaudavo įvairiuose mokyklos renginiuose.
Dabartiniams septintokams,
buvusiems mokytojos K. Sederevičienės auklėtiniams, atnešti
pietus neįgaliam žmogui – natūralus dalykas. Klasės vadovės
Ligitos Sadauskienės žodžiais,
vaikai supranta, kad pagalba silpnesniam – būtina. Žinant pa-

auglių sudėtingą pasaulį belieka
tik stebėtis ir džiaugtis jų geranoriškumu.
Norisi tikėtis, kad mokykloje skiriamas didelis dėmesys doroviniam moksleivių ugdymui ir
toliau neleis jos ugdytiniams likti abejingiems kitų žmonių sunkumams ir problemoms.
Janina Ožalinskaitė
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Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

LRT
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 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.
Pirmadienis, kovo 11 d.

06:05 Siena: Tarp Rytų ir Vakarų.
07:10 Duokim garo! 08:40 Premjera.
Raudonas vėžlys. 10:00 Transliacija
iš LR Seimo. Iškilmingas minėjimas,
skirtas Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienai (su vertimu į gestų k.). 11:15 Dainuoju Lietuvą. 12:00
Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Trijų Baltijos
valstybių vėliavų pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje. Tiesioginė transliacija (su vertimu į gestų
k.). 12:30 Dainuoju Lietuvą. 13:00 Šv.
Mišios, skirtos Lietuvos nepriklausomybės dienai. 14:13 Loterija „Keno Loto“. 14:15, 15:10, 16:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 16:00 Žinios.
Sportas. Orai. 16:30 Premjera. Neužmiršti. 3 d. 17:30 Žinios. Sportas. Orai
(su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite
daktaro. 19:30 Premjera. Misija Sibiras’18. Surasti savus. 20:25 Loterija
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:52
Sportas. Orai. 20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Emilija iš Laisvės alėjos. N-7.
23:00 Meilė Tėvynės nemari. Juozas
Naujalis. (kart.). 24:00 LRT radijo žinios. 00:05 Neužmiršti. 3 d. (kart.).
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Savaitė.
(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 Dainuoju Lietuvą. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Misija Sibiras’18. Surasti savus.
(kart.). 05:00 Beatos virtuvė. (subtitruota, kart.).

Antradienis, kovo 12 d.

09:20 Senis. N-7. 205 s. 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 5. N-7.
5/12 s. 11:15 Aukštuomenės daktaras 2. N-7. 2/17 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. 23 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. 2/12
s. 23:45 Klausimėlis.lt (kart.). 24:00
LRT radijo žinios. 00:10 Štutgarto kriminalinė policija 5. N-7. 5/12 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. 23 s. (kart.).

Trečiadienis, kovo 13 d.

09:20 Senis. N-7. 206 s. 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 5. N-7.
5/13 s. 11:15 Aukštuomenės daktaras
2. N-7. 2/18 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. 24 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. Iškyla
prie Kabančios uolos. N-14. 1 s. 24:00
LRT radijo žinios. 00:10 Štutgarto kriminalinė policija 5. N-7. 5/13 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. 24 s. (kart.).

Ketvirtadienis, kovo 14 d.

09:20 Senis. N-7. 207 s. 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 5. N-7.
5/14 s. 11:15 Aukštuomenės daktaras

3. N-7. 3/1 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. 25
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. 5
s. 24:00 LRT radijo žinios. 00:10 Štutgarto kriminalinė policija 5. N-7. 5/14
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. 25 s. (kart.).

Penktadienis, kovo 15 d.

09:20 Senis. N-7. 208 s. 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 5. N-7.
5/15 s. 11:15 Aukštuomenės daktaras
3. N-7. 3/2 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. 26 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. 22:50 Fantastiškas penktadienis. Drakula. Pradžia.
N-14. 00:20 Štutgarto kriminalinė policija 5. N-7. 5/15 s. (kart.). 01:05 Gyvenimas. (subtitruota, kart.). 02:00 LRT
radijo žinios. 02:05 Gimę tą pačią dieną. (subtitruota, 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. 26 s. (kart.).

Šeštadienis, kovo 16 d.

06:05 Nacionalinė ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“. (kart.). 06:55
Tegyvuoja rokas! 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. Laukiniai gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3. 3/1 d.
Didžiųjų kačių kovos laukas. (subtitruota). 12:55 Pasaulio dokumentika. Nematomas Havajų pasaulis. 1
d. Ugnies žemė. (subtitruota). 13:50
Premjera. Džesika Flečer 6. N-7. 6/16,
6/17 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
Geras vyrukas. N-14. (subtitruota).
00:30 Drakula. Pradžia. N-14. (kart.).
02:00 Pasaulio dokumentika. Laukiniai gyvūnai. Paros kaleidoskopas
3. 3/1 d. Didžiųjų kačių kovos laukas. (subtitruota, kart.). 02:45 Pasaulio dokumentika. Nematomas Havajų pasaulis. 1 d. Ugnies žemė. (subtitruota, kart.). 03:30 Neužmiršti. 3 d.
(kart.). 04:25 Džesika Flečer 6. N-7.
6/16, 6/17 s. (kart.).

Sekmadienis, kovo 17 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. 8 s. Nykštukėnas. 10:00 Gustavo enciklopedija. (subtitruota). 10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mūsų gyvūnai. 12:00 Pasaulio dokumentika.
Atšiaurioji Antarktida. (subtitruota).
12:55 Pasaulio dokumentika. Brazilijos gamtos stebuklai. 2 d. Atšiaurios aukštumos. (subtitruota). 13:50
Puaro 13. N-7. 13/1 s. Drambliai nieko nepamiršta. 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 Klausimėlis.lt (kart.).
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 Rinkimai
2019. Savivaldybių merų rinkimų II turo rezultatai. 23:00 Prancūziškas bučinys. N-14. (subtitruota). 00:50 Premjera. Nevykėliai po priedanga. N-14.
02:40 Pasaulio dokumentika. Atšiaurioji Antarktida. (subtitruota, kart.).
03:30 Pasaulio dokumentika. Brazilijos gamtos stebuklai. 2 d. Atšiaurios
aukštumos. (subtitruota, kart.). 04:25
Puaro 13. N-7. 13/1 s. Drambliai nieko
nepamiršta. (kart.).

TV3
Pirmadienis, kovo 11 d.

01:45. Paskutinį kartą Vegase
(kart.). 03:35. Titanas (kart.). 05:15.
Svotai 6, 9. 06:30. Televitrina 3. 06:45.
Sparnai. 08:20. Paryžiaus katedros
kuprius. 10:10. Madagaskaro pingvinai. 11:55. Aukštyn (Up, 2009, JAV).
13:50. Simpsonų filmas. 15:30. Narnijos kronikos: liūtas, burtininkė ir drabužių spinta. 18:30. TV3 žinios 70.
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai
70. 19:30. Lietuvos garbė 2019. 22:00.
Kingsman. Slaptoji tarnyba.

Antradienis, kovo 12 d.

00:35. Rezidentas 1, 6. 01:30.
Kaulai 5, 3. 02:15. Kvantikas 2, 5.
03:05. Ekstrasensai tiria 87. 04:30.
Rezidentas (kart.) 1, 6. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Transformeriai. Maskuotės meistrai (kart.) 4, 419. 06:55.
Simpsonai (kart.) 12, 21. 07:25. Simpsonai (kart.) 13, 1. 07:55. Svajonių sodai (kart.) 27. 08:55. Meilės sūkuryje
161. 10:00. Meilės žiedai 145. 11:00.
Meilės žiedai 146. 12:00. Svotai 6, 10.
13:00. Pažadėtoji 6, 192. 13:30. Pažadėtoji 6, 193. 14:00. Pažadėtoji 6, 194.
14:30. Pažadėtoji 6, 195. 15:00. Simpsonai 13, 2. 15:30. Simpsonai 13, 3.
16:00. TV3 žinios 49. 16:25. TV3 orai
49. 16:30. TV Pagalba 13, 7. 18:30. TV3
žinios 71. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27.
TV3 orai 71. 19:30. Prieš srovę 19, 10.
20:30. Prakeikti 7, 18. 21:00. TV3 vakaro žinios 39. 21:52. TV3 sportas 1.
21:57. TV3 orai 39. 22:00. Paliktieji.

Trečiadienis, kovo 13 d.

00:15. Rezidentas 1, 7. 01:10. Kaulai 5, 4. 02:00. Kvantikas 2, 6. 02:50.
Ekstrasensai tiria 88. 04:20. Rezidentas 1, 7. 05:10. Kaulai 5, 4. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Aladinas (kart.) 1,
144. 06:55. Simpsonai (kart.) 13, 2.
07:25. Simpsonai (kart.) 13, 3. 07:55.
Prieš srovę (kart.) 19, 10. 08:55. Meilės sūkuryje 162. 10:00. Meilės žiedai
147. 11:00. Meilės žiedai 148. 12:00.
Svotai 6, 11. 13:00. Pažadėtoji 6, 196.
13:30. Pažadėtoji 6, 197. 14:00. Pažadėtoji 6, 198. 14:30. Pažadėtoji 6, 199.
15:00. Simpsonai 13, 4. 15:30. Simpsonai 13, 5. 16:00. TV3 žinios 50. 16:25.
TV3 orai 50. 16:30. TV Pagalba 13, 8.
18:30. TV3 žinios 72. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 72. 19:30. Gero vakaro šou 5, 26. 20:30. Prakeikti 7, 19. 21:00. TV3 vakaro žinios 40.
21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai
40. 22:00. Blogasis samarietis. 22:25.
Vikinglotto 11.

Ketvirtadienis, kovo 14 d.

00:20. Rezidentas 1, 8. 01:15. Kaulai 5, 5. 02:05. Kvantikas 2, 7. 02:55.
Ekstrasensai tiria 89. 04:25. Rezidentas (kart.) 1, 8. 05:10. Kaulai (kart.) 5,
5. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Aladinas (kart.) 1, 145. 06:55. Simpsonai
(kart.) 13, 4. 07:25. Simpsonai (kart.)
13, 5. 07:55. Gero vakaro šou (kart.) 5,
26. 08:55. Meilės sūkuryje 163. 10:00.
Meilės žiedai 149. 11:00. Meilės žiedai
150. 12:00. Svotai 6, 12. 13:00. Pažadėtoji 6, 200. 13:30. Pažadėtoji 6, 201.
14:00. Pažadėtoji 6, 202. 14:30. Pažadėtoji 6, 203. 15:00. Simpsonai 13, 7.
15:30. Simpsonai 13, 8. 16:00. TV3 žinios 51. 16:25. TV3 orai 51. 16:30. TV
Pagalba 13, 9. 18:30. TV3 žinios 73.
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai
73. 19:30. Farai 12, 26. 20:30. Prakeikti 7, 20. 21:00. TV3 vakaro žinios 41.
21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai
41. 22:00. Beždžionių planeta.

Penktadienis, kovo 15 d.

00:25. Rezidentas 1, 9. 01:20.
Kaulai 5, 6. 02:10. Kvantikas 2, 8. 03:00.
Ekstrasensai tiria 90. 04:25. Rezidentas (kart.) 1, 9. 05:15. Kaulai (kart.) 5, 6.
06:10. Televitrina 3. 06:25. Kempiniukas Plačiakelnis (kart.) 10, 215. 06:55.
Simpsonai (kart.) 13, 7. 07:25. Simpsonai (kart.) 13, 8. 07:55. Farai (kart.) 12,
26. 08:55. Meilės sūkuryje 164. 10:00.
Meilės žiedai 151. 11:00. Meilės žiedai
152. 12:00. Svotai 6, 13. 13:00. Pažadėtoji 6, 204. 13:30. Pažadėtoji 6, 205.
14:00. Pažadėtoji 6, 206. 14:30. Pažadėtoji 6, 207. 15:00. Simpsonai 13, 9.
15:30. Simpsonai 13, 10. 16:00. TV3 žinios 52. 16:25. TV3 orai 52. 16:30. TV
Pagalba 13, 10. 18:30. TV3 žinios 74.

19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai
74. 19:30. Sparnai. Ugnies tramdytojai. 21:05. Laukiniai šernai. 23:10. Universalus karys. Atpildo diena.

Šeštadienis, kovo 16 d.

01:25. Kingsman. Slaptoji tarnyba (kart.). 03:40. Blogasis samarietis
(kart.). 06:15. Televitrina 3. 06:30. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą (kart.) 1,
153. 07:00. Transformeriai. Maskuotės meistrai 4, 421. 07:30. Aladinas
1, 146. 08:00. Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą 1, 154. 08:30. Kempiniukas
Plačiakelnis 10, 205. 09:00. Virtuvės
istorijos 9, 11. 09:30. Gardu Gardu 7,
12. 10:00. Svajonių ūkis 5, 28. 10:30.
Būk sveikas! 1, 7. 11:00. Šoklusis bičiulis. Sugrįžimas. 12:45. Maloningasis vaiduoklis. 14:45. Simpsonai 29, 19.
15:15. Ekstrasensų mūšis 18, 11. 17:00.
Raudonas kilimas 5, 11. 17:30. Namų
idėja su IKEA 1, 3. 18:30. TV3 žinios 75.
19:17. TV3 sportas 1. 19:22. TV3 orai
75. 19:25. Eurojackpot 11. 19:30. Turtuolis vargšas 1, 4. 21:00. Šventasis.
22:55. Nepageidaujami genai.

Sekmadienis, kovo 17 d.

01:00. Laukiniai šernai (kart.).
02:50. Beždžionių planeta (kart.).
04:55. Svotai 6, 12. 06:15. Televitrina
3. 06:30. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą (kart.) 1, 154. 07:00. Transformeriai. Maskuotės meistrai 4, 422.
07:30. Aladinas 1, 147. 08:00. Čipas ir
Deilas skuba į pagalbą 1, 155. 08:30.
Mamyčių klubas 21, 11. 09:00. Kulinarinis detektyvas 2, 11. 09:30. Penkių žvaigždučių būstas 6, 11. 10:00.
Pasaulis pagal moteris 7, 11. 10:30.
Svajonių sodai 28. 11:30. Gerasis dinozauras. 13:15. Orestas iš burtininkų giminės. 15:25. Mėnulio princesė.
17:30. Visi mes žmonės 2, 7. 18:30. TV3
žinios 76. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27.
TV3 orai 76. 19:30. Lietuvos talentai
6, 3. 22:00. Mechanikas. 23:50. Nepageidaujami genai (kart.).

LNK
Pirmadienis, kovo 11 d.

06:25 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (1) (kart.). 06:50 Bitės filmas.
08:30 Kalakutai. Atgal į ateitį. 10:15
Monte Karlas. N-7. 12:25 PREMJERA
Brangi Eleonora. N-7. 14:15 Nuotakų
karai. N-7. 16:00 Mano žmona - ragana. N-7. 18:00 Žinios. 18:55 Sportas.
18:58 Orai. 19:10 Kelionė į paslaptingąją salą. N-7. 21:00 PREMJERA Gelbėtojai. N14. 21:58 Telefoninė loterija 1634. 22:00 Tęsinys. PREMJERA
Gelbėtojai. N14. 23:20 Tyla. S. 02:05
Asai (kart.). N-7.

Antradienis, kovo 12 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(676). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (677). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (678). N-7. 07:35 „Tomas
ir Džeris“ (35). 08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“ (123). N-7. 08:55 „Volkeris,
Teksaso reindžeris“ (124). N-7. 09:55
„Monikai reikia meilės“ (29). N-7. 10:25
„Namai, kur širdis“ (18). 11:00 Bus visko (kart.). 12:00 „Mano likimas“ (37).
N-7. 13:00 „Svaragini. Amžina draugystė“ (11). N-7. 13:30 „Svaragini. Amžina draugystė“ (12). N-7. 14:00 „Dvi
širdys“ (1518). N-7. 14:30 „Dvi širdys“
(1519). N-7. 15:00 „Dvi širdys“ (1520).
N-7. 15:30 „Dvi širdys“ (1521). 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.
Infošou. 19:30 Nuo... Iki... 20:00 „Paveldėtoja 2“ (29). N-7. 20:30 „Monikai
reikia meilės“ (35). N-7. 21:00 Žinios.
21:50 Sportas. 21:58 Orai. 22:00 VAKARO SEANSAS Pagrobimas. N14. 23:55
„Judantis objektas“ (8). N-7. 00:50 Gelbėtojai (kart.). N14.

Trečiadienis, kovo 13 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(679). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (680). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (681). N-7. 07:35 „Tomas
ir Džeris“ (36). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (125). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (126). N-7.
09:55 „Monikai reikia meilės“ (30).
N-7. 10:25 „Namai, kur širdis“ (19).
11:00 Nuo... Iki... (kart.) 11:30 „Paveldėtoja 2“ (29) (kart.). N-7. 12:00 „Mano likimas“ (38). N-7. 13:00 „Svaragini. Amžina draugystė“ (13). N-7. 13:30
„Svaragini. Amžina draugystė“ (14).
N-7. 14:00 „Dvi širdys“ (1522). N-7.
14:30 „Dvi širdys“ (1523). N-7. 15:00
„Dvi širdys“ (1524). N-7. 15:30 „Dvi
širdys“ (1525). 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. Infošou. 19:30
Nuo... Iki... 20:00 „Paveldėtoja 2“ (30).
N-7. 20:30 „Monikai reikia meilės“
(36). N-7. 21:00 Žinios. 21:50 Sportas.
21:58 Orai. 22:00 VAKARO SEANSAS
Vingiuotas kelias namo. N14. 23:55

„Judantis objektas“ (9). N-7. 00:50 Pagrobimas (kart.). N14.

Ketvirtadienis, kovo 14 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(682). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (683). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (684). N-7. 07:35 „Tomas
ir Džeris“ (37). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (127). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (128). N-7.
09:55 „Monikai reikia meilės“ (31). N-7.
10:25 „Namai, kur širdis“ (20). 11:00
Nuo... Iki... (kart.) 11:30 „Paveldėtoja
2“ (30) (kart.). N-7. 12:00 „Mano likimas“ (39). N-7. 13:00 „Svaragini. Amžina draugystė“ (15). N-7. 13:30 „Svaragini. Amžina draugystė“ (16). N-7.
14:00 „Dvi širdys“ (1526). N-7. 14:30
„Dvi širdys“ (1527). N-7. 15:00 „Dvi
širdys“ (1528). N-7. 15:30 „Dvi širdys“
(1529). 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. Infošou. 19:30 Valanda su
Rūta. 20:30 „Monikai reikia meilės“
(37). N-7. 21:00 Žinios. 21:50 Sportas.
21:58 Orai. 22:00 VAKARO SEANSAS.
PREMJERA Ketvirtojo Reicho aušra.
N14. 00:00 „Judantis objektas“ (10).
N-7. 00:55 Vingiuotas kelias namo
(kart.). N14. 02:30 Alchemija. VDU
karta. 03:00 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, kovo 15 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(685). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (686). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (687). N-7. 07:35 „Tomas
ir Džeris“ (38). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (129). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (130). N-7.
09:55 „Monikai reikia meilės“ (32). N-7.
10:25 „Namai, kur širdis“ (21). 11:00 Valanda su Rūta (kart.). 12:00 „Mano likimas“ (40). N-7. 13:00 „Svaragini. Amžina draugystė“ (17). N-7. 13:30 „Svaragini. Amžina draugystė“ (18). N-7.
14:00 „Dvi širdys“ (1530). N-7. 14:30
„Dvi širdys“ (1531). N-7. 15:00 „Dvi
širdys“ (1532). N-7. 15:30 „Dvi širdys“
(1533). 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.
PREMJERA Pasivaikščiojimas. N-7.
23:00 Mačetė. S. 01:00 Mirties traukinys. N14. 02:40 Ketvirtojo Reicho aušra (kart.). N14.

Šeštadienis, kovo 16 d.

06:15 „Tomas ir Džeris“ (37)
(kart.). 06:35 „Žvėrelių būrys“ (12).
07:00 „“Nickelodeon“ valanda. Keista šeimynėlė“ (9). 07:30 „Neramūs ir
triukšmingi“ (5). 08:00 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“ (2). 08:25
KINO PUSRYČIAI Visa tiesa apie ryklį. 10:15 Stebuklinga dovanėlė. N-7.
12:05 Hugo išradimas. 14:40 Aš - šnipas. N-7. 16:30 Gyvūnų pasaulis. N-7.
17:00 Bus visko. 18:00 Žinios. 18:55
Sportas. 18:58 Orai. 19:00 SUPERKINAS Asteriksas ir Obeliksas prieš Cezarį. 21:10 PREMJERA Kultūristai. N14.
23:45 PREMJERA Nubusti Meksikoje.
S. 01:25 Pasivaikščiojimas (kart.). N-7.

Sekmadienis, kovo 17 d.

06:05 „Tomas ir Džeris“ (38)
(kart.). 06:25 „Žvėrelių būrys“ (13).
06:50 „Keista šeimynėlė“ (10). 07:20
„“Nickelodeon“ valanda. Neramūs ir
triukšmingi“ (6). 07:55 „Kiaulė, Ožka,
Bananas ir Svirplys“ (3). 08:25 „Tomo
ir Džerio nuotykiai“ (2). 08:50 KINO
PUSRYČIAI Keistuolis. 10:40 Debesuota, numatoma mėsos kukulių kruša 2.
12:30 Beveik mirtina. N-7. 14:25 Mirtinas žaibas. 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. Muzikinis šou. 21:30 Speciali „Žinių“ laida. Savivaldos rinkimai.
II turas. 22:30 PREMJERA Išvadavimo planas. N14. 00:15 Taikdarys. N-7.
02:30 Kultūristai (kart.). N14.

BTV
Pirmadienis, kovo 11 d.

06:50 „Paryžius. Gyventojai ir
gyvūnai“ (1). 07:50 „Paryžius. Gyventojai ir gyvūnai“ (2). 08:50 Oskaras.
N-7. 10:35 41-asis Tarptautinis Monte Karlo cirko festivalis. 13:15 Radijo
stoties “Lietus” muzikos apdovanojimai „Aukso lašas“ 2018. 16:30 Bukas
ir Bukesnis. N-7. 18:45 Trintukas. N-7.
21:00 Titanų įniršis. N-7. 22:55 Įtėvis
(kart.). N14. 00:55 „Iliuzija“ (1) (kart.).
N-7. 01:40 „Kriminalinė Maskva“ (1)
(kart.). N14.

Antradienis, kovo 12 d.

07:15 „Vaikai šėlsta“ (35). 07:40
„Stoties policija“ (14) (kart.). N-7. 08:40
„Sudužusių žibintų gatvės“ (23) (kart.).
N-7. 09:40 „Nepataisomi“ (9) (kart.).
N-7. 10:40 „Kobra 11“ (7) (kart.). N-7.
11:40 „Ekstrasensų mūšis“ (12) (kart.).

N-7. 13:50 „Stoties policija“ (15). N-7.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“
(24). N-7. 15:55 „Nepataisomi“ (10).
N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra
11“ (8). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (24).
N-7. 19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (5). N-7. 20:25
„Tautos tarnas“ (14). N-7. 21:00 Vertikali riba. N-7. 23:30 Titanų įniršis (kart.).
N-7. 01:20 „Juodasis sąrašas“ (7). N-7.
02:10 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“
(3) (kart.). N-7.

Trečiadienis, kovo 13 d.

07:15 „Vaikai šėlsta“ (36). 07:40
„Stoties policija“ (15) (kart.). N-7. 08:40
„Sudužusių žibintų gatvės“ (24) (kart.).
N-7. 09:40 „Nepataisomi“ (10) (kart.).
N-7. 10:40 „Kobra 11“ (8) (kart.). N-7.
11:45 „Mentalistas“ (24) (kart.). N-7.
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (5) (kart.). N-7.
13:45 „Stoties policija“ (16). N-7. 14:50
„Sudužusių žibintų gatvės“ (25). N-7.
15:55 „Nepataisomi“ (11). N-7. 17:00
Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (9). N-7.
18:30 „Mentalistas“ (25). N-7. 19:30
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (6). N-7. 20:25 „Tautos
tarnas“ (15). N-7. 21:00 15 šlovės minučių. N14. 23:25 Vertikali riba (kart.).
N-7. 01:40 „Juodasis sąrašas“ (8). N-7.
02:25 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“
(4) (kart.). N-7.

Ketvirtadienis, kovo 14 d.

07:15 „Vaikai šėlsta“ (37). 07:40
„Stoties policija“ (16) (kart.). N-7. 08:40
„Sudužusių žibintų gatvės“ (25) (kart.).
N-7. 09:40 „Nepataisomi“ (11) (kart.).
N-7. 10:40 „Kobra 11“ (9) (kart.). N-7.
11:45 „Mentalistas“ (25) (kart.). N-7.
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (6) (kart.). N-7.
13:45 „Stoties policija“ (17). N-7. 14:50
„Sudužusių žibintų gatvės“ (26). N-7.
15:55 „Nepataisomi“ (12). N-7. 17:00
Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (1). N-7.
18:30 „Mentalistas“ (26). N-7. 19:30
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (7). N-7. 20:25 „Tautos tarnas“ (16). N-7. 21:00 Niko. N14. 23:00 15
šlovės minučių (kart.). N14. 01:15 „Juodasis sąrašas“ (9). N-7. 02:05 „Lemtingi
skambučiai“ (4) (kart.). N-7.

Penktadienis, kovo 15 d.

07:15 „Vaikai šėlsta“ (38). 07:40
„Stoties policija“ (17) (kart.). N-7. 08:40
„Sudužusių žibintų gatvės“ (26) (kart.).
N-7. 09:40 „Nepataisomi“ (12) (kart.).
N-7. 10:40 „Kobra 11“ (1) (kart.). N-7.
11:45 „Mentalistas“ (26) (kart.). N-7.
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (7) (kart.). N-7. 13:45
„Stoties policija“ (18). N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (27). N-7. 15:55
„Nepataisomi“ (13). N-7. 17:00 „Kobra 11“ (2). N-7. 18:00 NKL čempionatas. Atkrintamosios rungtynės. 20:00
„Amerikietiškos imtynės“ (9) (Wrestling - RAW). N-7. 21:00 „Amerikietiškos imtynės“ (9) (Wrestling - SmackDown). N-7. 22:00 Jūrų pėstininkai.
N14. 00:15 Niko (kart.). N14. 02:00
„Juodasis sąrašas“ (10). N-7.

Šeštadienis, kovo 16 d.

06:40 „Vaikai šėlsta“ (35) (kart.).
07:05 „Vaikai šėlsta“ (36) (kart.). 07:30
„Vaikai šėlsta“ (37) (kart.). 08:00 „Vaikai
šėlsta“ (38) (kart.). 08:29 „Top Shop“ televitrina. 08:45 Sveikatos ABC televitrina. 09:00 Baltijos galiūnų komandinis čempionatas. 10:00 „Nutrūkę nuo
grandinės“ (31). 10:30 „Iš visų jėgų“ (9).
N-7. 11:00 „Būk ekstremalas“ (9). N-7.
11:30 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“
(5). N-7. 12:30 „Pragaro viešbutis“ (5).
N-7. 13:40 „Ekstrasensų mūšis“ (13).
N-7. 16:00 „Lemtingi skambučiai“ (5).
N-7. 17:00 Betsafe–LKL. Žalgiris - Pieno žvaigždės. 19:30 Mes vieno kraujo. Muzikinis talentų šou. 22:10 MANO
HEROJUS Pasilik. N14. 00:10 AŠTRUS
KINAS Akis. N14. 01:55 „Juodasis sąrašas“ (9) (kart.). N-7. 02:40 „Juodasis
sąrašas“ (10) (kart.). N-7.

Sekmadienis, kovo 17 d.

06:30 Baltijos galiūnų komandinis čempionatas (kart.). 07:30 „Iš visų
jėgų“ (9) (kart.). N-7. 08:00 „Būk ekstremalas“ (9) (kart.). N-7. 08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Sveikatos kodas. 09:30
Sveikatos kodas televitrina. 10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“ (32). 10:30 „Iš visų jėgų“ (10). N-7. 11:00 „Būk ekstremalas“ (10). N-7. 11:30 „Spec. būrys. Išlieka
stipriausi“ (1). N-7. 12:30 „Pragaro viešbutis“ (6). N-7. 13:40 „Ekstrasensų mūšis“ (1). N-7. 16:00 „Nusikaltimų miestas“ (26). N-7. 16:30 Čepas meta. N-7.
Realybės šou 17:00 Betsafe–LKL. Neptūnas - Lietkabelis. 19:30 „PREMJERA
Žiurkių medžiotojas“ (1). N-7. 20:30
„PREMJERA Žiurkių medžiotojas“ (2).
N-7. 21:30 „Iliuzija“ (2). N-7. 22:30 „Kriminalinė Maskva“ (2). N14. 23:30 Jūrų pėstininkai (kart.). N14. 01:30 Akis
(kart.). N14.

Redakcija primena,
kad verta sekti TV stočių
skelbimus, nes programose
gali būti pakeitimų.
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Neįgalieji
pasaulyje
Ankstyvas pavasaris hamburgiečius išviliojo į gamtą.
Paskutinę vasario dieną –
Tarptautinę retų ligų dieną –
parke ant minkšto pledo gulinėjo ir Brunerių šeima, visi
vasariškai išsirengę. Mažoji
Laura buvo geros nuotaikos,
leido tėvams ilsėtis. Pastariesiems šis mėnuo buvo kaip
reta kupinas džiaugsmingų
įvykių. O dėl visko kalta itin
reta liga serganti Laura! Ir
vargas, ir džiaugsmas – viskas dėl šios mergytės.
Rėkė 20 valandų
per parą

„Sulaukę neįgalaus vaikelio,
daugelis tėvų patiria šoką, – sako Sandra Bruner. – Taip nutiko
ir mudviem su Kristianu. Mums
gimė Laura, kuriai diagnozavo
Viljamso sindromą.“
Šis genetinis sutrikimas (viskas dėl 7-osios chromosomos
klaidų) aprašytas palyginti neseniai, 1961 metais. Tai padarė
Naujosios Zelandijos gydytojas
J.C.P. Viljamsas, kurio vardu ir
buvo pavadintas. Naujazelandietis vaikų kardiologas, kuris tyrinėjo širdies ir kraujagyslių ligas,
detaliai aprašė savo pacientus,
kurie turi raidos sutrikimų ir yra
charakteringais veidais.
Viljamso sindromo požymiai: kūdikėlis gimsta mažo
svorio, turi nesusiformavusį rijimo refleksą, dažnai kenčia nuo
širdies ir kraujagyslių anomalijų, veide matyti žemas nosies
tiltelis, siaurėjančios akys, maža
nosytė ir ausys, miela šypsena...
Dėl veido bruožų ir ypatingos
angeliškos išraiškos tokius vaikelius vadina elfais.
Bruneriai galėtų pridurti dar
krūvą sindromo požymių. Pirmuosius dvejus gyvenimo metus Laura blogai valgė, daug gėrė, vėmė, rėkė 20 valandų per
parą, o viduriai buvo tai užkietėję, tai per laisvi.

Verslo idėja gimė
iš nevilties

Kiek paaugusi, Laura tapo ramesnė. Tėveliai su viltimi žvelgia į ateitį: anot medikų, sulaukę 9–10 metų, vaikai keičiasi,
jiems išsivysto absoliuti klausa,
išryškėja oratorinio meno, muzikos gebėjimai, aukštai pakyla
empatijos ir mechaninės atminties lygis. Bet visam laikui liks

Neįgaliųjų
sportas

T

rys Lietuvos lengvaatlečiai –
Kęstutis Skučas, Danas Sodaitis ir Aušra Garunkšnytė – iš
Dubajuje vykusio „Grand Prix“
etapo parsivežė penkis medalius: tris aukso, po vieną sidabro
ir bronzos. Nors medaliai ir rezultatai džiugina, tačiau atletai
vieningai tvirtina, kad ne mažiau svarbu buvo apsižvalgyti
didžiausiame Jungtinių Arabų
Emyratų mieste ir jo stadione,
kur jau 2019 m. lapkritį vyks pasaulio neįgaliųjų lengvosios atle-

Elfė paskatino tėvus
tapti startuoliais

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Padidėjus pensijai
neteko socialinės darbuotojos
Jonas Valaitis „Vakarų eksprese“ rašo apie tai, kad keliomis
dešimtimis eurų padidėjus pensijai ryškiai pakito mokestis už
būtinąją neįgalios, vos paeiti galinčios klaipėdietės priežiūrą.

labai jautri klausa, todėl šie vaikai negali pakęsti šaižių garsų.
Brunerių šeima šiomis dienomis siekia kuo daugiau ramybės ir jaukumo. Net iki parduotuvės su tokiu vaiku nueiti – visa istorija. Anot Kristiano,
jį labai vargina praeivių žvilgsniai į Laurą. Tėvelis nenori, kad
svetimi žmonės iškart diagnozuotų vaiko ligą. Ir jam, ir Sandrai svarbu, kad Laura nesiskirtų nuo kitų vaikų, bent jau kol
būna vežimėlyje. Na, jiems norisi, kad Laura atrodytų kaip sveikas vaikas.
Viljamso sindromas yra piktas, jo nepaslėpsi. Bet pabandyti galima. „Internete ieškojome
drabužėlių, deja, niekas netiko, – pasakoja Sandra. – Lauros
proporcijos yra pernelyg neįprastos, be to, reikia paslėpti skrandžio zondą.“ Galiausiai Sandra
pati sėdo prie siuvimo mašinos.

Laimėjo pirmą vietą
Hamburgo startuolių
konkurse

Sandra ėmė kurti drabužėlius vaikams su negalia. „Kai
vaikas tinkamai aprengtas, gat
vėje atrodo įprastai ir niekas nespokso į jį“, – teigia Lauros mama. Ji nenori jokių į maišą ar seną megztinį panašių drabužių,
papuoštų žaismingomis aplikacijomis. Kurti drabužį neįgaliam
vaikui – nepaprastai sudėtingas
uždavinys. Pirma, ar vaikas tik
guli? Ar sėdi? Tai ne beprasmiški klausimai ir tik pirmi iš daugelio, nes nuo atsakymų tampa
aišku, ko toliau klausti. Jei vaikas
serga hidrocefalija, turbūt jam
neverta siūlyti per galvą velkamo
megztinio. O jei vaiko rankos
dėl spazmų sulenktos per alkūnes ir prispaustos prie krūtinės,

tai vėl – kita istorija. Gulinčiam
vaikui neužmausi madingų siaurų džinsų. Rodos, daug lengviau
būtų ne individualūs užsakymai,
o pramoninė gamyba, bet pabandyk numatyti visus vaikelių ypatumus. Neįmanoma! Be to, turi
reikšmės ne tik negalios specifika, bet ir vaiko įsivaizdavimas
apie būsimą drabužį, o tai kartais
būna svarbiau už viską. Jei jis jau
ūgtelėjęs, bet nešioja sauskelnes,
nulems tai, ar bus įmanoma lauke niekam nematant pakeisti tą
gėdingą daiktą.
Sandros pasiryžimas siūti drabužius vaikams su negalia
sužavėjo Hamburgo verslininkų
gildiją. Vasarį buvo susumuoti
inovatyvių idėjų konkurso rezultatai ir Sandrai atiteko pirmoji vieta. Bruneriams teko dalyvauti iškilmingame renginyje ir
lipti į sceną atsiimti prizo.
Dabar Sandra ir siuva, ir
reklamuoja internete savo paslaugas. Aišku, siuva pirmiausia
Laurai. Kadangi mergytė turi
problemų ne tik dėl virškinimo,
bet ir dėl tuštinimosi, atsitinka
visokių avarijų... Įprastų drabužių nespėtų plauti ir džiovinti.
Iš nevilties atsiradęs verslas sudomino kitus neįgalių vaikų tėvus. Jie jau suprato, kad gudriai
suprojektuotas drabužėlis jų kasdienybę pavers gražesne, ne tokia alinančia.
Nežinia, kaip toliau klostysis Lauros gyvenimas. Vaikai su
Viljamso sindromu dažnai neturi intelekto sutrikimų ir mokyk
loje labai nori su visais draugauti, o dėl išvaizdos patenka
į stiprią izoliaciją. Bruneriams
dar teks pakovoti už savo mergytės ateitį.
Pagal užsienio spaudą parengė
Brigita Balikienė

Iš Dubajaus – su penkiais medaliais
tikos čempionatas. Tai bus svarbiausias startas prieš 2020 m. Tokijo paralimpines žaidynes.
Net tris medalius “Grand
Prix” etape JAE iškovojo K. Skučas. Kaunietis pelnė auksą vežimėlių 400 metrų lenktynėse, sidabrą 1500 metrų lenktynėse ir
bronzą disko metimo sektoriuje.
Sprinteris D. Sodaitis trium
favo 100 metrų bėgime. Auksą
iškovojęs atletas distanciją įveikė
per 11,52 sekundės, bet neabejoja, kad galėjo kėsintis į asmeninį rekordą (11,19 sek.).

Medalį iš Dubajaus atsivežė
ir bėgikė A. Garunkšnytė, kuri buvo greičiausia 1500 metrų
distancijoje – 5 min. 14,13 sek.
Šis rezultatas pernai Berlyne
vykusiame Europos čempionate Lietuvos stajerei būtų garantavęs bronzos medalį.
Lietuva Dubajaus „Grand
Prix“ bendroje įskaitoje su 5 medaliais užėmė aukštą 16 vietą tarp
43 šalių. Daugiausiai apdovanojimų susižėrė Alžyras (31), Vokietija (16) ir Didžioji Britanija (15).
LPOK ir „Bičiulystės“ inf.

Klaipėdietei Adolfinai Šarpnickaitei nustatytas didelis specialiųjų poreikių lygis. Tai reiškia,
kad jai reikalinga nuolatinė priežiūra, o pati savimi ji pasirūpinti negali. Šiuo metu A. Šarpnickaitę prižiūri vyras Jeronimas
Žeimys, kurio sveikata taip pat
ne per geriausia, tačiau prieš tai
lankėsi ir porai padėdavo socialiniai darbuotojai.
„Paprašiau padėjėjos. Ateidavo kasdien ir padėdavo po 2
valandas. Tikrai buvo gerai“, –
sakė ji.
Deja, pakilus pensijai, vyro
ir moters pajamos bendrai išaugo 50 eurų, todėl, norėdama ir
toliau naudotis šia pagalbos namuose paslauga, moteris kiekvieną mėnesį turėtų mokėti jau ne
34,61 euro, kaip anksčiau, o net
149,02 euro.
Tiek pagalbos į namus paslaugas Klaipėdoje teikiančios
įmonės „Ori senatvė“ direktorė
Vida Ričkienė, tiek Klaipėdos
miesto socialinės paramos centro direktorė Diana Stankaitienė
pripažino – šios moters situacija yra skaudi, tačiau kitaip elgtis
įstatymai, deja, neleidžia.
Pasak Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos, savivaldybė
turi teisę atleisti asmenį ar šeimą nuo mokesčio už socialinės
priežiūros paslaugas.
Tačiau Klaipėdos miesto savivaldybės Socialinės paramos
skyriaus vedėja Audronė Liesytė patikino, kad už pagalbos į
namus paslaugas nemoka tik asmenys ir šeimos, kurių vidutinės pajamos, tenkančios vienam
šeimos nariui, yra mažesnės už
valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį. Šiuo metu tai sudaro
244 eurus per mėnesį.
Senolių pora atskleidė, kad,
sudėjus bendras pajamas, suma,
tenkanti vienam asmeniui, su-

daro apie 372 eurus. Tad pagal
įstatymą moteris negali būti atleista nuo šio mokesčio.
Kadangi susimokėti už pagalbą į namus pora negali, sutartį su paslaugas teikusia VšĮ „Ori
senatvė“ jiems teko nutraukti.
„Kiekviena savivaldybė patvirtina savivaldybės gyventojų mokėjimo už tam tikrų rūšių
socialines paslaugas tvarką, išsamiai nustatančią mokėjimo dydžius, atleidimo nuo mokėjimo
už socialines paslaugas sąlygas
ir atvejus, finansinių galimybių
vertinimą ir kitas sąlygas. Asmens mokėjimo dydis nustatomas atsižvelgiant į teikiamų asmeniui (šeimai) socialinių paslaugų rūšį ir į asmens (šeimos)
finansines galimybes mokėti už
socialines paslaugas“, – komentavo SADM atstovai.
„Orios senatvės“ direktorė
V. Ričkienė pasakojo, kad, pakilus poros pensijai, pagal taikomus įstatymus pasikeitė ir moteriai taikomų paslaugų įkainis.
A. Šarpnickaitė teigė, kad jos
sveikata šlubuoja jau nuo vaikystės. Kai buvo apie 40 metų, moteriai buvo nustatyta trečia neįgalumo grupė. Dabar jai nustatytas sunkus neįgalumas. Šiuo
metu vien vaistams ji išleidžia
apie 50 eurų.
„Sunku judėti. Kankina įvairios ligos. Sutrikusi inkstų, kepenų ir širdies veikla, skauda kojas,
skrandį. Taip pat man diagnozuota astma“, – guodėsi klaipėdietė.
Moters vyras sakė jaučiantis
pareigą padėti žmonai, tačiau jis
taip pat turi sveikatos problemų.
Tad susidariusi situacija porą įskaudino ir nuvylė. „Neduok
Dieve, jei jis susirgtų“, – sakė
A. Šarpnickaitė.
„Aš tave vis tiek myliu, kad ir
kokia tu būtum“, – ištarė J. Žeimys, žvelgdamas į savo žmoną.

Turkmėnijoje moterys ir neįgalieji
praranda teisę vairuoti
Portale www.autobiznis.lt skelbiama žinutė apie atimamą teisę
vairuoti neįgaliesiems.
Turkmėnija – įdomi ir nenuspėjama šalis. Jos vadovai keitė pasaulio istoriją, vijo į gatvę medikus ir
mokslininkus, o dabar nusitaikė į
vairuotojus. Šalies sostinėje Ašchabade policija stabdo automobilius vairuojančias moteris ir visada randa priežasčių, kaip atimti
jų vairuotojų pažymėjimus.
Per vietos radiją buvo pranešta, kad akcija, kurią galima
įvardinti kaip „Ne moterims prie
vairo“ buvo visuotinė ir vyko visose sostinės gatvėse. Viena sostinės gyventoja vairuotojo pažymėjimą prarado todėl, kad jos
vaistinėlė „neatitiko galiojančių
reikalavimų“.
Per vasario 18–19 dienomis
vykusius reidus į specialias saugojimo aikšteles buvo nuvežta

nuo 90 iki 120 automobilių. Žiniasklaidos teigimu, šalies policija daro viską, kad moterys prarastų norą ir galimybes vairuoti.
Beje, Turkmėnijoje ribojamos ne tik moterų, bet ir kitų asmenų vairavimo galimybės. Kiek
anksčiau šalyje buvo uždrausti juodi automobiliai. Vėliau atėjo tamsių atspalvių transporto
priemonių eilė. Po kurio laiko
į „draudžiamų“ sąrašus pateko
senos transporto priemonės ir
tentiniai sunkvežimiai. Galiausiai vairuotojų pažymėjimai buvo pradėti atiminėti iš neįgaliųjų.
Gal tokiais būdais vietos valdžia
kovoja su aplinkos užterštumu ir
visus bando pripratinti prie ekologiško, jojamojo arba kinkomojo transporto?
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Prie kūrybos
šaltinio
Jau eina pavasaris, eina
Per seną patižusį sniegą.
Kasose beržo supasi saulė,
Katinai naktimis nebemiega.
Jau ilgėja dienos, ilgėja,
Bunda žemė po vaiko kojom.
Nubučiuota pavasario vėjo
Tarsi nuotaka laukia rytojaus.
Pirmas pavasario mėnuo įsibėgėja, bet žiema tebekaraliauja. Dieną pietų pusėje saulė nulaižo sniego klonius ir pasimato
juodai rudas žemės ruoželis arba susivėlusi užsimiegojusi žolelė. Stogai kratosi šaltų kepurių,
o iš mokyklos grįždami pradinukai uoliai daužom balų ledą.
Tačiau naktį, išsprukusi iš pavasario gniaužtų, žiema vėl viską
slepia po baltais patalais. Vėl ryte
pasitinka užšalusios balos ir nuo
stogų karantys varvekliai.
Pasitinka ir veltiniai su užmaunamais kaliošais (jie labai nepraktiški, nes bukom guminėm nosim nepradaužia ledo). Audamasi tą įkyrėjusį apavą kasryt klausiu mamos: „Kada ateis pavasaris?“ Atsakymas
vienodas: „Kada atšils“. Tai reiškia, kad pusbačius matysiu kaip
savo ausis, o apie patiriamą malonumą daužant kietu kulnu ledą, galiu tik pasvajoti.
Neiškentusi po pamokų nubėgu pažiūrėti, kokie reikalai
mano griovyje. Jis yra pievoje,
kuri už tvoros ribojasi su sodu.
Tai gilus melioracijos griovys,
karštą vasarą išdžiūstantis sausai, o rudenį tik tik sutalpinantis lietaus vandenį. Žiema griovį paverčia stebuklingu objektu.
Sugulame su drauge ant pilvų ir
šūkčiojam iš nuostabos, žiūrėdamos į susisluoksniavusius ledo kristalus. Įšalusios žolės, tarsi raganos plaukai, lede sustingusi varlė ir tie paslaptingi suledėję oro burbulai primena pasaką apie sniego karalienę. Do-

Konkursas
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Mano vaikystės
pavasaris
minuoja žalsvos, pereinančios
į melsvą spalvos, dar švelniai
gelsvos, rusvos, daug kur žėrinčios sidabru. Užėjusios pūgos
paslepia šį žavų stebuklą.
Griovys mane nustebina pavasarine nuotaika. Jo kuproje ledas suskeldėjęs, o pro plyšį nedrąsiai veržiasi vanduo. Tačiau
pakraščiai apkloti kietu sluoksniu. Manyje užverda kovos dvasia: imu kulnu daužyti ledą. Rezultatas netenkina – ledas per
kietas, kaliošu pakaustytas veltinis – per minkštas. Į galvą ateina gera mintis: atsargiai daužyti nuo vidurio einant į pakraštį.
Pasisekė. Išlaisvinto vandens plotas didėja. Dar, dar... ledas įlūžta, veltiniu apauta koja panyra į
griovio gilumą. Išsikapstau iš tos
ledinės duobės ir skutu namo. Iš
baimės nejuntu stingstančio šalčio prisilietimo prie odos. Mintyse prašau, kad tik nesutikčiau
mamos. Nesutinku, laimingai
pasiekiu namus. Mąstau, kaip
mamai nematant iki ryto išsidžiovinti veltinį?
Deja, visi mano gudrumėliai
nueina niekais. Atėjus rytui veltinis vis dar šlapias ir tenka graudžiu balseliu mamai papasakoti
„pavasario darymo“ bandymą.
Po mamos baimės kupinų
šūksnių, „kad vieną kartą geruoju nesibaigs tie bandymai“, prie
kojų atsiranda išsvajotieji pusbačiai. Apsiaunu ir skubu į mokyklą. Tą gerą kilometrą skrendu tarsi būčiau sparnuota – kaip
smagu pračiuožti balučių ledu.
Klasėje manęs laukia staig
mena. Suolo draugas Česiukas
paduoda į laikraščio skiautę suvyniotą... neaišku ką. Atsargiai
(kartą taip dovanų gavau varlytę) atlankstau popierių ir išvystu
gležnutes miško žibutes. Cypteliu iš džiaugsmo ir glaudžiu prie
jų veidą. Jos dvelkia bundančios
žemės, jaunos žolės, gaivaus pa-

Eilėraščiai vaikams

vasarinio vėjo kvapais. Pasižiūrėti pavasarinio stebuklo sulekia klasės draugai. Visi gėrimės, o Ilona žiobteli: „Kur Česiukas aptiko gėlytes?“ Ji naujokė ir nežino, kad jis gyvena
miške. Žibutės dar labai mažutės, net jų akučių spalva neryški, reikia pamerkti, nutaria didžioji Janytė (yra ir kita Janytė)
ir pamerkus padovanoti mokytojai. Vieningai pritariame. Didžioji Janytė (taip ją vadiname,
nes yra net dviem galvom aukštesnė už ištįsėlį Maruševičiuką,
o ir amžiumi vyresnė, aišku, ir
protingesnė), priėjusi prie savo
suolo, paima rašalinę, pakrato
tikrindama, kiek likę rašalo, ir
nudžiunga, kad ji beveik sausa.
Janytė išbėga iš klasės su rašaline rankose. Grįžusi parodo jau
paruoštą indą gėlytėms. Kad gėlytės nenuskęstų, į dugną įdėta
sugeriamojo popieriaus skiautelių, įpilta vandens. Atsargiai pamerkiamos žibutės. Iškilmingai
pastatome ant mokytojos stalo.
Pasigirsta skambutis, prie
durų artėja sunkūs seno žmogaus žingsniai. Mokytoja atidaro duris, įeina į klasę. Pasisveikinam. Ji atsisėda prie stalo, pasideda klasės žurnalą ir pamato
pavasario stebuklėlį. Raukšlėtas
veidas nušvinta plačia šypsena,
pirštai švelniai paliečia gležną
žiedelį, o lūpos ištaria: prima vera – pavasaris. Saulė pažvelgia
pro langą ir įmeta klasėn saują auksinių dulkelių. Kumšteliu
Česiuką, pagirgždinu pusbačius
ir, žvelgdama į mokytojos veidą,
pajuntu, kad pagaliau atkeliavo
taip lauktas pavasaris.
Paskutinius ledus spardo kielės,
Teška šiltas auksinis lietutis.
O širdelėj, žiemos nukamuotoj,
Skleidžias meilės ir gėrio žibutės.

Miego pasakėlė

Šarkos vaikai

Kai už debesėlio
Saulė nuriedėjo,
Jos ilgais šešėliais
Vakaras atėjo.

Pasistatė šarka namą,
Nei per aukštą,
Nei per žemą,
Su langeliais ir su stogu,
Kad gyventų sau
Patogiai.

Atnešė vaikučiams
Minkštas pagalvėles
Ir pradėjo sekti
Miego pasakėles.

Kiaušinėlių prisidėjo
Ir vaikelių
Išperėjo.
Gražūs šarkos tie vaikučiai –
Papurgalviai,
Pūkuotukai.

Kaip nykštukai tyliai
Po pusnynais miega,
Kur gyvena gulbės,
Baltesnės už sniegą.

Jau išdygo jiems
Plunksnytės,
Greitai auga uodegytės.
Šarka siuva švarkelius –
Skris šarkiukai
Pas vaikus.

Kaip kiškeliai pievoj
Po rasas bėgioja.
Žiogas – muzikantas
Smuikeliu smuikuoja.
Merkiasi akytės,
Šypsosi veideliai,
Nes visus aplanko
Nuostabūs sapneliai.

Pokalbis
Ar žinai, vaikeli,
Kaip duonelė auga?
Ar žinai, mažasis,
Kas Tėvynę saugo?

Rytą juos pažadins
Spinduliai saulutės.
Kils iš patalėlio
Laimingi vaikučiai.

Rugelius augina
Ūkininkas tėtis.
Tavo miegą saugo
Brolis pasienietis.

Pumpurėlio rytas
Džiaugias mažas pumpurėlis,
Ankstų rytą atsikėlęs.
Lietus prausia veidelius,
Vėjas glosto plaukelius.
Mato mažas pumpurėlis:
Jau purienos atsikėlę,
Šypsos mėlynos žibutės,
Žaidžia spinduliai saulutės.

Ar žinai, dukrele,
Kas duonelę kepa?
Ar žinai, mažoji,
Kuo pievelė kvepia?
Geroji mamytė
Tau duonelę kepa.
Uogom ir čiobreliais
Žalios pievos kvepia.

Pempė baloj lizdą krauna,
Gandras paupėj varliauja,
O artojai laukus aria,
Sės grūdelį, augs duonelė.

Aldona RAIŠIENĖ
Kupiškio r.



Gražina ČEKAVIČIENĖ

„Buvau į Lietuvą išėjęs..“

Jonava

Miniatiūros
Pavasarėja

Jau, pasak K. Donelaičio, sau
lelė atkopdama budina svietą.
Jau nedrąsiai kalasi pirmieji žolės daigeliai. Nutirpo sniego kalnai. Netrukus iš šiltųjų kraštų
grįš paukščiai, po kurio laiko
baltomis žiedų skraistėmis pasipuoš obelys. O kol kas pavasarėja. Žmogus, kupinas džiugaus laukimo, planuoja pavasario darbus ir laukia paukščių
čiulbesio bei žieduoto kilimo.

Žibuoklės

Greit pražys pirmosios ži-

buoklės. Žmogus eis atsargiai,
kad nemindytų melsvo žiedų
kilimo. Labai atsargiai nusiskins
vieną kitą žiedelį, kad jis primintų pavasario pradžią.

Upeliukas

Jau pavasarėja. Iš ledų nelaisvės išsivadavęs upeliukas gurga,
bėga, teka, rodos, visiems nešdamas gerą žinią, kad tuoj tuoj
įsigalės tikrasis pavasaris su savo spalvų gama ir paukščių čiulbesiu bei skambia lietaus lašų
muzika.
Aušra Verbliudavičiūtė
Šeduva

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

Rasos Skeiverienės nuotr., Šakių r.

