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Sostinėje surengtose protesto eitynėse 
reikalauta lygių galimybių

Negalią turinčius žmones pažinsime 
tik tada, jei daugiau būsime kartu 

(nukelta į 5 psl.)

(nukelta į 5 psl.)

Integracijos keliu

Gegužės 5-oji Europoje mi-
nima kaip Savarankiško gy-
venimo diena. Neįgaliųjų or-
ganizacijų iniciatyva šią die-
ną dėmesį į savarankiškai 
gyventi trukdančias kliū-
tis stengiamasi atkreipti ir 
Lietuvoje. Šiemet asociacija 
„Savarankiškas gyvenimas“ 
Vilniuje surengė protesto ei-
tynes, kuriose nuo Kudirkos 
aikštės iki Seimo žygiavo po-
ra šimtų neįgaliųjų, jų arti-
mųjų, savanorių. 

Tolerancijos link

Lietuvos neįgalios organiza-
cijų forumas pradėjo infor-
macinę kampaniją „Dau-
giau pažinimo, mažiau su-
trikimo“. Jos pradžia tapo 
kartu su Švedijos ambasada 
surengta diskusija „Kaip nu-
imti įtampą nuo negalios?“ 

Vis dar šalinamės negalią 
turinčio žmogaus

Lietuvos negalios organiza-
cijų forumo (LNF) prezidentė 
Dovilė Juodkaitė, Nacionalinėje 
dailės galerijoje Vilniuje pristaty-
dama kampaniją „Daugiau paži-
nimo, mažiau sutrikimo“ pabrė-
žė, kad negalią turintiems žmo-
nėms įsilieti į visuomenę truk-
do kliūtys ne tik aplinkoje, bet 
ir mūsų galvose – vis dar mato-
me sutrikimą, o ne žmogų, o tai 
trukdo lygiavertiškai bendrauti. 
Jos teigimu, tokių kampanijų la-
bai reikia – dar dažnai sutrinka-
me pamatę negalią turintį žmo-
gų, šalinamės jo. 

„Dėl to kalta izoliacinė po-
litika, kurioje daugelį metų gy-
venome“, – sako D. Juodkaitė, 
kviesdama pasikalbėti apie tai, 
kaip išvengti nejaukių situacijų 
susidūrus su negalią turinčiais 
žmonėmis.

Tradiciškai jau ne pirmus me-
tus prie Savarankiško gyvenimo 
dienai skirtų LNF akcijų prisi-

jungia ir Švedijos ambasada. Per-
nai buvo pristatyti filmukai apie 
prieinamą miestą. Šiemet sukur-
ti vaizdo klipai apie negalios eti-
ketą, apie tai, kaip bendrauti su 
skirtingų negalių turinčiais žmo-
nėmis. Šias iniciatyvas pasveiki-
no Švedijos ambasadorė Lietu-
voje Maria Christina Lundqvist.

Keturiuose informaciniuo-
se filmukuose, kuriuos režisa-
vo Eimantas Belickas, nusifil-
mavo skirtingų negalių turin-
tys žmonės. Juos kalbino žino-
mi LRT televizijos laidų vedėjai 
Eglė Daugėlaitė, Deividas Jur-
sevičius, Nomeda Marčėnaitė, 
portalo www.lrt.lt vyriausiasis 
redaktorius Mindaugas Jackevi-
čius. Šiuos filmukus jau galima 
pamatyti per LRT televiziją, jie 
transliuojami ir per LTR radiją. 

LRT generalinė direktorė 
Monika Garbačiauskaitė-Bud-
rienė pasidžiaugė, kad būtent 
ši televizija tapo informacinės 
kampanijos „Daugiau pažini-
mo, mažiau sutrikimo“ partne-
re. Jos teigimu, LRT vis daugiau 
atsiranda įvairių poreikių žmo-
nėms pritaikytų laidų. Ši televi-
zija pirmoji pradėjo taikyti gar-
sinio vaizdavimo metodą. „Ten-
ka tik apgailestauti, kad žmonių 

su negalia interesai ilgai nepate-
ko tarp prioritetų“, – sakė LRT 
generalinė direktorė. Ji patiki-
no, kad LRT kelia sau tikslą tap-
ti visos Lietuvos žmonių trans-
liuotoju. Turinio pritaikymas vis 
labiau suprantamas ne kaip pa-
slauga, o kaip pareiga.

Reikia daugiau būti kartu
Žurnalisto Pauliaus Gritėno 

kalbinami diskusijos dalyviai 
svarstė apie tai, kas galėtų pa-
dėti išsklaidyti įtampą, kylančią 

sutikus negalią turintį žmogų. 
Palaimintojo Teofiliaus Ma-

tulionio gimnazijos direktorė 
Violeta Ališauskienė papasakojo, 
kad jos vadovaujamoje mokyklo-
je mokosi 96 įvairių specialiųjų 
poreikių turintys vaikai, tai yra 
16 proc. visų mokyklos mokslei-
vių. Direktorės teigimu, vaikas 
kitą vaiką priima labai natūraliai, 
todėl problemų jiems bendrau-
jant nekyla. Žinoma, pasitaiko, 
kad pasišaipo vieni iš kitų arba 
paklausia, kodėl jų bendraklasis 

nevaikšto ar neturi rankos. Labai 
svarbu, kad mokytojas tinkamai 
paaiškintų. V. Ališauskienės tei-
gimu, negalią turintys vaikai yra 
tokie patys, kaip visi – jie nori ir 
išdykauti, ir žaisti, tik mes į juos 
žiūrime kaip į kitokius. Direk-
torė papasakojo situaciją – kar-
tą gerai besimokančius vaikus 
vežė į ekskursiją į Latviją. Kar-
tu buvo ir negalią turinčių vai-
kų. Lankantis muziejuje, kuria-
me buvo daug prabangių daiktų, 

Apie savo teises reikia 
kalbėti drąsiai

Protesto eitynės daugiau nei 
prieš metus įsikūrusiai asocia-
cijai „Savarankiškas gyveni-
mas“ buvo rimtas išbandymas. 
Asocia cijos prezidentas Ričar-
das Dubickas neslepia: neįgalių-
jų problemų, kurias reikia neati-
dėliotinai spręsti, susikaupę dau-
gybė. Ne veltui viena pagrindi-
nių eitynių priežasčių organiza-
toriai įvardijo tai, kad Lietuvoje 
vis dar neįgyvendinamos Jung-

tinių Tautų neįgaliųjų teisių kon-
vencijos nuostatos. Susitikti ir 
tai išdėstyti sveikatos apsaugos, 
socialinės apsaugos ir darbo, ki-
tiems ministrams beveik neįma-
noma – jie arba labai užimti, ar-
ba atsiranda kitų kliūčių, dėl ku-

rių atšaukiami net jau suplanuoti 
pokalbiai. Todėl, norint atkreip-
ti ne tik politikų, bet ir visos vi-
suomenės dėmesį, buvo nuspręs-
ta surengti ne įprastas, o protes-
to eitynes. 

Asociacija „Savarankiškas 

gyvenimas“ kvietimus jose da-
lyvauti išsiuntė visiems Seimo 
nariams, ministerijoms, savival-
dybėms ir jų merams, neįgaliųjų 
organizacijoms. „Neįgaliesiems 
kylančios problemos apima vi-
sas gyvenimo sritis, todėl norė-

jome, kad jas išgirstų ir padėtų 
spręsti įvairių sričių valstybės, 
savivaldybių pareigūnai, – sa-
ko R. Dubickas. – Deja, supra-
timo ir palaikymo nesulaukė-
me. Eitynėse dalyvavo vos ke-
letas politikų, kurie ir anksčiau 
buvo neabejingi neįgaliųjų rū-
pesčiams. Daugelį tikriausiai iš-
gąsdino, kad rengiamos būtent 
protesto eitynės. Išgirdome, kad 
savivaldybėse neįgaliųjų organi-
zacijos netgi sulaukė perspėjimų, 
jog sutikusios dalyvauti eitynėse 
gali netekti rėmimo.“ Asociaci-
jos „Savarankiškas gyvenimas“ 
prezidentas prasitaria ir pats su-
laukęs užuominų, kad jų ren-
giamos protesto eitynės – vos 
ne valstybės pamatų griovimas.

Vis dėlto šeštadienio rytą į 
Kudirkos aikštę sostinėje apie 
200 susirinkusių neįgaliųjų, jų 
artimųjų ir savanorių taip nema-
nė. Jų įsitikinimu, apie savo tei-
ses reikia kalbėti drąsiai ir atvirai. 

Vilniuje surengtose protesto eitynėse „Laimė GALĖTI“ dalyvavo įvairią negalią turintys žmonės.

Diskusijoje „Kaip nuimti įtampą nuo negalios?“ kalbėta apie tai, kaip bendrauti su skirtingų negalių turinčiais žmonėmis. 
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Susirinkime – ir praėjusių, 
ir šių metų aktualijos

Vilkaviškis:

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

�� Šilutės rajono neįgaliųjų drau-
gijos narė Aldona Petkienė „Bi-
čiulystei“ papasakojo apie smagią 
ataskaitinę popietę. 

Šilutės rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Laima Mi-
cienė, kaip ir kasmet, pavasarį 
bundant gamtai, prabudina ir 
visus rajono neįgaliuosius, su-
kviečia juos išklausyti ataskai-
tos apie praeitų metų nuveiktus 
darbus. Šiemet susirinkimas su-
tapo su linksma pavasario šven-
te – Mamos dienos išvakarėmis. 
Gausus būrys bičiulių iš Šilutės, 
Gardamo, Katyčių, Vainuto rin-
kosi prisiminti, kur visi viena-
me būryje keliavo, ilsėjosi, pra-
mogavo. 

Draugijos pirmininkė L. Mi-
cienė išvardijo per 2018 metus 
teiktas paslaugas įgyvendinant 
Socialinės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems bendruome-
nėje projektą, pirminė sureng-
tas šventes, keliones. Ji dėkojo 
draugijos darbuotojams už gerai 
atliekamus pavestus darbus, pa-
dalinių pirmininkams ir visiems 
nariams – už aktyvų dalyvavi-
mą draugijos veikloje. Finansi-
nę ataskaitą pateikė buhalterė 
Vaida Paškauskienė, perskaity-
tas ir revizijos komisijos patikri-
nimo aktas. Draugijos darbus už 
2018 metus jos nariai vienbalsiai 
įvertino gerai, neaiškumų nekilo. 

Pirmą kartą draugijos pirmi-
ninkė pristatė savo darbus – 16 
ant drobės pieštų paveikslų. Ge-
ros nuotaikos pliūpsnį, kaip vi-

sada, patyrėme žiūrėdami hu-
moro grupės „Botagėlis“ vaiz-
delį „Močiutės greitieji kredi-
tai“. Nuoširdžiai dėkojame vai-
dintojams Renatai Rutienei, Li-
lijai Žąsytienei, Irmai Reikertie-
nei, Sauliui Ivanauskui, Stasiui 
Tunilai. Jie vaizdingai parodė, 
kad mamyčių ir močiučių meilė 
savo vaikams, anūkams nieka-
da nesibaigia. Kokia popietė be 
smagių saviškių moterų ansam-
blio „Šilainė“ linksmų dainų ir 
kapelos „Šilo aidai“ (vadovas 
Antanas Kmita) atliekamų kūri-
nių. Draugijos sveikuolių užim-
tumo būrelio „Mėta“ nariai savo 
veiklą pristatė visus vaišindami 
plaktais žaliaisiais kokteiliais, 
arbata, skaniais pyragais. Flo-
ristikos būrelio vadovė Zinaida 

Mikelionis su savo narėmis su-
rengė rankdarbių parodėlę. Po 
linksmo užimtumo būrelių pasi-
rodymo pirmininkė gražaus ju-
biliejaus proga pasveikino akty-
vią draugijos narę I. Reikertie-
nę – jai skambėjo gimtadienio 
daina, įteiktos gėlės.  

Aptarę nuveiktus darbus, pa-
sidžiaugę linksmomis užimtu-
mo būrelio veiklos akimirko-
mis, smagiai bendravome prie 
arbatos puodelio, žaidėme žai-
dimus. Kam sveikata leido, tas 
ir trankią polkutę trepsėjo. Pri-
siminėme, kaip pradėjome šiuos 
metus. Pradžia nebloga – didelis 
būrys aplankė Palangos vandens 
parką, vyko pora linksmų popie-
čių. Pasižadėjome būti aktyves-
ni draugijos veikloje.

�� Onutė Čirvinskienė rašo, 
kad Jurbarko rajono neįgaliųjų 
draugijos ataskaitiniame susirin-
kime aptarta 2018 metų draugi-
jos veikla.

Pasveikinusi visus su pavasa-
riu ir artėjančia Motinos diena, 
Jurbarko rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Vida Pieniutie-
nė pasidžiaugė, kad praėjusiais 
metais nuveikta tikrai nemažai. 
Socialinės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems bendruomenė-
je projektas buvo vykdomas visus 
metus. Veiklos spektras platus – 
nuo kasdienių įgūdžių palaiky-
mo iki mokymo apie higie ną. 
Praeitų metų gegužės mėnesį vy-
ko seminaras „Puokščių gamyba 
iš maisto produktų“, kuriame Jū-
ratė Stanaitienė supažindino su 
šių darbų subtilybėmis. 

Vyko ir sveikos gyvensenos 
mokymai, mankštos užsiėmi-
mai, ėjimai su šiaurietiškomis 
lazdomis. Pasidžiaugta ir draugi-
jos narių pasiekimais sporto var-
žybose – Tauragėje ir Kaune iš-
kovotas ne vienas medalis. Visus 
metus buvo teikiama asmeninio 
asistento pagalba – buvo pade-
dama neįgaliesiems spręsti iški-
lusias problemas. Keletą mėne-
sių nuoširdžiai plušo rankdarbių 
būrelio moterys, vadovaujamos 
Irmos Kasparaitienės ir Laimos 
Vyturienės. Užsiėmimų metu 
buvo daromos kalėdinės puokš-
tės, numegzta daugiau kaip šim-
tas porų kojinyčių naujagimiams. 
Draugijos auksarankės dalyvavo 
Jurbarko miesto dienose, Taura-

gės vasaros neįgaliųjų šventėje, 
renginyje „Tau, Vilniau“ ir daug 
kur kitur. Keleto „Versmės“ lite-
ratų klubo narių kūryba pateko į 
respublikinį almanachą „Apie ta-
ve ir tau, Tėvyne“. Savo kūrinių 
rinktinę pernai išleido ir pristatė 
Janina Pranaitienė. Dešimt mė-
nesių stropiai mokėsi vokalinio 
ansamblio „Draugystė“ dainorė-
liai, vadovaujami Valdo Žemai-
čio. Jie dalyvavo visuose draugi-
jos renginiuose. 

Ataskaitiniai metai buvo ku-
pini kelionių: aplankyta Klaipė-
da, joje įsikūręs Jūrų muziejus, 
vykta į Nidą, Pervalką, Juod-
krantę, birželio mėnesį vykusio-
je keturių dienų kelionėje susi-
pažinta su Praha, aplankyta Ši-
luva. Draugijos nariai du kartus 
vyko į koncertus Kauno sporto 

halėje. Eržvilke vykusi jau tra-
dicine tapusi šventė „Pabūkime 
kartu“ irgi sutraukė didelį būrį 
draugijos narių bei jų artimųjų. 
Kaip ir kiekvieną vasarą, nema-
žas būrys neįgaliųjų ilsėjosi Ne-
ringos miesto socialinės reabili-
tacijos, kultūros centre.

Draugijos pirmininkė V. Pie-
niutienė padėkojo ne tik akty-
viems draugijos nariams, bet ir 
rajono savivaldybės vadovams už 
suteiktą paramą. Be abejo, veikla 
intensyviai vyksta ir šiais metais. 

Vėliau pirmininkei buvo dė-
kojama už triūsą besirūpinant 
draugijos veikla, išreikštas vien-
balsis pasitikėjimas jos darbu. 
Visos moterys buvo džiugiai nu-
stebintos, kai draugijos vyrai ar-
tėjančios Motinos dienos proga 
kiekvienai įteikė po rožę.

�� Vilkaviškio krašto neįgalių-
jų draugijos tarybos narė Regina 
Jurgelaitytė „Bičiulystės“ skai-
tytojus informuoja apie draugijos 
ataskaitinį susirinkimą. 

Vilkaviškio krašto neįgalių-
jų draugija savo narius ir svečius 
pakvietė į visuotinį narių susi-
rinkimą. 

Draugijos narius sveikino 
meras Algirdas Neiberka. Jis pa-
dėkojo pirmininkei ir visiems 
nariams už darbą su neįgaliais 
žmonėmis. Mūsų nuveiktais 
darbais džiaugėsi ir kiti svečiai. 

Draugijos pirmininkė Va-
lė Masiliūnienė supažindino su 
draugijos veikla, trumpai papa-
sakojo apie Lietuvos neįgalių-
jų draugijos darbą ir naudą mū-
sų organizacijai. Mūsų draugija 
2018 metais vykdė du projektus. 
Įgyvendinant Socialinės reabi-
litacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektą teikta 
asmeninio asistento pagalba, or-
ganizuotas užimtumas įvairiuose 
amatų būreliuose, klubuose „Ho-
bis“, „Gražiškietės“, meno kolek-
tyve „Kraštietis“. Pirmininkės 
ir revizijos komisijos ataskaitos 
įvertintos gerai. 

Vilkaviškio padalinio vado-

vė Danutė Medekšienė pabrėžė, 
kad draugijai reikia didesnių pa-
talpų. Žinoma, mūsų patalpos ne-
didelės, o veiklos turime nema-
žai, bet vietos visiems pakanka. 
Susidarius didesnei grupei eina-
me į salę, kuria Vilkaviškio turiz-
mo ir verslo informacijos centras 
mums leidžia naudotis nemoka-
mai. Esant geram orui keliauja-
me į gamtą, aikštynus. Asmeni-
nio asistento paslaugą gavęs Al-
vydas Damijonaitis pirmininkei 
padėkojo už suteiktą informaciją 
ir pagalbą.

Gražiškių padalinio vadovė 
Regina Jurgelaitytė taip pat pri-
statė gražiškiečių veiklą ir dėko-
jo pirmininkei ir savivaldybei už 
įrangą, kuri reikalinga paslau-
goms teikti. Socialinės paramos 
skyriaus vedėja Simona Bikaitė 
paragino visuomet kreiptis, jei-
gu ko nors prireikia. 

Pirmininkė baigdama susi-
rinkimą pasidžiaugė ir padėkojo 
už suteiktą galimybę gauti auto-
mobilį Volkswagen ir lėšų auto-
mobiliui išlaikyti. Ji supažindi-
no su šių metų veikla. 

Visi fizinę negalią turintys 
Vilkaviškio krašto žmonės yra 
laukiami mūsų draugijoje. 

�� Radviliškio rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkės pavaduoto-
ja Irena Vilniuvienė rašo apie 
įvykusį renginį.

Radviliškio viešojoje biblio-
tekoje vyko Radviliškio rajono 
neįgaliųjų draugijos ataskaitinis 
susirinkimas ir Motinos dienos 
minėjimas. 

Renginį dainomis pradėjo 
draugijos ansamblis „Gabija“. 
Ansamblio vadovė Roma Ap-
šegienė ir draugijos pirminin-
kė Jūratė Bredulskienė gražiais 
žodžiais pasveikino visas mamas 
ir močiutes.

Susirinkimą vedė tarybos na-
rė Vitalija Puodžiūnienė. J. Bre-
dulskienė perskaitė ataskaitą apie 
2018 metais vykdytus projektus 
ir atliktus darbus. Po ataskaitos 

draugijos narius ir pirmininkę 
sveikino Radviliškio rajono sa-
vivaldybės meras Antanas Čepo-
nonis, Socialinės paramos sky-
riaus vyriausioji specialistė Rasa 
Miškinienė. Po sveikinimų kon-
certavo Paciūnėlių kaimo ben-
druomenės kapela „Liaudė“ (va-
dovas Zigmas Paulauskas). 

Visuomenės sveikatos biuro 
specialistė Skaidra Armonienė 
skaitė paskaitą visiems aktua-
lia tema – apie pirmosios pagal-
bos suteikimą ir defibriliatoriaus 
naudojimą. Visi norintys galėjo 
pabandyti, kaip gaivinti žmogų. 

V. Puodžiūnienė perskaitė 
draugijos nario Klemo Gelum-
bausko eilių apie mamą, susirin-
kusius linksmino kapelos „Liau-
dė“ muzikantai.

Neįgalieji aptarė  
nuveiktus darbus

Šilutė: 

Pasidžiaugta draugijos 
veikla

Jurbarkas:

Ataskaitinėje popietėje daug smagių emocijų dovanojo humoro grupė „Bo-
tagėlis“.

Ataskaitinis susirinkimas ir 
Motinos dienos minėjimas 

Radviliškis:

Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugijos nariai išklausė veiklos ataskaitą.

Radviliškyje atsiskaityta už praėjusių metų veiklą ir pagerbtos mamos.
Į ataskaitinį susirinkimą atėjo nemažas būrys jurbarkiečių.
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�� Tauragės rajono neįgaliųjų 
draugijos tarybos narys Vladis-
lovas Kirkickas „Bičiulystės“ 
skaitytojams papasakojo apie gra-
žią šventę.

Tauragės rajono neįgaliųjų 
draugijos ir jos pirmininko Kęs-
tučio Petkaus iniciatyva miesto 
kultūros rūmuose buvo sureng-
tas įspūdingas koncertas Moti-
nos dienai paminėti „Pavasari-
niai žiedai Mamai“. 

Susirinkusiuosius sveikino 
naujai išrinktas Tauragės savi-
valdybės meras Dovydas Ka-
minskas, rajono tarybos nariai, 

Mūsų dainos Tau, Motule
Tauragė:

Tauragiškiai mamas sveikino eilėmis ir dainomis.

�� „Bičiulystei“ atsiųstame laiške 
Aldona Vaišnorienė papasako-
jo apie Marijampolės savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos ataskaitinį su-
sirinkimą. 

Balandžio pabaigoje į atas-
kaitinį susirinkimą gausiai su-
sirinkę Marijampolės savival-
dybės neįgaliųjų draugijos na-
riai aptarė praėjusių metų veiklą, 
pasveikino jubiliatus, tylos mi-
nute pagerbė Anapilin išėjusius 
likimo brolius ir seseris. Apie 
pustrečio šimto narių vienijan-
ti organizacija – kaip šeima, pa-
dedanti silpniausiems, besirūpi-
nanti talentingais, tarp keturių 
sienų nenorinčiais užsidaryti 
negalios nelepinamais žmonė-
mis. Buvo išklausytos draugi-
jos pirmininkės ir revizijos ko-
misijos pirmininkės ataskaitos.

Draugijos pirmininkė Lina 
Ežerinskienė informavo apie pro-
jektus, kuriems vykdyti lėšų ski-
ria Marijampolės savivaldybė ir 
Neįgaliųjų reikalų departamen-
tas prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos. Ji pasidžiau-
gė rankdarbių ir dizaino, fotogra-

fijos būrelių veikla, folkloro an-
samblio „Gija“ gražiu muzikavi-
mu, draugijos sportininkų laimė-
jimais. Ilgiausias sąrašas švenčių, 
parodų, konkursų, varžybų, kur 
dalyvauja marijampoliečiai, tik 
patvirtina, kad negalia – tikrai ne 
kliūtis norint bendrauti, kurti ar 
sportuoti. Daug dėmesio draugi-
joje skiriama ir poilsiui, sveikatos 
stiprinimui, ypač visi laukia pa-
žintinių kelionių.

„Dėkoju visiems draugijos 
nariams, tarybai už komandinį 
darbą projekto veiklose ir tiems, 
kurie noriai užeina ir, tikiuo-
si, užeis į draugiją tiesiog pasi-
kalbėti, už palaikymą ir supra-
timą“, – sakė L. Ežerinskienė ir 
linkėjo išlaikyti bendrystės dva-
sią, kiekvieną dieną pasitikti kaip 
šventę ir branginti kartu praleis-
tas akimirkas.

Po oficialių kalbų, Marijam-
polės savivaldybės atstovų svei-
kinimų visi kartu klausėsi me-
no mėgėjų kolektyvo atliekamų 
dainų, apžiūrėjo draugijos narių 
kūrybos parodą ir pasivaišino rė-
mėjų dovanotais skanumynais.

�� Valdas Umbrasas „Bičiulys-
tei“ atsiųstame laiškelyje pasidali-
jo mintimis iš Palangos neįgaliųjų 
draugijos ataskaitinio susirinkimo. 

Palangos neįgaliųjų draugi-
jos patalpose vyko ataskaitinis 
susirinkimas. Jį pradėjo draugi-
jos ansamblis „Atgaiva“, kuris 
atliko dainą apie obelėlę.

Susirinkimui pirmininka-
vo literatas Vytautas Lukšas. 
Neįgaliųjų draugijos pirminin-
kas Antanas Šiupinys perskai-

tė tarybos ataskaitą. Ji buvo 
įvertinta 9 balais. Su revizijos 
komisijos ataskaita supažindi-
no Aleksandra Zdanavičienė. 
Po to buvo aptarti einamie-
ji klausimai. Draugijos nariai 
domėjosi apie šiemet planuo-
jamas išvykas. 

Po susirinkimo jo dalyviai 
neskubėjo skirstytis. Visi ben-
dravo prie kavos, arbatos puo-
delio. Juos linksmino solistas 
Nedas Normantas.

Prisiminė nuveiktus darbus, 
planavo naujus

Palanga:

Susirinkime – ir rimtos 
kalbos, ir šventinės melodijos

Marijampolė:

Ataskaitiniame susirinkime draugijos nariai aptarė praėjusių metų veiklą.

Neįgaliuosius stiprina 
bendruomeniškumas 

ir savanorystė
Kasmetis Kupiškio rajono 
neįgaliųjų draugijos narių 
susirinkimas, kuriame ap-
žvelgiama ir įvertinama pra-
ėjusių metų veiklos ataskaita, 
tampa švente ir proga padė-
koti bičiuliams už draugystę 
bei savanorystę. 

Kodėl kalbama apie savano-
rystę? Todėl, kad draugijos na-
riams pastaraisiais metais dau-
gelį įprastų veiklų, darbelių ten-
ka atlikti savanoriškai, aukojant 
laisvalaikį, prašant šeimos narių, 
draugų pagalbos. Šiandien yra 
toks madingas ir populiarus žo-
dis – projektas, jam kasmet vals-
tybė vis pristinga pinigų, finan-
savimas vis skurdesnis, o pagal-
bos reikalingų ir paslaugų lau-
kiančių piliečių nemažėja, netgi 
daugėja. Vargas būtų, jeigu neį-
galieji neturėtų palaikymo mies-
telių ir kaimų bendruomenėse, 
kitose nevyriausybinėse orga-
nizacijose, rajono savivaldybė-
je. Nuoširdus ryšys artimiausioje 
aplinkoje yra didžiausia vertybė 
šiandienos materialinių, finansi-
nių, buitinių problemų perpildy-
toje kasdienybėje. 

Tokiomis realiomis nuo-
taikomis ir padėkomis ištiki-
miausiems bičiuliams buvo per-
smelkta Kupiškio rajono neį-
galiųjų draugijos pirmininkės 
Bronės Kaleinikovienės pateikta 
praėjusių metų darbų ataskaita. 
Draugija vienija 215 narių, yra 
naujai įstojusių, didžioji dalis – 
senbuviai. Vykdytas tęstinis So-
cialinės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenėje 
projektas, šešios veiklos: kas-
dienių įgūdžių ugdymo ir pa-
laikymo, sveikos gyvensenos 
mokymo, asmeninio asistento 
ir transporto paslaugų, meninių 
gebėjimų lavinimo ir amatų bū-
relio užsiėmimų, teikta pagalba 
šeimų nariams. Per metus iš vi-
so suteiktos 3024 paslaugos, jas 
gavo 157 žmonės, iš jų 120 neį-
galiųjų, kiti – šeimų nariai. 

Veikė ir darbo terapijos klu-
bas, kurį lankė 16 neįgaliųjų. Jie 
kūrė skiautinius, dirbinius iš vy-
telių, dekupažo darbelius, rengė 
parodas, dalyvavo mugėse. Bal-
singosios draugijos narės, an-
samblio „Prie Kupos“ dalyvės, 
kantriai repetavo ir koncertavo 
įvairiose šventėse, skleisdamos 
optimizmą ir gerą nuotaiką. Il-
gametė kolektyvo vadovė Gen-
drutė Kliaugienė po rimtų kal-

bų surengtame savųjų koncerte 
ypač džiaugėsi aktyviomis nau-
jomis narėmis iš Palėvenėlės gy-
venvietės, kurios mielai važinė-
ja keliolika kilometrų į repetici-
jas Kupiškin.

Neįgalieji bendradarbiauja su 
kitomis organizacijomis, savo so-
cialinių paslaugų ir dienos užim-
tumo centre priima organizaci-
jos „Caritas“ globojamus socia-
linės atskirties, socialiai remti-
nus žmones, jie čia gali išsimau-
dyti, išsiskalbti (paslauga finan-
suojama iš savivaldybės biudže-
to), dalyvauti kasdienių įgūdžių 
lavinimo mokymuose. Nuolati-
niai ryšiai palaikomi su seniūni-
jų socialiniais darbuotojais, So-
cialinių paslaugų centru, savival-
dybės Socialinės paramos sky-
riumi, rūpinamasi, kad neliktų 
užmirštų vienišų žmonių, pasili-
gojusio senimo ir neįgaliųjų ato-
kiuose kaimuose, kad paslaugos 
ir juos pasiektų. Draugijon nere-
tai pakviečiami konsultuoti Už-
imtumo tarnybos, „Sodros“ sky-
riaus specialistai. Draugija daly-
vauja Nevyriausybinių organiza-
cijų koalicijos veikloje, priklauso 
Vietos veiklos grupei.

Bene pirmąkart organizaci-
ja vykdo Europos struktūrinių 
fondų projektą „Socialinės at-
skirties mažinimas teikiant as-
mens higienos paslaugas Kupiš-
kio mieste“. Pasak B. Kaleiniko-
vienės, patirtis gera – gaunama 
svari parama higienos priemo-
nėms, inventoriui. Prie projek-
to draugija prisideda savanoriš-
ka veikla.

Pernai neįgaliųjų reikmė-
mis pasirūpinta viešose erdvė-
se – mieste pakeliui į medicinos 
įstaigas įrengta suoliukų, skirta 
daugiau neįgaliųjų automobilių 
statymo vietų daugiabučių na-

mų kiemuose, pastatytas specia-
lus lieptas neįgaliems žvejams 
prie Kupiškio marių. Dar pa-
teiktas pasiūlymas paplūdimyje 
įrengti maudynių vietą, pritai-
kytą neįgaliesiems ir neįgalius 
vaikus auginančioms šeimoms. 

Kas jau yra padaryta, džiu-
gina. Tai išgirdo ir susirinkime 
dalyvavę rajono savivaldybės at-
stovai – mero pavaduotojas Al-
girdas Notkus ir Socialinės pa-
ramos skyriaus vedėja Laima 
Bartulienė. Draugijos nariai šį-
kart ryžosi atkreipti valdžios dė-
mesį į atokesnėse vietovėse gy-
venančių neįgaliųjų poreikius. 

Noriūnų gyvenvietėje yra 7 
neįgalieji rateliuose, jiems neį-
manoma patekti į vietos medi-
cinos punktą, nes nepritaikytas 
įvažiavimas. Uždarius Naiviuose 
medicinos punktą, susirgus Ska-
piškio gydytojai, nebėra pasiekia-
mų medicinos paslaugų, nėra jo-
kio transporto, kad būtų galima 
pasiekti Kupiškį. Neseniai re-
konstravus Kupiškio–Panevėžio 
kelią, tinkamai nesutvarkyti ke-
lio ties sankryžomis žymėjimai, 
vargsta dviratininkai, diskrimi-
nuojami kitų eismo dalyvių. Šias 
problemas savivaldybės atstovai 
pažadėjo spręsti, domėtis ir atsa-
kyti. Kaip pavyks vykdyti paža-
dus, bus matyti.

Aptarti ir kiti draugijos eina-
mieji reikalai, neįgaliųjų vasaros 
poilsio galimybės. Padėkojus ak-
tyviausiems nariams, pasidžiau-
gus vokalinio ansamblio nauju 
repertuaru, tradiciškai bendrau-
ta prie kavos, arbatos puodelio. 
„Mūsų draugija – tikra širdies at-
gaiva“, – sakė nuoširdžiomis šyp-
senomis vieni kitus apdovanoję, 
pasikalbėjimų išsiilgę bičiuliai. 

Valius DOMANTAS
Autoriaus nuotr. 

Koncertuoja neįgaliųjų vokalinis ansamblis „Prie Kupos“.

draugijos pirmininkas K. Pet-
kus. Renginį vedė nepamaino-
ma draugijos renginių organi-
zatorė ir vedėja Danutė Nor-
gailienė.

Koncertą nuoširdžia daina 
pradėjo rajono moksleivių kū-
rybos centro vokalinio meno 
studijos „Adagio“ solistė Mei-
dė Šlamaitė. Ji sulaukė audringų 
plojimų. Vėliau solistė su savo 
mama Asta padainavo dar ke-
lias gražias dainas. Smagų šokį 
sušoko Trečiojo amžiaus uni-
versiteto šokėjai. Skambiomis 

dainomis džiugino sutrikusio 
intelekto žmonių meno kolek-
tyvas „Geri norai“, vadovauja-
mas Regimanto Sergejevo. La-
bai šiltai buvo sutiktas žiūrovų 
jau pamėgtas Neįgaliųjų drau-
gijos ansamblis „Svaja“ su va-
dovu Almutu Šileriu. O rajono 
neįgaliųjų draugijos saviraiškos 
būrelio moterų suvaidintas po-
etinis-muzikinis spektaklis „Li-
kimo voratinkliai“ žiūrovus pri-
vertė susimąstyti apie gyvenimo 
vertybes, tarpusavio santykius.

Savo eilių paskaitė geras 

skaitovas, kūrėjas ir dailinin-
kas Edvardas Gasinskas, taip 
pat buvo skaitomos ir šių eilučių 
autoriaus sukurtos eilės, skirtos 

jau išėjusioms mamoms.
Renginį vainikavo Neįgalių-

jų draugijos moterų ansamblio 
„Vakarėja“ atliekamos dainos.

Integracijos keliu
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Konsultuojame, 
komentuojame

Daktaras
Aiskauda

Pastaruoju metu ricinos alie-
jus (toliau – ricina) palyginti 

retai vartojamas į vidų. Anksčiau 
tai buvo labai populiari vidurius 
laisvinanti priemonė. Pagrindinė 
ricinos veiklioji medžiaga – rici-
nolio rūgštis (ji sudaro 90 % ri-
cinos sudėties). Taip pat ricinoje 
esama oleino, linolio, palmitino 
bei stearino rūgščių. 

Ricina – ricinmedžio sėklų 
produktas

Ricina spaudžiama iš papras-
tojo ricinmedžio sėklų šaltuoju 
būdu (naudojami mechaniniai 
presai). Ricinmedis yra stam-
bus (šiltuose kraštuose užauga 
iki 12, vėsesniuose – iki 2–5 m 
aukščio) aliejinis, pluoštinis, de-
koratyvinis medis arba krūmas. 

Daugiausia ricinos pagami-
nama Indijoje, kiek mažiau – 
Kinijoje, Brazilijoje, Mozambi-
ke, Paragvajuje, Tailande ir pa-
lyginti mažai – Etiopijoje, Viet-
name, Pietų Afrikos Respubli-
koje, Pakistane. 

Ricina įeina į kai kurių mui-
lų, kremų, šampūnų, balzamų, 
lūpų dažų, tekstilės, vaistų ir 
kosmetinių priemonių sudėtį. 
Ricina laikoma tamsiame san-
dariame inde ne aukštesnėje 
kaip 180 C, vėsioje tamsioje vie-
toje 24 mėnesius.

Nedžiūstantis, nemalonaus 
kvapo ir skonio aliejus
Beje, ricina yra labai klampi, 

nedžiūstanti, būna arba skaidri, 
arba gelsvoka, nemalonaus kva-
po ir skonio. Vienas iš ricino-
je esančių fermentų plonosiose 
žarnose suskaido riciną į gliceri-
ną) ir ricinolio rūgštį (C18H34O3). 
Ši rūgštis dirgina žarnų gleivi-
nės receptorius ir stiprina žar-
nyno peristaltiką.

Paaiškinimai: 
1) glicerinas – bespalvis, sal-

dus, klampus skystis, augalinių 
ir gyvūninių riebalų sudeda-
moji dalis; vartojamas techni-

„Tvarkoje numatyti pokyčiai 
derinti su valstybinėmis insti-
tucijomis, nevyriausybinėmis 
ir pacientų organizacijomis bei 
įstaigomis, kurios teikia paliaty-
viosios pagalbos paslaugas, tad 
naujoji tvarka užtikrins geresnę 
paslaugų kokybę. Joje numato-
mas papildomas specialistų kva-
lifikacijos tobulinimas, taip pat 
didelis dėmesys skirtas pacien-
tams, kuriems taikomas visiš-
kas parenterinis maitinimas bei 
dirbtinė plaučių ventiliacija“, – 
teigia O. Vitkūnienė.

Paliatyvioji pagalba teikia-
ma pacientams, sergantiems gy-
vybei pavojinga, nepagydoma, 
prog resuojančia liga. Paliaty-
viosios pagalbos tikslas yra kom-
pleksinėmis priemonėmis gerin-
ti paciento bei jo artimųjų gyve-
nimo kokybę, nustatyti, įvertinti 
ir gydyti fizinius simptomus bei 
teikti psichologinę, socialinę ir 
dvasinę pagalbą.

SAM ir „Bičiulystės“ inf. 

Sveikatos apsaugos ministras 
Aurelijus Veryga teigia, kad pa-
liatyvioji pagalba veiksmingiau-
sia pacientui pažįstamoje aplin-
koje, tad naujų šią paslaugą už-
tikrinančių įstaigų reglamenta-
vimas ir steigimasis padės pri-
artinti paliatyviosios pagalbos 
paslaugas prie žmogaus.

„Paliatyvioji pagalba yra 
jaut ri paslauga, stipriai palie-
čianti ne tik pacientą, bet ir jo 
artimuosius, todėl ji turi bū-
ti teikiama kiek įmanoma arti-
mesnėje aplinkoje, arčiau žmo-
gaus. SAM tikslas skatinti paci-

ento namuose teikiamų paliaty-
viosios pagalbos paslaugų plėtrą, 
užtikrinant tokią pačią paslaugų 
kokybę, kaip ir ligoninėje, su-
teikti reikalingas paslaugas ne-
pagydoma progresuojančia liga 
sergantiems žmonėms ir didin-
ti šių paslaugų prieinamumą“, – 
teigia A. Veryga.

Šiuo metu yra 64 gydymo įs-
taigos, teikiančios stacionarines 
paliatyviosios pagalbos paslau-
gas, o namuose ligonius lanko 
ir dienos stacionaro paslaugas 
teikia 42 gydymo įstaigos. Įsi-
galiojus naujai tvarkai tikimasi, 

kad naujai įsikūrę hospisai teiks 
kompleksinę visų lygių paliaty-
vią pagalbą ir išplės šios pagal-
bos įstaigų tinklą, o tai padarys 
paslaugą lengviau pasiekiamą 
atokesniuose regionuose gyve-
nantiems pacientams. Taip pat 
keičiantis sveikatos būklei hos-
pisai leis pacientui vienoje įstai-
goje gauti visų lygių paliatyvio-
sios pagalbos paslaugas.  

Siekiant pacientams pagerin-
ti gyvenimo sąlygas, paliatyvią-
ją pagalbą teikiančių specialistų 
komanda papildyta medicinos 
psichologu ir slaugytojo padėjė-

ju bei suteikta galimybė koman-
doje turėti savanorių. Pacientams 
taip pat atsiras galimybė pasikal-
bėti su dvasinės pagalbos specia-
listais, kapelionu ar dvasininko 
asistentu, kurie taip pat galės bū-
ti įtraukti į specialistų komandą.

Sveikatos apsaugos minis-
terijos Asmens sveikatos de-
partamento direktorė, laikinai 
vykdanti ministerijos kancle-
rio funkcijas Odeta Vitkūnienė 
teigia, kad peržiūrėti šią tvarką 
planuota jau seniai, o numatyti 
pokyčiai yra darbo grupės veik-
los rezultatas.

koje, chemijos, vaistų, kosme-
tikos pramonėje ir kitur;

2) receptorius – nervo galū-
nėlė ar speciali ląstelė, priiman-
ti vidaus arba išorės dirgiklių 
energiją ir paverčianti ją nervi-
niu impulsu.

Ricina naudotina išoriškai, 
kai būtina:

 drėkinti, stiprinti, mai-
tinti odą, 
 pagelbėti vėjo nugairin-

tai, saulės išdžiovintai, pleiska-
nojančiai, suerzintai veido odai,
 imtis strijų profilaktikos ir 

gydymo (tik ne nėštumo metu),
 atsikratyti pigmentinių 

dėmių ir raukšlelių,
 normalizuoti išsausėjusią 

rankų odą.
 gydyti kulnų įtrūkas ir pė-

dų nuospaudas,
 pagalba plaukams (sausi, 

blogai augantys, praradę svei-
ką išvaizdą),
 stiprinti blakstienas, na-

gus.
Pastaba: ricina nedirgina 

odos (netgi jautrios), per ilgesnį 
laiką padeda atsikratyti ne tik 
smulkių raukšlelių (ypač apie 
akis ir lūpas), bet ir išlygina ne-
didelius randus.

Paaiškinimas: strijos – siauri 
rausvos, rožinės spalvos, į ran-
dus panašūs odos ruoželiai odos 
paviršiuje, atsirandantys pilvo, 
krūtų, šlaunų, sėdmenų srityse.

Įsidėmėtina!
Kai kam ricina gali sukel-

ti alergiją. Kaip sužinoti? Prieš 
ruošiantis gydytis šiuo produk-
tu, pradžioje naudinga iš vakaro 
ricina patepti nedidelį odos plo-
telį (pvz., vidinę riešo pusę), o 
rytą pasitikrinti, ar ši vieta nepa-
raudo, nepradėjo niežtėti ir pan.

Į vidų ricina nenaudojama 
nėštumo, mėnesinių metu, ser-
gant apendicitu, skrandžio li-
gomis, peritonitu (pilvaplėvės 
uždegimu).

Receptai
Silpni ploni plaukai
Į pašildyto kefyro stiklinę 

įmaišomi 5 ricinos lašai ir šiuo 
mišiniu įtrinamos plaukų šak-
nys. Palaukiama nuo 30 min. iki 
2 val., paskui plaukai išplaunami 
įprastu būdu. Ši procedūra da-
roma kartą per savaitę.

Slenkantys plaukai, pleis-
kanojimas, ankstyvas žilimas

1. Lygiomis dalimis sumai-
šoma pašildyta ricina su degti-
ne, prieš miegą įtrinamos plaukų 
šak nys ir kuo nors aprišama gal-
va (kad nesuteptų pagalvės). Rytą 
plaukai išplaunami įprastu būdu. 
Ši procedūra daroma ne dažniau 
kaip 1–2 kartus per savaitę. Gy-
dymo kursas – 2–3 mėn. 

2. Prieš miegą sumaišoma: 2 
dalys pašildytos ricinos ir 1 da-
lis žuvų taukų, kuo nors apriša-
ma galva (kad nesuteptų pagal-
vės). Rytą plaukai išplaunami 
įprastu būdu. Ši procedūra da-
roma ne dažniau kaip 1–2 kar-
tus per savaitę. Gydymo kur-
sas – 2–3 mėn.

3. Sumaišomi 2 šaukštai rici-
nos su 2 šaukštais svogūnų sul-
čių. Šiuo mišiniu įtrinamos plau-
kų šaknys, galva aprišama polie-
tileno plėvele, ant jos – rankš-
luosčiu. Po 30 min. plaukai iš-
plaunami įprastu būdu. Proce-
dūra daroma kartą per savaitę. 

Gydymo kursas – 1,5–2 mėn.
Pastaba: ricinoje esanti rici-

nolio rūgštis gerina galvos plau-
kuotosios dalies kraujo apykaitą, 
skatina plaukų augimą, padeda 
išlaikyti šarmų ir rūgščių balan-
są, stiprina plaukus, stabdo plau-
kų plikimo procesą.

Nagų stiprinimas
Keli ricinos lašai kasdien ar 

kas antrą dieną įtrinami į nagų 
plokšteles. Po ilgesnio laiko nagai 
pasidaro lygūs, tvirti ir blizgūs.

Antakių ir blakstienų au-
gimo skatinimas

Švariai išplautu, pvz., akių tu-
šo šepetėliu, sudrėkintu nedide-
liu kiekiu ricinos, kasdien ar kas 
antrą dieną prieš miegą nestip riai 
patepami antakiai ir blakstienos. 
Pirmųjų teigiamų gydymo rezul-
tatų galima tikėtis ne anksčiau 
kaip po poros savaičių. 

Hemorojus
Keletą kartų per dieną nestip-

riai patepama išangė vatos tam-
ponu, sudrėkintu ricina. Šiuo 
būdu gydomasi reguliariai ilgą 
laiką, kartu laikantis sveiko gy-
venimo būdo. 

Sąnarių skausmai
Ant problemiškų vietų kas-

dien dedami kompresai, sumir-
kyti ricina (ricina pasižymi pui-
kiu antiuždegiminiu poveikiu). 
Jeigu dėl kokių nors priežasčių 
nenaudojami kompresai, gali-

ma skaudančius są-
narius kasdien įtrin-
ti ricina.

Kaukė vystančiai 
sausai veido odai
Sumaišoma: vienos iš-

virtos ir sugrūstos bulvės ko-
šė, šaukštas pieno, šaukštas pa-
šildytos ricinos (pašildymui tiks 
keptuvė, puodas ar kitoks indas) 
ir vieno kiaušinio trynys. Miši-
nys užtepamas ant veido storu 
sluoksniu, po 15 min. nuplau-
namas šiltu vandeniu.

Universali kaukė (tinka bet 
kokiai veido odai)

Sumaišoma: 1 kiaušinio try-
nys ir 10 lašų pašildytos ricinos. 
Mišinys užtepamas ant veido, 
po 15–30 min. nuplaunamas 
šiltu vandeniu.

Normalios veido odos va-
lymas

Sumaišoma: 20 lašų ricinos 
ir 80 lašų alyvuogių aliejaus.

Sausos veido odos minkš-
tinimas

Sumaišoma: 10 lašų ricinos 
ir 90 lašų alyvuogių aliejaus.

Riebios veido odos valymas
Sumaišoma: 30 lašų ricinos 

ir 70 lašų alyvuogių aliejaus.
Saulės nudeginta oda
Lygiomis dalimis sumaišo-

ma ricina ir saulėgrąžų aliejus. 
Problemiškos odos vietos plonu 
sluoksniu tepamos tol, kol iš-
nyksta paraudimas ir sumažėja 
skausmingi pojūčiai.

Sąnarių skausmai
Prieš miegą į skaudančius 

sąnarius įtrinama ricina ir už-
dedamas medvilninis tvarstis.

Romualdas OGINSKAS

Ricinos aliejus: išorinio 
naudojimo receptai

Gerėja nepagydomomis ligomis sergančių pacientų priežiūra
Nuo šiol paslaugos, reikalingos pacientams, sergantiems sun-
kiomis ir nepagydomomis ligomis, taps kokybiškesnės, kur kas 
labiau pasiekiamos regionuose bei dažniau teikiamos namuo-
se. Taip pat nustatyta konkreti tvarka, kaip turėtų būti teikia-
ma kompleksinė paliatyvi pagalba tokiems pacientams specia-
liose įstaigose – hospisuose. Tai numatyta Sveikatos apsaugos 
ministerijos (SAM) atnaujintoje tvarkoje, pagal kurią reglamen-
tuotas paliatyviosios pagalbos vaikams ir suaugusiesiems pas-
laugų teikimas mūsų šalyje.
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Sostinėje surengtose protesto 
eitynėse reikalauta lygių galimybių

Negalią turinčius 
žmones pažinsime 

tik tada, jei daugiau 
būsime kartu

grupė jautė nemalonius žvilgs-
nius – kad tik jie nieko nelies-
tų, greičiau išeitų. Vienoje salė-
je buvo baltas rojalis, prie kurio 
direktorė pakvietė atsisėsti nere-
gius brolius dvynius. Jie pradėjo 
4 rankomis nuostabiai skambin-
ti Bethoveną. „Tai pakeitė viską. 
Jautėme, kaip pasikeitė atmos-
fera, į mus visai kitaip pradėjo 
žiūrėti tiek muziejaus darbuoto-
jai, tiek lankytojai“, – prisimena 
V. Ališauskienė. 

Direktorė įsitikinusi, kad 
baimės kyla iš nepažinimo – 
reikia visiems kuo daugiau ben-
drauti su negalią turinčiais žmo-
nėmis ir tuomet išnyks mus ski-
riančios ribos. 

Portalo www.lrt.lt vyriau-
siais redaktorius M. Jackevičius 
sako dar ir dabar matantis situ-
acijų, kai tėvai slepia savo nega-
lią turinčius vaikus netgi nuo gi-
minaičių. „Kai vaikai auga kar-
tu, prie jų pripranti ir natūraliai 
priimi“, – įsitikinęs žurnalistas. 

Keliautoja, kurčiųjų teisių ak-
tyvistė Monika Kumžaitė sako 
neretai susidurianti su situacijo-
mis, kai žmonės, supratę, kad ji 
negirdi, išsigąsta ir pabėga. Pa-
sak merginos, bendrauti galima 
ir paprasčiausiai žodžius užrašant 
arba pasitelkiant elementarius 
gestus. Monika svajoja, kad mo-
kyklose atsirastų nors minima-
lios gestų kalbos pamokos. Tada 
susikalbėti taptų daug lengviau. 

Neįgaliojo vežimėliu judan-
čio Mindaugo Kraulaidžio teigi-
mu, judėjimo negalią turintiems 
žmonėms laisvai jaustis kliudo 
kliūtys aplinkoje. Jis sako ku-
rį laiką gyvenęs Suomijoje, ten 
galėjo visur įvažiuoti. Lietuvoje 
atvirkščiai – nustembi, jei kur 
nors gali patekti be kliūčių. Min-
daugo manymu, neįmanoma iš 
karto pritaikyti visų senų pasta-
tų, bet nėra labai sudėtinga pa-
naikinti vieną laiptelį, kuris daž-
nai sutrukdo patekti į pastatus. 
Vaikinas sako kartais susidurian-
tis su situacijomis, kai net arti-
mi žmonės mažus vaikus, anū-
kus saugo, kad jie neatsisėstų į 
neįgaliojo vežimėlį – tarsi neį-
galumu būtų galima užsikrėsti.

Tim van Wijkas, atvykęs iš 
Nyderlandų, Lietuvoje įkūrė 
kavinę „Pirmas blynas“, kurio-

je įdarbino intelekto negalią tu-
rinčius jaunuolius. Deja, pas mus 
dar nėra įprasta, kad šie žmonės 
dirba, bet Timas sako norintis 
pakeisti šią nuostatą – kviečia ap-
silankyti jo kavinėje ir įsitikinti, 
kiek daug gali intelekto sutriki-
mų turintys žmonės. Gal pama-
tę, kaip jie šypsosi, kaip nuošir-
džiai atlieka savo darbą, juos pa-
norės įdarbinti ir kiti darbdaviai. 

Timas nelepia, kad pirmiau-
siai reikėjo pakeisti pačių jau-
nuolių mąstymą – parodyti, kad 
jie gali daugiau, negu tik plau-
ti grindis, išmokyti prisiimti at-
sakomybę. LRT laidų vedėjos 
Nomedos Marčėnaitės, kuri ap-
silankė „Pirmame blyne“, ma-
nymu, su intelekto sutrikimų 
turinčiais žmonėmis bendrau-
ti labai paprasta – tereikia būti 
nuoširdiems. 

Kaip nuimti įtampą nuo 
negalios? 

Paralimpinių žaidynių gol-
bolo čempionas, informacinių 
technologijų specialistas Justinas 
Pažarauskas taip pat sako susidu-
riantis su įvairiomis kuriozinė-
mis situacijomis dėl savo nega-
lios. Ypač, jo teigimu, sutrikdo, 
kai žmogus net nepaklausęs puo-
la padėti. Jo teigimu, neregiams 
pagalba išties gali praversti, ta-
čiau pirmiausia svarbu įsitikin-
ti, kad jos reikia. Kitaip užuot 
padėjus galima netgi pakenkti. 
Justas siūlo pirmam užkalbinti 
neregį ir tiesiog paklausti, ar jam 
reikia pagalbos. Be to, Justas yra 
linkęs juokauti apie su negalia 
susijusias situacijas. Tai padeda 
sumažinti įtampą. „Galbūt ne-
jauku būna pirmą kartą, bet kai 
visi aplinkui mato neregius, tada 
ir nejaukumas išnyksta“, – sako 
J. Pažarauskas. 

Pasak diskusijos dalyvių, su 
negalią turinčiais žmonėmis rei-
kia bendrauti taip, kaip su ir vi-
sais – nepulti pagelbėti nepa-
klausus, ar to reikia, ir kalbėti 
su jais pačiais, o ne su palydo-
vu ar gestų kalbos vertėju. Vi-
sais atvejais labai trikdo spokso-
jimas, akivaizdžiai rodomas gai-
lestis. Tačiau bendriausias pata-
rimas – atsipalaiduokime. Ma-
tykime žmogų – ne jo negalią. 

Aurelija BABINSKIENė 
Sigitos Inčiūrienės nuotr.

Asmeninis asistentas – 
savarankiškumo garantas

Protesto eitynėse dalyvavusi 
Šiaulių miesto neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Rolanda Pet-
ronienė į sostinę atvyko su dar 
12 organizacijos narių. Gavusi 
Šiaulių apskrities cerebrinio pa-
ralyžiaus asociacijos pirminin-
kės Editos Navickienės kvietimą, 
paskambino aktyviems draugi-
jos nariams, pakvietė juos vykti 
drauge. Iš viso į Vilnių atvažia-
vo 34 šiauliečiai. R. Petronienės 
nuomone, tokios akcijos – labai 
tikslingos ir reikalingos. „Turime 
griauti nuo sovietmečio užsiliku-
sias sienas, stereotipus, kad esam 
kitokie, ne tokie vertingi, kaip 
kiti visuomenės nariai. Nors kai 
kurie iš mūsų juda neįgaliojo ve-
žimėliais, turi kitokių problemų, 
bet pritaikius aplinką, suteikus 
asmeninio asistento paslaugas ga-
lime ir dirbti, ir kurti, ir savaran-
kiškai gyventi. Tokios eitynės – 
tai galimybė atkreipti dėmesį 
į savo problemas, paraginti jas 
sparčiau spręsti“, – sako R. Pet-
ronienė. Ji pasidžiaugė gerai or-
ganizuota eisena (pasirūpinta ir 
palyda, ir greitosios pagalbos eki-
pažu, savanoriais ir pan.), tačiau 
pasigedo didesnio pačių neįga-
liųjų aktyvumo. „Turime kalbė-
ti dar garsiau, kad visi išgirstų. 
Ir tokiose eitynėse dalyvauti vi-
si, ne pavieniui“, – sako ji.

Sunkią negalią turintys žmo-
nės, pasak Šiaulių miesto neįga-
liųjų draugijos pirmininkės, vis 
dar jaučia atskirtį, dažnai negali 
išeiti iš namų, jiems labai trūksta 
informacijos. R. Petronienė pa-
sakoja savo darbo dieną dažnai 
pradedanti skambučiais tokiems 
draugijos nariams. „Visų kasdien 
aplankyti negaliu, bet paskambi-
nu, pasikalbame, papasakoju, ką 
naujo ir reikalingo kur nors su-
žinau.“ Ir įspūdžiais iš eitynių su 
draugijos nariais jau pasidalijo. 

Bene labiausiai jai įsiminė prie 
Nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos surengtame mitinge 
išsakytos mintys apie asmeni-
nio asistento paslaugų būtiny-
bę. Švedijoje stažavusi alytiškė 
Kristina Dūdonytė jau kelerius 
metus skleidžia žinią, kad asme-
ninis asistentas – patikimiausias 
neįgaliųjų savarankiškumo ga-
rantas. Tai patvirtino ir mitinge 
kalbėjusi Norvegijoje asmenine 
asistente dirbanti moteris.

Ši tema labai svarbi ir pačiai 
R. Petronienei. Šiauliai – vienas 
iš miestų, kuriame buvo vykdo-
mas bandomasis asmeninio asis-
tento projektas. Iš pradžių šios 
paslaugos teiktos tik proto ir psi-
chikos negalią turintiems žmo-
nėms, dabar savivaldybė jau iš-
platino informaciją, kad jų su-
lauks ir kitų negalių asmenys. 
Pirmininkė ir pati dalyvavo as-
meninių asistentų rengimo mo-
kymuose, gavo pažymėjimą.

Didžiausia kliūtis – 
nepritaikyta aplinka

Utenos rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkės Sandros 
Ragaišytės nuomone, viena svar-
biausių problemų – aplinkos pri-
taikymas (tiek gyvenamojo būs-
to, tiek viešosios aplinkos). Tik 
galėdamas laisvai išeiti iš namų, 
judėti mieste, neįgalus žmogus 
gali būti savarankiškas.

Panevėžio krašto žmonių su 
negalia sąjungos pirmininkas Jo-
nas Dumša taip pat pabrėžia, kad 
didžiausia kliūtis – nepritaiky-
ta aplinka. Jis pasakojo eitynė-
se susipažinęs su neįgaliojo ve-
žimėlyje sėdinčiu vyriškiu, ku-
ris, žmonai susirgus, negali pa-
sirūpinti dviem savo vaikais, nes 
neišvažiuoja iš namų.  

Vilnietė Inga Filipovič taip 
pat gali ilgai pasakoti, kaip nepri-
taikyta aplinka riboja neįgalaus 
žmogaus gyvenimą. Būtent dėl 
to merginai teko atsisakyti svajo-

nės įgyti Lietuvos muzikos ir te-
atro akademijos diplomą. Išgel-
bėjo tik ryžtas bet kokiomis są-
lygomis siekti užsibrėžto tikslo – 
su būreliu bičiulių baigė Mažą-
ją teatro akademiją ir sėkmingai 
pasirodo scenoje. 

Inga neslepia, kad savo teises 
kartais tenka ginti net tuomet, 
kai viskas, atrodytų, ir taip turė-
tų būti aišku. Ji pasakoja kurio-
zinę situaciją, kai ruošiantis jai 
pritaikyti būstą, buvo pareikšta, 
kad visi pritaikymai bus skirti... 
mamai, o ne jai. Tačiau nusileis-
ti nelinkusi mergina išsikovojo, 
kad toks požiūris būtų pakeistas. 
Tiesa, papildomai teko pasiderėti 
dėl būsto durų, mat statybinin-
kai neatkreipė dėmesio, kad rate-
liuose sėdinti žemaūgė mergina 
nepasieks jų rankenos. Ir čia In-
ga pasiekė savo – duris pakeitė. 

I. Filipovič įsitikinusi, kad 
daug kas neįgaliųjų gyvenime 
priklauso nuo jų pačių aktyvu-
mo, pilietiškumo. „Nuo mažens 
kaip sveiki vaikai auginti neįga-
lieji skundžiasi mažiausiai, – sa-
ko ji. – Pažiūrėkite į Rūtą Kup-
činskaitę, Irmą Zabulionytę – 
ar girdite jas besiskundžiat dėl 
rūpesčių, kuriuos gali išspręsti? 
Žinoma, yra objektyvių dalykų, 
kurių patys neįveiksime. Todėl 
ir renkamės į tokias protesto ei-
tynes, reikalaujame savo teisių.“

Neįgaliųjų pozicija – 
peticijoje

Protesto eitynės – tik viena 
neįgaliųjų pilietinės pozicijos iš-
raiška. Kita suformuluota petici-
joje „PRIEŠ neįgaliųjų diskrimi-
naciją / UŽ neįgaliųjų teises“, 
kurią internete pasirašė daugiau 
kaip 1,5 tūkst. žmonių. 

Asociacijos „Savarankiškas 
gyvenimas“ prezidentas R. Du-
bickas artimiausiu metu ją žada 
įteikti Seimo pirmininkui. Ri-
čardas tikisi, kad bus galimybė ir 
žodžiu išsakyti Viktorui Pranc-
kiečiui aktualiausias neįgalių-
jų problemas. Pasak jo, vienas 
svarbiausių lūkesčių – kad savi-
valdybės socialinei paramai skir-
tą finansavimą panaudotų pagal 
paskirtį. Juk vien šiemet šalyje 
liko nepanaudota apie 120 mi-
lijonų eurų. Kiek neįgaliesiems 
aktualių problemų buvo galima 
išspręsti už šiuos pinigus! 

Nors protesto eitynėse daly-
vavo mažiau nei tikėtasi žmonių, 
R. Dubickas sako tikintis, kad tai 
bus gera pradžia, padrąsinimas 
už savo teises kovoti ne vien so-
cialiniuose tinkluose, bet ir to-
kiose akcijose. „Savarankiško 
gyvenimo“ asociacijos vadovas 
jau sulaukė skambučio iš Valsty-
bės kontrolės – pakvietė susitik-
ti ir išdėstyti savo reikalavimus. 

Šiaulių apskrities cerebrinio 
paralyžiaus asociacijos pirminin-
kė E. Navickienė svarsto: „Jeigu 
ir kituose miestuose išeitume 
į gatves su savo reikalavimais, 
mūsų būtų negalima nepaste-
bėti ir nepaisyti mūsų teisių“, – 
sako jau ne vieną socialinę akci-
ją Šiauliuose surengusi moteris.

Aldona MIlIEšKIENė 
Olgos Denisovienės nuotr.

Diskusijoje savo patirtimi dalijosi ir judėjimo, ir regos negalią turintieji. 

Iš Utenos su Neįgaliųjų draugijos pirmininke Sandra Ragaišyte atvyko dar 4 
žmonės.

Asociacijos „Savarankiškas gyvenimas“ nariai – eitynių organizatoriai.
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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, gegužės 13 d. 
09:20 Rinkimai 2019. Respublikos 

Prezidento rinkimų I turo rezultatai. 
(su vertimu į gestų k.). 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. 16:40 Premjera. Ponių 
rojus. N-7. 65 s. 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 
Klausimėlis.lt 18:30 Klauskite dakta-
ro. 19:30 Vartotojų kontrolė. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panora-
ma. 21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 LRT 
forumas. 22:30 Dviračio žinios. 23:00 
Premjera. Veisenzė. Berlyno meilės 
istorija 4. N-7. 4/4 s. 24:00 LRT radijo 
žinios. 00:10 Tvin Pyksas 2. N-14. 2/20 
s. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Beatos 
virtuvė. (subtitruota, kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Klausimėlis.lt (kart.). 03:30 Dviračio 
žinios. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Vartotojų kontrolė. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. 
N-7. 65 s. (kart.).

Antradienis, gegužės 14 d. 
09:20 Senis. N-7. 246 s. 10:25 

Aukštuomenės daktaras 6. N-7. 6/5, 
6/6 s. 12:00 Stilius. Gyvenimo būdo 
žurnalas. (kart.). 13:00 Klauskite dak-
taro. 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. 16:40 
Premjera. Ponių rojus. N-7. 66 s. 17:30 
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į 
gestų k.). 18:00 Rinkimai 2019. Kandi-
datų į Europos Parlamentą debatai. 
(su vertimu į gestų k.). 19:30 (Ne)emi-
grantai. (subtitruota). 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 
21:00 „Eurovizija“ 2016. Post scrip-
tum. 22:00 Dainų konkursas „Eurovi-
zija 2019“. I pusfinalis. 00:15 Tvin Pyk-
sas 2. N-14. 2/21 s. 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:10 Istorijos detektyvai. (sub-
titruota, kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 Vartotojų kontrolė. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
(Ne)emigrantai. (subtitruota, kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:10 Ponių 
rojus. N-7. 66 s. (kart.).

trečiadienis, gegužės 15 d. 
09:20 Senis. N-7. 247 s. 10:25 

Aukštuomenės daktaras 6. N-7. 6/7, 
6/8 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 La-
ba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 
16:40 Premjera. Ponių rojus. N-7. 67 
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-
timu į gestų k.). 18:00 Klausimėlis.lt 
(kart.). 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
Gyvenimas. (subtitruota). 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. Orai. 20:59 Loterija „Jė-
ga“. 21:00 Rinkimai 2019. Kandidatų į 
Respublikos Prezidentus debatai. (su 
vertimu į gestų k.). 22:45 Dviračio ži-
nios. 23:10 Po vienu dangum. N-14. 3 
s. 24:00 LRT radijo žinios. 00:10 Tvin 
Pyksas 2. N-14. 2/22 s. 01:00 LRT radi-
jo žinios. 01:05 Stilius. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Klausimėlis.lt (kart.). 03:30 Dviračio 
žinios. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Neužmiršti. 5 d. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. 
N-7. 67 s. (kart.).

ketvirtadienis, gegužės 16 d.
09:20 Senis. N-7. 248 s. 10:25 

Aukštuomenės daktaras 6. N-7. 6/9, 
6/10 s. 12:00 Gyvenimas. (subtitruo-
ta, 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. 16:40 
Premjera. Ponių rojus. N-7. 68 s. 17:30 
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.). 18:00 Rinkimai 2019. Kandidatų 
į Europos Parlamentą debatai. (su ver-
timu į gestų k.). 19:30 Specialus tyri-
mas. (subtitruota). 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Die-
nos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Pusvalandis iki 
„Eurovizijos“. 22:00 Dainų konkursas 

„Eurovizija 2019“. II pusfinalis. 00:15 
Tvin Pyksas 3. N-14. 3/1 s. 01:15 Vakaras 
su Edita. (kart.). 02:05 Klauskite dakta-
ro. 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 (Ne)
emigrantai. (subtitruota, kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Specialus ty-
rimas. (subtitruota, kart.). 05:00 LRT 
radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. N-7. 
68 s. (kart.).

Penktadienis, gegužės 17 d. 
09:20 Senis. N-7. 249 s. 10:25 

Aukštuomenės daktaras 6. N-7. 6/11, 
6/12 s. 12:00 (Ne)emigrantai. (subti-
truota, kart.). 13:00 Vartotojų kontro-
lė. (kart.). 13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių rojus. 
N-7. 69 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:00 Rinkimai 
2019. Kandidatų į Europos Parlamentą 
debatai. ( su vertimu į gestų k.). 19:30 
Beatos virtuvė. (subtitruota). 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panora-
ma. 21:00 Dienos tema. 21:20 Spor-
tas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Auksinis protas. 22:50 Fantastiškas 
penktadienis. Atgal į ateitį. N-7. 00:45 
Klausimėlis.lt (kart.). 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:05 Gyvenimas. (subtitruota, 
kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Stilius. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickai-
te (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Nacionalinė paieškų tarnyba. 05:00 
LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. 
N-7. 69 s. (kart.).

Šeštadienis, gegužės 18 d. 
0 6 : 0 5  N e u ž m i r š t i .  5  d . 

(kart.).07:00 Premjera. Mokytojas 
Keisas ir linksmoji klasė.08:30 Kari-
nės paslaptys.09:00 Labas rytas, Lie-
tuva.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. Liūtų kelionė. 
1 d. Pasiruošimas. (subtitruota).12:55 
Pasaulio dokumentika. Europos tyrai. 
2 d. Upės, ežerai ir vandenynai. (sub-
titruota).13:50 Džesika Flečer 7. N-7. 
7/12, 7/13 s.15:25 Klausimėlis.lt.15:43 
Loterija „Keno Loto“.15:45 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą).16:00 Sveiki-
nimų koncertas.17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.).18:00 Tei-
sė žinoti.18:30 Vakaras su Edita.19:30 
Stilius.20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“.20:30 Panorama.20:52 Spor-
tas. Orai.21:00 Valanda iki „Eurovizi-
jos“.22:00 Dainų konkursas „Eurovi-
zija 2019“. Finalas .01:50 Tomo Krau-
no afera. N-14. (subtitruota).03:45 
Klausimėlis.lt (kart.).04:00 Teisė žino-
ti. (kart.).04:25 Džesika Flečer 7. N-7. 
7/12, 7/13 s. (kart.).

Sekmadienis, gegužės 19 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (subtitruo-

ta, kart.). 07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis.lt. 08:00 Gyventi 
kaime gera. Veikime kartu. 08:30 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00 
Brolių Grimų pasakos. 16 s. Mėlyna 
švieselė. 10:00 Gustavo enciklopedi-
ja. (subtitruota). 10:30 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai. 11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Nepa-
prastos gyvačių galios. (subtitruota). 
12:55 Pasaulio dokumentika. Šri Lan-
ka. Indijos vandenyno perlas. (subti-
truota). 13:50 Mis Marpl 1. N-7. 1/4 s. 
Paskelbta žmogžudystė. 15:25 Klau-
simėlis.lt. 15:43 Loterija „Keno Loto“. 
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16:00 Istorijos detektyvai. 
(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 Loteri-
jos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Pano-
rama. 20:52 Sportas. Orai. 21:00 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. 21:30 Premjera. Ne-
užmiršti. 6 d. 22:30 Laiko tiltas. N-14. 
00:30 Premjera. Persekiotojų klubas. 
N-14. 02:00 Pasaulio dokumentika. 
Nepaprastos gyvačių galios. (subti-
truota, kart.). 02:55 Pasaulio doku-
mentika. Šri Lanka. Indijos vandeny-
no perlas. (subtitruota, kart.). 03:45 
Smegenų paslaptys. Marselis Prustas. 
03:55 Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 
04:20 Mis Marpl 1. N-7. 1/4 s. Paskelbta 
žmogžudystė. (kart.).

07:55. Svajonių sodai (kart.) 36. 08:55. 
Meilės sūkuryje 3073. 10:00. Deganti 
širdis 1, 9. 11:00. Deganti širdis 1, 10. 
12:00. Paskutinis iš Magikianų 5, 13. 
12:30. Paskutinis iš Magikianų 5, 14. 
13:00. Pažadėtoji 6, 353. 13:30. Paža-
dėtoji 6, 354. 14:00. Pažadėtoji 6, 355. 
14:30. Pažadėtoji 6, 356. 15:00. Simp-
sonai 16, 20. 15:30. Simpsonai 16, 21. 
16:00. TV3 žinios 94. 16:25. TV3 orai 
94. 16:30. TV Pagalba 13, 49. 18:30. 
TV3 žinios 133. 19:22. TV3 sportas 1. 
19:27. TV3 orai 133. 19:30. Namas 1, 
12. 20:30. Prakeikti 7, 50. 21:00. TV3 
vakaro žinios 75. 21:52. TV3 sportas 
1. 21:57. TV3 orai 75. 22:00. Adrenali-
nas. 23:45. Nusikalstami protai. Kita-
pus sienų 2, 8.

Antradienis, gegužės 14 d. 
00:35. Tironas 2, 7. 01:35. Ame-

rikiečiai 4, 5. 02:30. Ekstrasensai tiria 
6, 103. 04:00. Nusikalstami protai. Ki-
tapus sienų 2, 8. 04:45. Tironas 2, 7. 
05:40. Virtuvė 5, 8. 06:10. Televitrina 
3. 06:25. Žvaigždžių karai. Sukilėliai 
(kart.) 2, 12. 06:55. Simpsonai (kart.) 
16, 20. 07:25. Simpsonai (kart.) 16, 
21. 07:55. Namas (kart.) 1, 12. 08:55. 
Meilės sūkuryje 3074. 10:00. Degan-
ti širdis 1, 11. 11:00. Deganti širdis 1, 
12. 12:00. Paskutinis iš Magikianų 5, 
15. 12:30. Paskutinis iš Magikianų 5, 
16. 13:00. Pažadėtoji 6, 357. 13:30. Pa-
žadėtoji 6, 358. 14:00. Pažadėtoji 6, 
359. 14:30. Pažadėtoji 6, 360. 15:00. 
Simpsonai 17, 1. 15:30. Simpsonai 17, 
2. 16:00. TV3 žinios 95. 16:25. TV3 orai 
95. 16:30. TV Pagalba 13, 50. 18:30. 
TV3 žinios 134. 19:22. TV3 sportas 1. 
19:27. TV3 orai 134. 19:30. Prieš sro-
vę 19, 19. 20:30. Prakeikti 7, 51. 21:00. 
TV3 vakaro žinios 76. 21:52. TV3 spor-
tas 1. 21:57. TV3 orai 76. 22:00. Kartą 
Rytų Europoje. 23:45. Nusikalstami 
protai. Kitapus sienų 2, 9.

trečiadienis, gegužės 15 d. 
00:45. Tironas 2, 8. 01:35. Ame-

rikiečiai 4, 6. 02:25. Ekstrasensai ti-
ria 6, 104. 03:50. Nusikalstami pro-
tai. Kitapus sienų 2, 9. 04:40. Tironas 
2, 8. 05:25. Virtuvė 5, 9. 06:10. Televi-
trina 3. 06:25. Aladinas (kart.) 1, 162. 
06:55. Simpsonai (kart.) 17, 1. 07:25. 
Simpsonai (kart.) 17, 2. 07:55. Prieš 
srovę (kart.) 19, 19. 08:55. Meilės sū-
kuryje 3075. 10:00. Deganti širdis 1, 
13. 11:00. Deganti širdis 1, 14. 12:00. 
Paskutinis iš Magikianų 5, 17. 12:30. 
Paskutinis iš Magikianų 5, 18. 13:00. 
Pažadėtoji 6, 361. 13:30. Pažadėtoji 6, 
362. 14:00. Pažadėtoji 6, 363. 14:30. 
Pažadėtoji 6, 364. 15:00. Simpsonai 
17, 3. 15:30. Simpsonai 17, 4. 16:00. 
TV3 žinios 96. 16:25. TV3 orai 96. 
16:30. TV Pagalba 13, 51. 18:30. TV3 
žinios 135. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. 
TV3 orai 135. 19:30. Gero vakaro šou 
5, 34. 20:30. Prakeikti 7, 52. 21:00. TV3 
vakaro žinios 77. 21:52. TV3 sportas 1. 
21:57. TV3 orai 77. 22:00. Karšta pu-
pytė. 22:25. Vikinglotto 20.

ketvirtadienis, gegužės 16 d. 
00:05. Nusikalstami protai. Ki-

tapus sienų 2, 10. 01:00. Tironas 2, 9. 
01:55. Amerikiečiai 4, 7. 02:40. Ekstra-
sensai tiria 6, 105. 04:05. Nusikalstami 
protai. Kitapus sienų 2, 10. 04:55. Vir-
tuvė 5, 10. 05:20. Virtuvė 5, 11. 06:10. 
Televitrina 3. 06:25. Aladinas (kart.) 
1, 163. 06:55. Simpsonai (kart.) 17, 3. 
07:25. Simpsonai (kart.) 17, 4. 07:55. 
Gero vakaro šou 5, 34. 08:55. Meilės 
sūkuryje 3076. 10:00. Deganti širdis 
1, 15. 11:00. Deganti širdis 1, 16. 12:00. 
Paskutinis iš Magikianų 5, 19. 12:30. 
Paskutinis iš Magikianų 5, 20. 13:00. 
Pažadėtoji 6, 365. 13:30. Pažadėtoji 
6, 366. 14:00. Pažadėtoji 6, 367. 14:30. 
Pažadėtoji 6, 368. 15:00. Simpsonai 
17, 5. 15:30. Simpsonai 17, 6. 16:00. 
TV3 žinios 97. 16:25. TV3 orai 97. 
16:30. TV Pagalba 13, 52. 18:30. TV3 
žinios 136. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. 
TV3 orai 136. 19:30. Farai 12, 35. 20:30. 
Prakeikti 7, 53. 21:00. TV3 vakaro ži-
nios 78. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. 
TV3 orai 78. 22:00. Maištinga siela.

Penktadienis, gegužės 17 d. 
00:10. Nusikalstami protai. Kita-

pus sienų 2, 11. 01:05. Tironas 2, 10. 
02:00. Amerikiečiai 4, 8. 02:55. Ekstra-
sensai tiria 6, 106. 04:25. Nusikalstami 
protai. Kitapus sienų 2, 11. 05:10. Vir-
tuvė 5, 12. 05:35. Virtuvė 5, 13. 06:10. 
Televitrina 3. 06:25. Kempiniukas Pla-
čiakelnis (kart.) 1, 147. 06:55. Simp-
sonai (kart.) 17, 5. 07:25. Simpsonai 
(kart.) 17, 6. 07:55. Farai 12, 35. 08:55. 
Meilės sūkuryje 3077. 10:00. Deganti 
širdis 1, 17. 11:00. Deganti širdis 1, 18. 
12:00. Tarp mūsų, mergaičių 1, 101. 
13:00. Pažadėtoji 6, 369. 13:30. Pa-
žadėtoji 6, 370. 14:00. Pažadėtoji 6, 
371. 14:30. Pažadėtoji 6, 372. 15:00. 
Simpsonai 17, 8. 15:30. Simpsonai 
17, 10. 16:00. TV3 žinios 98. 16:25. 
TV3 orai 98. 16:30. TV Pagalba 13, 
53. 18:30. TV3 žinios 137. 19:22. TV3 
sportas 1. 19:27. TV3 orai 137. 19:30. 
Aladinas. 21:15. Kapitonas Amerika. 
Pilietinis karas.

Lnk
Pirmadienis, gegužės 13 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(802). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (803). N-7. 07:05 „Mano gy-
venimo šviesa“ (804). N-7. 07:35 „To-
mo ir Džerio šou“ (26). 08:00 „Volke-
ris, Teksaso reindžeris“ (8). N-7. 08:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (9). N-7. 
09:55 Gyvūnų pasaulis (kart.). N-7. 
10:25 „Namai, kur širdis“ (60). 11:00 
Bus visko (kart.). 12:00 Yra, kaip yra. 
N-7. 13:00 „Mano likimas“ (43). N-7. 
14:00 „Mano likimas“ (44). N-7. 15:00 
„Dvi šeimos“ (68). N-7. 15:30 „Dvi šei-
mos“ (69). N-7. 16:00 KK2 (kart.). N-7. 
Infošou. 16:35 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:40 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 
KK2. N-7. Infošou. 20:00 Nuo... Iki... 
20:30 „Paveldėtoja 2“ (53). N-7. 21:00 
„Monikai reikia meilės“ (68). N-7. 
21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 
Orai. 22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 VAKARO SEANSAS Leidimas žu-
dyti. N14. 00:20 „Judantis objektas“ 
(18). N-7. 01:20 Kaip atsikratyti boso 
2 (kart.). N14.

Antradienis, gegužės 14 d. 
06:05 „Mano gyvenimo švie-

sa“ (805). N-7. 06:35 „Mano gyveni-
mo šviesa“ (806). N-7. 07:05 „Mano 
gyvenimo šviesa“ (807). N-7. 07:35 
„Tomo ir Džerio šou“ (1). 08:00 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (10). N-7. 
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(11). N-7. 09:55 „Monikai reikia meilės“ 
(68) (kart.). N-7. 10:25 „Namai, kur šir-
dis“ (61). 11:00 Nuo... Iki... (kart.) 11:30 
„Paveldėtoja 2“ (53) (kart.). N-7. 12:00 
Yra, kaip yra. N-7. 12:55 „Mano liki-
mas“ (45). N-7. 13:55 „Mano likimas“ 
(46). N-7. 14:50 „Dvi šeimos“ (70). N-7. 
15:20 „Dvi šeimos“ (71). N-7. 16:00 
KK2 (kart.). N-7. Infošou. 16:35 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:40 Yra, kaip yra. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 
Orai. 19:30 KK2. N-7. Infošou. 20:00 
Nuo... Iki... 20:30 „Paveldėtoja 2“ (54). 
N-7. 21:00 „Monikai reikia meilės“ 
(69). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 
22:27 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS 
Užtikrintas teisingumas. N14. 00:25 
„Judantis objektas“ (19). N-7. 01:25 
Leidimas žudyti (kart.). N14.

trečiadienis, gegužės 15 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(808). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (809). N-7. 07:05 „Mano gy-
venimo šviesa“ (810). N-7. 07:35 „To-
mo ir Džerio šou“ (2). 08:00 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (12). N-7. 08:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (13). 
N-7. 09:55 „Monikai reikia meilės“ 
(69) (kart.). N-7. 10:25 „Namai, kur šir-
dis“ (62). 11:00 Nuo... Iki... (kart.) 11:30 
„Paveldėtoja 2“ (54) (kart.). N-7. 12:00 
Yra, kaip yra. N-7. 12:55 „Mano liki-
mas“ (47). N-7. 13:55 „Mano likimas“ 
(48). N-7. 14:50 „Dvi šeimos“ (72). N-7. 

15:30 „Dvi šeimos“ (73). N-7. 16:00 
KK2 (kart.). N-7. Infošou. 16:35 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:40 Yra, kaip yra. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 
Orai. 19:30 KK2. N-7. Infošou. 20:00 
Nuo... Iki... 20:30 „Paveldėtoja 2“ 
(55). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 
22:27 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Šerifo mašina. N14. 00:15 
„Judantis objektas“ (20). N-7. 01:15 
Užtikrintas teisingumas (kart.). N14.

ketvirtadienis, gegužės 16 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(811). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (812). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (813). N-7. 07:35 „Tomo ir 
Džerio šou“ (3). 08:00 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (14). N-7. 09:05 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (15). N-7. 
10:10 „Namai, kur širdis“ (63). 10:55 
„Paveldėtoja 2“ (55) (kart.). N-7. 12:00 
Yra, kaip yra. N-7. 13:00 „Mano liki-
mas“ (49). N-7. 14:00 „Mano likimas“ 
(50). N-7. 15:00 „Dvi šeimos“ (74). N-7. 
15:30 „Dvi šeimos“ (75). N-7. 16:00 
KK2 (kart.). N-7. Infošou. 16:35 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:40 Yra, kaip yra. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 
Orai. 19:30 KK2. N-7. Infošou. 20:00 
Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 22:20 
Sportas. 22:27 Orai. 22:30 VAKARO 
SEANSAS Kruvini pinigai. N14. 00:45 
„Judantis objektas“ (21). N-7. 01:45 
Šerifo mašina (kart.). N14. 03:10 Al-
chemija. Švietimo amžius. 03:40 RE-
TROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumen-
tika. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, gegužės 17 d. 
06:05 „Mano gyvenimo švie-

sa“ (814). N-7. 06:35 „Mano gyveni-
mo šviesa“ (815). N-7. 07:05 „Mano 
gyvenimo šviesa“ (816). N-7. 07:35 
„Tomo ir Džerio šou“ (4). 08:00 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (16). N-7. 
09:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(17). N-7. 10:00 „Namai, kur širdis“ 
(64). 10:40 Valanda su Rūta (kart.). 
12:00 Yra, kaip yra. N-7. 13:00 „Ma-
no likimas“ (51). N-7. 14:00 „Mano li-
kimas“ (52). N-7. 15:00 „Dvi šeimos“ 
(76). N-7. 15:30 „Dvi šeimos“ (77). N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
Bus visko. 18:30 Žinios. 19:20 Spor-
tas. 19:27 Orai. 19:30 KK2 penktadie-
nis. N-7. 21:30 SAVAITĖS HITAS Audros 
sūkuryje. N14. 23:15 Mirties kurjeriai. 
N14. 01:35 Kruvini pinigai (kart.). N14.

Šeštadienis, gegužės 18 d. 
06:15 „Tomo ir Džerio šou“ (3) 

(kart.). 06:40 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“ (3). 07:05 „“Nickelodeon“ va-
landa. Sveiki atvykę į „Veiną““ (6). 
07:35 „Kung Fu Panda“ (11). 08:05 
„Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“ 
(19). 08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ 
(16). 09:05 „Ogis ir tarakonai“ (46). 
09:15 KINO PUSRYČIAI Šonku dieno-
raščiai. Vienaragio nuotykiai. 11:05 
Trys nindzės imasi veikti. N-7. 12:55 
Ponas būrio mama. N-7. 14:40 Kelionė 
į Ameriką. N-7. 17:00 Gyvūnų pasau-
lis. N-7. 17:30 Bus visko. 18:30 Žinios. 
19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 SU-
PERKINAS Monstrų viešbutis. 21:20 
PREMJERA Ilgas pasivažinėjimas 2. 
N14. 23:20 Pačiūžomis į šlovę. N14. 
01:10 PREMJERA Jūsų nešvankybe. 
S. 02:55 Audros sūkuryje (kart.). N14.

Sekmadienis, gegužės 19 d. 
06:10 „Tomo ir Džerio šou“ (4) 

(kart.). 06:35 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“ (4). 07:00 „“Nickelodeon“ va-
landa. Sveiki atvykę į „Veiną““ (7). 
07:30 „Kung Fu Panda“ (12). 08:00 
„Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“ 
(20). 08:30 „Tomo ir Džerio pasakos“ 
(1). 09:00 „Ogis ir tarakonai“ (47). 
09:10 KINO PUSRYČIAI Melagis me-
lavo... 11:00 Kosminiai gelbėtojai. 
12:50 Šokis hip-hopo ritmu. Revo-
liucija. N-7. 14:50 Nacionalinis saugu-
mas. N-7. 16:40 Ne vienas kelyje. 17:20 
Teleloto. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 
19:27 Orai. 19:30 Kas nori būti Prezi-
dentu? Kandidatų į Prezidentus de-
batai. 21:00 Tarp žvaigždžių. N-7. 
00:20 Galutinis tikslas 4. N14. 02:00 
Ilgas pasivažinėjimas 2 (kart.). N14.

btV
Pirmadienis, gegužės 13 d. 
06:40 „Stoties policija“ (32) 

(kart.). N-7. 07:40 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (25) (kart.). N-7. 08:40 „Pa-
skutinis faras“ (35) (kart.). N-7. 09:40 
„Kobra 11“ (1) (kart.). N-7. 11:30 „Eks-
trasensų mūšis“ (2) (kart.). N-7. 13:45 
„Stoties policija“ (33). N-7. 14:50 „Su-
dužusių žibintų gatvės“ (26). N-7. 
15:55 „Paskutinis faras“ (36). N-7. 
17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“ 
(2). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (59). N-7. 
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“ (12). N-7. 20:25 „Tau-
tos tarnas“ (20). N-7. 21:00 Lūžio taš-
kas. N-7. 23:05 Suvokimas (kart.). N14. 
01:30 „Iliuzija“ (9) (kart.). N-7. 02:20 

Šeštadienis, gegužės 18 d. 
00:15. Žiauriai baisi naktis 2). 

02:10. Karšta pupytė (kart.). 04:00. 
Paskutinis iš Magikianų 5, 17. 04:30. 
Paskutinis iš Magikianų 5, 18. 05:00. 
Virtuvė 5, 14. 05:25. Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai 26, 24. 
06:15. Televitrina 3. 06:30. Ilgo plau-
ko istorija 1, 6. 07:00. Žvaigždžių ka-
rai. Sukilėliai 2, 13. 07:30. Aladinas 1, 
164. 08:00. Ilgo plauko istorija 1, 7. 
08:30. Kempiniukas Plačiakelnis 1, 
148. 09:00. Virtuvės istorijos 9, 20. 
09:30. Skaniai ir paprastai 2, 3. 10:00. 
Svajonių ūkis 5, 37. 10:30. Būk svei-
kas! 1, 16. 11:00. Noriu šio darbo! 1, 5. 
12:00. Beždžionėlė ledo ritulininkė. 
13:55. Meilės lažybos. 15:45. Havajai 
5.0 5, 522. 16:45. Ekstrasensų mūšis 
19, 6. 18:30. TV3 žinios 138. 19:17. TV3 
sportas 1. 19:22. TV3 orai 138. 19:25. 
Eurojackpot 20. 19:30. Turtuolis varg-
šas 1, 13. 21:00. Madmuazelė Paradis. 
22:55. Belė.

Sekmadienis, gegužės 19 d. 
01:05. Kapitonas Amerika. Pilie-

tinis karas (kart.). 03:40. Havajai 5.0 
5, 522. 04:30. Paskutinis iš Magikia-
nų 5, 19. 05:00. Paskutinis iš Magikia-
nų 5, 20. 05:30. Juokingiausi Ameri-
kos namų vaizdeliai 26, 29. 06:15. Te-
levitrina 3. 06:30. Ilgo plauko istori-
ja 1, 7. 07:00. Keršytojų komanda 1, 
27. 07:30. Aladinas 1, 165. 08:00. Ilgo 
plauko istorija 1, 8. 08:30. Mamyčių 
klubas 21, 20. 09:00. Kulinarinis de-
tektyvas 2, 20. 09:30. Penkių žvaigž-
dučių būstas 6, 20. 10:00. Pasaulis 
pagal moteris 7, 20. 10:30. Svajonių 
sodai 37. 11:30. Operacija „Riešutai“ 
2. 13:15. Įpėdiniai 2. 15:45. Apsaugo-
ti princesę. 17:30. Visi mes žmonės 2, 
16. 18:30. TV3 žinios 139. 19:22. TV3 
sportas 1. 19:27. TV3 orai 139. 19:30. 
Lietuvos talentai 6, 12. 22:30. Atsako-
masis smūgis.

Lrt
„Mirties įšalas“ (1) (kart.). N14. 03:05 
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyri-
mų skyrius“ (12) (kart.). N-7.

Antradienis, gegužės 14 d. 
06:35 „Mentalistas“ (59) (kart.). 

N-7. 07:30 „Stoties policija“ (33) 
(kart.). N-7. 08:30 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (26) (kart.). N-7. 09:30 „Pa-
skutinis faras“ (36) (kart.). N-7. 10:30 
„Kobra 11“ (2) (kart.). N-7. 11:30 „Eks-
trasensų mūšis“ (3) (kart.). N-7. 13:45 
„Stoties policija“ (34). N-7. 14:50 „Su-
dužusių žibintų gatvės“ (27). N-7. 
15:55 „Paskutinis faras“ (37). N-7. 
17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“ 
(3). N-7. 18:30 Betsafe–LKL. Žalgiris 
- Dzūkija. Ketvirtfinalio rungtynės. 
21:00 Požemių ugnis. N14. 23:10 Lū-
žio taškas (kart.). N-7. 01:15 „F. T. Bu-
drioji akis“ (5). N-7.

trečiadienis, gegužės 15 d. 
07:05 „Stoties policija“ (34) 

(kart.). N-7. 08:05 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (27) (kart.). N-7. 09:05 „Pa-
skutinis faras“ (37) (kart.). N-7. 10:05 
„Kobra 11“ (3) (kart.). N-7. 11:05 „Eks-
trasensų mūšis“ (11). N-7. 13:45 „Sto-
ties policija“ (35). N-7. 14:50 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (28). N-7. 15:55 
„Paskutinis faras“ (38). N-7. 17:00 Info 
diena. 17:30 „Kobra 11“ (4). N-7. 18:30 
Betsafe–LKL. Neptūnas - Skycop. Ke-
tvirtfinalio rungtynės. 21:00 „Septin-
ta kategorija. Pasaulio pabaiga“ (1). 
N-7. 22:50 „Septinta kategorija. Pa-
saulio pabaiga“ (2). N-7. 00:40 Pože-
mių ugnis (kart.). N14. 02:35 „F. T. Bu-
drioji akis“ (6). N-7.

ketvirtadienis, gegužės 16 d. 
07:10 „Stoties policija“ (35) 

(kart.). N-7. 08:10 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (28) (kart.). N-7. 09:10 „Pa-
skutinis faras“ (38) (kart.). N-7. 10:10 
„Kobra 11“ (4) (kart.). N-7. 11:10 „Eks-
trasensų mūšis“ (12). N-7. 13:45 „Sto-
ties policija“ (36). N-7. 14:50 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (29). N-7. 15:55 
„Paskutinis faras“ (39). N-7. 17:00 Info 
diena. 17:30 „Kobra 11“ (5). N-7. 18:30 
Betsafe–LKL. Pieno žvaigždės - Liet-
kabelis. Ketvirtfinalio rungtynės. 
21:00 Išrinktųjų medžioklė. N-7. 23:15 
„Septinta kategorija. Pasaulio pabai-
ga“ (1) (kart.). N-7. 01:05 „Septinta ka-
tegorija. Pasaulio pabaiga“ (2) (kart.). 
N-7. 02:40 „F. T. Budrioji akis“ (7). N-7.

Penktadienis, gegužės 17 d. 
07:20 „Stoties policija“ (36) 

(kart.). N-7. 08:20 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (29) (kart.). N-7. 09:20 „Pa-
skutinis faras“ (39) (kart.). N-7. 10:20 
„Kobra 11“ (5) (kart.). N-7. 11:20 „Eks-
trasensų mūšis“ (13). N-7. 13:45 „Sto-
ties policija“ (37). N-7. 14:50 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (30). N-7. 15:55 
„Paskutinis faras“ (40). N-7. 17:00 Info 
diena. 17:30 „Kobra 11“ (6). N-7. 18:30 
Betsafe–LKL. Juventus - Rytas. Ke-
tvirtfinalio rungtynės. 21:00 „Ame-
rikietiškos imtynės“ (18) (Wrestling - 
RAW). N-7. 22:00 „Amerikietiškos im-
tynės“ (18) (Wrestling - SmackDown). 
N-7. 23:00 Specialistas. N-7. 01:10 Iš-
rinktųjų medžioklė (kart.). N-7. 03:10 
„F. T. Budrioji akis“ (8). N-7.

Šeštadienis, gegužės 18 d. 
06:05 „Vaikai šėlsta“ (34). 06:30 

„Vaikai šėlsta“ (35). 07:00 „Vaikai šėls-
ta“ (36). 07:30 „Džiunglių princesė Ši-
na“ (5). N-7. 08:29 „Top Shop“ televi-
trina. 08:45 Sveikatos ABC televitrina. 
09:00 Baltijos galiūnų čempionatas. 
10:00 „Vaikai šėlsta“ (8). 10:30 „Iš visų 
jėgų“ (26). N-7. 11:00 „Būk ekstrema-
las“ (26). N-7. 11:30 „Atranka. Išlieka 
stipriausi“ (5). N-7. 12:30 „Džinas Itali-
jos pakrantėje“ (2). 13:00 „Džinas Ita-
lijos pakrantėje“ (3). 13:30 „Ekstrasen-
sų mūšis“ (4). N-7. 15:45 „Kas žudikas?“ 
(6). N-7. 17:00 Betsafe–LKL. Numato-
mos ketvirtfinalio rungtynės. 19:30 
Lietuvos balsas. Vaikai. 21:50 MANO 
HEROJUS Drakono vartai. N14. 00:15 
AŠTRUS KINAS Grobis. N14. 02:00 „F. 
T. Budrioji akis“ (7) (kart.). N-7. 02:45 
„F. T. Budrioji akis“ (8) (kart.). N-7.

Sekmadienis, gegužės 19 d. 
06:30 Baltijos galiūnų čempio-

natas (kart.). 07:30 „Džiunglių prin-
cesė Šina“ (6). N-7. 08:30 Tauro ra-
gas. N-7. 09:00 Sveikatos kodas. 10:00 
„Vaikai šėlsta“ (9). 10:30 „Iš visų jėgų“ 
(1). N-7. 11:00 „Būk ekstremalas“ (27). 
N-7. 11:30 „Atranka. Išlieka stipriau-
si“ (6). N-7. 12:30 „Džinas Italijos pa-
krantėje“ (4). 13:00 „Džinas Italijos pa-
krantėje“ (5). 13:30 „Ekstrasensų mū-
šis“ (5). N-7. 15:50 „Nusikaltimų mies-
tas“ (7). N-7. 16:25 Turas “Auto Optic 
2000”. 17:00 Betsafe–LKL. Numato-
mos ketvirtfinalio rungtynės. 19:30 
„PREMJERA Tiltas“ (1). N-7. 20:40 
„PREMJERA Tiltas“ (2). N-7. 21:55 „Iliu-
zija“ (10). N-7. 22:55 „Mirties įšalas“ 
(2). N14. 23:55 Specialistas (kart.). N-7. 
02:05 Grobis (kart.). N14.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

tV3
Pirmadienis, gegužės 13 d. 
01:35. Karaliaus vardu 3. Paskuti-

nė misija (kart.). 03:05. Zero 3 (kart.). 
04:35. Virtuvė 5, 7. 05:05. Juokingiau-
si Amerikos namų vaizdeliai 26, 21. 
05:30. Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai 26, 22. 06:10. Televitrina 
3. 06:25. Žvaigždžių karai. Sukilėliai 
(kart.) 2, 11. 06:55. Simpsonai (kart.) 
16, 18. 07:25. Simpsonai (kart.) 16, 19. 
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Šilutės rajono savivaldybės Socia-
linės paramos skyriaus vedėjas 
Alvidas Šimelionis pasakojo, kad 
naujajame apraše nustatyta, jog 
būstas gali būti pritaikomas ne 
tik neįgaliesiems, kuriems nusta-
tytas specialusis nuolatinės slau-
gos poreikis ir kurie naudoja bet 
kurio tipo neįgaliojo vežimėlį ar 
kitą judėjimo priemonę (ramen-
tus, vaikštynes), bet ir tiems, kam 
nustatytas specialusis nuolatinės 
priežiūros (pagalbos) pirmojo ly-
gio poreikis dėl psichikos ar proto 
negalios. Proto ar psichikos ne-
galią turintiems žmonėms galės 
būti įrengti tik saugos elementai 
namuose, pavyzdžiui, balkono 
grotelės, dujų nuotekos signali-
zacija, sienų minkštinimas, du-
rų apsauga ir pan.

Pagal naująją tvarką, jeigu kitų 
butų savininkai nepritaria bendro 
naudojimo patalpų pritaikymui 
neįgaliajam, teigiamą sprendimą 
gali priimti savivaldybės admini-
stracija. Dar viena patogi naujovė 
būstą norintiems pritaikyti neįga-
liesiems ta, kad jie gali organizuoti 
pritaikymo darbus savarankiškai, 
įskaitant keltuvų, liftų įrengimą. 

Naujajame apraše padidin-
ta valstybės biudžeto lėšų dalis 
nuo 4 218 eurų iki 5 700 eurų. 
Iš viso su savivaldybės biudžeto 
dalimi vienam neįgaliajam būs-
to pritaikymo darbams gali būti 

skiriama iki 9 500 eurų. Tačiau, 
pasak A. Šimelionio, jeigu rei-
kia, savivaldybė skiria ir daugiau 
iš nepanaudotų socialinės para-
mos lėšų. Taip pat didinama lėšų 
suma ir keltuvo ar lifto įrengimo 
išlaidoms kompensuoti. 

Apraše numatytos didesnės 
galimybės neįgaliesiems gau-
ti kompensaciją būsto keitimui. 
Anksčiau keisti būstą galėjo tik 
tie neįgalieji, kuriems reikėjo 
keltuvo ar lifto, o dabar keitimo 
kompensaciją galės gauti ir as-
menys, kuriems reikia bet kurio 
tipo vežimėlio ar kuriems nusta-
tytas specia lusis nuolatinės slau-
gos poreikis. 

Savivaldybės vyriausiasis spe-
cialistas-teisininkas Vaidas Kuzas 
sakė, kad pernai pagal dvi progra-
mas buvo palengvintos 16 neį-
galiųjų gyvenimo sąlygos. Tam 
panaudota 31 800 Eur valstybės 
ir 14 800 Eur savivaldybės lėšų. 
„Kitos savivaldybės stebisi, per 
metus pritaiko 2–3 būstus, o Ši-
lutėje pritaikoma iki 10 būstų ar 
daugiau“, – sakė vedėjas, raginda-
mas neįgaliuosius ir jų artimuo-
sius kreiptis dėl savo gyvenimo 
sąlygų pagerinimo.

Šiemet savivaldybė gavo 27 600 
Eur valstybės lėšų, tačiau pridės 
ir savo dalį. Jau gauti keturių gy-
ventojų prašymai jų būstams pri-
taikyti.

Būsto pritaikymui – daugiau pinigų 
ir galimybių

Rūta Ežerinskė naujienų portale www.silutesnaujienos.lt rašo 
apie pokyčius pritaikant būstą. 

Tėvai pasakė: 
„Tai – genocidas“

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

„Jūsų vaikelis – daržovė, 
neišgyvens nė metų“, – sakė 
gydytojai Anai. Jos sūnelis 
Dima gimė anksčiau laiko, 
jis serga sunkia epilepsijos 
forma, cerebriniu paralyžiu-
mi. Šiuo metu Dimai – be-
veik ketveri. Sakė, kad neiš-
moks nuryti maisto – išmo-
ko. Sakė, neišmoks kramty-
ti – išmoko. Jis mokosi judėti 
keturiomis, plaukioja. Tėvai 
Dimą vežioja į privačius rea-
bilitacijos centrus ir nemažai 
moka už jų paslaugas.

Komisija spręs, ar vaikelis 
„turi potencialą“

Rusijoje gyvena 665 tūkstan-
čiai neįgalių vaikų. Jų priežiūra 
ir gydymas dažnai tampa nepa-
keliama našta šeimai. Sveikatos 
apsaugos ministerija neseniai su-
kūrė naujas vaikų medicininės 
reabilitacijos taisykles, kurių tė-
vai labai laukė. „Tikėjomės, kad 
sistema ims rūpintis mūsų vai-
kais, tačiau tos naujos taisyklės 
dar prastesnės už galiojusias iki 
šiol, – sako vaiko su negalia ma-
ma Ana. – Oficialiai numatyta 
neįgalių vaikų kategorija, kurie 
neturės teisės į reabilitaciją. Mat 
vieni vaikai turi potencialą, kiti 
jo neturi. „Nepotencialai“ – tai 
epilepsija, gastrostomos, stuburo 
traumos, neurologiniai, geneti-
niai susirgimai ir kita.

Jei komisija įžiūrės potencia-
lą, skirs reabilitacijos kursą 2–4 
kartus per metus. Specialistai su 
vaikučiais dirbs centruose, ku-
riuos dar tik numatoma pastatyti 
didmiesčiuose ir apskričių cen-
truose. Jų statybai žadama skir-
ti 50 milijardų rublių.

Reikalauja, kad ministerija 
pasitartų su tėvais

Kryžiaus kelius einantys tė-
vai gerai supranta, kas slypi už 
kiekvienos taisyklių eilutės. Jų 
kasdienybė – tai nuolatinė ko-
va už savo vaikus. Nori gau-
ti kelialapį į reabilitaciją? Pir-
miausia teks nustatyti tikslią 
diagnozę – tai užtruks metus 
ir dar daugiau. Tuomet reikia 
nustatyti neįgalumo laipsnį – 
prireiks dar metų, paskui daug 
bendraujama su komisija. Anot 
ekspertų, toks ilgas kelias ne tik 
pagilina neįgalumą, bet ilgam 
laikui izoliuoja nuo visuome-
nės visą šeimą.

Jei Ana būtų tikėjusis valsty-
bės paramos ir ėjusi šiuo keliu, 
jos sūnelis Dima nebūtų išgyve-
nęs iki šių dienų. Naujos taisyk-
lės nieko gero nežada ir ateity-
je. Ana sako: „Mūsų vaikai nu-
mirs – nereikės mokėti pašalpų. 
Nenuostabu, kad epilepsija ne-
įtraukta į reabilitacijos sąrašą. 
Pas mus iki šiol nesertifikuoti 
ir negaminami vaistai nuo epi-
lepsijos, kurie palengvina trau-
kulius. Tėvai veža medikamen-
tus iš užsienio.“

Su Dima 2 kartus per savaitę 
dirba kineziterapeutas. Ši priva-
čiai perkama paslauga kainuoja 
3,5–5 tūkstančius rublių. Žada-
ma, kad reabilitacijos centruose, 
kurie bus pastatyti, dirbs kva-
lifikuoti specialistai. Tačiau jie 
niekur neruošiami. Tikimasi, 
kad pakaks 144 valandų kursų 
perkvalifikuoti gydytojus.

Sveikatos apsaugos minis-
terijai įteikta peticija, kuria rei-
kalaujama prieš tvirtinant nau-
jas taisykles organizuoti bendrą 
diskusiją su neįgalių vaikų tė-
vais. Peticiją pasirašė 100 tūks-

tančių tėvų. Jie vadina genoci-
du tai, kas daroma su jų vaikais.

Reabilitacija turi vykti šalia, 
o ne už debesų

Peticijos tekstą sukūrė Je-
katerina, kurios mažytė dukre-
lė prieš 13 metų gydytojų buvo 
pripažinta neperspektyvia. Jau-
na moteris 4 metus Vokietijoje 
mokėsi kineziterapeuto profe-
sijos, kad galėtų tinkamai pri-
žiūrėti ir ugdyti savo neįgalią 
mergytę.

Jekaterina puikiai išmano 
šią temą: „Jei vaikas reabilita-
ciją gaus 2–4 kartus per metus, 
kaip planuojama, ji neturės jo-
kios prasmės, nes po kelių mė-
nesių viską teks pradėti iš naujo. 
Be to, kineziterapeutai, ergote-
rapeutai turi būti čia pat, lengvai 
pasiekiami, o ne sostinėje ar už 
debesų. Specialistai turi kontro-
liuoti gydymo procesą. Ne pas-
laptis, kad tėvai jau po 5 dienų 
nustoja laikytis griežtų instruk-
cijų. Būtina kontroliuoti, patarti, 
nes jei viską darysime atmesti-
nai, nebus jokio rezultato.“

Palygino dvi šalis
Jekaterinos dukrelės tikslią 

diagnozę nustatė Vokietijoje, 
ten ji praėjo pirmą reabilitacijos 
kursą. Bet grįžus namo į Rusi-
ją dukrelės liga paūmėjo. Šeima 
vardan mergaitės ateities persi-
kėlė gyventi į Vokietiją. Nors 
turi sunkią negalią, ji ten lanko 
5 klasę. Mokyklą pasiekia neį-
galiojo vežimėliu. Jei būtų liku-
si namie, Rusijoje, tokiam vai-
kui nebūtų skirtas net mokymas 
namuose.

Mergaitė turi daug draugų, 
daug pomėgių. Su kitais vaikais 
bendrauja per kompiuterį, kuris 
sugeba kalbėti.

Anot Jekaterinos, Vokietijo-
je tėvai dirba, o neįgalus vaikas 
mokykloje ir mokosi, ir lanko 
specialias treniruotes. Rusijoje 
mama visą parą aptarnauja sa-
vo neįgalų vaiką, o valdžia tegali 
pasiūlyti atiduoti jį visam laikui 
į valstybinę įstaigą. Laimė, į pa-
galbą ateina įvairūs fondai, kurie 
suteikia materialinę paramą gy-
dymui ir reabilitacijai. Be abejo, 
būna, kad ir nurašyti, nepers-
pektyvūs vaikai savo tėvynėje 
kažko pasiekia, bet tai – reti, ste-
buklingi atvejai, nulemti hero-
jiško tėvų atsidavimo ir meilės.       

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAlIKIENė

Joniškio „Saulės“ pagrindinės 
mokyklos Dienos užimtumo cen-
tro lankytojų jau antrus metus iš 
eilės galima sutikti įvairiose mies-
to įstaigose, kur jie ateina ne gauti 
paslaugų, bet patys savanoriauja.

Intelekto negalią turintys jau-
nuoliai noriai įsitraukia į veiklas 
„Zap-o“ bare, kur įsijaučia į pa-
davėjų vaidmenį: klientams at-
neša meniu, nuneša patiekalus, 
nuvalo stalus, surenka indus, par-
duotuvėje „Eglė“ dėlioja prekes, 
klijuoja kainas arba Jono Avy-
žiaus viešojoje bibliotekoje „gy-
do“ suplyšusias knygas, sudeda 
jas lentynose, klijuoja kodus. Jie 
savanoriauja ir savo mokyklos 
valgykloje, kur pasikeisdami bu-
di per savaitę, šluosto stalus, tvar-
kingai surikiuoja kėdes.

„Mūsų mieste apskritai nėra 
daug įstaigų, tad ne taip paprasta 
rasti, kurios priimtų. Be to, tarp 
žmonių dar vyrauja nepasitikėji-
mas, ar jaunuoliams turės veik-
los pagal jų gebėjimus, ir atsako-
mybė, kad jie nepatirtų patyčių, 
kokių kitų nemalonumų. Tačiau 
yra drąsių kolektyvų“, – „Šiaulių 
kraštui“ pasakojo neįgaliųjų so-
cialinė darbuotoja, pavaduojanti 
direktoriaus pavaduotoją Dienos 
užimtumo centrui, Alfrida Ku-
beckienė.

Dienos užimtumo centro 
darbuotojai jaunuolius palydi iki 
minėtų įstaigų, kur jie savano-
riauja, ir palieka porai valandų. 
Pirmus kartus buvo nedrąsu, bet 
ilgainiui susibičiuliauta. Kai šią 
žiemą siautė gripo epidemija ir 
Centro lankytojai taip pat sirgu-
liavo ir negalėjo savo jau pamėg-
tomis veiklomis užsiimti, bib-
liotekininkės jau teiravosi, kada 
sulauks savo bičiulių.

Kadangi dalis jaunuolių yra 
stiprūs, energingi, gali ir daugiau 
pastangų reikalaujančius darbus 
atlikti. Tad sumąstyta padėti sen-
jorams. Kol kas juos priėmė vie-
na joniškietė Danutė, kuri nebe-
pajėgi vedžioti savo didelio, bet 
ramaus ir žmones mylinčio šuns. 
Keturkojis draugas, kuriam būti-
na prasilakstyti, visą žiemą buvo 
nevedžiotas. Tad Centro lanky-
tojai dabar kas savaitę pasiima jos 
augintinį ir vedžioja.

Apie šias patirtis jaunuoliai iš 
skirtingų šalies rajonų – Kauno, 
Šiaulių, Panevėžio, Joniškio – 
pasakojo mokslinėje–praktinėje 
konferencijoje „Asmenų su in-
telekto negalia įtrauktis: raiška 
ir galimybės“, Dienos užimtu-
mo centro organizuotoje kartu 
su partneriu – Šiaulių valstybi-
ne kolegija. 

Neįgalūs jaunuoliai ir patys 
sugeba padėti

Loreta Ripskytė naujienų portale www.skrastas.lt rašo apie tai, 
kad intelekto negalią turintys jaunuoliai savo pavyzdžiu rodo, 
kiek daug jie gali. 

Jekaterina Vokietijoje mokėsi kineziterapeuto profesijos, kad galėtų tinka-
mai prižiūrėti ir ugdyti savo neįgalią mergytę.
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Gimiau savo laikuPrie kūrybos 
šaltinio

  
 

  
   

 

O kad paskendęs rūpesčiuos 
savo

to nepamirštų –
pakartoja šią šventą tiesą
kiekvieną pavasarį.
Gal todėl taip baltai ir 

trumpai
žydi laukinės slyvos?

Gražina DAuGINIENė
Vilnius 

Tas laukinių slyvų 
žydėjimas...
Tas laukinių slyvų žydėjimas
toks trumpas tarsi iliuzija.
Jų baltas ir švelnus grožis
lyg nuotakos rūbas
greit nukris žemėn
nuo atūžusio vėjo šuoro.
Ir skaudžiai sugildys širdį
supratus, jog Sutvėrėjas
taip primena žmogui
jo būties trapumą.

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

Pavasaris, vasara, ruduo ir 
žiema vis ratu ir ratu, kaip 

žemė aplink saulę, kaip metų 
mėnesiai.

O, kad taip ir žmogaus me-
tai suktųsi ratu. Tarsi skaitydama 
Vidos mintis, močiutė Sigita nu-
sijuokė: „O kaip ne ratu? Gimė 
kūdikėlis nei kalbėti, nei valgyti, 
nei vaikščioti nemokėdamas, taip 
kaip ir aš senatvėje – iš lovos be 
kitų pagalbos nė krust. Pamirštu 
savo vaikų vardus, anūkų veidų 
kartais neatpažįstu. O ir mais-
tas turi būti sutrintas, dar ban-
dau pati šaukštą sriubos į burną 
pataikyti, tik nelabai pavyksta. 
Viskas ratu, dukryte, viskas ra-
tu. Tik viena bėda, kad mažą vi-
si myli, glaudžia, o seną žmogų 
visi vadina „vargeliu“. 

„Anoks čia ir vargas“, – at-
šauna dukra. Vida mamytę į sa-
vo namus parsivežė prieš penke-
rius metus. Gyveno abu tėveliai 
kaime. Turėjo mažą ūkelę. Kar-
vutė, dvi kiaulės, penkios vištos 
ir nežinia kiek kačių, na, dar du 
šuneliai. Kaip vienkiemyje be 
jų. Tik susirgus tėveliui, mamu-
kei tapo per sunku kaime vie-
nai visus darbus nudirbti ir dar 
prižiūrėti vyrą, kad kokio zbitko 
neiškrėstų. Susirgo jos vyrelis 
sunkia liga, kaip ji ten vadinasi, 
Alzhaimeris, berods. Klastinga 
ji, žmogų paverčia tik egzistuo-
jančia būtybe. Neatpažino Pra-
nas savų. Gyveno jaunystės pri-
siminimais. Vis dėjosi klumšiu-
kus ir laukė ties varteliais kažko 
savo, kažko artimo. Paklausus 
pridėdavo didįjį pirštą prie lūpų 
ir sakydavo: „Ša! Brolis Stepas 
turi iš miško pasirodyti, perduo-
siu jam truputėlį maisto.“ 

Stepo jau seniai nebėra. Su-
šaudė turgaus aikštėje kaip ban-
ditą, tėvynės išdaviką. Jo ir ki-
tų partizanų kūnai ilgai gulėjo 
vidury aikštės. Savieji neturėjo 
teisės apraudoti ir krikščioniš-
kai palaidoti savo artimųjų. Ta-
čiau naktimis vis dingdavo tai 
vieno, tai kito jaunuolio kūnas. 
Įsigud rindavo žmonės, kaip ap-

gauti kareivius. Vieną naktį din-
go ir Stepo kūnas. Manoma, kad 
tėvelis su dar dviem draugais su-
gebėjo pagrobti kūną ir palaido-
jo pamiškėje prie jauno berželio. 

Vėliau, atgavus nepriklauso-
mybę, toje vietoje pastatė kry-
žių – taip įamžino savo brolio at-
minimą. Norėjo iškasti palaikus 
ir perlaidoti kapinėse, bet pabi-
jojo, kad vaizdas nebus iš pačių 
maloniausių. Miškas Stepui vi-
sada patiko, o jaunas berželis su-
augo. Tėvelis iki pat savo mirties 
kalbėdavo vakarais su Stepu. Vė-
liau savo sūnaus nepažinojo, vis 
broliu vadino, o savo žmonelę 
matė kaip motulę. Vieną rytą, kai 
mamukė išvažiavo miestan pas 
daktarus, tėvelis gynėsi nuo ne-
matomų priešų, vis kartojo: „Ne-
išvešit jūs, nelabieji, manęs Sibi-
ran, neišvešit iš gimto sodžiaus, 
jau geriau žūsiu, bet nepasiduo-
siu.“ Radęs degtukus padegė sa-
vo namelius. Liepsnose žuvo ir 
jis pats. Po laidotuvių parsivežė-
me mamukę į miestą. Ji atsisėdo 
prie lango ir šluostydamasi ska-
relės krašteliu ašaras kalbėjosi su 
savo vyru Juozu: „Na, matai, ką 
tu padarei – Sibirą pergyvenom, 
perestroikes visokias pergyve-
nom ir kai jau atrodė, kad gali-
me džiaugtis vienas kitu, tu su-
galvojai karą pažaisti. Kai trėmė 
mus, tu tada nieko nesakei savo 
neprieteliams ir namų nedeginai, 
tik vis kartojai: „Už ką“. O dabar 
matai – drąsuolis prieš vėjo ma-
lūnus kovoti užsimanė, pats sau 
mirties nuosprendį pasiskelbei.“

Sunkiai priprato motulė prie 
miesto gyvenimo. Dukra su vy-
ru vis darbe ir darbe, anūkai jau 
seniai užaugę, mokslus krem-
ta Vakaruose. Verkė motulė, kai 
vaikaičiai Londonan susiruo-
šė, bet niekas jos ašarų nesupra-
to. Dukra subarė mamą, kad to-
ji be reikalo sielojasi, kad dabar 
kiekvienoje šeimoje ne po vieną 
emigrantą yra. „Ale tai matai, 
kaip surėdyta, – mąstė motu-
lė. – Mes su vyru buvome prie-
varta išvežti iš Lietuvos, gyvuli-
niuose vagonuose, be teisės grįž-

ti atgalios. Tik Stalinui pasimirus 
daugeliui suteikė teisę grįžti į sa-
vo tėvynę. O dabar, susiklosčius 
tokioms gyvenimo sąlygoms, 
daugelis lietuvių važiuoja patys 
svetimon šalelėn. Sako, čia, tė-
vynėje, jie badu numirs.“

Netiki tokiais pasakojimais 
motulė. Savo tėvynėje, savo 
gimtinėje kiekvienas kampelis, 
kiekvienas akmenėlis artimas. 
Juk mes tokiu sunkiu metu iš-
gyvenom, negi dabar dar sun-
kiau? Dar gerai, kad šiandien yra 
stebuklinga dėžė. Susėda vakare 
visi, paspaudžia mygtuką ir kal-
basi. Tokio stebuklo motulė il-
gai nepripažino, jai atrodė, kad 
tai mistika, netikra. Vėliau užsi-
manė ir savo vyrui į Anapilį pa-
skambinti, pasikalbėti, kas ten 
ir kaip. Namiškiai ilgai juokėsi 
iš tokių senosios norų. Ir šian-
dien močiutė nesupranta, kodėl 
vieni gali pasikalbėti per tą dė-
žę, o kiti ne. Dukra į tokius ma-
mos svaičiojimus tik nusijuokia: 
„Mamukai, viskam savo laikas.“

„O, taip – viskas ratu, ratu ir 
nežinai, kuriame laike tu gyven-
si savo gyvenimą. Mes buvome 
tremties vaikai, pas daugelį atke-
liaudavo giltinė, bet buvome vie-
ningi, mylėjome savo šalį. Da-
bartinis jaunimas, nors ir krem-
ta mokslus užsienyje, bet myli 
savo gimtinę. Kaip smagu žiū-
rėti per televizorių, kiek jaunų 
žmonių vyksta į Sibirą sutvar-
kyti ten gulinčių lietuvių kapų. 
Kiek susirenka liepos 6 dienos 
vakare giedoti Lietuvos himno. 
Visais laikais buvo prisitaikėlių 
ir patriotų“, – mąsto sau Sigita. 

Kiekvienas žmogus, kiekvie-
na gyvastis gyvena savam laike, 
jis turi pradžią ir pabaigą. Mo-
tulė vis prašo aukščiausiojo, kad 
leistų keliauti pas savo mylimąjį, 
kad gana, jau prigyveno šioje že-
mėje. Skauda kaulus ir supran-
ta, kad jai jau reikia artimųjų pa-
galbos. Bet Dievulis visiems turi 
paruošęs gyvenimo knygą ir jos 
visos skirtingos, kaip ir žmonės. 

Vilija VIlKElIENė
Kalvarija

Konkursas „Buvau į Lietuvą išėjęs...“

Gailiai
Tvyro pelkėj svaigus kvapas
Kokią paslaptį jis slepia?
Nuo to kvapo skauda galvą,
Reikalinga net pagalba.

– Alio, alio, kas čia kalba?

– Kalba zuikis. Zuikis kalba.
Kviečiu greitąją pagalbą.

– Kas nutiko? Ar kam bloga?
Ar kas nors susirgo sloga?

– Vai nutiko, tai nutiko
Čia nelaimė atsitiko.

Pelkėj pelkėj negerai,
Reikalingi daktarai.

– Gal rainuotė kam įkirto?
Kas akivaran įvirto?

– Ne, prisiuostęs gailių kvapo
Guli vilkas tarsi šapas.

– Negerai, oi negerai.
Skuba, lekia daktarai.

Jų nelieski, jų neuostyk,
Rankele švelniai neglostyk.
Ratuku aplenk gailyną
„Velnio šluotom“ jį vadina.

Gražina ČEKAVIČIENė
Jonava 

Pelkė ir jos augalėliai
Ei lėraščiai  vaikams

Sagelės
Siuvos pelkė drabužėlį
Iš minkštučių samanėlių.
Kirpo žirklėm raganėlės,
Daigstė siūlais žolynėlių.

Pasisiuvus rūbą žiūri:
Gi sagelių ji neturi.
Kuo susegti drabužėlį
Iš minkštučių samanėlių?

Į pagalbą atskubėjo
Visas pulkas spanguolėlių.
Plušo, segė, prakaitavo
Net žandai paraudonavo.

Trilapis  puplaiškėlis
Kartą drugio dobilėlis
Trilapis puplaiškėlis
Nuklydo į pelkelę
Namo sugrįžt negali.

Šaltoj tąsioj pelkelėj
Įklimpo jo kojelės.
Pravirko mažutėlis
Trilapis puplaiškėlis.

Pagailo raganėlei
Mažučio puplaiškėlio
Pavirto jo kojelės
Į augalo šaknelę.

Jeigu suskaus pilvelis
Tavo mažam vaikeliui
Padės jam arbatėlė
Lapelių puplaiškėlio.

Ritos Mockeliūnienės nuotr., Šakių r.



Vilijos Jocienės nuotr., Telšių r.


