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Neįgalius vaikus auginančios šeimos 
pasigenda pagalbos 

Integracijos keliu

Sunkia liga sergantis artima-
sis, šeimos narys – iššūkis ne 
tik jam pačiam, bet ir esan-
tiems šalia. O jeigu dar ta 
sunki liga ir reta, kuria visa-
me pasaulyje serga vos kelio-
lika ar keliasdešimt žmonių, 
dažnai rankas nuleidžia ir 
šeimos gydytojas, ir netgi tos 
srities specialistas. Ne be rei-
kalo retomis ligomis sergan-
tieji buriasi į įvairias organi-
zacijas, patys ieško ir tarpu-
savyje dalijasi po kruopelytę 
surinkta informacija, vyksta 
į tarptautines konferencijas, 
kad tik daugiau sužinotų, 
kaip pagerinti savo ar arti-
mųjų gyvenimo kokybę, su-
teikti jiems visaverčio gyve-
nimo galimybę.

Ištikus vaiko negaliai, šei-
mos susiduria su didelėmis 
problemomis. Tėvams vie-
niems sunku susitvarky-
ti su kylančias psichologi-
niais sunkumais, sudėtinga 
susiorientuoti, kur ir kokios 
pagalbos ieškoti. Seime su-
rengtoje spaudos konferenci-
joje „Šeimomis (ne)besirūpi-
nanti Lietuva: pirminės pa-
galbos neįgaliems vaikams 
ir jų artimiesiems būtinybė“ 
kalbėta apie tai, kad būtina 
skirti daugiau dėmesio kom-
pleksinei pagalbai šeimoms, 
auginančioms negalią turin-
čius vaikus. 

Tolerancijos link

Retų ligų dienai skirtoje konferencijoje aptarti ne tik su gydymu, bet kasdieniu gyvenimu susiję rūpesčiai.

Seime surengtoje spaudos konferencijoje kalbėta apie tai, kad būtina skirti daugiau dėmesio kompleksinei pagalbai 
šeimoms, auginančioms negalią turinčius vaikus.

(nukelta į 5 psl.)

(nukelta į 3 psl.)

Reta liga paveikia  
visą šeimą

Retomis ligomis Europoje 
serga apie 30 mln., pasaulyje – 
apie 300 mln. žmonių. Lietuvo-
je retų ligų registro nėra, tačiau, 

preliminariais skaičiavimais, su 
jomis yra susidūrę apie 6 proc. 
šalies gyventojų. Nacionalinio 
retų ligų aljanso prezidento Da-
no Čeilitkos teigimu, reta liga 
sergantis žmogus bei jo artimieji 
susiduria su daugybe problemų: 

sudėtinga ir ilgai trunkanti jų 
diagnostika, neretai vaistų nuo 
ligos nėra arba jų sunku gauti, jie 
gali būti labai brangūs. Didžio-
ji dalis retų ligų – neišgydomos, 
tik apie 5 proc. turi vienokį ar 
kitokį gydymą. Dažniausiai re-

tos ligos yra genetinės, nemažai 
jų lydi negalia, todėl specialistų 
ir artimųjų priežiūros sergančia-
jam reikia visą gyvenimą – liga 
pažeidžia ne tik jo, bet ir arti-
mųjų, šeimos narių gyvenimus. 

Tai patvirtina ir neseniai Eu-

ropos retų ligų pacientų aljanso, 
vienijančio apie 800 organizaci-
jų, atliktas tyrimas, kuriuo pir-
mą kartą Europos mastu siek-
ta išsiaiškinti, kokią įtaką retos 
ligos daro kasdieniam žmonių 
gyvenimui. Tyrime analizuo-
tos tokios sritys, kaip reta liga 
sergančiųjų priežiūros koordi-
navimas, psichinė sveikata, už-
imtumas, ekonominis poveikis. 
Tyrime dalyvavo apie 3 tūkst. 
respondentų iš 42 šalių, tarp ap-
klaustųjų buvo ir lietuvių. 

Pasak tyrimo rezultatus pri-
stačiusio D. Čeilitkos, 52 proc. 
apklaustų pacientų ir jų arti-
mųjų nurodė, kad reta liga tu-
ri didelį arba labai didelį povei-
kį jų kasdieniam gyvenimu. 7 
iš 10 sergančiųjų ar jų artimie-
ji sumažino ar sustabdė savo 
profesinę veiklą, karjerą. 2 iš 3 
globėjų daugiau kaip 2 valan-
das kasdien praleido atlikda-
mi įvairias su reta liga sergan-
čio šeimos nario priežiūra susi-
jusias užduotis. 8 iš 10 pacien
tų ar jų artimųjų susidūrė su 
sunkumais, susijusiais su namų 
ruoša, maisto gaminimu ir pan.  

Medikė: norėtųsi  
dirbti kartu su kitais 

specialistais 
Į šią problemą dėmesį atkreipė 

vaikų neurologė, gydytoja Milda 
Dambrauskienė: „Labai svarbu, 
kad šeima sulauktų kuo daugiau 
pagalbos iš aplinkos. Mes, medi-
kai, galime padaryti labai daug. 
Mūsų galimybės tiek diagnosti-
kos, tiek gydymo prasme kiekvie-
nais metais yra vis arčiau Vakarų 
šalių, bet jeigu šeima grįžta į savo 

gyvenamąją vietą, į savo regioną, 
mūsų pirmųjų mėnesių pasieki-
mai gali nueiti perniek. Tam, kad 
jie galėtų pasinaudoti medicinos 
pažanga, turi būti sutvarkytas vi-
sas jų gyvenimas.“ 

Pasak M. Dambrauskienės, 
medikai labai norėtų dirbti ko-
mandoje kartu su socialiniais 
darbuotojais, psichologais, ki-
tais specialistais, kurie galėtų 
padėti šeimai spręsti praktinius, 
emocinius klausimus. Gydytojas 
tuomet galėtų koncentruotis tik-
tai į gydymo reikalus. Šiuo me-
tu Kauno medicinos universi-
teto klinikų Vaikų neurologijos 
skyrius neturi nei socialinio dar-
buotojo, nei psichologo. Paramos 
medikai sulaukia tik iš pacientų 
organizacijų, kuriose yra budin-
tys tėvai – jie šeimoms suteikia 
labai daug svarbios informacijos, 
kaip planuoti savo gyvenimą su-
sirgus vaikui, kur gauti vežimėlį 
ir pan. Pasak gydytojos neurolo-
gės, norėtųsi, kad būtų vieta, kur 
nukreipus žmogų jis gautų visą 
reikalingą informaciją. 

M. Dambrauskienė atkreipė 
dėmesį, kad teko išgirsti keistų 
argumentų – esą socialinis dar-
buotojas nėra medikas, todėl jis 
negali dirbti ligoninėje. Belie-
ka pajuokauti: gerai, kad valy-
tojai algą moka ne Ūkio minis-
terija – juk ligoninėje yra daug 
įvairių darbuotojų. 

Vyrauja terapinis požiūris
Labdaros ir paramos fon-

do „Algojimas“ vadovė Aušra 

Stančikienė, kalbėdama apie 
tai, ką patiria negalią turinčius 
vaikus auginančios šeimos, pa-
sitelkė vienos olandės aprašytą 
paralelę: „Kiekvieno vaikelio 
laukimas yra lyg svajonė nu-

vykti į Italiją. Prisiskaitai daug 
knygų, susikuri savo veiksmus, 
o prieš lėktuvui nusileidžiant 
staiga išgirsti: „Sveiki atvykę 
į Olandiją.“ Kodėl Olandija?  
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�� „Bičiulystei“ atsiųstame 
laiškelyje Marius Glins-
kas papasakojo, kaip Jona-
vos neįgalieji atšventė Užga-
vėnes, pasidžiaugė, kad šio-

Blynai – ne tik gardumynai

je šventėje tradicijos gražiai 
derėjo su netikėtomis nau-
jovėmis.

Tradicijos – tai blynai, 
lašiniai, kaukės. Vieni ke-

pė, kiti riebalais tepė, treti 
kipšiukus ir raganėles vai-
dino. Naujovė – pavasari-
nės poezijos skaitymai. Čia 
visu balsu prabilo draugi-

jos sporto vadovas pedago-
gas Albinas Pavasaris. Jis 
ne tik savo posmų paskai-
tė, bet ir eilėraščių viktori-
ną surengė. Kas galėjo, tas 
spėliojo autorius. Vieno ei-
lėraščio kūrėjas, pasirodo, 
buvo net pirmasis Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos vado-
vas Jonas Mačiukevičius. 
Savo posmais dalijosi lite-
ratai Gražina Čekavičie-
nė, Nijolė Antanavičienė, 
šių eilučių autorius. Per-
traukėlių metu skambėjo 
nuotaikingos „Lietavos“ 
ansamblio dainos.

„Jei būsite linksmi, da-
lysitės vieni su kitais ne tik 
sopuliais, bet ir džiaugs-
mais, tai ir pavasaris at-
eis greičiau“, – sakė šven-
tę aplankęs Šv. Jono pa-
rapijos klebonas, dažnas 
draugijos svečias Giedrius 
Maskolaitis.

Per Užgavėnes ne tik blynų skanavo, bet ir poezijos klausėsi.

Jonava:

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Civilizuotame pasaulyje dirbantis neįgalusis nėra 
stebuklas. Negalią turintys žmonės dirba pačiose įvai-
riausiose srityse ir daugeliu atveju yra lygiavertė su ki-
tais darbo jėga. Tačiau Lietuvoje dirbantys neįgalieji 
yra amžina diskusijų tema. Gali ar negali dirbti atvi-
roje darbo rinkoje, remti ar neremti, kaip yra kažkur ir 
kaip turi būti pas mus? Daugybė teorijos, kalbų, dis-
kusijų ir beveik nulis realių veiksmų. Turime porą te-
oriškai neblogų, bet praktiškai nelabai veikiančių įsta-
tymų, skatinančių neįgaliųjų įdarbinimą, profesinės re-
abilitacijos sistemą, kuri visai neatitinka darbo rinkos 
poreikio. Veikia Užimtumo tarnyba, kuri tiesiog kau-
pia statistinius duomenis, nevyriausybinės organizaci-
jos kovoja už lygybę. Tačiau pagrindinės suinteresuo-
tos grupės – neįgalieji ir darbdaviai – palikti nuošalėje. 
Mažai kas gilinasi į darbdavių norus ir poreikius ar į 
neįgaliųjų kompetencijas ir motyvaciją dirbti. 

Pradėkime nuo darbdavių. Verslininkas yra asmuo, 
kuris investuoja savo pinigus, laiką ir idėjas tam, kad 
gautų pelną ir siekia daryti tai kaip įmanoma efekty-
viau. Tam reikalinga kvalifikuota darbo jėga. Ar neįga-
lieji yra tokia darbo jėga? Tikrai yra neįgaliųjų, turin-
čių aukštą kvalifikaciją ir kompetencijų, jie gali ir dir-
ba lygiai su visais. Tačiau tokių yra mažuma. Vienus 
neįgaliuosius riboja fizinė aplinka, kitus – išsilavinimo 
ar darbo įgūdžių stoka, o paprastas verslininkas neno-
ri gaišti savo laiko, pinigų ir kitų resursų, kurių pri-
reiktų įdarbinant, apmokant ar pritaikant aplinką neį-
galiajam. Čia galima būtų prisiminti, kad valstybė re-
mia neįgaliųjų įdarbinimą, tačiau iškyla kita problema 
– jų įvaizdis. Žiniasklaidoje daugėja straipsnių apie ne-
įgaliuosius, tačiau neretai jie vis dar vaizduojami kaip 
vargšai, nuskriausti prašytojai, kuriems visada viskas 
blogai. Ar tai nors kiek primena potencialią kvalifikuo-
tą darbo jėgą? Šiuo metu naudojamas tik vienas būdas 
motyvuoti darbdavius – pinigai, o ir juos lydi adminis-
tracinė bei biurokratinė našta. 

O dabar apie neįgaliuosius. Negalių būna labai įvai-
rių ir jų poveikis žmogaus galimybėms įsidarbinti yra 
skirtingas. Tačiau daugumos neįgaliųjų darbinė kompe-
tencija yra žemesnė, dėl to itin sunku konkuruoti darbo 
rinkoje. Kodėl taip yra? Pirmiausia dėl švietimo sistemos 
ir informacijos trūkumo. Nuo gimimo negalią turintys 
žmonės turi mažesnes galimybės siekti išsilavinimo ir 
įgyti profesiją, nes mokymo įstaigos ir mokymo prog
ramos dar vis nėra tinkamai pritaikytos neįgaliesiems. 
Negalią įgijus vėlesniame amžiuje atsiranda sunkumų 
panorus grįžti į darbo rinką. Netinkama profesinė reabi-
litacija, manyčiau, yra vienas iš didesnių stabdžių integ
ruojant neįgaliuosius į darbo rinką. Taip, kaip ir infor-
macijos trūkumas, per didelė artimųjų globa ir baimės. 

Taigi turime darbdavį, kuriam reikia kvalifikuotos 
darbo jėgos, kuris nesuinteresuotas papildomai inves-
tuoti į darbo vietą, apmokymus ar priežiūrą, ir turime 
neįgalųjį, kuris neturi darbo rinkos poreikių atitinkan-
čios profesijos, darbo įgūdžių, jam reikalinga pritai-
kyta darbo vieta ir dar jį riboja medicininiai veiksniai. 
Pridėkime ir ne patį geriausią įvaizdį. Koks darbdavys 
norėtų papildomų problemų? Taip, neįgalieji kažkodėl 
yra problema. Politikams tai grupė žmonių, su kuriais 
reikia kažką daryti ir dar jie labai brangiai kainuoja. 
Darbdaviams tai žmonės, kurių geriau vengti, jei ne-
nori papildomų rūpesčių. Nevyriausybinės organizaci-
jos, kovojančios už neįgaliuosius, labai daug visko nori 
ir reikalauja (kaip užsienyje), bet kažkodėl neinicijuoja 
viešų diskusijų su verslu ir visuomene. Na, o neįgalie-
ji taip įsijautę į aukųprašytojų vaidmenį, jog pamiršta, 
kad patys yra atsakingi už savo gyvenimus ir gerovę. 

Neįgaliųjų įdarbinimas yra sudėtinga, daugialypė 
problema ir sprendžiant tik vieną jos dalį, niekas nepa-
sikeis. Bet pirmiausia reikia keisti požiūrį.

Virginija DambrausKaitė 

Kodėl visgi neįgalieji 
nedirba? 

Apie ta
i, 

kas jau
dina

�� Aldona Petkienė su 
„Bičiulystės“ skaitytojais 
dalijasi smagios kelionės 
įspūdžiais. 

Pavasaris žengia per 
žemę pirmuosius žings-
nius. Vasaros reikės šiek 
tiek palaukti, bet Šilutės 
rajono neįgalieji labai ne-
kantrūs ir mėgstantys ke-
liauti, tad vos tik suspin-
do saulės spindulėlis, vi-
sas pusšimtis draugijos 
narių išvyko aplankyti 
Palangos. Atrodo, kas ne-
matė šio gintarinio pajū-
rio? Tačiau kiekviena iš-
vyka duoda kažką naujo, 
neatrasto.

Pirmas sustojimas – 
Palangos gintaro muzie-
jus. Visiems matytas, gir-
dėtas, bet tądien jis mus 
pasitiko atjaunėjęs, res-
tauruotas, su edukacine 
programa. Gidė papasako-
jo visą gintaro atsiradimo 
istoriją, parodė, kaip at-
skirti tikrą ir netikrą gin-
tarą. Buvo labai malonu 
dar kartą prisiminti tai, ką 
buvome primiršę. 

O kas nėra girdėjęs apie 
Palangos pašonėje esan-
čiuose Žibininkuose įsi-

Neįgalieji aplankė Palangą

kūrusį „Atostogų parką“, 
kuris siūlo įvairiausių van-
dens pramogų, sveikatin-
gumo programų? Tačiau 
tai dar ne viskas. Ar žino-
jote apie pirtį, kur viskas – 
iš gintaro gabalėlių. Ši pir-
tis pavadinta saulės vardu – 
juk gintaras skleidžia švie-
są ir šilumą, panašią į sau-
lės spindulius. Pasilepinus 
ant gintaro gultų, atsigaivi-

nus gintaro vandeniu (ja-
me daug gintaro rūgšties), 
pasaulis nušvinta naujomis 
spalvomis.

Na, o po tokių malo-
numų ir skrandis pradeda 
„pasiutpolkę šokti“ – ne-
gi grįši į namus alkanas, 
kai tame pačiame parke 
visų laukia jauki virtuvė-
lė. Susėdus bendrai vaka-
rienei tarp keliautojų atsi-

rado ir švenčiančių gimta-
dienį – Staselei Būdvytie-
nei buvo skirti gražūs lin-
kėjimai ir dainos posmas. 

Už kelionę esame dė-
kingi pirmininkei Laimai 
Micienei, o vairuotojui Ar-
vydui Venckui – už dėme-
singumą ir supratingumą 
negalią turinčių keleivių 
atžvilgiu. Laukiame nau-
jų kelionių, naujų įspūdžių.

Šilutės neįgalieji lepinosi „Atostogų parko“ teikiamais malonumais.

Šilutė:

Prienų rajono neįgalių-
jų draugijoje jau sau-

sio ir vasario mėnesį mo-
terys rinkosi į užimtumo 
būrelį. Šį kartą buvo nu-
tarta karpyti karpinius. 

Sumanymas pasirinkti šį 
rankdarbių būdą kilo už-
imtumo būrelio vadovei 
Linai Šakočienei. Karpo-
ma pagal internete rastus 
trafaretus. 

Džiugina užimtumo būrelio darbai 
Prienai:

Draugijos pirmininkė 
Irena Valatkevičienė sa-
ko, kad tai labai atpalai-
duojantis, raminantis už-
siėmimas. Ir pati namuose 
turėdama laiko imasi kar-

pinių. Tuomet užmirštan-
ti visus sunkumus, bėdas. 
O svarbiausia – džiugi-
na ir rezultatas. Moterys, 
lankiusios užimtumo bū-
relį, buvo labai patenkin-
tos tuo, ką pavyko pada-
ryti. Kai kurie darbai jau 
ir įrėminti. A. Valatkevi-
čienė planuoja netrukus 
surengti karpinių parodą. 

Pabandžiusios karpi-
nius moterys imasi nau-
jų veiklų – darys velyki-
nes dekoracijas. Jomis ir 
draugijos patalpas papuoš, 
ir savo namus paįvairins.

„bičiulystės“ inf. 
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„bičiulystę“  
skaitykite ir 

internete
www.biciulyste.lt

„Nepaprastai džiaugiamės, 
kad šiemet savo paslaugas pra-
dedame teikti ir Klaipėdos rajo-
ne, o visai netrukus – ir Pane-
vėžio mieste. Judėjimo negalią 
turinys žmonės turi turėti gali-
mybę saugiai ir patogiai nuvyk-
ti ne tik pas gydytoją, bet ir pa-
siekti oro uostą, aplankyti arti-
mųjų kapus ar išsvajotą jūrą“, – 
teigia „Socialinio taksi“ vadovė 
Solveiga Ratkevičiūtė.

„Socialinis taksi“ ypatingas 
tuo, kad yra orientuotas į neįga-
liojo nepriklausomybę nuo kitų 
bei individualius žmogaus po-
reikius, todėl veikia 24 valan-
das per parą, 7 dienas per savai-
tę. Užsienyje įrengti ir specialiai 
pritaikyti automobiliai leidžia 
kelionės metu saugiai jaustis ve-
žimėlyje, o asmeniniai vairuo-
tojaiasistentai, ne tik nuveža 
į reikiamą vietą, nuneša daik-
tus, palydi, bet ir padeda išeiti 
iš namų, kurie dažniausiai ir yra 
pirmoji kliūtis pradėti kelionę.

„Vienas iš mūsų socialinio 
verslo tikslų – užtikrinti, kad 
žmonės, turintys judėjimo ne-
galią, gyventų oriai – galėtų 
dalyvauti kultūrinėse veiklo-
se, vykti į keliones, susitikti su 
draugais. Kai dar 2012 metais 
Vilniuje pradėjome bandomą-
ją „Socialinio taksi“ kampa-
niją, net nebūtume pagalvoję, 
kad taip stipriai pakeisime sa-
vo dabartinių klientų kasdie-
nybę. Visada prisimenu vieną 
mūsų klientą – jis 6 metus bu-
vo neiškėlęs kojos iš namų, nes 
gyveno palėpėje ir neįstengda-

vo nusileisti pernelyg stačiais 
laiptais. Laiptai buvo tokie sta-
tūs ir siauri, kad specialius ko-
piklius panaudoti buvo tiesiog 
neįmanoma, tad mūsų vairuo-
tojasasistentas jį tiesiog išsine-
šė ant rankų“, – įspūdžiais da-
lijasi Solveiga.

Nors neįgaliųjų situacija Lie-
tuvoje gerėja, vis dėlto miestų 
infrastruktūra vis dar nėra tin-
kamai pritaikyta žmogui neįga-
liojo vežimėlyje saugiai ir sava-
rankiškai keliauti. „Akivaizdu, 
kad viešasis transportas tampa 
daug komfortiškesnis, tačiau 
daugelyje miestų vis dar labai 
sudėtinga jį pasiekti: neįgaliojo 
vežimėlio ratukai dažnai įstrin-
ga tarp plytelių, sunku nusileis-
ti daugiabučio laiptais. Pasitai-
ko atvejų, kai paslaugūs aplin-
kiniai, žinoma, norėdami ge-
ro, bet nežinodami, kaip kelti 
neįgaliojo vežimėlį, tiesiog iš-
verčia žmones iš jų“, – pridu-
ria Solveiga.

„Socialinio taksi“ vairuoto-
jai-asistentai yra apmokyti, kaip 
elgtis, sutrikus kliento sveika-
tai, prireikus suteikti pirmąją 
pagalbą, nesutrinka netradici-
nėse situacijose ir geba aptar-
nauti bendravimo negalią tu-
rinčius asmenis.

Nuo kovo 8 d. „Socialinis 
taksi“ savo veiklą pradėjo ir 
Klaipėdos rajone, tad jau gali-
ma registruotis savo pirmajai ke-
lionei interneto tinklapyje www.
socialinistaksi.lt arba paskambi-
nus telefonu: +370 687 44001.
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Aplinka visiems

„Socialinis taksi“ 
jau ir Klaipėdos rajone

Prieš šešerius metus savo veiklą pradėjęs socialinis verslas „So-
cialinis taksi“ nuo kovo pradžios pradeda veikti ir Klaipėdos ra-
jone. „Socialinis taksi“, teikiantis neįgaliųjų pavėžėjimo paslau-
gas, jau turi daugiau kaip 2300 klientų. Kasdien pagal indivi-
dualius negalią turinčių žmonių poreikius suplanuotais marš-
rutais išrieda 8 neįgaliųjų vežimėliams gabenti pritaikyti auto-
mobiliai: 4 – Vilniuje, 2 – Klaipėdoje, 1 – Kaune ir 1 – Zara-
suose bei Visagine.

Klaipėdos rajono neįgalieji jau išbandė „Socialinio taksi“ paslaugas.

(atkelta iš 1 psl.)
Juk visą gyvenimą svajojau apie 
Italiją!“ Pasak A. Stančikienės, 
jei tėvai nesulaukia tinkamos 
pagalbos, informacijos, jei nėra 
šeimos, artimųjų palaikymo, su-
sitaikymas su pasikeitusiu marš-
rutu gali tęstis visą gyvenimą. 
„Šiuo metu palaikymo yra tiek, 
kiek daktaras turi širdį ir gali ja 
dalintis. Tačiau sisteminės pagal-
bos nėra“, – įsitikinusi „Algoji-
mo“ vadovė. Jos teigimu, svarbu, 
kad sužinojus apie vaiko negalią 
atsirastų žmogus, kuris paglobo-
tų, palaikytų už rankos. Reikia 
pamatyti ne tik vaiką, bet ir tė-
vus. Pasak A. Stančikienės, da-
bar savivaldybėse dirbantys tar-
pinstitucinio bendradarbiavimo 
koordinatoriai tos funkcijos ne-
atlieka – jie daro tik biurokratinį 
darbą. Turėtų atsirasti atvejo va-
dybininkai, kurie būti pakanka-
mai kompetentingi įvertinti vai-
ko poreikius ir pasiūlyti reikia-
mą pagalbą. Paslaugos turi būti 
kompleksinės, todėl labai svar-
bu, kad abi ministerijos dirbtų 
kartu. Šiuo metu išnaudojama 
labai daug resursų, tačiau galuti-
nio rezultato nėra. A. Stančikie-
nės teigimu, kol kas vyrauja tera-
pinis požiūris, kai atsižvelgiama 
ne į konkretaus vaiko poreikius, 
o į diagnozę. „Yra daug specia-
listų, kurie išvardija visus prob
leminius dalykus, prisako tė-
vams galybę žodžių, kurie bau-
gina vien jau savo pavadinimais. 
Visi jie įpareigoja tėvus su vai-
ku dirbti. O juk pagrindinė tėvų 
funkcija – kad užaugtų laimin-
gas vaikas, kad šeimoje cirku-
liuotų meilė, kad ji neiširtų“, – 
įsitikinusi „Algojimo“ vadovė. 

Problemą reikia spręsti 
valstybės mastu

Savo patirtimi pasidalijo kė-
dainietė Aušra Raudeliūnienė, 
vos prieš mėnesį sužinojusi, kad 
jos vaikas serga reta genetine 
PelizaeusMerzbacherio liga. Ši 
žinia moterį labai sujaudino – ji 
jautėsi sutrikusi, nežinojo, kaip 
gyventi, kur kreiptis. Juolab kad 
ir gydytojai nieko paguodžiančio 
nepasakė apie vaiko ateitį. 

„Buvo visiems sunku – ir vy-
rui, ir Motiejaus broliui. Drau-
gai, pažįstami negalėjo supras-
ti, ką mes išgyvenome. Nebuvo 
kas padėtų nepasiklysti šiuose 
labirintuose. Jautėmės tarsi atsi-
dūrę vidury jūros ant plausto ir 

dar be irklų“, – dalijosi patirti-
mi A. Raudeliūnienė. Jos teigi-
mu, padėjo tik du vaikus su tokia 
pat liga auginusi A. Stančkienė ir 
neįgalią mergaitę turinti draugė. 

Seimo nario Justo Džiuge-
lio teigimu, šią problemą būtina 
spręsti valstybės mastu, todėl jis 
kreipėsi į Sveikatos apsaugos bei 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijas, ragindamas atkreipti 
dėmesį į pirminės kompleksinės 
psichosocialinės reabilitacijos 
trūkumą vaikams, kuriems pir-
mą kartą nustatyta negalia, bei jų 
šeimoms. Seimo narys siūlo iš-
samiau ir plačiau reglamentuo-
ti reabilitacijos, psichologinių ir 
socialinių kompleksinių paslau-
gų teikimą neįgalius vaikus au-
ginančioms šeimoms.

Pasak J. Džiugelio, šiuo me-
tu visas rūpestis tenka šeimos 
gydytojams. Jo teigimu, reikė-
tų sukurti mobilias komandas, 
sudarytas iš įvairių specialistų: 
psichologo, socialinio darbuoto-
jo, socialinio pedagogo, ergote-
rapeuto, logopedo ir kitų. Jie tu-
rėtų teikti paslaugas atsižvelgiant 
į konkrečią situaciją. 

„Jeigu valdžia prioritetu lai-
ko šeimų stiprinimą, ji neturėtų 
pamiršti ir neįgaliųjų. Specialių-
jų poreikių turinčius vaikus au-
ginančios šeimos nusipelno vals-
tybės dėmesio ir pagalbos“, – įsi-
tikinęs J. Džiugelis. 

Paslaugų yra,  
bet informacijos apie jas 

trūksta 
Pasak socialinės apsaugos ir 

darbo ministro patarėjos ryšiams 
su visuomene Eglės Samoškai-
tės, šeimos, auginančios nega-
lios paliestus vaikus, visiškai pa-

grįstai kelia klausimą apie integ
ruotą pagalbą ir tai apima labai 
daug sričių – sveikatos apsaugą, 
socialinius dalykus, švietimą ir 
net elementarų visuomenės na-
rių supratingumą, nurodant, kur 
galima ieškoti pagalbos. Iš esmės 
lengvesnė situacija yra tose įs-
taigose, kurios turi psichologus, 
psichoterapeutus ir socialinius 
darbuotojus, sunkesnė tose – 
kur neturi. Paprastai didžiosios 
ligoninės, klinikos psichologus 
ar psichoterapeutus turi. Soci-
alinius darbuotojus praėjusiais 
metais turėjo apie 300 sveikatos 
priežiūros įstaigų.

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministro patarėja pastebi, kad 
šiuo metu svarbiausias uždavi-
nys būtų tinkamai ir laiku pa-
teikti šeimoms informaciją apie 
jau egzistuojančią pagalbą, nes 
kartais pagalbos yra, bet krizės 
ir skausmo ištikta šeima neturi 
vidinių resursų jos paieškai.

Pavyzdžiui, jau šiuo metu 
visose savivaldybėse teikiamos 
kompleksinės paslaugos šeimai. 
Jomis gali pasinaudoti ir vaikus 
su negalia auginančios šeimos. 
Tai apima pozityviosios tėvys-
tės mokymus, psichosocialinę 
pagalbą (ji skiriama šeimoms, 
patyrusioms trauminius išgyve-
nimus), šeimos įgūdžių ugdymą, 
mediacijos paslaugas, trumpalai-
kės vaikų priežiūros ar pavėžė-
jimo paslaugas žmonėms, kurie 
lanko anksčiau nurodytas veik
las. Psichologinę pagalbą ga-
li suteikti „Tėvų linijos“ kon-
sultantai.

„Negalios atveju taip pat la-
bai svarbi informacija, kaip gau-
ti išmokas (nes kurį laiką tėvai 
negali dirbti) ir techninės pagal-
bos priemones, jeigu jų reikia. 
Todėl iš tiesų labai stengiamės 
kuo labiau integruoti paslaugas 
ir suteikti kuo daugiau informa-
cijos, – teigia E. Samoškaitė. – 
Žinome, kad esamų priemonių 
nepakanka ir šioje srityje Lie-
tuva turi daug nenuveiktų dar-
bų. Bet kartu turime suprasti, 
kad jautrumas krizės ištiktiems 
žmonėms, noras padėti, nukreip-
ti tinkama linkme turėtų būti 
įprastas dalykas visiems žmo-
nėms, nepriklausomai nuo par-
eiginių instrukcijų, nes 21ajame 
tarpdiscipliniškumo amžiuje ne-
įmanoma atsitverti vienam nuo 
kito ir „tik dirbti savo darbą“. 

aurelija babiNsKiENė 

Neįgalius vaikus auginančios šeimos 
pasigenda pagalbos 

1Nuo 2019 m., kai vertinamas vaiko negalios lygis 
ir specialieji poreikiai, tėvams iškart išduodama iš-

vada, kurioje nurodomos specialiosios pagalbos prie-
monės, galinčios pagerinti šeimos ir vaiko gyvenimo 
sąlygas, savarankiškumą. Rekomendacijoje taip pat 
pateikiama informacija, kur vaiko tėvai gali kreiptis 
dėl specialiosios pagalbos priemonių.

2Neįgalūs vaikai aprūpinami judėjimo, regos, klau-
sos techninės pagalbos priemonėmis arba gali 

gauti šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijas. 
Nuo praėjusių metų pabaigos šeimos, auginančios 
neįgalius vaikus, taip pat turi galimybę gauti komu-
nikacijos techninės pagalbos priemones, kurios pa-
deda kompensuoti neįgalių vaikų prarasto dėmesio, 
verbalinio kalbos suvokimo, rašymo, skaitymo, ben-
dravimo ir atminties funkcijų sutrikimus.

3Šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, at-
sižvelgiant tiek į vaiko, tiek į šeimos  poreikius, 

yra pritaikomas būstas.
Be to, ministerija laikosi pozicijos, kad nevyriausy-
binės organizacijos šioje srityje yra didelės pagal-
bininkės, todėl finansuoja šeimos gerovės srityje 
dirbančias NVO. Pavyzdžiui, 2018 m. finansuotos 53 
šioje srityje dirbančios nevyriausybinės organizaci-
jos, šiais metais planuojama finansuoti apie 60.
Dar vienas svarbus pagalbininkas – savivaldybės, 
kurios organizuoja socialinių paslaugų teikimą savo 
vietovės gyventojams. Savivaldybėse atsirado atvejo 
vadybininkai, ten dirba socialiniai darbuotojai, dalis 
jų iš valstybės biudžeto gauna papildomas kompen-
sacijas darbui su šeimomis – į tai patenka ir šeimos, 
kuriose auga vaikai su negalia.

Praktinė pagalba šeimoms, auginančioms negalios paliestus vaikus:

Aušra Raudeliūnienė mano, kad apie 
vaiko negalią sužinojusios šeimos tu-
rėtų sulaukti daugiau dėmesio.
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Daktaras
Aiskauda

Bulvių krakmolas yra augalų 
sintetinamas angliavande-

nis (vidutiniškai 100 g krakmo-
lo turi 330 kcal; bulvių krakmo-
las – 313 kcal). Tai didelės mole-
kulinės masės junginys, sudary-
tas iš gliukozės molekulių. Taigi, 
chemijos požiūriu, bulvių krak
molas (toliau – krakmolas) yra 
polimeras, į kurio sudėtį įeina 
įvairūs cukrūs. Krakmolo yra ne 
tik bulvėse, bet ir duonoje, ankš-
tinėse daržovėse bei jų produk-
tuose, kruopose, makaronuose, 
grūduose.  

100 gramų krakmolo yra 
1,5 g maistinių skaidulų, apie 
20 g vandens, 17 mikrogramų 
vitamino PP, 40 miligramų (mg) 
kalcio, 15 mg kalio, 6 mg natrio, 
77 mg fosforo; beje, krakmo-
le nėra nei baltymų, nei riebalų. 

Pastaba: 100 gramų krakmo-
lo vitaminas B6 sudaro 59 % die-
nos normos, vitaminas B3 – 22 %; 
mineralai – fosforas – 24 %, ka-
lis, varis – 21 %, magnis – 16 %.

Paaiškinimai: 
1) polimeras – stambiamo-

lekulinis junginys, susidedan-
tis iš daug kartų pasikartojančių 
grandžių;

2) vitaminas PP (niacinas) 
reikalingas ląstelių medžiagų 
apykaitos reakcijoms; niacinas 
kartu su vitaminu B2 įeina į su-
dėtį daugelio fermentų, daly-
vaujančių energijos gamybos ir 
kaupimo procesuose; jis pade-
da funkcionuoti nervų sistemai, 
virškinimo traktui, veikia krau-
jo apytaką, praplėsdamas arte-
rioles (smulkiausias arterijas) ir 
odos kapiliarus; vidutiškai per 
parą niacino reikia 15–18 mg.

Kai kurios naudingos 
savybės 

 Aptariamo polimero savy-
bės tokios, kad nors žmogaus or-
ganizme krakmolas virsta cuk
rumi, tačiau tai vyksta ne iš kar-
to, o pamažu, galima sakyti, pa-
gal poreikį. Be to, pats polimeras 
turi daugybę savybių, kurios vi-
sai nebūdingos cukrui.
  Svarbiausias krakmolo 

nuopelnas yra tas, kad šis pro-
duktas geba kraujyje palaiky-
ti normalų gliukozės lygį. Tai 
vyksta tokiu būdu: kadangi po-

žastis – paciento gyvenamosios 
vietos pakeitimas, gydytojo spe-
cialisto, pas kurį lankėsi, išvyki-
mas dirbti kitur ar kita.

Svarbu žinoti, kad pacientas 
turi laikytis gydytojo specialis-
to nurodymų. Gydytojas speci-
alistas informuoja pacientą apie 
kito vizito datą. Jei pacientas be 
pateisinamos priežasties pakar-
totinai neatvyksta pas gydytoją 
specialistą ir nesilaiko jo paskir-
to gydymo režimo, jis gali būti 
išbrauktas iš pacientų ilgalaikio 
sveikatos būklės stebėjimo sąra-
šo. Gydytojas specialistas apie tai 
informuoja pacientą siuntusį šei-
mos gydytoją.
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limerinė molekulė sudaryta iš 
daugybės gliukozės molekulių, 
endokrininė sistema į šią me-
džiagą reaguoja kaip į cukrų, to-
dėl paleidžiamas gliukozės skai-
dymo mechanizmas. Tačiau šiuo 
atveju išsiskiriantis insulinas 
nesuardo paties produkto, o tik 
kovoja su cukrumi, jau esančiu 
kraujuje. Žinoma, ši naudinga 
cukraus kraujuje koncentracijos 
normalizavimo savybė būdinga 
ne tik krakmolui, tačiau tik jis 
gali visa tai atlikti su maksima-
lia nauda žmogaus organizmui.
 Pats krakmolas praeina 

žarnyną nepakitęs ir, atlikęs sa-
vo funkciją aktyvinant cukrus, iš 
organizmo yra pašalinamas. Ga-
lima šį veiksmą pavadinti endo-
krininių liaukų apgavyste, tačiau 
tai padeda daugeliui žmonių, tu-
rinčių šios sistemos sutrikimų.
  Krakmolas turi savybę 

normalizuoti žarnyno darbą ir 
padėti atstatyti mikroflorą. Ne-
žiūrint į tai, kad žmogaus žar-
nynas nesugeba savarankiškai 
sunaikinti didžiulės polisacha-
rido molekulės, su ta užduo-
timi puikiai susitvarko žarny-
no bakterijos. Beje, krakmolas 
kaip tik yra tinkamiausias mais-
tas šioms bakterijoms, t. y. krak
molas šiuo atveju atlieka probio-
tiko vaidmenį.
 Dar viena iš naudingų krak

molo savybių – cholesterolio ly-
gio mažinimas. Todėl šis produk-
tas nedidelėmis dozėmis ir pasi-
tarus su gydytoju gali būti var-
tojamas maistui turint problemų 
su širdies ir kraujagyslių sistema.
  Nemažas kiekis kalio, 

esantis krakmole, teigiamai vei-
kia inkstus ir kepenis, todėl iš 
organizmo šalinami pertekliniai 

skysčiai, kurie sukelia įvairius 
vidaus organų sutrikimus. Be-
je, kalis yra gyvybiškai svarbus 
mineralas normaliam raumenų 
darbui ir korektiškam rūgščių ir 
šarmų balansui.
 Liaudies medicinoje krak

molas – efektyvi skrandžio ligų 
gydymo ir profilaktikos priemo-
nė. Reguliariai vartojant šį pro-
duktą sumažėja rizika susirgti 
skrandžio ir dvylikapirštės žar-
nos opalige. Gydomasis poveikis 
paaiškinamas tuo, kad krakmo-
lu padengtoje gleivinėje slopina-
mas uždegimas bei mažinamas 
skrandžio sulčių rūgštingumas. 
Beje, krakmolas dar gerina vita-
mino B2 sintezę (be šio vitami-
no neįmanomas sklandus virš-
kinimo trakto darbas ir apykai-
tos procesai).
 Krakmole esantys kalcis ir 

fosforas naudingi kaulams, plau-
kams, nagams ir dantims. Ka-
dangi krakmole yra gana dide-
lė neperdirbtų angliavandenių 
koncentracija, jis stabdo (kartu 
su kitomis priemonėmis) vėži-
nes ląsteles.

Paaiškinimai:
1) endokrininės liaukos yra 

liaukos, neturinčios ištekamų-
jų latakų; jų gaminami hormo-
nai patenka tiesiai į kraują arba 
limfą; svarbiausios endokrini-
nės liaukos yra: hipofizė, epifizė, 
antinksčiai, skydliaukė, užkrū-
čio liauka, prieskydinės liaukos. 
Kai kurios endokrininės liaukos 
(pvz., kasa, lytinės liaukos) yra 
mišrios: gamina ir hormonus, ir 
kitus produktus į išorę;

2) hormonai – endokrininių 
liaukų išskiriamos biologiškai 
aktyvios medžiagos, pvz., adre-
nalinas, noradrenalinas, insuli-

nas, reguliuojančios organizmo 
funkcijas;

3) mikroflora – mikrobų vi-
suma, esanti kokioje nors terpė-
je ar organizme: vandenyje, dir-
vožemyje, maisto produktuose, 
žmogaus ir gyvūnų organizmo 
ertmėse bei paviršiuje;

4) probiotikai – gyvi mikro-
organizmai (dažniausiai bakteri-
jos), kurie daro teigiamą povei-
kį sveikatai.

Krakmolo kaukės
Kaukė sausai veido odai
Ši kaukė turi savybę išlygin-

ti raukšles ir sumažinti odos dir-
glumą. Receptas: lygiomis dali-
mis (pvz., po šaukštą) sumaišo-
mas krakmolas, pienas ir auga-
linis aliejus. Mišinys užtepamas 
ant veido, palaukiama 20 min., 
po to kaukė nuplaunama šiltu 
vandeniu.

Veido odos valymas
Po šaukštelį sumaišoma: 

krak molo, sodos ir kavos tirš-
čių. Kaukė nestipriais judesiais 
įtrinama į veido odą, palaukia-
ma 3–5 minutes, po to nuplau-
nama šiltu vandeniu.

Kai vargina pleiskanos
Ir namų sąlygomis galima 

pasidaryti paprastą, tačiau efek-
tyvią kosmetinę kaukę plau-
kams, kuri gali padėti, pvz., at-
sikratyti pleiskanų. Žinoma, kad 
pleiskanos išnyktų visiškai, vie-
nos kaukės tikrai neužteks. Pri-
reiks 5–8 procedūrų (priklauso-
mai nuo problemos sunkumo), 
t.y. visaverčio gydymo kurso.

Kaukė ruošiama tokia tvarka:
 2 šaukštai grietinėlės su-

maišomi su 2 šaukštais krakmolo;
 kad sustiprėtų kaukės tei-

giamas poveikis, į jos sudėtį ga-
lima įmaišyti šaukštelį susmul-
kintų serbentų (juodųjų ar rau-
donųjų) lapų ir tokį pat kiekį su-
smulkintų aviečių lapų; beje, čia 
nurodyti lapai pasižymi ryškiai 
išreikštomis antiuždegiminėmis 
savybėmis (mažina odos dirglu-
mą ir niežėjimą);
 visi komponentai gerai iš-

maišomi, ruošinys lengvais pirš-
tų judesiais įtrinamas į galvos 
odą, palaukiama 30–35 min., po 
to kaukė nuplaunama šiltu van-
deniu su įprastu šampūnu.

Kaukė riebiems plaukams
Šaukštas alyvų aliejaus su-

maišomas su 2 šaukštais krak
molo ir 1 sunokusiu pomido-
ru. Pomidoras paruošiamas taip: 
pradžioje nulupama jo odelė 
(odelėje padaroma kryžiaus pa-
vidalo įpjova, pomidoras įdeda-
mas į karštą vandenį, po to ode-
lė lengvai nuimama), paskui po-
midoras sumaigomas, kad būtų 
vientisa masė, ji sumaišoma su 
aukščiau nurodytais komponen-
tais ir visa tai užtepama ant plau-
kų per visą jų ilgį. Po valandos ši 
kaukė nuplaunama šiltu vande-
niu su įprastu šampūnu. 

Kaukė silpniems plaukams
 Sumaišomi 4 šaukštai su-

smulkintos virtos baltagūžio ko-
pūsto masės, 2 šaukštai krakmo-
lo, 1 šaukštas alyvų aliejaus, po 
to šis ruošinys užtepamas ant 
galvos odos ir keletą minučių ne-
stipriai pamasažuojama.
 Kaukė paliekama 30–40 

min., po to nuplaunama su šil-
tu vandeniu ir įprastu šampūnu.

Kaukė nuo plaukų slinkimo
Krakmolas – 40 g, bulvių 

sunka – 10 mililitrų (ml), aly-
vų aliejus – 20 ml. Ant plaukų 
užtepus šį ruošinį, po to reiktų 
užsimauti polietileninę kepurai-
tę. Kaukė laikoma 40 min., pas-
kui nuplaunama šiltu vandeniu.

Krakmolo įsisavinimo 
ypatumai

kad virškinimo sistema įsisa-
vintų krakmolą, reikia fermen-
tų ir B grupės vitaminų. Jeigu 
jų nėra, krakmolo įsisavinimas 
vyksta ilgai. Tai nėra gerai, nes 
yra didelė tikimybė, kad bus už-
kimštas kapiliarų tinklas, prasi-
dės rūgimas, kuris gali sukelti 
vidurių pūtimą ir kitokius ne-
malonius pojūčius pilve. 

Kai nesaikingai vartojame 
saldžius kepinius (krakmolas + 
cukrus), prarandame nemažai 
B grupės vitaminų. Ši netektis 
silpnina imunitetą, sukelia ner-
vų sutrikimus, širdies ir krauja-
gyslių ligas ir t. t. Beje, gausiai 
vartojant krakmolą, papildomai 
vartoti B grupės vitaminų nėra 
prasmės, nes krakmolas labai pa-
blogina jų įsisavinimą.

romualdas OGiNsKas

Kai pacientui skiriamas ilgalaikis 
stebėjimas – gana vieno siuntimo

Bulvių krakmolo poveikis organizmui  

Konsultuojame, komentuojame

Šiaulių teritorinė ligonių kasa sulaukia lėtinėmis ligomis ser-
gančių pacientų klausimų, ar jie kiekvieną kartą privalo gauti 
šeimos gydytojo siuntimą prieš eidami pas gydytoją specialistą. 
Primename, kad sergantiesiems lėtinėmis ligomis nereikia kas-
kart prašyti šeimos gydytojo siuntimo konsultacijai pas specia-
listą, jei jiems skirtas ilgalaikis stebėjimas. Galiojanti pacientų 
ilgalaikio stebėjimo tvarka leidžia vieną kartą gavus siuntimą 
ir užsiregistravus pas specialistą, toliau pas jį lankytis be papil-
domo šeimos gydytojo siuntimo.

Ilgalaikis paciento stebėji-
mas, vadinamoji dispanseri-
zacija, yra reguliarus paciento, 
sergančio lėtine liga, sveikatos 
būk lės stebėjimas, kurį nusta-
tytu periodiškumu vykdo gy-
dytojas specialistas, pagal porei-
kį skiriantis pacientui tyrimus, 
gydymą ir teikiantis išvadą bei 
rekomendacijas šeimos gydyto-
jui dėl tolesnės paciento sveika-

tos priežiūros. Ilgalaikis pacien-
to sveikatos būklės stebėjimas 
skiriamas po aktyvaus gydymo.

Ilgalaikis specialistų stebėji-
mas taikomas pacientams, ser-
gantiems onkologinėmis, nervų, 
kraujotakos ligomis, endokrini-
nės, kvėpavimo sistemų sutriki-
mais, alerginiais susirgimais, tu-
berkulioze. Ilgalaikio sveikatos 
būklės stebėjimo apraše pagal 

ligas numatyta stebėjimo truk
mė, lankymosi pas specialistus 
perio diškumas.

Ligų sąrašas, kuriomis ser-
gantiems pacientams gali būti tai-
koma ilgalaikio stebėjimo tvarka, 
yra nurodytas sveikatos apsaugos 
ministro įsakyme „Dėl ilgalaikio 
pacientų, sergančių lėtinėmis li-
gomis, sveikatos būklės stebėji-
mo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

„Ar lėtine liga sergančiam 
pacientui reikalingas ilgalaikis 
stebėjimas, sprendžia šeimos gy-
dytojas ar kitas pirminės svei-
katos priežiūros paslaugas tei-
kiantis gydytojas arba gydyto-
jas specialistas. Pirmą kartą pas 
gydytoją specialistą einantis pa-

cientas privalo gauti siuntimą iš 
šeimos gydytojo. Jeigu gydyto-
jas specialistas įtraukia pacientą į 
ilgalaikio stebėjimo pacientų są-
rašus, kitiems vizitams siuntimo 
nebereikia“, – sako Šiaulių teri-
torinės ligonių kasos Kontrolės 
skyriaus vedėja Dalia Ozolienė.

Pacientas dėl tos pačios lė-
tinės ligos ilgalaikio sveikatos 
būk lės stebėjimo apraše nusta-
tytu periodiškumu turi lankytis 
pas tą patį gydytoją specialistą, 
kurį pasirinko kreipdamasis pir-
mą kartą. Jei pacientas nori pra-
dėti lankytis pas kitą gydytoją 
specialistą, jis turi apie tai pra-
nešti savo šeimos gydytojui ir 
nurodyti tokio sprendimo prie-
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Pavasario saulė prašvito meiliai...

(atkelta iš 1 psl.)

Akis bado / širdį glosto

Socialiniuose būstuose gyvenantiems 
neįgaliesiems viena didžiausių problemų... 
išnešti šiukšles. Pilaitėje, Karaliaučiaus 
gatvėje įrengtuose socialiniuose būstuo-
se gyvena daug neįgaliojo vežimėliais ju-

dančių žmonių. Neseniai šiukšlių kontei-
neriai buvo pakeisti naujais. Tačiau norint 
juos pasiekti, reikia įveikti nemažą bor-
telį. Gal ir patogiau, bet ir vėl nepagalvo-
ta apie visus.  

Sunkiai grįžta į žemę pavasaris, tarsi 
į ligonį sveikata. 
Tačiau kasmetinėse grumtynėse su 

žiema jis tampa nugalėtoju. Jau brinksta 
pumpurai, jau beržas ar klevas pamalo-
nina saldžia sula, jau padangėje kybu-
riuoja vyturys. Pavasaris!

Kada, jei ne dabar, galima patikėti, 
kad prisikels numiręs džiaugsmas, už-
gesusios viltys? Burtininke pavasari,  
juk tu viską moki ir gali! Padėk atgai-
vinti sielą dangaus žydruma, mėnesienų 
ramybe, besiskleidžiančiu žiedu. Padėk 
mums kasdienėse grumtynėse su liki-
mu, padėk patikėti gėriu ir humanizmu. 

Tik žmogus žmogui gali padėti nešti 
sunkią likimo naštą. Tam ir esame žmo-
nės, kad padėtume vieni kitiems gyven-
ti, nors ir labai sudėtinga tarpusavio san-
tykių gramatika, tik bendraudami vieni 

su kitais galime praskaidrinti kasdieny-
bę. Pamąstykime. Gal tavo žodis sušildys 
sužvarbusią sielą, gal tavo akių ramuma 
leis kitam pamatyti save, gal tavo opti-
mistinis gyvenimo suvokimas padės pa-
jausti būties džiaugsmą, dienos palaimą? 
Nedaug laiko reikia, kad padarytum ge-
ro. Tas, kuris nori, padaro daugiau, negu 
tas, kuris gali. O daryti yra daug ką. My-
lėti! Dalytis! Padėti už save silpnesniam! 

Bundanti pavasario žemė, vyturių 
giesmė, čiurlenantis upokšnis, šimtame-
tis ąžuolas – tai amžinosios vertybės, į 
kurias visada galima atsiremti.

Tegul pavasaris nusišypso net ir tam, 
kuriam niekas nenusišypso. Te greičiau 
prasimerkia žibuoklių akys. Tešėlio-
ja pavasariniai vėjai po laukus, miestų 
gatves ir aikštes. 

Janina OžaLiNsKaitė

Šiukšlių konteineriai Vilniuje 
nepasiekiami neįgaliesiems 

Retomis ligomis sergantys žmo-
nės, lyginant su bendra popu-
liacija, 3 kartus dažniau jautėsi 
nelaimingi, sirgo depresija.

Tyrimas patvirtino, kad reta 
liga sergančių žmonių kasdienei 
priežiūrai ir jos koordinavimui 
reikia skirti daug laiko. Daž-
niausiai – apie 70 proc. (o Lie-
tuvoje ir dar daugiau) šią naštą 
prisiima moterys, kurios ir yra 
pagrindinės globėjos. Daugu-
ma apklaustųjų mano, kad so-
cialiniai darbuotojai yra prastai 
pasirengę jiems padėti, suteik-
ti reikalingas paslaugas,  trūks-
ta bendradarbiavimo tarp pas-
laugų teikėjų ir institucijų. Reta 
liga turi rimtų pasekmių socia
liniam ir šeimos gyvenimui – 
skatina izoliaciją, kiti šeimos 
nariai blogai jaučiasi dėl jiems 
per mažai skiriamo dėmesio. 

Retos ligos yra sudėtingos ir 
kompleksinės, laikui bėgant jų 
simptomai gali keistis – žmo-
gus pripranta prie vienokio gy-
venimo ir staiga viskas keičia-
si, vėl reikia taikytis prie naujų 
aplinkybių. O tai irgi nemen-
kas iššūkis tiek pačiam žmogui, 
tiek medikams, kitiems specia-
listams.

Pacientų organizacijos – 
kompetencijų ir žinių 

centrai
„Spina Bifida ir Hidroce-

falija“ asociacijos atstovė Rūta 
UdraitėMikalauskienė, augi-
nanti reta liga sergančią duk
rą, patvirtina, kad apie tai, ko 
tokiems pacientams reikia, ge-
riausiai žino patys, arba jų šei-
mos nariai. Atsiranda vis dau-
giau aktyvių šeimų, kurios bu-
riasi į retomis ligomis sergan-
čiųjų asociacijas, bendrauja su 
medikais, dalyvauja tarptauti-
nėje veikloje, organizuoja susi-
tikimus, konferencijas, domisi 
naujovėmis ir stengiasi jas dieg-
ti. Pasak R. UdraitėsMikalaus-
kienės, pacientų organizacijos – 
tai kompetencijos ir žinių cen-
trai, deja, įvairių valdžios insti-
tucijų atstovai, nuo kurių pri-
klauso, kokios gydymo ir gy-
venimo sąlygos šiems žmonėms 
bus sudarytos, nenori to pripa-
žinti. „Jie pacientų organizaci-
jas mato kaip virš galvų skrai-
dančias klykaujančias žuvėdras, 
kurioms užtenka numesti tru-

pinių“, – vaizdingai nevyriau-
sybinių organizacijų ir valdžios 
institucijų santykius apibūdina 
moteris ir priduria, kad jų ben-
dradarbiavimas paprastai apsiri-
boja raštų siuntinėjimu, kuriuo-
se dažniausiai vyrauja du atsa-
kymai: arba nėra pinigų, arba 
neturi laiko. 

R. UdraitėMikalauskienė 
pabrėžia, kad Neįgaliųjų teisių 
konvencija nurodo, jog į spren-
dimų priėmimus ir jų įgyven-
dinimo priežiūrą turėtų būti 
įtrauktos nevyriausybinės or-
ganizacijos, deja, šis reikalavi-
mas dar dažnai tėra formalus 
dalykas. 

Konferencijoje dalyvavęs 
Seimo narys, Neįgaliųjų tei-
sių komisijos pirmininko pa-
vaduotojas Justas Džiugelis pri-
siminė prieš kelerius metus su 
Kaune gyvenančių mamų sam-
būrio narėmis vykusią diskusi-
ją apie retą jų vaikų ligą – rau-
menų atrofiją, kuri lydi ir jį patį. 
Jos norėjo daugiau sužinoti, ko-
kią pagalbą jų vaikams gali su-
teikti valstybė. 

Šios mamos pačios įkūrė 
Lietuvos sergančiųjų geneti-
nėmis nervųraumenų ligomis 
asociaciją „Sraunija“, o nese-
niai pasiekė, kad raumenų atro-
fija sergantys vaikai gautų labai 
brangius, vos prieš kelerius me-
tus išrastus šią ligą stabdančius 
vaistus. Pasak J. Džiugelio, ben-
dradarbiavimas su nevyriausy-
binėmis organizacijomis, atviros 
diskusijos padėjo atsirasti ir ne 
vienam Seime priimtam įstaty-
mo pakeitimui (pavyzdžiui, dėl 
socialinių garantijų užtikrini-

mo sergančius vaikus prižiūrin-
tiems, ne vien slaugantiems arti-
miesiems). „Visi tie darbai pra-
sidėjo, kai į mane kreipėsi viena 
ar kita organizacija ar problemą 
iškėlęs žmogus, paprašęs padėti 
ją išspręsti, – sakė J. Džiugelis. – 
Visi procesai pradeda vykti grei-
čiau, jeigu įsikiša Seimo nariai, 
nes jie gali prie bendro stalo su-
sodinti įvairių institucijų vado-
vus.“ Neįgaliųjų teisų komisijos 
pirmininko pavaduotojas kvie-
tė drąsiai į jį kreiptis ir pažadėjo 
kartu ieškoti racionalių sprendi-
mo būdų, kad kiekvienam mūsų 
šalyje būtų geriau gyventi. 

Trys geros naujienos reta 
liga sergantiems žmonėms 

Teigiamus pokyčius konfe-
rencijoje akcentavo ir Vaikų retų 
ligų koordinavimo centro vado-
vė, vaikų ligų gydytoja nefrolo-
gė profesorė Rimantė Čerkaus-
kienė. Pasak jos, retų ligų ko-
ordinavimo centrai Lietuvoje 
įkurti 2012 metais. Nuo to lai-
ko daug kas pasikeitė, nes pra-
džia buvo labai sunki – daugelis 
apskritai nežinojo, kas tos retos 
ligos, nors vienos ar kitos spe-
cialybės medikai su tokiais pa-
cientais vis susidurdavo. Profe-
sorės nuomone, nuolatinis kal-
bėjimasis, bendravimas gerokai 
išplėtė ir medikų bendruome-
nės, ir visos visuomenės supra-
timą apie retas ligas. 

Šiandien Lietuvoje yra du re-
tų ligų koordinavimo centrai – 
Vilniuje ir Kaune. Santaros kli-
nikose veikia 37 vaikų ir suau-
gusiųjų kompetencijų centrai, 
kuriuose yra teikiamos diagnos-

tikos, gydymo ir ilgalaikės svei-
katos priežiūros paslaugos reto-
mis ligomis sergantiems žmo-
nėms. R. Čerkauskienė džiau-
giasi, kad vis daugiau specialis-
tų įsitraukia į tų centrų veiklą, 
vyksta komandiniai aptarimai. 
Pasak jos, neseniai vienos li-
gos – įskilojo stuburo – aptari-
me dalyvavo net 15 komandos 
narių – tiek specialistų tenka 
vienam reta liga sergančiam pa-
cientui. „Net chirurgai įsitrau-
kia į tą komandą, – pasidžiaugė 
R. Čerkauskienė ir pridūrė, kad 
išaugęs tiek medikų bendruo-
menės, tiek visos visuomenės 
supratimas apie retas ligas – la-
bai reikšmingas pokytis.– Tie-
siog lengviau koordinuoti, kai 
žmonės supranta, kas tai yra, 
ką reikia daryti, kad nepakan-
ka, jog pacientą apžiūrės bet 
koks specialistas, o reikia, kad 
jis būtų įsigilinęs į problemą.“

Dar viena gera naujiena – 
nuo šių metų sausio pradėjęs 
funkcionuoti vaikų dienos sta-
cionaras retomis ligomis sergan-
tiems pacientams. „Ten turime 
dvi paslaugas. Pirmoji – vaistų 
sulašinimas, antroji – multidis-
ciplininės komandos konsulta-
cija, kai pacientą konsultuoja 
ne mažiau kaip trys specialis-
tai“, – geromis naujienomis da-
lijasi R. Čerkauskienė. 

Pasak profesorės, ypač svar-
bi mutidispciplininės komandos 
teikiama paslauga. Pacientui at-
vykus į dienos stacionarą, jam 
skiriama lova ar fotelis (kas jam 
patogiau), o specialistai ateina jo 
konsultuoti. Po tų konsultacijų 
visi susirenka ir aptaria situaci-

ją. Pacientas gauna tų specialistų 
sudarytą individualų stebėsenos 
planą, jį nuneša šeimos gydyto-
jui. R. Čerkauskienės nuomone, 
tokio „žaliojo koridoriaus“ su-
kūrimas pacientams labai nau-
dingas – jiems nereikia sėdė-
ti poliklinikoje prie specialistų 
kabinetų durų, jie patys pas juos 
ateina, pakonsultuoja. 

Trečioji gera naujiena – Vil-
niaus universiteto ligoninės 
Santaros klinikos priimtos į 8 
Europos referencinių centrų tin-
klus. Po daugybės patikrų pri-
pažinta, kad Santaros kliniko-
se teikiamos paslaugos ir gydy-
mo kokybė atitinka aukščiau-
sius Europos standartus. Pasak 
R. Čerkauskienės, tai, kad esa-
me lygiateisiai nariai, leidžia 
bendradarbiauti ir savo veiklą 
koordinuoti su atitinkamomis 
ekspertų darbo grupėmis, da-
lyvauti virtualiose diskusijose, 
įsitraukti į tyrimus, gauti tam 
tikrus vaistus ir pan. 

Profesorė ypač palankiai 
vertina atsiradusias nuotoli-
nio konsultavimo galimybes. Į 
šiuose tinkluose sukurtas pa-
cientų platformas galima įkel-
ti parengtą medžiagą apie vieną 
ar kitą neaiškų atvejį ir sulaukti 
geriausių Europos šalių ekspertų 
konsultacijų. „Po to dar vyksta 
telefoninės konferencijos, dis-
kusijos, ir iš to gimsta diagnozė 
arba gydymo planas. Pacientui 
neišvažiuojant iš Lietuvos gali-
ma gauti aukščiausio lygio kon-
sultacijas“, – svarbiais pokyčiais 
dalijasi R. Čerkauskienė. 

aldona miLiEŠKiENė
Autorės nuotr. 

Retos ligos: medikų ir pacientų bendruomenės 
laukia valdžios institucijų paramos

Rimantė Čerkauskienė: gydant retas ligas yra teigiamų poslinkių. Rūta Udraitė-Mikalauskienė. Danas Čeilitka.

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

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, kovo 18 d. 
09:20 Senis. N-7. 209 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 5. N-7. 5/16 s. 
11:15 Aukštuomenės daktaras 3. N-7. 
3/3 s. 12:00 Beatos virtuvė. (subtitruota, 
kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Lo-
terija „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. 27 s. 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Speciali laida 
dėl LR Konstitucijos 9 straipsnio 3 dalies 
pakeitimo (su vertimu į gestų k.). 19:30 
Vartotojų kontrolė. 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos 
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loteri-
ja „Jėga“. 21:30 LRT forumas. 22:30 Dvi-
račio žinios. 23:00 Premjera. Medičiai. 
Florencijos valdovai 2. N-14. 2/5 s. 24:00 
LRT radijo žinios. 00:10 Štutgarto krimi-
nalinė policija 5. N-7. 5/16 s. (kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Savaitė. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite 
daktaro. 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. 27 s. (kart.).

Antradienis, kovo 19 d. 
09:20 Senis. N-7. 210 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 5. N-7. 5/17 s. 
11:15 Aukštuomenės daktaras 3. N-7. 
3/4 s. 12:00 Stilius. (kart.). 13:00 Klaus-
kite daktaro. 13:58 Loterija „Keno Lo-
to“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietu-
va. 16:30 Premjera. Ponių rojus. N-7. 28 
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Speciali laida dėl LR Konsti-
tucijos 9 straipsnio 3 dalies pakeitimo 
(su vertimu į gestų k.). 19:30 (Ne)emi-
grantai. (subtitruota). 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos 
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loteri-
ja „Jėga“. 21:30 Nacionalinė ekspedici-
ja „Dniepru per Ukrainą“. 22:30 Dviračio 
žinios. 23:00 Premjera. 12 beždžionių 2. 
N-14. 2/13 s. 23:45 Klausimėlis.lt (kart.). 
24:00 LRT radijo žinios. 00:10 Štutgarto 
kriminalinė policija 5. N-7. 5/17 s. (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Istorijos 
detektyvai. Istorinė publicistika. (sub-
titruota, kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ (kart.). 03:30 Dviračio žinios. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 (Ne)emi-
grantai. (subtitruota, kart.). 05:00 Ponių 
rojus. N-7. 28 s. (kart.).

trečiadienis, kovo 20 d. 
09:20 Senis. N-7. 211 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 5. N-7. 5/18 s. 
11:15 Aukštuomenės daktaras 3. N-7. 
3/5 s. 12:00 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. (kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Ponių rojus. N-7. 29 s. 17:30 
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Speciali laida dėl LR Konstitucijos 
9 straipsnio papildymo 5 dalimi (Re-
ferendumu priimti įstatymai keičiami 
tik nauju referendumu). (su vertimu į 
gestų k.). 19:30 Gyvenimas. (subtitruo-
ta). 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 Dvira-
čio žinios. 23:00 Premjera. Iškyla prie 
Kabančios uolos. N-14. 2 s. 24:00 LRT 
radijo žinios. 00:10 Štutgarto krimina-
linė policija 5. N-7. 5/18 s. (kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Stilius. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite 
daktaro. 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 
Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT radi-
jo žinios. 04:05 Nacionalinė ekspedici-
ja „Dniepru per Ukrainą“. (kart.). 05:00 
Ponių rojus. N-7. 29 s. (kart.).

ketvirtadienis, kovo 21 d.
09:20 Senis. N-7. 212 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 5. N-7. 5/19 s. 
11:15 Aukštuomenės daktaras 3. N-7. 3/6 
s. 12:00 Gyvenimas. (subtitruota, kart.). 
13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Loteri-
ja „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. 30 s. 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Specia-
li laida dėl LR Konstitucijos 9 straipsnio 
papildymo 5 dalimi (Referendumu pri-
imti įstatymai keičiami tik nauju refe-
rendumu). (su vertimu į gestų k.). 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 pa-
čią dieną. (subtitruota). 22:30 Dviračio 
žinios. 23:00 Premjera. Babilonas Ber-
lynas. N-14. 6 s. 24:00 LRT radijo žinios. 
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 5. 
N-7. 5/19 s. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 Vakaras su Edita. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 Dvira-
čio žinios. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Specialus tyrimas. (subtitruota, 
kart.). 05:00 Ponių rojus. N-7. 30 s. (kart.).

Penktadienis, kovo 22 d. 
09:20 Senis. N-7. 213 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 5. N-7. 5/20 s. 
11:15 Aukštuomenės daktaras 3. N-7. 3/7 
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, Lie-
tuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 
Laba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Po-
nių rojus. N-7. 31 s. 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 19:30 Beatos virtuvė. 
(subtitruota). 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos te-
ma. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija 
„Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 22:50 Fan-
tastiškas penktadienis. Premjera. Snie-
go traukinys. N-14. 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:10 Štutgarto kriminalinė policija 
5. N-7. 5/20 s. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:05 Gimę tą pačią dieną.. (sub-
titruota, 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 Na-
cionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 05:00 
Ponių rojus. N-7. 31 s. (kart.).

Šeštadienis, kovo 23 d. 
06:05 Nacionalinė ekspedicija 

„Dniepru per Ukrainą“. (kart.). 06:55 
Patrakėliai futbolininkai. Legenda gy-
va. 08:30 Karinės paslaptys. 09:00 La-
bas 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. 3/2 d. 
Negailestinga dykuma. (subtitruota). 
12:55 Pasaulio dokumentika. Nemato-
mas Havajų pasaulis. 2 d. Gelmių pa-
slaptys. (subtitruota). 13:50 Premjera. 
Džesika Flečer 6. N-7. 6/18, 6/19 s. 15:25 
Klausimėlis.lt. 15:43 Loterija „Keno Lo-
to“. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16:00 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k.). 18:00 Teisė žinoti. 18:30 Va-
karas su Edita. 19:30 Stilius. 20:25 Lote-
rijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Pano-
rama. 20:52 Sportas. Orai. 21:00 Dvi kar-
tos. Žvaigždžių duetų konkursas. 23:00 
Premjera. Visi gyvena gerai. N-14. 01:05 
Sniego traukinys. N-14. (kart.). 03:10 Pa-
saulio dokumentika. Laukiniai gyvūnai. 
Paros kaleidoskopas 3. 3/2 d. Negailes-
tinga dykuma. (subtitruota, kart.). 03:55 
Teisė žinoti. (kart.). 04:25 Džesika Flečer 
6. N-7. 6/18, 6/19 s. (kart.).

Sekmadienis, kovo 24 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (subtitruota, 

kart.). 07:00 Šventadienio mintys. 07:30 
Klausimėlis.lt. 08:00 Gyventi kaime ge-
ra. Veikime kartu. 08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 09:00 Brolių Grimų pa-
sakos. 9 s. Sultenė. 10:00 Gustavo enci-
klopedija. (subtitruota). 10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mūsų gyvū-
nai. 12:00 Pasaulio dokumentika. Ypa-
tingi gyvūnų jaunikliai. 1 d. Nutrūktgal-
viai. (subtitruota). 12:55 Pasaulio doku-
mentika. Brazilijos gamtos stebuklai. 3 
d. Ežerų labirintas. (subtitruota). 13:50 
Puaro 13. N-7. 13/2 s. Didysis ketvertas. 
15:25 Klausimėlis.lt. 15:43 Loterija „Ke-
no Loto“. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų kalbą). 16:00 Istorijos detekty-
vai. (subtitruota). 16:45 Savaitė su „Dvi-
račio žiniomis“. 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 Duo-
kim garo! 19:30 Savaitė. 20:25 Loterijos 
„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. Orai. 21:00 Keliai. Maši-
nos. Žmonės. 21:30 Premjera. Laisvės 
kaina. Disidentai. N-7. 8 s. (su garsiniu 
vaizdavimu). 22:30 Pabandom iš nau-
jo. N-14. 00:10 Neištikimybė priemies-
tyje. N-14. 01:35 Pasaulio dokumenti-
ka. Ypatingi gyvūnų jaunikliai. 1 d. Nu-
trūktgalviai. (subtitruota, kart.). 02:20 
Pasaulio dokumentika. Brazilijos gam-
tos stebuklai. 3 d. Ežerų labirintas. (sub-
titruota, kart.). 03:15 Pasaulio dokumen-
tika. Nematomas Havajų pasaulis. 2 d. 
Gelmių paslaptys. (subtitruota, kart.). 
04:00 Klausimėlis.lt (kart.). 04:25 Puaro 
13. N-7. 13/2 s. Didysis ketvertas. (kart.).

Pirmadienis, kovo 18 d. 
01:45. Universalus karys. Atpildo 

diena (kart.). 03:45. Mechanikas (kart.). 
05:15. Svotai 6, 13. 06:10. Televitrina 
3. 06:25. Transformeriai. Maskuotės 
meistrai (kart.) 4, 421. 06:55. Simpso-
nai (kart.) 13, 9. 07:25. Simpsonai (kart.) 
13, 10. 07:55. Svajonių sodai (kart.) 28. 
08:55. Meilės sūkuryje 165. 10:00. Mei-
lės žiedai 153. 11:00. Meilės žiedai 154. 
12:00. Svotai 6, 14. 13:00. Pažadėtoji 6, 
208. 13:30. Pažadėtoji 6, 209. 14:00. Pa-
žadėtoji 6, 210. 14:30. Pažadėtoji 6, 211. 
15:00. Simpsonai 13, 11. 15:30. Simpso-
nai 13, 12. 16:00. TV3 žinios 53. 16:25. 
TV3 orai 53. 16:30. TV Pagalba 13, 11. 
18:30. TV3 žinios 77. 19:22. TV3 sportas 
1. 19:27. TV3 orai 77. 19:30. Namas 1, 6. 
20:30. Prakeikti 7, 21. 21:00. TV3 vaka-
ro žinios 42. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. 
TV3 orai 42. 22:00. Ričardas Liūtaširdis.

Antradienis, kovo 19 d. 
00:10. Rezidentas 1, 10. 01:10. 

Kaulai 5, 7. 02:00. Kvantikas 2, 9. 02:50. 
Ekstrasensai tiria 91. 04:15. Reziden-
tas (kart.) 1, 10. 05:05. Kaulai (kart.) 5, 7. 
06:10. Televitrina 3. 06:25. Transforme-
riai. Maskuotės meistrai (kart.) 4, 422. 
06:55. Simpsonai (kart.) 13, 11. 07:25. 
Simpsonai (kart.) 13, 12. 07:55. Namas 
(kart.) 1, 6. 08:55. Meilės sūkuryje 166. 
10:00. Meilės žiedai 155. 11:00. Meilės 
žiedai 156. 12:00. Svotai 6, 15. 13:00. 
Pažadėtoji 6, 212. 13:30. Pažadėtoji 6, 
213. 14:00. Pažadėtoji 6, 214. 14:30. Pa-
žadėtoji 6, 215. 15:00. Simpsonai 13, 13. 
15:30. Simpsonai 13, 14. 16:00. TV3 ži-
nios 54. 16:25. TV3 orai 54. 16:30. TV Pa-
galba 13, 12. 18:30. TV3 žinios 78. 19:22. 
TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 78. 19:30. 
Prieš srovę 19, 11. 20:30. Prakeikti 7, 22. 
21:00. TV3 vakaro žinios 43. 21:52. TV3 
sportas 1. 21:57. TV3 orai 43. 22:00. Ri-
čardas Liūtaširdis. Maištas.

trečiadienis, kovo 20 d. 
00:05. Rezidentas 1, 11. 01:05. Kau-

lai 5, 8. 01:55. Kvantikas 2, 10. 02:45. 
Ekstrasensai tiria 92. 04:10. Reziden-
tas (kart.) 1, 11. 05:05. Kaulai (kart.) 5, 
8. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Aladinas 
(kart.) 1, 146. 06:55. Simpsonai (kart.) 
13, 13. 07:25. Simpsonai (kart.) 13, 14. 
07:55. Prieš srovę (kart.) 19, 11. 08:55. 
Meilės sūkuryje 167. 10:00. Meilės žie-
dai 157. 11:00. Meilės žiedai 158. 12:00. 
Svotai 6, 16. 13:00. Pažadėtoji 6, 216. 
13:30. Pažadėtoji 6, 217. 14:00. Paža-
dėtoji 6, 218. 14:30. Pažadėtoji 6, 219. 
15:00. Simpsonai 13, 15. 15:30. Simp-
sonai 13, 16. 16:00. TV3 žinios 55. 16:25. 
TV3 orai 55. 16:30. TV Pagalba 13, 13. 
18:30. TV3 žinios 79. 19:22. TV3 sportas 
1. 19:27. TV3 orai 79. 19:30. Gero vaka-
ro šou 5, 27. 20:30. Prakeikti 7, 23. 21:00. 
TV3 vakaro žinios 44. 21:52. TV3 spor-
tas 1. 21:57. TV3 orai 44. 22:00. Paskuti-
nė riba. 22:25. Vikinglotto 12.

ketvirtadienis, kovo 21 d. 
00:00. Rezidentas 1, 12. 01:00. 

Kaulai 5, 9. 01:55. Kvantikas 2, 11. 02:45. 
Ekstrasensai tiria 93. 04:10. Reziden-
tas (kart.) 1, 12. 05:00. Kaulai (kart.) 5, 
9. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Aladinas 
(kart.) 1, 147. 06:55. Simpsonai (kart.) 13, 
15. 07:25. Simpsonai (kart.) 13, 16. 07:55. 
Gero vakaro šou (kart.) 5, 27. 08:55. Mei-
lės sūkuryje 168. 10:00. Meilės žiedai 
159. 11:00. Paskutinis iš Magikianų 1, 
101. 11:30. Paskutinis iš Magikianų 1, 
102. 12:00. Paskutinis iš Magikianų 1, 
103. 12:30. Paskutinis iš Magikianų 1, 
104. 13:00. Pažadėtoji 6, 220. 13:30. Pa-
žadėtoji 6, 221. 14:00. Pažadėtoji 6, 222. 
14:30. Pažadėtoji 6, 223. 15:00. Simpso-
nai 13, 17. 15:30. Simpsonai 13, 18. 16:00. 
TV3 žinios 56. 16:25. TV3 orai 56. 16:30. 
TV Pagalba 13, 14. 18:30. TV3 žinios 80. 
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 80. 
19:30. Farai 12, 27. 20:30. Prakeikti 7, 24. 
21:00. TV3 vakaro žinios 45. 21:52. TV3 
sportas 1. 21:57. TV3 orai 45. 22:00. Bež-
džionių planetos sukilimas.

Penktadienis, kovo 22 d. 
00:05. Rezidentas 1, 13. 01:05. Kau-

lai 5, 10. 01:55. Kvantikas 2, 12. 02:45. 
Ekstrasensai tiria 94. 04:10. Rezidentas 
(kart.) 1, 13. 05:00. Kaulai (kart.) 5, 10. 
06:10. Televitrina 3. 06:25. Kempiniu-
kas Plačiakelnis (kart.) 10, 205. 06:55. 
Simpsonai (kart.) 13, 17. 07:25. Simpso-
nai (kart.) 13, 18. 07:55. Farai (kart.) 12, 
27. 08:55. Meilės sūkuryje 169. 10:00. 
Meilės miestas 1, 1. 11:00. Meilės mies-
tas 1, 2. 12:00. Paskutinis iš Magikianų 
1, 105. 12:30. Paskutinis iš Magikianų 
1, 106. 13:00. Pažadėtoji 6, 224. 13:30. 
Pažadėtoji 6, 225. 14:00. Pažadėtoji 
6, 226. 14:30. Pažadėtoji 6, 227. 15:00. 
Simpsonai 13, 19. 15:30. Simpsonai 13, 
20. 16:00. TV3 žinios 57. 16:25. TV3 orai 
57. 16:30. TV Pagalba 13, 15. 18:30. TV3 
žinios 81. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. 
TV3 orai 81. 19:30. Išvirkščias pasaulis. 
21:20. Ji – šnipė. 23:50. Mano geriausio 
draugo mergina.

Šeštadienis, kovo 23 d. 
01:45. Paskutinė riba (kart.). 

03:30. Ričardas Liūtaširdis (kart.). 

Pirmadienis, kovo 18 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(688). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo švie-
sa“ (689). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (690). N-7. 07:35 „Tomas ir Dže-
ris“ (39). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (131). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (132). N-7. 09:55 „Monikai 
reikia meilės“ (33). N-7. 10:25 „Namai, 
kur širdis“ (22). 11:00 Bus visko (kart.). 
12:00 „Mano likimas“ (41). N-7. 13:00 
„Svaragini. Amžina draugystė“ (19). N-7. 
13:30 „Svaragini. Amžina draugystė“ 
(20). N-7. 14:00 „Dvi širdys“ (1534). N-7. 
14:30 „Dvi širdys“ (1535). N-7. 15:00 „Dvi 
širdys“ (1536). N-7. 15:30 „Dvi širdys“ 
(1537). N-7. 16:00 Labas vakaras, Lietu-
va. 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“ (31). N-7. 20:30 „Moni-
kai reikia meilės“ (38). N-7. 21:00 Žinios. 
21:50 Sportas. 21:58 Telefoninė loterija 
1634. 21:58 Orai. 22:00 VAKARO SEAN-
SAS Nenugalimieji. Narsos įstatymas. 
N14. 00:15 „Judantis objektas“ (11). N-7. 
01:10 Išvadavimo planas (kart.). N14.

Antradienis, kovo 19 d. 
06:05 „Mano gyvenimo švie-

sa“ (691). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (692). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (693). N-7. 07:35 „Tomas 
ir Džeris“ (40). 08:00 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (133). N-7. 08:55 „Volke-
ris, Teksaso reindžeris“ (134). N-7. 09:55 
„Monikai reikia meilės“ (34). N-7. 10:25 
„Namai, kur širdis“ (23). 11:00 Nuo... 
Iki... (kart.) 11:30 „Paveldėtoja 2“ (31) 
(kart.). N-7. 12:00 „Mano likimas“ (42). 
N-7. 13:00 „Svaragini. Amžina draugys-
tė“ (21). N-7. 13:30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“ (22). N-7. 14:00 „Dvi širdys“ 
(1538). N-7. 14:30 „Dvi širdys“ (1539). 
N-7. 15:00 „Dvi širdys“ (1540). N-7. 15:30 
„Dvi širdys“ (1541). N-7. 16:00 Labas va-
karas, 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“ (32). N-7. 
20:30 „Monikai reikia meilės“ (39). N-7. 
21:00 Žinios. 21:50 Sportas. 21:58 Orai. 
22:00 VAKARO SEANSAS Ypatinga už-
duotis. N14. 23:55 „Judantis objektas“ 
(12). N-7. 00:50 Nenugalimieji. Narsos 
įstatymas (kart.). N14.

trečiadienis, kovo 20 d. 
06:05 „Mano gyvenimo švie-

sa“ (694). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (695). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (696). N-7. 07:35 „Tomas 
ir Džeris“ (41). 08:00 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (135). N-7. 08:55 „Volke-
ris, Teksaso reindžeris“ (136). N-7. 09:55 
„Monikai reikia meilės“ (35). N-7. 10:25 
„Namai, kur širdis“ (24). 11:00 Nuo... 
Iki... (kart.) 11:30 „Paveldėtoja 2“ (32) 
(kart.). N-7. 12:00 „Mano likimas“ (43). 
N-7. 13:00 „Svaragini. Amžina draugys-
tė“ (23). N-7. 13:30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“ (24). N-7. 14:00 „Dvi širdys“ 
(1542). N-7. 14:30 „Dvi širdys“ (1543). 
N-7. 15:00 „Dvi širdys“ (1544). N-7. 15:30 
„Dvi širdys“ (1545). 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“ (33). 
N-7. 20:30 „Monikai reikia meilės“ (40). 
N-7. 21:00 Žinios. 21:50 Sportas. 21:58 
Orai. 22:00 VAKARO SEANSAS Opera-

cija „Delta farsas“. N-7. 23:50 „Judantis 
objektas“ (13). N-7. 00:45 Ypatinga už-
duotis (kart.). N14.

ketvirtadienis, kovo 21 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(697). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo švie-
sa“ (698). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (699). N-7. 07:35 „Tomas ir Dže-
ris“ (42). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (137). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (138). N-7. 09:55 „Monikai 
reikia meilės“ (36). N-7. 10:25 „Namai, 
kur širdis“ (25). 11:00 Nuo... Iki... (kart.) 
11:30 „Paveldėtoja 2“ (33) (kart.). N-7. 
12:00 „Mano likimas“ (44). N-7. 13:00 
„Svaragini. Amžina draugystė“ (25). 
N-7. 13:30 „Svaragini. Amžina draugys-
tė“ (26). N-7. 14:00 „Dvi širdys“ (1546). 
N-7. 14:30 „Dvi širdys“ (1547). N-7. 15:00 
„Dvi širdys“ (1548). N-7. 15:30 „Dvi šir-
dys“ (1549). 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 Rū-
ta. 20:30 „Monikai reikia meilės“ (41). 
N-7. 21:00 Žinios. 21:50 Sportas. 21:58 
Orai. 22:00 VAKARO SEANSAS Toka-
revas. N14. 23:55 „Judantis objektas“ 
(14). N-7. 00:50 Operacija „Delta far-
sas“ (kart.). N-7. 02:25 Alchemija. VDU 
karta. 02:55 RETROSPEKTYVA. Kultū-
rinė dokumentika. Ciklas „Meninin-
kų portretai“.

Penktadienis, kovo 22 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(700). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo švie-
sa“ (701). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (702). N-7. 07:35 „Tomas ir Dže-
ris“ (43). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (139). N-7. 08:55 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (140). N-7. 09:55 „Mo-
nikai reikia meilės“ (37). N-7. 10:25 „Na-
mai, kur širdis“ (26). 11:00 Valanda su 
Rūta (kart.). 12:00 „Mano likimas“ (45). 
N-7. 13:00 „Svaragini. Amžina draugys-
tė“ (27). N-7. 13:30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“ (28). N-7. 14:00 „Svaragi-
ni. Amžina draugystė“ (29). N-7. 14:30 
„Svaragini. Amžina draugystė“ (30). 
N-7. 15:00 „PREMJERA Dvi šeimos“ (1). 
15:30 „PREMJERA Dvi šeimos“ (2). 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 SA-
VAITĖS HITAS Bornas. Sunaikinta tapa-
tybė. N-7. 22:55 Nakties įkaitas. N14. 
01:20 PREMJERA Mutantų pasaulis. 
N14. 02:45 Tokarevas (kart.). N14.

Šeštadienis, kovo 23 d. 
06:15 „Tomas ir Džeris“ (42) (kart.). 

06:40 „Žvėrelių būrys“ (14). 07:05 „“Nic-
kelodeon“ valanda. Keista šeimynėlė“ 
(11). 07:35 „Neramūs ir triukšmingi“ (7). 
08:05 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svir-
plys“ (4). 08:35 „Tomo ir Džerio nuoty-
kiai“ (3). 09:05 „Ogis ir tarakonai“ (32). 
09:15 KINO PUSRYČIAI Ragai ir kano-
pos. 11:00 Piko valanda. N-7. 13:00 Ma-
žius. N-7. 14:45 Provincialai Niujorke. 
N-7. 16:30 Gyvūnų pasaulis. N-7. 17:00 
Bus visko. 18:00 Žinios. 18:55 Sportas. 
18:58 Orai. 19:00 SUPERKINAS Asterik-
sas ir Obeliksas. Misija Kleopatra. N-7. 
21:15 Labas rytas. N-7. 23:30 Didingiau-
sias filmas. N14. 01:00 Bornas. Sunaikin-
ta tapatybė (kart.). N-7.

Sekmadienis, kovo 24 d. 
06:10 „Tomas ir Džeris“ (43) (kart.). 

06:40 „Žvėrelių būrys“ (15). 07:05 „“Nic-
kelodeon“ valanda. Keista šeimynė-
lė“ (12). 07:35 „Neramūs ir triukšmin-
gi“ (8). 08:05 „Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys“ (5). 08:35 „Tomo ir Džerio 
nuotykiai“ (4). 09:00 KINO PUSRYČIAI 
Voverių maištas. 10:40 Piko valanda 2. 
N-7. 12:30 Nevykėlis. N-7. 14:15 Prieš pa-
kratant kojas. N-7. 16:10 Ne vienas ke-
lyje. 16:50 Teleloto. 18:00 Žinios. 18:55 
Sportas. 18:58 Orai. 19:00 Finalo ke-
tvertas. N-7. 21:00 2 ginklai. N14. 23:10 
Apgalvota žmogžudystė. N14. 01:35 
Labas rytas (kart.). N-7.

Pirmadienis, kovo 18 d. 
06:45 „Pragaro viešbutis“ (6) (kart.). 

N-7. 07:40 „Stoties policija“ (18) (kart.). 
N-7. 08:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(27) (kart.). N-7. 09:40 „Nepataisomi“ (13) 
(kart.). N-7. 10:40 „Kobra 11“ (2) (kart.). 
N-7. 11:40 „Ekstrasensų mūšis“ (13) 
(kart.). N-7. 13:55 „Stoties policija“ (19). 
N-7. 14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(28). N-7. 15:55 „Nepataisomi“ (14). N-7. 
17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (3). 
N-7. 18:30 „Mentalistas“ (27). N-7. 19:30 
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius“ (8). N-7. 20:25 „Tautos tarnas“ 
(17). N-7. 21:00 Sachara. N-7. 23:25 Pasilik 
(kart.). N14. 01:20 „Iliuzija“ (2) (kart.). N-7. 
02:10 „Kriminalinė Maskva“ (2) (kart.). 
N14. 02:55 „Įstatymas ir tvarka. Spe-
cialiųjų tyrimų skyrius“ (8) (kart.). N-7.

Antradienis, kovo 19 d. 
06:45 „Mentalistas“ (27) (kart.). 

N-7. 07:40 „Stoties policija“ (19) (kart.). 
N-7. 08:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(28) (kart.). N-7. 09:40 „Nepataisomi“ 
(14) (kart.). N-7. 10:40 „Kobra 11“ (3) 
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05:25. Svotai 6, 14. 06:15. Televitrina 
3. 06:30. Čipas ir Deilas skuba į pagal-
bą (kart.) 1, 155. 07:00. Transformeriai. 
Maskuotės meistrai 4, 423. 07:30. Ala-
dinas 1, 148. 08:00. Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą 1, 156. 08:30. Kempiniu-
kas Plačiakelnis 10, 206. 09:00. Virtu-
vės istorijos 9, 12. 09:30. Gardu Gardu 
7, 13. 10:00. Svajonių ūkis 5, 29. 10:30. 
Būk sveikas! 1, 8. 11:00. Kačių motina. 
12:55. Seni vilkai. 14:45. Simpsonai 29, 
20. 15:15. Ekstrasensų mūšis 18, 12. 
17:00. Raudonas kilimas 5, 12. 17:30. 
Namų idėja su IKEA 1, 4. 18:30. TV3 ži-
nios 82. 19:17. TV3 sportas 1. 19:22. TV3 
orai 82. 19:25. Eurojackpot 12. 19:30. 
Turtuolis vargšas 1, 5. 21:00. Ką žmo-
nės pasakys. 23:10. Džoja.

Sekmadienis, kovo 24 d. 
01:35. Ji – šnipė (kart.). 03:40. Ri-

čardas Liūtaširdis. Maištas (kart.). 05:25. 
Svotai 6, 15. 06:15. Televitrina 3. 06:30. 
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą (kart.) 
1, 156. 07:00. Transformeriai. Maskuo-
tės meistrai 4, 424. 07:30. Aladinas 1, 
149. 08:00. Čipas ir Deilas skuba į pa-
galbą 1, 157. 08:30. Mamyčių klubas 
21, 12. 09:00. Kulinarinis detektyvas 2, 
12. 09:30. Penkių žvaigždučių būstas 6, 
12. 10:00. Pasaulis pagal moteris 7, 12. 
10:30. Svajonių sodai 29. 11:30. Džiun-
glių karalius. 13:15. Gatvės šokiai. 15:20. 
Septyni varnai. 17:30. Visi mes žmonės 
2, 8. 18:30. TV3 žinios 83. 19:22. TV3 
sportas 1. 19:27. TV3 orai 83. 19:30. Lie-
tuvos talentai 6, 4. 22:00. Mechanikas: 
sugrįžimas.

Lrt
(kart.). N-7. 11:40 „Ekstrasensų mūšis“ (1) 
(kart.). N-7. 13:55 „Stoties policija“ (20). 
N-7. 14:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(29). N-7. 15:55 „Nepataisomi“ (15). N-7. 
17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (4). 
N-7. 18:30 „Mentalistas“ (28). N-7. 19:30 
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyri-
mų skyrius“ (9). N-7. 20:25 „Tautos tar-
nas“ (18). N-7. 21:00 Pinigų kalba. N14. 
22:55 Sachara (kart.). N-7. 01:15 „Juoda-
sis sąrašas“ (11). N-7. 02:00 „Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
(9) (kart.). N-7.

trečiadienis, kovo 20 d. 
06:45 „Mentalistas“ (28) (kart.). N-7. 

07:40 „Stoties policija“ (20) (kart.). N-7. 
08:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (29) 
(kart.). N-7. 09:40 „Nepataisomi“ (15) 
(kart.). N-7. 10:40 „Kobra 11“ (4) (kart.). 
N-7. 11:40 „Ekstrasensų mūšis“ (1). N-7. 
13:10 „Tautos tarnas“ (18) (kart.). N-7. 
13:45 „Stoties policija“ (21). N-7. 14:50 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (30). N-7. 
15:55 „Nepataisomi“ (16). N-7. 17:00 In-
fo diena. 17:30 „Kobra 11“ (5). N-7. 18:30 
„Mentalistas“ (29). N-7. 19:30 „Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
(10). N-7. 20:25 „Tautos tarnas“ (19). N-7. 
21:00 Akivaizdus ir tikras pavojus. N14. 
23:50 Pinigų kalba (kart.). N14. 01:35 
„Juodasis sąrašas“ (12). N-7. 02:20 „Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų sky-
rius“ (10) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, kovo 21 d. 
06:45 „Mentalistas“ (29) (kart.). N-7. 

07:40 „Stoties policija“ (21) (kart.). N-7. 
08:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (30) 
(kart.). N-7. 09:40 „Nepataisomi“ (16) 
(kart.). N-7. 10:40 „Kobra 11“ (5) (kart.). 
N-7. 11:40 „Ekstrasensų mūšis“ (2). N-7. 
13:45 „Stoties policija“ (22). N-7. 14:50 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (31). N-7. 
15:55 „Paskutinis faras“ (1). N-7. 17:00 In-
fo diena. 17:30 „Kobra 11“ (6). N-7. 18:30 
„Mentalistas“ (30). N-7. 19:30 „Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (11). 
N-7. 20:25 „Tautos tarnas“ (20). N-7. 21:00 
Mirties angelas. N14. 22:40 Akivaizdus ir 
tikras pavojus (kart.). N14. 01:20 „Juoda-
sis sąrašas“ (13). N-7. 02:05 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (11) 
(kart.). N-7.

Penktadienis, kovo 22 d. 
06:45 „Mentalistas“ (30) (kart.). N-7. 

07:40 „Stoties policija“ (22) (kart.). N-7. 
08:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (31) 
(kart.). N-7. 09:40 „Paskutinis faras“ (1) 
(kart.). N-7. 10:40 „Kobra 11“ (6) (kart.). 
N-7. 11:40 „Ekstrasensų mūšis“ (3). N-7. 
13:45 „Stoties policija“ (23). N-7. 14:50 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (32). N-7. 
15:55 „Paskutinis faras“ (2). N-7. 17:00 In-
fo diena. 17:30 „Kobra 11“ (7). N-7. 18:30 
„Mentalistas“ (31). N-7. 19:30 „Amerikie-
tiškos imtynės“ (10) (Wrestling - RAW). 
N-7. 20:30 „Amerikietiškos imtynės“ (10) 
(Wrestling - SmackDown). N-7. 21:30 Ki-
kboksininkas. Agresorius (Kickboxer 4: 
The Agressor). N14. 1994 m. Veiksmo 
filmas. JAV. Rež.: Albert Pyun. Vaid.: Ni-
cholas Guest, Michele Krasnoo, Sasha 
Mitchell. 23:20 Mirties angelas (kart.). 
N14. 01:00 „Juodasis sąrašas“ (14). N-7. 
01:45 „Lemtingi skambučiai“ (5) (kart.) 
(Murder Calls). N-7. 2017 m. Tiriamoji 
dokumentika. Australija.

Šeštadienis, kovo 23 d. 
07:00 „Vaikai šėlsta“ (10). 07:30 „Vai-

kai šėlsta“ (11). 08:00 „Vaikai šėlsta“ (12). 
08:29 „Top Shop“ televitrina. 08:45 Svei-
katos ABC televitrina. 09:00 Lietuvos ga-
liūnų komandinis čempionatas. 10:00 
„Nutrūkę nuo grandinės“ (33). 10:30 „Iš 
visų jėgų“ (11). N-7. 11:00 „Būk ekstrema-
las“ (11). N-7. 11:30 „Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi“ (2). N-7. 12:40 „Džino viešna-
gė Italijoje“ (1). 13:10 „Džino viešnagė 
Italijoje“ (2). 13:40 „Ekstrasensų mūšis“ 
(2). N-7. 15:55 „Lemtingi skambučiai“ 
(6). N-7. 17:00 Betsafe–LKL. Skycop - 
Rytas. 19:30 Mes vieno kraujo. 22:10 
MANO HEROJUS Misija „Neįmanoma“. 
N-7. 00:25 AŠTRUS KINAS Kaulinis to-
mahaukas. N14. 02:45 „Juodasis sąra-
šas“ (13) (kart.). N-7. 03:30 „Juodasis są-
rašas“ (14) (kart.). N-7.

Sekmadienis, kovo 24 d. 
06:30 Lietuvos galiūnų komandi-

nis čempionatas (kart.). 07:30 „Iš visų 
jėgų“ (11) (kart.). N-7. 08:00 „Būk ekstre-
malas“ (11) (kart.). N-7. 08:30 Tauro ragas. 
N-7. 09:00 Sveikatos kodas. 09:30 Svei-
katos kodas televitrina. 10:00 „Nutrūkę 
nuo grandinės“ (34). 10:30 „Iš visų jėgų“ 
(12). N-7. 11:00 „Būk ekstremalas“ (12). 
N-7. 11:30 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“ 
(3). N-7. 12:35 „Džino viešnagė Italijoje“ 
(3). 13:05 „Džino viešnagė Italijoje“ (4). 
13:35 „Ekstrasensų mūšis“ (3). N-7. 16:00 
„Nusikaltimų miestas“ (1). N-7. 16:30 Če-
pas meta. N-7. Realybės šou 17:00 Bet-
safe–LKL. Šiauliai - Žalgiris. 19:30 „Žiur-
kių medžiotojas“ (3). N-7. 20:35 „Žiurkių 
medžiotojas“ (4). N-7. 21:30 „Iliuzija“ (3). 
N-7. 22:30 „Kriminalinė Maskva“ (3). N14. 
23:30 Kikboksininkas. Agresorius. N14. 
01:15 Kaulinis tomahaukas (kart.). N14.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Istorija, sukrėtusi visą Lietu-
vą, nuskambėjo praėjusių metų 
pradžioje: sausį Alksnėnų kaime 
(Plungės r.) su policijos, medi-
kų ir seniūnijos pagalba neįgalus 
A. E. buvo išvaduotas iš mamos 
Z. S. E. (gim. 1937 m.) „globos“. 
Garbingo amžiaus moteris nie-
ko neįsileisdavo į namus ir sa-
vais būdais gydė užrakintą sūnų. 
Vyras buvo pradėjęs pūti gyvas.

Kuomet alksnėniškis pate-
ko į medikų globą, pašiurpo net 
visko matę gydytojai: vyro vei-
do tiesiog nebebuvo – visi audi-
niai buvo supuvę ir suirę, žmo-
gus buvo be nosies, žandų, akių, 
o žandikauliai ir dantys – atviri. 
Ligoninėje atsidūręs A. E. buvo 
patalpintas į vienutę, jam teik-
ta medicininė ir socialinė pagal-
ba. Vyrui nustatytas odos vėžys.

Vėliau vyras buvo įkurdin-
tas Palaikomojo gydymo ir slau-
gos skyriuje. Jo vedėja Eugeni-
ja Gaudiešienė pasakojo, kad 
A. E. ir pas juos gyvena vienu-
tėje, jo žaizdos jau apsitraukė. 
Vyras daug valgydavo, vaikščio-
davo po palatą, vis prašėsi namo 
ir dažnai žiūrėdavo į veidrodį, 
nors nieko nematė. Dėl onko-
loginės ligos jam buvo taikyta 
cheminė terapija – skirtos table-

tės. Kiekvieną savaitę jį lankiusi 
mama taip pat vis norėjo sūnų 
vežtis namo.

Kol A. E. buvo medikų glo-
boje, jo mamos Z. S. E. atžvilgiu 
buvo pradėtas ikiteisminis tyri-
mas dėl to, jog būdama paskirta 
sūnaus globėja (nuo 1992 metų), 
juo nesirūpino, paliko be pagal-
bos, kai grėsė pavojus gyvybei. 
Atlikus teismo psichiatrijos eks-
pertizę, nustatyta, kad įtariamo-
ji supranta savo veiksmus ir už 
juos gali atsakyti. Byla buvo nu-
traukta įtariamajai susitaikius su 
Plungės rajono savivaldybe, tiks-
liau – su Socialinės paramos sky-
riaus vedėja Genovaite Vasyliene, 
kuri buvo paskirta vyro globėja. 
Vasarą A. E. iš ligoninės išvy-
ko namo. 

Plungės apylinkės teismas 
jam paskyrė naują globėją – Sto-
naičių socialinės globos namus. 
Šiuo metu laukiama siuntimo 
iš Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos. Tik neaišku, ar 
A. E. ten norės važiuoti. Dabar 
jam yra teikiamos paslaugos na-
muose – lanko ir socialinė dar-
buotoja, ir medicinos slaugytoja. 
Tiesa, Z. S. E. kartais į namus 
ateinančių žmonių vėl neįsilei-
džia – tik pasišneka prie durų.

Žmogus be veido ruošiamas 
į globos įstaigą

„Plungės žiniose“ – Linos Motužienės straipsnis apie ypatingą 
atvejį Plungės rajone. 

Dėl šokių ištiko lengvas 
šokas – juos pakvietė į 

Vienos pokylį

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Austrai Marija Naber (22 
metų) ir Simonas Kuvreris 
(24 metų) šio vasario niekada 
nepamirš. Visą mėnesį mo-
kėsi šokti valsą, kasdien po 5 
valandas, be poilsio dienų. O 
vasario 28osios vėlų vaka-
rą juos nuvežė (na, ne karieta, 
bet labai gražus automobilis) į 
Operos teatrą. Ką jie ten vei-
kė, su kuo bendravo, liks vi-
sam gyvenimui kaip pats mie-
liausias prisiminimas.

Ne naujokai šokių 
pasaulyje, bet...

Marija ir Simonas abu turi 
Dauno sindromą ir didelę ais-
trą šokiams. „Aš nuo 2001 metų 
dalyvauju asociacijos „Man vis-
kas gerai“ (vok. „Ich bin O.K.“) 
veikloje, – pasakoja Simonas. – 
Asociacijos tikslas – aktyvus ir 
lygiateisis žmonių su negalia da-
lyvavimas socialiniame ir kul-
tūriniame gyvenime. Ten šoka 
visi – sėdintys ratukuose, turin-
tys proto negalią ir visai sveiki 
žmonės. Kuriame visokius per-
formansus su šokiais. Parodo-
me juos per įvairias iškilmingas 
ceremonijas, šokių festivalius. 
Man labiausiai patinka hip ho-
pas, modernus ir standartinis. 
Marija irgi aktyvi šokėja.“

„Man viskas gerai“ nariai 
sukūrė šokių kompoziciją „Ne-
meilė“, pasakojančią apie pabė-
gėlių problemas Europoje. Ma-
rija ir Simonas, kaip ir kiti šo-
kėjai, jau spėjo pamatyti pasau-
lio, sukaupė nemažai koncerti-
nės patirties. Žiūrovai jų tikrai 
nebegąsdina. Ar gali būti tokių 
iššūkių, kurie nustebintų? Taip, 
net labai nustebino – juos pa-
kvietė į Vienos pokylį.

Taip nutinka kartą 
gyvenime

Vienos pokylis? Baltos suk
nios, frakai, orkestras groja 
Štrausą... Dauno sindromą tu-
rintiems jaunuoliams visa tai – 
kitas, svetimas gyvenimas. Ne-
gi jie tai patirs? Kartu su kitais 
debiutantais šoks valsą?

Prasidėjo treniruotės. Kas-
dieninės, intensyvios. Šokių 
mokytojai Marija ir Kristo-
fas Santneris turėjo kantrybės 
tiek, kiek reikėjo. Kelias pamo-
kas jaunuoliams pravedė pui-

kūs specialistai iš Aukštutinės 
Austrijos klasikinių šokių mo-
kyklos. Reikėjo mokytis ne tik 
žingsnelių, teisingos laikysenos, 
bet ir... šypsotis. Dar – kultūrin-
gai kalbėtis, juk pokylyje bus la-
bai garbingų svečių, būrys žur-
nalistų, negali žinoti, kas už-
kalbins.

Vieną dieną važiavo repe-
tuoti į Operos teatrą. Tokia tarsi 
generalinė repeticija. Dar ne su 
pačiais geriausiais drabužiais, bet 
vis tiek buvo nurodyta: mergina 
rengiasi baltą palaidinę, juodą si-
joną iki kelių, vaikinas – kostiu-
mą, baltus marškinius. Toji re-
peticija ne nuramino, bet dar la-
biau išgąsdino. Debiutantų val-
sas buvo pakoreguotas, papildy-
tas nauju judesiu. Vaikinas sui-
ma merginą už liemens ir juodu 
porą kartų apsisuka... Lengva 
pasakyti... Į repeticiją sugužė-
jo ir žurnalistų, kurie domėjosi 
visomis smulkmenomis bei ne-
sėkmėmis. Marija sakė Simonui: 
„Svarbiausia – susikoncentruoti 
ir į nieką nekreipti dėmesio. Iš-
tiesi galvą ir šypsaisi.“

Sena, puiki tradicija
Vienoje nuo rudens iki pa-

vasario įvyksta apie 400 įvai-
raus stiliaus pokylių, daugiau-
sia – sausį ir vasarį. Svarbiau-
si pokyliai Vienos operos teatre 
rengiami nuo 1935 metų. Žiūro-
vų kėdės išnešamos, salę papuo-
šia tūkstančiai rožių. Apie 500 

teat ro darbuotojų rūpinasi, kad 
pokylis būtų nepriekaištingas, 
viską sustyguoja iki smulkmenų.

Pokylį pradeda šimtai debiu-
tantų, tiksliau – 144 poros. Šie-
met tarp jų buvo Marija ir Simo-
nas, jie tapo populiariausia po-
kylio pora. Kol susirinko svečiai, 
juodu, kaip ir kiti, fotografavo-
si, gėrė šampaną, klausėsi Anos 
Netrebko ir jos sutuoktinio Jo-
sifo Eivazovo arijų. Tuomet pa-
sirodė baleto artistai, pauzė, pa-
galiau – valsas. Šokis tęsėsi vos 
4 minutes, tačiau visi 288 de-
biutantai jautėsi lyg danguje. Į 
juos iš ložių žiūrėjo nepaprastai 
svarbūs asmenys.

„Tegu šoka profesionalai“
Mariją ir Simoną į savo lo-

žę pakvietė Austrijos kancle-
ris Sebastianas Kurcas. Politi-
kas kitiems svečiams sakė, kad 
pats šokti nesiruošia, nes ant 
parketo jaučiasi netvirtai. „Te-
gu šoka profesionalai“, – link-
telėjo į Marijos ir Simono pusę. 
Simonas pareiškė, kad galėtų 
pamokyti kanclerį šokti... Ma-
rija visiems prisipažino, kad ji 
dar mielai grįžtų į salę pašokti. 
O gal norėjo, kad kuo daugiau 
žmonių pamatytų jos plaukuo-
se diademą.

Juodu dar pabendravo ir su 
Austrijos prezidentu Aleksan-
deriu Van der Belen, visi nusi-
fotografavo. Prezidentas įdėjo 
nuotrauką į savo paskyrą socia-
liniame tinkle ir parašė: „Puikus 
pasirodymas! Šie jaunuoliai su-
teikė pokyliui ypatingumo: in-
kliuzija šoko ranka rankon su 
tradicija.“ Šimtai komentatorių 
atsiliepė į šį postą.

„Ačiū, kad suteikėte šiam 
pokyliui žmoniškumo. Ši po-
ra tokia autentiška ir nuoširdi.“

„Nesitikėjau tokio pozityvu-
mo iš pokylio Operoje“.

„Tikrai gražus gestas ir toks 
svarbus. Mes kartu!“

„Nuotrauka kupina džiaugs-
mo, šilumos ir tolerancijos. 
Ačiū.“

„Teigiama žinutė! Šiltas 
spindesys. Tokie gražūs žmo-
nės.“

Pagal užsienio spaudą parengė 
brigita baLiKiENė

Esu visiškos negalios žmogus. 
Be sąnarių ir kitokių bėdų, tu-
riu visą „buketėlį“ kardiologinių 
problemų: lėtinis prieširdžių vir-
pėjimas, hipertenzinėaritminė 
kardiopatija, stuburo osteochon-
drozė, padidėjęs kraujospūdis, 
giliųjų venų trombozė... Pasak 
sveikatos apsaugos ministro, ser-
gant šiomis ligomis vietoj var-
farino (skystina kraują) reikėtų 
vartoti antitrombozinius vais-
tus Apixabanum, Dabigatramum 
ir Rivaroxabanum. Vartojant vie-
ną iš jų, nereikia nuolatos tikrin-
ti kraujo krešamumo. Gulinčiam 
lovoje tą padaryti yra dvi gali-
mybės: arba tave turi nuvežti į 
polikliniką, arba pas tave turi at-
važiuoti laborantė. Abiem atve-
jais – daug nepatogumų.

Visi mano duomenys tiko 
minėtų vaistų skyrimo reika-
lavimus, buvau nugabentas pas 
šeimos gydytoją, kurios nuomo-
ne, man tikrai galėtų būti taiko-
mi šie vaistai, tik reikėtų, kad sa-
vo nuomonę pasakytų ir kardio-
logas. Sulaukiau eilės, vėl buvau 
nugabentas pas Santaros kardio-
logus ir man pasakė, kad viskas 
tikrai atitinka įstatymo reikala-
vimus, tik dar reikia šešetą kartų 
kas mėnesį pasitikrinti krešamu-
mą, užfiksuoti jo svyravimus... 
Vartojant vaistus nuo kitų ligų, 
svyravimų gausu, bet pusme-
tinės kelionės pas laborantą ar 
nuolatiniai skambučiai šeimos 
gydytojai man atrodo pertekli-

nis dalykas. Paklausiau gydyto-
jos: jei turėčiau pinigų, ar man 
išrašytų paprastą receptą ir gal 
nuo rytdienos jau galėčiau mi-
nimus vaistus vartoti. Pasirodo, 
galėčiau, tik visa bėda, kad vals-
tybė „neturi pinigų“ ir šį vaistą 
skiria tik retomis išimtimis. Ką 
gi, jau ne pirmą kartą pensinin-
kai padeda taupyti.

Jau daug kartų gyvenime 
patyriau – daug lemia žmogaus 
amžius. Senas ir neįgalus prak-
tiškai neturi jokių šansų sulaukti 
tinkamos pagalbos, nors medici-
nos paskirtis – padėti daug ken-
čiančiam, nepaisant jo amžiaus, 
tikėjimo, rasės ir t. t. O jeigu jau 
pas mus nusistovėjusi necivi-
lizuota „nereikalingų žmonių“ 
praktika, mieli medikai, priim-
kite eutanazijos įstatymą ir ne-
leiskite žmonėms kankintis.

Apie eutanazijos įstatymą 
užsiminiau ne dėl pagąsdinimo. 
Kai dar dirbau su neįgaliaisiais 
ir bendravau su maltiečių sriu-
bos laukiančiais, ne kartą girdė-
jau, kad Dievulis juos užmiršo. 

Užbaigsiu tuo, nuo ko ir pra-
dėjau: daugelis žmonių, didžią-
ją dalį dienos gulintys lovoje, ir-
gi turi kardiologinių problemų. 
Manau, kad ir jie, kaip dabar 
aš, mažai turi galimybių dažnai 
tik rintis kraujo krešumą. Taip ir 
gyvensime, kol kažkoks trom-
bas galutinai užkimš kokią nors 
kraujagyslę. Ir kas nors pasakys: 
„Dievas išgirdo jų prašymus.“

Apie „slaptas eutanazijas“
Jonas Mačiukevičius portale www.bernardinai.lt dalijasi savo 
mintimis apie vaistus. Siūlome paskaityti straipsnio ištraukas. 

Asociacijoje „Man viskas gerai“ šoka visi – sėdintys ratukuose, turintys proto 
negalią ir visai sveiki žmonės.

Mariją ir Simoną į savo ložę pakvietė Austrijos kancleris Sebastianas Kurcas.
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JAV ambasadoje – 
vektorinės tapybos 

darbų parodos-
aukciono sėkmė 

Integracijos keliu

  
 

  
   

 

Konkursas

Pasakėčia apie muses
Skrenda musės kaip nesavos: 
Viena ką tik kailin gavus, 
O kita – tikra vikruolė – 
Klausinėti ėmė uoliai:

– Ko šnirpšti čia išsigandus? 
– Jis mane užmušti bando! 
– Na tai kas? Gal jis tau plojo, 
Kad aplink gražiai skrajojai?

– Koks gyvenimas siaubingas! 
Visi kerta, kas netingi, 
Vaikosi po visą butą, 
Lyg kitų darbų nebūtų.

– Nebeverk, nurimk, mieloji! 
Aš skrendu – visi man ploja, 
Stebi, kaip aukštyn aš kylu... 
Girdžiu žavesį nebylų.

Kai darau kilputę mažą, 
Nutrūktgalvišką viražą – 
Žavisi net atsistoję 
Ir audringai, garsiai ploja!

– Kvaile, tave nugalabys! 
– Nori man paspausti „Labas“! 
– Jie juk bjaurisi, nemyli... 
– Tai tada sėdėki tyliai

Ir dejuok, kad nelaiminga. 
– Šį gyvenimą siaubingą 
Reikia vieną kartą baigti...
– Ei, nurimk, nustok čia svaigti!

Mokam vaikščioti, skraidyti, 
Mirties kilpą, staigų krytį... 
– Aplink – smarvė... 
– Žydi gėlės! 
– Nuoskaudos, aitrus kartėlis...

Musės zvimbė, triukšmą darė 
Ir, labai įsismarkavę, 
Nepamatė, kaip pakilo 
Laikraštis. Viena nutilo.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aš jums pabaigai – moralą: 
Vieni išmatose malas, 
Kiti uosto gėlių žiedus, 
Nektaru gaiviausiu rėdos.

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

Parodos autoriai ir jų vadovas Valdas Kančauskas su Prezidentu Valdu 
Adamkumi ir JAV ambasadore Anne Hall.

JAV ambasadorė Anne Hall kartu su Prezidentu Valdu Adamkumi apžiūri 
kelmiškių parodą.

Šito rankos paspaudimo jaunasis kūrėjas ilgai nepamirš.

Parodos atidaryme dalyva-
vo JAV ambasadorė Lietuvoje 
Anne Hall, Prezidentas Valdas 
Adamkus, „Neregėtos Lietuvos“ 
fotografijų albumų autorius, fo-
tografas, visuomenininkas Ma-
rius Jovaiša, Kelmės rajono savi-
valdybės administracijos direk-
toriaus pavaduotoja Danutė Lai-
vienė, kelmiškis jaunųjų meni-
ninkų rėmėjas verslininkas, ra-
jono savivaldybės tarybos narys 
Petras Račkauskas, beveik visa 
JAV Lietuvoje bendruomenė bei 
tapybos kūrinių autoriai: Deivi-
das, Saulius, Eglė, Viltė, Ugnė. 
Jie mokosi Kelmės specialiojo-
je mokykloje ir Kelmės „Kra-
žantės“ progimnazijoje. Paro-
dos atidaryme buvo pristatyti 7 
nauji, dar niekur neviešinti bū-
relio mokinių vektorinės tapy-
bos darbai. 

Po gražios ir prasmingos 
paro dos atidarymo šventės įvy-
ko eksponuojamų kūrinių auk-
cionas, kuriame dalyvavo visa 
JAV ambasados Vilniuje bend
ruomenė. Buvo nupirkta net 16 
kūrinių iš 20. Surinktas lėšas 
numatoma skirti darbų autorių 
ekskursijai į kaimyninę Lat viją 
ir dviem kelialapiams į vasaros 
poilsio ir sporto stovyklą prie 
Baltijos jūros Klaipėdoje įsigyti. 

JAV ambasada Lietuvoje kel-
miškių autorių kūrybinius pa-
siekimus įvertino ne atsitikti-
nai. Praėjusį rudenį JAV am-
basados patarėja žmogaus teisių 
klausimais Shai Moore ir am-
basados politikos ir ekonomikos 
specialistė Giedra Demereckie-
nė buvo specialiai atvykusios į 
V. Kančausko organizuotą ra-
joninį „Laimės aitvarų dienos“ 

renginį, skirtą specialiųjų porei-
kių vaikų kūrybiniams gebėji-
mams puoselėti. 

Kelmiškių projektų svar-
bą atspindi ir žmonių reakcijos 
parodose, LR Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės dėmesys (jai įteik-
tas negalią turinčių vaikų vekto-
rinės tapybos darbas), žiniasklai-
dos parama ir viešinimas, verslo 
atstovų, visuomenininkų dėme-
sys, Vadovybės apsaugos depar-
tamento leidimas pakelti vaikų 
piešinį į dangų per Popiežiaus 
vizitą Kaune ir Vilniuje matant 
daugiau kaip 100 tūkst. žmo-
nių iš visos Lietuvos ir užsienio. 
Per daugiau kaip metus sureng-
tos 9 parodos. Kūriniai ekspo-
nuoti įvairiose prestižinėse Vil-
niaus miesto erdvėse: Švietimo 
ir mokslo, Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijose, Vilniaus 
miesto savivaldybėje, Medinin-
kų pilyje, Vilniaus universiteto 

Tarptautinėje verslo mokyklo-
je, Bernardinų bažnyčioje, Na-
cionalinėje M. Mažvydo biblio-
tekoje, Santaros klinikose ir t. t. 

Jau derinama nauja vaikų kū-
rinių paroda Kauno „Žalgirio“ 
arenoje vyksiančiame Lietuvos 
tautinio olompinio komiteto or-
ganizuojame ,,Olimpinio švieti-
mo forume“, kuriame dalyvaus 
beveik 600 švietimo ir olimpi-
nio judėjimo atstovų. Per rengi-
nį „Žalgirio“ arenoje planuoja-
ma pakabinti unikaliuosius, net 
70 kvadratinių metrų dydžio, 
vaikų piešinius – Laimės aitva-
rus, perkeltus ant specialaus šil-
kinio vėliavinio audinio.

Projektais ir parodomis ne-
formalaus vaikų švietimo būre-
lio vadovas, Kelmės specialiosios 
mokyklos mokytojas siekia ska-
tinti ypatingų vaikų integraciją į 
visuomenę, atverti jiems vartus į 
pasaulį bei padėti save realizuoti, 
tuo pačiu skatinti skaitmeninės 
kultūros vystymą edukaciniams 
bei kūrybinių industrijų plėtros 
tikslams, kartu plėtojant visuo-
menės informacinę kompetenci-
ją bei skatinant visuomenę siek-
ti naujų žinių ir jų pritaikymo 
galimybių. Tačiau pagrindinis 
V. Kančausko, kaip visuomeni-
ninko, tikslas – pasakyti visuo-
menei, kad šie nepakartojami 
vaikai gali labai daug. Nepaisant 
negalios, jie – svarbūs, reikalin-
gi, geba kurti pridėtinę vertę.

„bičiulystės“ inf.
JAV ambasados Lietuvoje nuotr. 

Vektorinės tapybos ir fotogra-
fijos pagrindų neformalaus 
vaikų švietimo būrelio vado-
vo, socialinių projektų auto-
riaus, vyresniojo specialiojo 
pedagogo, laisvojo mokytojo 
Valdo Kančausko ir JAV am-
basados Lietuvoje bendruo-
menės pastangomis ypatingų 
autorių kūrybinis kelias at-
vedė ir į Jungtinių Amerikos 
Valstijų ambasadą Lietuvo-
je. Ambasadoje pristatyta 20 
Lietuvą nustebinusių vektori-
nės tapybos darbų. 

Prie kūrybos šaltinio

Kurie nuolat aplink zyzia, 
Kailin gauna greit įgrisę, 
Kiti skraido kaip ereliai 
Ir atrodo nerealiai.

Ei, gyviau! Pasaulis mielas! 
Žydintys laukai ir pievos... 
Inkščiančiam pasaulis – juodas, 
O jis pats – tarsi akuotas.

Nuotaikingi džiaugias, skraido,
Šypsena tikra ant veido... 
Jie gyvenimą brangina
 Ir gurkšnoja tarsi vyną. 

Gyvenkime šiandien
PRAEITY nebereikia kapstytis, 
Nes pakeisti ten nieko negalim! 
Nebebuvo dienos vienalytės, 
O ir nuopelnų trūko medaliams.

Sukam galvą, KAS BUS, ko tikėtis: 
Žengti žingsnį ar susilaikyti,
Ar išvengsim sviestos į mus ieties, 
Ar skandins kliūtys plaukiančią 

lytį?..

Kam svarstyti? Bus taip, kaip bus 
lemta. 

Kadais šliaužę, pakyla drugeliai. 
Turim šulinį dar neišsemtą – 
Reiškia, visko YRA ligi valiai.

„Kad galėčiau...“, „Jei leistų...“ – 
kiek kartų 

Graužėmės ir sau keistis žadėjom. 
Nepakeisim. Ties Viešpaties vartais 
Mes ataskaitą duosim Kūrėjui.

Džiaukimės tuo, ką ŠIANDIEN 
mums skiria, 

Prie ko limpa ir žvilgsnis, ir rankos. 
Didžią netektį, skurdą patyrę, 
Kruopa džiaugiasi lyg radę banką.

Net jei bėdos į kampą įspeistų, 
Jos taip pat juk nėra visagalės! 
Ne vienutės mes žmonės, o miesto! 
Džiaugtis priežastys būna banalios. 

Danutė rusECKaJa
Vilnius

Stanislavos Juozapaitytės nuotr., Panevėžys


