Šeimai, ieškantiems bendraminčių ir paguodos
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Įtraukusis ugdymas – vis dar tik diskusijų objektas
Tolerancijos link
Rugsėjis – mokslų metų pradžia. Deja, džiugi ne visiems.
Specialiųjų poreikių turintys
vaikai laukiami toli gražu
ne visose mokyklose. Apie 3
tūkstančiai neįgalių mokinių
vis dar mokosi ne bendrojo
ugdymo, o atskirose – specialiosiose mokyklose. „Kaip
kurti mokyklą visiems?“ –
Lietuvos neįgaliųjų forumas
šią temą pasiūlė aptarti Birštone vykusiame diskusijų festivalyje „Būtent“.
Iššūkis, kurį įmanoma
įveikti

Dovilų pagrindinės mokyklos duris šį rugsėjį pravėrė du
nauji kitų mokyklų nepriimti specialiųjų poreikių turintys
mokiniai. Mokyklos direktorius
Arūnas Grimalis neslepia – visi
labai gražiai kalba apie toleranciją, apie tai, kaip reikia priimti

Integracijos keliu
Lietuvoje pradedama teikti
daugeliui fizinę negalią turinčių žmonių gyvenimą palengvinsianti asmeninio asistento paslauga. Šią pagalbą
turėtų gauti apie 1200 asmenų beveik visoje Lietuvoje. Dauguma savivaldybių
jau kviečia teikti prašymus
asmeninio asistento paslaugai teikti.
Kas tai yra asmeninis
asistentas?

Pasak Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos Tikslinės
pagalbos skyriaus vyresniosios
patarėjos Jurgitos ČiuladaitėsPritulskienės, asmeninio asistento paslaugos tikslas – suteikti žmogui pagalbą atsižvelgiant į
jo individualius poreikius. Svarbu atkreipti dėmesį, kad tai nėra paslauga, susijusi su buities
darbais – asmeninis asistentas
gali suteikti pagalbą namuose
ir viešojoje aplinkoje, skatindamas paties žmogaus savarankiškumą. Jis netvarkys namų, neravės daržų, negamins valgyti,
nekeis sauskelnių, nemaudys,
bet gali padėti žmogui pačiam
tai padaryti.
Kokios pagalbos galima tikėtis iš asmeninio asistento? Jis
gali padėti žmogui apsirengti, susitvarkyti su kitais buities

Dovilų pagrindinės mokyklos direktorius Arūnas Grimalis (antras iš kairės) ir specialioji pedagogė Svaja Venckienė
(antra iš dešinės) diskusijų festivalyje „Būtent“ dalijosi savo patirtimi ir įžvalgomis.

tokius vaikus. Bet daugelis mokyklų vadovų stengiasi išvengti
„sunkių“ vaikų. Mokyti 25 neproblemiškus mokinius gerokai

paprasčiau nei priimti tris kitokius ir dirbti tris kartus sunkiau.
Direktorius prisiminė, kaip
prieš 10 metų jų mokykloje at-

sirado pirmasis autizmo spektro sutrikimą turintis mokinys,
kurio jau buvo atsisakiusios kelios mokyklos. Pasak jo, visiems

tai buvo didžiulis iššūkis. Kai į
klasę ateina kitoks vaikas, visas
kolektyvas, klasės bendruomenė sukyla – tenka ilgai ir kantriai diskutuoti, aiškintis, ieškoti racionalių spendimų. Bet požiūris pamažu keitėsi. Dabar tas
į pirmą klasę priimtas vaikas jau
dešimtokas. Su lengvais pertrūkiais jis baigs mokyklą su savo
bendraamžiais.
„Mes neskirstom vaikų, jie
mokosi visi kartu, – diskusijų
festivalyje gerąja patirtimi dalijosi A. Grimalis – Bet mes nenorime tapti mokykla, kurioje
būtų vien specialiųjų poreikių
vaikai, todėl turime riboti jų
priėmimą. Ir tai yra labai skausmingas dalykas.“
Dabar Dovilų pagrindinėje mokykloje mokosi 15 autistiškų, 2 Dauno sindromą, 6 intelekto sutrikimų turintys vaikai. Mokykla neturi specialiosios klasės, bet yra gitaros, kulinarijos ir kitokių būrelių, kuriuose, užuot bandę suprasti
(nukelta į 5 psl.)

Fizinę negalią turintieji netrukus
sulauks asmeninio asistento paslaugos
iššūkiais, gali lydėti į sveikatos priežiūros, užimtumo ar kitą instituciją, ten, kur jis norėtų praleisti laisvalaikį. Pavyzdžiui, asmeninis asistentas gali padėti apsipirkti – neįgaliojo
vežimėlyje sėdintys žmonės gali nepasiekti, kas padėta aukštesnėse lentynose, jiems gali būti
sunku parnešti pirkinius ir pan.
Taip pat asmeninis asistentas gali padėti užmegzti bei palaikyti
socialinius santykius su aplinka – pagelbėti žmogui, jei jis
patiria problemų kalbėdamas,
orientuodamasis laike ir aplinkoje, laikydamasis dienos režimo, planuodamas finansus, vartodamas vaistus ir pan.

Paslauga – darbingo
amžiaus žmonėms

J. Čiuladaitės-Pritulskienės
teigimu, asmeninio asistento
pagalba teikiama darbingo amžiaus žmonėms. Dėl šios pagalbos gali kreiptis asmenys nuo 16
metų, kuriems nustatytas neįgalumo arba darbingumo lygis dėl
fizinės (judėjimo, regos, klausos,
vidaus organų sutrikimų) ir (ar)
kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja
jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiš-

kai tvarkyti asmeninį ir socialinį
gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.
Paslauga teikiama įgyvendinant Europos socialinio fondo
lėšomis finansuojamą projektą
pagal priemonę „Kompleksinės
paslaugos šeimai“. Šiam projektui numatytas finansavimas iki
2021 metų.
Socialinės apsaugos ir dar-

bo ministerijos Europos Sąjungos investicijų skyriaus patarėja Vytenė Pivoraitė patvirtino,
kad šiuo metu yra priimti spren-

dimai skirti finansavimą 56 savivaldybėms. Su dauguma jų
jau yra pasirašyti ir susitarimai.
(nukelta į 3 psl.)
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2019 m. rugsėjo 12–18 d., Nr. 36 (1475), „Bičiulystė“

2 psl.

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje
Akmenė:

Smagi sporto šventė

Akmenės neįgaliuosius į sporto šventę pakvietė Šiaulių mokytojai senjorai.

Akmenės rajono neįgaliųjų
draugijos tarybos narė Albina
Balodienė dalijasi smagios sporto šventės įspūdžiais.
Šiaulių miesto mokytojų senjorų klubo „Šviesa“ pakviesti, vykome į sporto šventę, kuri vyko
Šiauliuose prie Rėkyvos ežero.
Dalyvavo ne tik mūsų, Ak
menės rajono neįgaliųjų draugijos, bet ir Šiaulių, Joniškio, Pakruojo pagyvenusių žmonų asociacijų nariai, Linkuvos neįgalieji. Dauguma sporto šventės dalyvių vilkėjo išskirtinius, klubą ar
draugiją pristatančius marškinėlius. Kiekviena komanda turė-

Kaišiadorys:

jo atsivežti patiekalą, kuris būtų sveikuoliškas, vegetariškas ir
jį pristatyti.
Jėgas išbandėme mėtydami
kamuolį, varžydamiesi įvairiose estafetėse, žaisdami petankę,
smiginį. Po pietų buvo surengti
apdovanojimai ir komandų muzikiniai prisistatymai. Gavome
apdovanojimų, diplomų ir skanių šokoladinių medalių.
Esame dėkingi ir Akmenės
rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkei Zofijai Švažienei bei
Akmenės padalinio vadovei Vidai Veignorienei už parūpintą
transporto priemonę.

Senu Panemunės keliu
į Ventės ragą!

Ventės ornitologijos stotyje Kaišiadorių neįgalieji sužinojo daug naujo.

Birutė Paškevičiūtė-Gudačiauskienė laiške „Bičiulystei“ pasakoja apie įsimintiną kelionę.
Nors rytas buvo ir ūkanotas,
40-ties neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių būrelis išvykome į
kelionę maršrutu Kaunas – Jurbarkas – Šilutė – Klaipėda.
Pravažiuojant Vilkijos miestą, kuris jau buvo minimas nuo
1364 metų, ekskursijos dalyviams priminėme, kad čia buvo
LDK dvaras, kurį 1549 m. Žygimantas Augustas buvo užrašęs
Barborai Radvilaitei.
Riedant autobusui pro langus stebėjome Nemuno vingį ir
jo krantus. Taip pasiekėme Seredžiaus miestelį Jurbarko rajone. Šis miestelis priklauso Panemunių regioniniam parkui. Nuo
kalno atsiveria nuostabūs vaizdai,
stūkso du Seredžiaus piliakalniai.
Belvederio kaime yra Belvederio dvaras. Kartu keliavęs Jonas Katkevičius visiems papasakojo keletą istorijų apie žydų gyvenimą, nes visoje panemunėje
anuomet gyveno daug šios tautybės žmonių.
Pravažiavome Veliuonos mies
telį, kuris yra Jurbarko rajono ry-

tinėje dalyje. Čia stūkso Napoleono piliakalnis. Veliuonos apylinkėse dešiniajame Nemuno
krante jau akmens amžiuje gyveno žmonės. Privažiavome garsią
Raudonės pilį (XVI a.) su dideliu parku ir sava istorija. Pamatėme garsiąją liepų alėją, didingąją
septynkamienę liepą. Vieni ekskursijos dalyviai lipo į devynių
aukštų namo dydžio pilies bokštą pasidairyti po buvusio dvaro
apylinkes, kiti kino salėje žiūrėjome filmą apie šios pilies istoriją.
Apsilankėme ir ant aukšto
Nemuno kranto pastatytoje Panemunės pilyje.
Toliau kelias vedė į Žemaitijos pusę. Štai ir Ventės ragas.
Būreliais pasiekėme Ornitologijos centrą, kur mūsų laukė ornitologas Vytautas Jusys. Jis papasakojo apie paukščių migracijas,
jų rūšis, populiaciją, migracijos
laiką, parodė, kaip žieduojami
paukščiai, vieną netgi žiedavome kartu. Pirmą kartą daugelis iš
mūsų išgirdome, kad ženklinami
(dedamos žymės ant mažų trapių
sparnelių) ir didieji laumžirgiai.
Į namus grįžome daug naujo sužinoję, daug ką prisiminę.

Širvintos:
Daugiau kaip 500 neįgaliųjų vienijanti Širvintų rajono
neįgaliųjų draugija paminėjo
savo veiklos 30-metį. Į kultūros centre surengtą renginį
organizacijos nariai rinkosi ne vien paminėti šios gražios sukakties, bet ir aptarti
per ketverius metus nuveiktus darbus, išsirinkti toliau
jiems vadovausiantį pirmininką.

Dėmesys ir pagarba
žmogui – organizacijos
gyvybingumo pagrindas

Pirmininkės darbui
priekaištų nebuvo

Daugiau kaip 25-erius metus draugiją garsinantis mišrus
vokalinis ansamblis „Viltis“,
kasmet rengiamos rajono sporto žaidynės, į kurias susirenka
įvairias negalias turintys žmonės, neįgaliųjų įtraukimas į dienos užimtumo veiklas, asmeninio asistento paslaugos, meninių
gebėjimų lavinimas būreliuose
ir klubuose – tai tik dalis veiklų,
kurias susirinkusiesiems pristatė
Neįgaliųjų draugijos pirmininkė Stanislava Maslinskienė. O
kur dar neįgaliųjų būstų pritaikymo programa, transporto paslaugos, kurioms teikti Širvintų
rajono neįgaliųjų draugija gavo
jau antrą autobusiuką. „Draugijoje organizuojami fizinio aktyvumo, sveikos mitybos ir gyvensenos įgūdžių užsiėmimai.
Teikiamos individualios ir grupinės psichologo konsultacijos,
vyksta mankštos, veikia rankdarbių būrelis, kuriame mokomasi megzti, siuvinėti, velti.
Itin sunkios negalios draugijos
narius aplankome namuose“, –
vardijo pirmininkė.
S. Maslinskienė pasidžiaugė,
kad Širvintų rajono savivaldybei
minint Lietuvos 100-metį, buvo
apdovanoti ir Neįgaliųjų draugijos nariai: siuvimo-sukirpimo būrelio vadovė Aldona Kavaliukienė, tarybos narė, literatė Veronika Masiukienė, muzikantas Jonas Romaška.
„Dėkinga esu galimybei gyventi, dirbti, kurti ir džiaugtis
kartu su jumis, – neįgaliesiems
pateiktą ataskaitą baigė S. Maslinskienė. – Linkiu nepavargti
kasdieniuose rūpesčiuose ir toliau dalytis tuo, ką turime geriausio ir gražiausio, kad mūsų
pastangos lengvintų kitų žmonių gyvenimą.“
Pakeltais mandatais ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo
delegatai patvirtino ne tik pirmininkės pateiktą veiklos, bet ir
revizijos komisijos pirmininkės
Danutės Pavasarienės perskaitytą finansinės-ūkinės veiklos
ataskaitas.
Naujo draugijos pirmininko, tarybos bei revizijos komisijos rinkimai ilgai neužtruko.
S. Maslinskienė vienbalsiai perrinkta dar vienai ketverių metų
kadencijai, atnaujinta taryba, revizijos komisija.

Neįgaliųjų draugijoje praleistus metus Melanijai Jachimavičienei primins
LND išleista knyga „Kartu esame stipresni“.

gerbti ją kūrę žmonės. Prie jos
ištakų stovėjusi Stasė Gudžinskienė prisiminė tuometinės Lietuvos invalidų draugijos krikštatėviu vadintą rašytoją Joną Mačiukevičių. „Tai jis būrė iniciatyvines grupes rajonuose. Supratome, kad prasidėjo laisvėjimas, –
kalbėjo S. Gudžinskienė. – Nežinojome, kaip reikia dirbti, bet
respublikiniam suvažiavimui
priėmus įstatus daug kas tapo
aiškiau. Dvejus metus dirbome
visuomeniniais pagrindais – tiek
turėjome entuziazmo.“
Boleslovas Krivka, Melanija
Jachimavičienė, Stanislava Maslinskienė – tai žmonės, kurie labai daug padarė, kad neįgaliuosius vienijanti organizacija toliau
gyvuotų ir stiprėtų, kad žmonės
jaustųsi svarbūs ir reikalingi,
kad juos sietų bendrystė.
„Esate tie, kurie susitelkėte
į draugiją, vieni kitus palaikote,
padrąsinate, paskatinate. Esate neatskiriama rajono dalis“, –
dėkodama draugijos nariams už
rodomą bendruomeniškumo pavyzdį kalbėjo savivaldybės merė
Živilė Pinskuvienė.
Lietuvos neįgaliųjų draugijos (LND) atstovės Lina Arlauskienė ir Kristina Vainienė šiuos
prisiminimus dar labiau sustip
rino nemažai grupei renginyje dalyvavusių žmonių įteikdamos LND išleistą knygą „Kartu
esame stipresni“.

Pagerbti labiausiai
nusipelnę žmonės

Į šventinį renginį atvykusiai
buvusiai ilgametei Neįgaliųjų
draugijos pirmininkei Melanijai Jachimavičienei buvo skirta
ypatinga pagarba. Gėlių puokštę jai įteikė merė Ž. Pinskuvienė, buvusi kolegė – Ukmergės
rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Zita Kviklienė. Vievio

Stanislava Maslinskienė išrinkta dar
vienai kadencijai.

neįgaliųjų draugijos pirmininkė Marija Slavinskienė Melanijai perdavė taip pat buvusios
pirmininkės Marytės Pacevičienės linkėjimus.
Sunki liga palaužė M. Jachimavičienės sveikatą, tačiau buvo gera matyti, kad žmonės jai
dėkingi, gerbia, prisimena. Visi
ją pažinojusieji sulaukė draugiškos Melanijos šypsenos, nuoširdaus akių žvilgsnio.
Kultūros centro salėje aplodismentai griaudėjo ir nuskambėjus prie „Vilties“ ansamblio
trumpam vėl prisijungusio Nikodemo Kisieliaus atliktai Ūdrio
arijai „Aš papuošiu žirgo galvą
pinavijom“. Buvęs ansamblio
solistas ilgus metus ja dažnai
džiugino žiūrovus. Dabar, sulaukęs garbingo 80-mečio, sakė supratęs, kad reikia tausoti
jėgas ir sveikatą, tačiau su draugija ir ansambliu tikrai neatsisveikinąs.
LND, savivaldybės, Neįgaliųjų draugijos padėkomis, gėlėmis buvo apdovanota daugybė
veiklių, aktyvių, kitų labui savęs
negailinčių žmonių. Jiems buvo
skirtas ir puikus koncertas.
Aldona DELTUVAITĖ
Autorės nuotr.

Prisimintos draugijos
ištakos

Neįgaliųjų draugijos 30-me
čiui skirtoje renginio dalyje pa-

Šventinio renginio dalyvius pradžiugino Nikodemo Kisieliaus daina.
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Fizinę negalią turintieji netrukus sulauks
asmeninio asistento paslaugos
Maltos ordino pagalbos tarnyba.
Paslaugos teikimą LŽNS koordinuosianti Nijolė Zenkevičiūtė sako, kad nuo rugsėjo vidurio
žmonės jau gali tikėtis savo namuose sulaukti asmeninio asistento. Šiuo metu paslaugą teiksiantys darbuotojai yra apmokomi. Planuojama įdarbinti 6
asmeninius asistentus, o pagalbą žadama suteikti 111 žmonių.

(atkelta iš 1 psl.)

Neringos ir Širvintų rajono savivaldybės informavo, kad šiuo
metu teikti asmeninio asistento
paslaugas nėra poreikio. Pagal
priimtus sprendimus skirti finansavimą asmeninio asistento
paslaugą gautų apie 1200 asmenų. Kai kuriose savivaldybėse,
pavyzdžiui, Plungėje ši paslauga jau teikiama.

Kviečia kreiptis dėl
asmeninio asistento
pagalbos

Vilniaus miesto savivaldybės
gyventojai nuo rugsėjo 1-osios
jau gali teikti prašymus asmeninio asistento paslaugoms gauti.
Pasak Vilniaus miesto Socialinės paramos centro socialinių
programų koordinatorės Anastasijos Pydyk, norėdamas gauti šią paslaugą, asmuo pirmiausia turi kreiptis į savivaldybę,
šiuo atveju – į Socialinės paramos centrą. Čia jis turi pateikti
prašymą ir kitus dokumentus,
patvirtinančius asmens tapatybę, neįgalumą bei teisę į prioritetą (skiriant asmeninio asistento paslaugas pirmumas teikiamas dirbantiems ar ieškantiems darbo, besimokantiems
ir laukiantiems eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje). Dokumentai patikrinami ir informacija perduodama socialiniam
darbuotojui, kuris, nuvykęs pas
žmogų į namus, užpildys klausimyną ir priims sprendimą, ar
jam reikia asmeninio asisten-

Konsultuojame,
komentuojame
Nuo rugsėjo mėnesio „Sod
ra“ turės galimybę pasitelkti nepriklausomus sveikatos priežiūros specialistus ir
paskirti papildomą asmens
sveikatos tyrimą, jei kyla
pagrįstų abejonių skiriant ir
mokant ligos išmokas, netekto darbingumo kompensacijas bei netekto darbingumo
pensijas.
Tai reiškia, kad atskirais at
vejais, kai kyla abejonių dėl realios asmens sveikatos būklės
neatitikimo duomenims, nurodytiems medicininiuose dokumentuose, asmens bus prašoma
dar kartą pasitikrinti sveikatą
„Sodros“ nurodytoje sveikatos
priežiūros įstaigoje kompensuojant patirtas išlaidas.
Jeigu „Sodros“ nurodytos
sveikatos priežiūros įstaigos medikų nuomonė dėl asmens sveikatos būklės skirsis nuo ankstesnių medikų išvadų, tuomet
gali būti priimamas sprendimas
kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, kad
būtų priimtas naujas sprendimas.
Tokia tvarka nustatyta socia
linės apsaugos ir darbo minist
ro Lino Kukuraičio pasirašytame įsakyme, kuris įgyvendina

Paslauga pasiteisino

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tikslinės pagalbos skyriaus
vyresnioji patarėja Jurgita Čiuladaitė-Pritulskienė.

to pagalbos ir kokių konkrečiai
paslaugų reikia.
Pasak A. Pydyk, maksimalus
galimos pagalbos laikas – 4 val.
per dieną, 7 d. per savaitę. Jei visiems žmonėms reikėtų maksimalios pagalbos, asmeninio asistento paslaugą būtų galima suteikti 250 sostinėje gyvenančių
žmonių. Tačiau tai mažai tikėtina – greičiausiai bus ir tokių,
kuriems užteks 2 val. per savaitę. Taigi gaunančiųjų asmeninio
asistento paslaugą bus daugiau.
A. Pydyk teigimu, kol kas prašymų antplūdžio nėra. Be jokių
abejonių, asmenų, kuriems reikėtų asmeninio asistento pagalbos, yra nemažai, bet žmonės
ne visada skuba kreiptis – gal
trūksta informacijos, gal nesupranta, ko gali tikėtis.
Asmeninio asistento pagalbą Vilniuje teiks Lietuvos žmonių su negalia sąjunga (LŽNS) ir

Asmeninio asistento paslauga jau išbandyta teikiant pagalbą
neįgaliesiems, turintiems proto
ar (ir) psichikos negalią. Tiesa,
tokios pagalbos sulaukė tik Šiaulių ir Kauno regionų gyventojai.
Vis dėlto jau galima daryti išvadas. Institucinės globos pertvarkos neįgaliųjų, turinčių proto ir
psichikos negalią, ir jų šeimų
ekspertė Simona Artimavičiūtė-Šimkūnienė įsitikinusi, kad
asmeninio asistento paslaugos
proto ir psichikos negalią turintiems žmonėms 100 proc. pasiteisino – žmonės pagaliau išėjo
į bendruomenę, tapo savarankiškesni.
Iš pradžių buvo sunkumų.
Reikėjo laiko, kol žmonės suprato, kad asmeninis asistentas
už žmogų neplaus indų, netvarkys kambarių – gali tik padėti,
ko jis pats neįstengia padaryti:
vienus gal reikia palydėti į parduotuvę, kitiems padėti pavalgyti ar pasirūpinti savo higiena. Paslauga individualizuota,
todėl pirmiausia išsiaiškinamos
žmogaus stipriosios bei silpno-

Ir mes
dar galim...

sios pusės ir sudaromas planas,
ko jam labiausiai reikia.
Pasak S. ArtimavičiūtėsŠimkūnienės, nemažai proto
ar (ir) psichikos negalią turinčiųjų šeimose patiria hiperglobą – artimiesiems atrodo, kad
niekas kitas jais taip nepasirūpins. Tačiau teikiant asmeninio
asistento paslaugą, praktika parodė, kad žmonės gali daug ką
išmokti ir pasidaryti patys. Padedami asmeninio asistento gali
nueiti į renginius, sporto varžybas, įvairias institucijas, išmoksta drąsiau judėti mieste, pasigaminti valgyti ir pan. Pavyzdžiui, viena mergina džiaugiasi, kad įprato viena nuvažiuoti į
Šiaulių specialiojo rengimo centrą. Dabar tėvams nebereikia jos
nuolat lydėti. Tokių „atradimų“
esama nemažai.
„Nuo senų laikų likęs mitas,
kad negalią turintis žmogus savarankiškai negali funkcionuoti. Viską jis gali, bet tam būtina
pritaikyti aplinką, kad asmuo
joje galėtų laisvai būti, veikti,
bendrauti. Asmeninio asistento paslauga – vienas iš būdų tai
padaryti“, – sako S. Artimavičiūtė-Šimkūnienė.
Netrukus Neįgaliųjų reikalų departamentas žada pasiūlyti
ir daugiau naujų paslaugų bendruomenėje: bus teikiamos apsaugoto būsto, socialinių dirbtuvių, įdarbinimo su pagalba ir
pagalbos priimant sprendimus
paslaugos.
Aurelija Babinskienė
Autorės nuotr.

„Sodra“ galės patikrinti, ar teisingai
nustatytas darbingumas ar neįgalumo lygis
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimus, Seime
priimtus 2018 m. gruodį. Iki šiol
„Sodra“ negalėjo pasitelkti nepriklausomų sveikatos priežiūros įstaigų, jei kildavo abejonių,
ar žmogui pagrįstai mokama ligos išmoka, netekto darbingumo kompensacija ar netekto
darbingumo pensija.
Neįgalumo lygio, laikinojo
nedarbingumo ir darbingumo lygio nustatymo priežiūra yra antikorupcinė priemonė, kuria siekiama išvengti retkarčiais pasitaikančių klaidų ar nesąžiningumo
atvejų, kai siekiama suklaidinti sprendimo dėl negalios nustatymo priėmimo procedūroje dalyvaujančias įstaigas ir nepagrįstai gaunamos ligos, netekto darbingumo ar neįgalumo išmokos.

Kaip viskas vyks?

Remiantis aprašu, „Sodra“
papildomą asmens sveikatos tyrimą paskirs rizikingais atvejais, kai kils pagrįstų abejonių
dėl priimtų sprendimų pagrįstumo bei teisėtumo, paaiškėjus
kokioms nors svarbioms aplinkybėms ar gavus skundą.
Tokiu atveju „Sodra“ turės
informuoti konkretų žmogų,
kad jam paskirtas papildomas

asmens sveikatos tyrimas ir kokioje sveikatos įstaigoje bei kada bus atliekamas. Informacija bus pateikiama elektroninėje
gyventojų aptarnavimo sistemoje EGAS ir registruotu laišku.
Jeigu asmuo neatvyks į papildomą asmens sveikatos patikrinimą, gali būti priimtas
sprendimas sustabdyti gaunamas išmokas arba jų neskirti, jei
jos nepradėtos mokėti. Neatvykti į tokį patikrinimą bus galima
tik esant objektyvioms aplinkybėms, pavyzdžiui, jeigu ūmiai
sutrinka asmens sveikata, nutinka stichinė nelaimė ar nelaimingas atsitikimas, miršta šeimos narys, susergama ūmia liga
ar panašiai. Šios aplinkybės turės būti įrodomos dokumentais.
Objektyvumo vardan, sveikatos priežiūros įstaiga papildomam asmens sveikatos tyrimui
kiekvienu atveju bus parenkama individualiai, kad tai nebūtų
ta pati įstaiga, kur asmuo įprastai gydomas ar konsultuojamas.
Laikino nedarbingumo atveju savo išvadas medikai pateikia
per 1 darbo dieną, o neįgalumo
ir darbingumo lygio nustatymo
atvejais turės pateikti per 3 darbo
dienas. Jeigu naujosios medikų
išvados skirsis nuo ankstesnių,

„Sodra“ gali priimti sprendimą
kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą siūlydama priimti naują sprendimą.
Jei medikų išvados patvirtina ankstesnius duomenis, tuomet žmogus turi būti informuojamas apie papildomo patikrinimo rezultatus ir kad į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo
tarnybą nebus kreipiamasi.
Tačiau „Sodra“ nesiūlys
žmonėms dalyvauti papildomame asmens sveikatos tyrime, jeigu žmogus bus kreipęsis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl pakartotinio
vertinimo pateikdamas naują
siuntimą, taip pat jei iki nustatyto neįgalumo ar darbingumo
lygio termino pabaigos bus likę
mažiau nei 6 mėnesiai bei jeigu
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba arba Ginčų komisija bus gavusios skundą dėl
konkretaus atvejo ir jau bus prasidėjęs pakartotinis vertinimas.
SADM ir „Bičiulystės“ inf.

„Bičiulystę“
skaitykite ir
internete

Dažnai galima išgirsti posakį: „Būties ir lemties nepakeisi“. Tačiau yra ir kitoks
patarimas: „Kai vienos durys
užsiveria, atsiveria kitos.“
Pažįstu ne vieną žmogų, patyrusį įvairių gyvenimo išbandymų, negandų, turinčių negalią, bet sugebančių įprasminti
gyvenimą, džiaugtis juo, padėti
šalia esantiems.
Vienas iš jų – Antanas Geičius, dabar gyvenantis Kėdainiuose. Užaugęs vaikų namuose, kaip sakoma, patyręs ir šilto,
ir šalto, tapo kvalifikuotu elektriku. Prieš keletą metų patyrė
sunkią traumą, bet didelių medikų ir jo paties pastangų dėka grįžo į gyvenimą, kurį, anot
Antano, reikia nugyventi gražiai. Optimistiniu požiūriu į gyvenimą, subtiliu humoro jausmu šiandien jis vėl džiugina ne
tik artimuosius, bet ir aplinkinius, vėl šoka pagyvenusių žmonių kolektyve „Lankesa“, puikiai dainuoja, džiaugiasi anūkų
išdaigomis. Nepalūžo žmogus.
Jau daugelį metų svėdasiškiai mato neįgaliojo vežimėliu judantį Mindaugą Antanėlį. Meilę technikai, jos remonto subtilybes jis perdavė ir jaunimui. Dar būdamas mokinys
pas Mindaugą dažnai užbėgdavo Giedrius, kurį domino technika. Vėliau keletą metų jiedu
remontavo automobilius, dabar
į Giedriaus vadovaujamą autoservisą Mindaugas dažnai užsuka jau kaip svečias. Jam malonu,
kad į jo mokinį sugedus automobiliui kreipiasi ne tik miestelio
gyventojai, bet ir žmonės iš tolimesnių vietovių. Sudomindamas technika, skiepydamas atsakingą požiūrį į darbą, savo patirtį perdavė į patikimas rankas.
Ne vienus metus Pasvalio rajono Gegabrastos kaime gyvenanti Elena Rutkauskaitė rinko kraštotyrinę medžiagą, užrašinėjo žmonių prisiminimus.
Dabar, jau būdama garbaus amžiaus, kamuojama daugybės ligų, viską sudėjo į knygą „Gyvenimus jungianti upė“.
Skaitydami šią knygą žmonės atranda savo šaknis, prisimena jau Amžinybėn išėjusius
kaimynus, draugus. Už tai jie
dėkingi kraštietei E. Rutkauskaitei, kuriai suteiktas kaimo
šviesuolio vardas.
Tokie žmonės – tarsi atsvara kai kuriems šių dienų niurgzliams, verksniams, paskendusiems kasdienybės smulkmenose ar nesibaigiančiose rietenose.
Yra ko pasimokyti iš žmonių, kurie bet kokioje situacijoje sugeba įprasminti gyvenimą,
ieškoti gėrio ir jį rasti.
Janina Ožalinskaitė

www.biciulyste.lt
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Daktaras
Aiskauda

e jokios abejonės, didelių
miestų gyventojų sveikatą
ardo ne kas kita, o stresai. Mat
čia ne į gerąją pusę pasikeitęs
gyvenimo būdas, tempas, ritmas
ir ekologinė situacija. Didmiesčių gyvenimas yra intensyvus,
įtemptas ir tuo pačiu monotoniškas. Žmonės nuo ryto iki vakaro jaučia nuovargį, vangumą.
Rytais kaip automatai keliasi,
mechaniškai atlieka tuos pačius
veiksmus, be apetito valgo, po to
nervinasi transporto spūstyje, o
darbe – nauji stresai. Prislėgtas,
išsisėmęs žmogus grįžta tuo pačiu perpildytu transportu namo.

Namuose irgi netrūksta
problemų

Namuose laukia savos prob
lemos. Iš televizoriaus ekrano
neretai sklinda agresija, pyktį
sukeliantys debatai, kaimynai
visu garsu leidžia trankią muziką... Stresų atsiradimo priežastys yra įvairios ir jų daugybė. Tai
mokslas, darbas, ne visada darnūs santykiai šeimoje su mylimu
žmogumi (arba jo nebuvimas, išsiskyrimas, mirtis).

Komentaras

Streso terminas ir teorija atsirado 1936 metais. Jo autorystė
priklauso Hansui Seljė (Kanada). Šiandien stresui apibūdinti
naudojama geras tuzinas formuluočių (čia pateikiame tik kelias),
pavyzdžiui: 1) stresas – fizinės ir
emocinės įtampos būsena, kylanti sunkiose situacijose; 2) visuma nespecifinių pokyčių, atsirandančių organizme veikiant
stipriems dirgikliams arba žalojantiems faktoriams; 3) netikėtų, dažniausiai neigiamų aplinkybių sukelti organizmo funkcijų ir žmogaus veiklos sutrikimai; 4) vidinės įtampos būsena,
sukelta aplinkos veiksnių; 5) psichinės ir fiziologinės įtampos
būsena, visuma organizmo apsauginių reakcijų, kurias sukelia
žalingi aplinkos ar vidaus veiksniai – stresoriai.

Stresoriai

Stresoriai gali būti fiziniai
(stiprus karštis arba šaltis), cheminiai (įvairios nuodingos medžiagos), psichiniai (pasireiškia
stipriomis ne tik neigiamomis,
bet ir teigiamomis reakcijomis)
ir biologiniai (pavyzdžiui, virusinės ligos, pernelyg didelė raumenų apkrova). Tai yra visa tai, kas

4 psl.

Kas labiausiai kenkia didmiesčių
gyventojų sveikatai?
gos naudojimas kito žmogaus ar
žmonių grupės atžvilgiu) ir t. t.
Pastabos:
1) dėl patirtų stresų kur kas
dažniau vystosi širdies, kraujagyslių, virškinimo organų ligos, silpsta imunitetas, dažniau sergama
diabetu, onkologinėmis ligomis;
2) stresas kenkia daugeliui
vitaminų, medžiagų apykaitos
procesams; dėl to gali atsirasti
riebalų perteklius ir, savaime suprantama, nepasitenkinimas savimi, traumuojantis ir psichinę,
ir fizinę būklę.

žmogų sudirgina, išbalansuoja ir sukelia atitinkamą reakciją.
Streso priežastys gali būti išorinės (pavyzdžiui, mokslo įstaigos, darbovietės, gyvenamosios
vietos pakeitimas, išsiskyrimas
su artimu žmogumi) ir vidinės
(pavyzdžiui, gyvenimo vertybių,
žmogaus įsitikinimų konfliktas).
Esant bet kokiai pernelyg didelei apkrovai, žmogus pradžioje jaučia sunkumą, po to bando
iš visų jėgų jį įveikti, o kai pajunta, jog toliau galynėtis nebėra jėgų, nuleidžia rankas. Beje,
skirtingose stresinėse situacijose
kiekvieno žmogaus reakcija yra
labai individuali.

Streso formos

Distresas – nemalonus, kenks
mingas sveikatai, trikdantis veik
lą stresas; eustresas – teigiamas
stresas. Beje, pastarasis stresas
(jei nedidelis ir trumpalaikis) organizmui yra netgi naudingas.
Mat atsakomoji reakcija į stresą
didina dėmesingumą, gerina regėjimą, mobilizuoja organizmo
jėgas veiksmui ir gali palengvinti daugelio ligų eigą (šis teiginys
tiks tik tuo atveju, jei stresas organizmo neišsekina).
Žmogus sąmoningai ar veikiant pasąmonei stengiasi prisitaikyti prie naujos situacijos. Kai
jis įgyja pusiausvyrą, stresas nepalieka jokių pasekmių. Kai nesugebama prisitaikyti prie naujos situacijos, gali atsirasti įvairių
fizinių ar psichinių negalavimų.
Paaiškinimas: pasąmonė –
paties individo tiesiogiai nesuvokiami ir nekontroliuojami psichiniai procesai ir būsenos; sąlygoja neįprastas emocijas ir veik
lą, kai kuriuos pojūčius.

Streso požymiai:

 sumažėjęs fizinis ir protinis darbingumas, nemotyvuotas
nenoras dirbti, mokytis,
 pastovus nuovargis,
 nervinė įtampa (dėl jos neįmanoma atsipalaiduoti, užmiršti rūpesčius),
 nemiga arba neramus miegas,
 galvos skausmas,
 padažnėjęs pulsas, gausesnis prakaitavimas,
 emocinis nestabilumas,
 sumažėjęs dėmesingumas,
sulėtėjęs mąstymas,
 prasta atmintis,
 sumažėjęs domėjimasis savo artimaisiais, draugais, bend
radarbiais,
 neigiamas savęs vertinimas, pesimizmas,
 verksmingumas, nepraeinantis nuobodulys,
 neurozė, depresija,
 apetito sutrikimai (visiškas nenoras valgyti netgi anksčiau labai mėgtus valgius arba
besaikis valgymas),
 atsiradęs nevaldomas noras kramtyti nagus, kandžioti
lūpas, kasyti galvą, nosį ir t. t.,
agresijos priepuoliai.
Paaiškinimai:
a) neurozė – psichinės kilmės
liga, kylanti dėl žmogaus vidinės
graužaties arba dėl labai jį skaudinančių konfliktų su aplinka;
neurozei būdingas nuovargis,
silpnumas, irzlumas, virškinimo, širdies ritmo sutrikimai, nemalonūs įvairių kūno vietų pojūčiai, todėl ligonis dažnai kreipiasi ne į psichiatrą, o į terapeutą;
b) agresija (psichologijoje) – priešiškas elgesys, kuriam
būdingas įžūlumas ar net jė-

Stresas pavojingesnis
moterims

Stresas gali ne tik susargdinti moterų virškinimo sistemą, bet
ir pakenkti jų išoriniam grožiui.
Daugiausia nukenčia oda: ji pradeda vysti, senti, poodyje kaupiasi
riebalai, didėja svoris. Beje, būna
ir atvirkščiai, kai nuo streso ar psichologinės įtampos svoris mažėja.
Kadangi stresas slopina kalcio įsisavinimą, dažniau susergama osteoporoze. Taip pat stresas gali daryti neigiamą poveikį
nėštumui, sukelti persileidimą,
tapti nevaisingumo priežastimi.
Paaiškinimas: osteoporozė –
kietosios kaulo medžiagos išretėjimas (išakijimas); pastarąjį dalyką sukelia kaulinės medžiagos
sumažėjimas arba kalcio stoka;
tuomet kaulai pasidaro labai trapūs, greitai lūžta.

Pasyvumas ir aktyvi
apsauga

Žmogų, kurio prisitaikymo
prie jam naujos situacijos rezervas yra nepakankamas ir organizmas negali efektyviai priešintis stresui, apima pasyvumo
būsena. Atsiranda bejėgiškumo,
beviltiškumo pojūtis, depresija.
Tačiau tokia stresinė reakcija gali būti trumpalaikė.
Kita žmogaus reakcija – aktyvi apsauga nuo streso. Žmogus
keičia veiklos formą ar sferą ir suranda kažką naudingesnio ir tinkamo. Kad būtų pasiekta dvasinė
pusiausvyra, padedanti pagerinti
sveikatą, reiktų imtis kokios nors
malonios veiklos, pavyzdžiui, keliauti, sportuoti, ką nors kolekcio
nuoti ar kitų įdomių pomėgių.

Ką pataria mokslinė
medicina

Mokslinė medicina nuo ne-

sunkaus streso pataria gelbėtis
naudojant įvairius atsipalaidavimo būdus (deramai atsipalaidavus, darbingumas gali padidėti
apie 40 %): ramią muziką, sportą (jis rekomenduojamas tik fiziškai sveikiems žmonėms; vadinamųjų ištvermės treniruočių metu
kraujyje suyra streso hormonai),
prieš miegą pasilepinti šiltoje vonioje (su gydomaisiais priedais ar
be jų; konkrečiu atveju patars gydytojas arba vaistininkas).
Sunkus ir ilgai trunkantis
stresas gydomas hipnoze, psichoterapija, itin sunkus – dar
ir vaistais.
Stresinėse situacijose reiktų visai nevartoti arba bent gerokai apriboti cukraus bei daug
krakmolo turinčių maisto produktų vartojimą. Kodėl? Mat
šios maisto medžiagos organizme mažina vitaminų C ir B koncentraciją. Streso atveju taip pat
pageidautina, kad būtų laikomasi
individualios dietos (ypač skiriamas dėmesys visaverčiams baltymams) bei vartojami vitaminai C ir B (konkrečiam ligoniui
dietą ir vitaminų dozes nustato
tik gydytojas).

Liaudies medicinos receptai

Nervinį dirglumą, įtampą,
nerimą mažinantis mišiniai:
1. Sumaišoma ir susmulkinama: šaukštas ramunėlės žiedų, šaukštas valerijono šaknų,
šaukštas pipirmėtės lapų, šaukštas paprastosios sukatžolės žolės. Šaukštas mišinio užplikomas
stikline verdančio vandens, indas uždengiamas. Po 6 valandų
ruošinys nukošiamas per dvigubą marlę (arba specialų tinklelį). Geriama 2 kartus per dieną
15 min. prieš valgį ne daugiau
kaip po 1/2 stiklinės. Gydymo
kursas – 10–15 dienų.
Pastaba: šiame ir kitame recepte naudojama džiovintų vaistinių augalų žaliava; ruošiniai
laikomi tamsioje vėsioje vietoje.
2. Sumaišoma ir susmulkinama: 5 šaukštai valerijono
šaknų, 10 šaukštų pipirmėtės
lapų, 5 šaukštai apynio spurgų,
3 šaukštai raudonėlio žolės. 2
šaukštai mišinio užplikomi 2,5
stiklinės karšto (bet ne verdančio) vandens, indas uždengiamas. Po pusvalandžio ruošinys
perkošiamas per dvigubą marlę
(arba specialų tinklelį). Geriama
2 kartus per dieną ne daugiau
kaip po 1/4 stiklinės 15 min.
prieš valgį. Gydymo kursas –
10–15 dienų.
Romualdas OGINSKAS

Daugiau dėmesio psichologinei onkologinių pacientų būsenai
Šiuo metu įgyvendinami penki psichosocialinės pagalbos projektai apima įvairiapusę pagalbą onkologiniams pacientams ir
jų artimiesiems: nuo individualių ir grupinių mokymų ar konsultacijų iki terapijos ar bendruomeninių renginių.
Projektus vykdo Šeimos santykių institutas, Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija
(POLA), Psichosocialinės onkologijos asociacija, Lietuvos vaikų vėžio asociacija „Paguoda“ ir
Kaniterapinės pagalbos centras
kartu su partneriais. Onkopsi-

chologinę pagalbą onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms ir jų artimiesiems teikia
kvalifikuoti specialistai, dvasininkai, socialiniai darbuotojai,
bendruomenių savanoriai, net
kaniterapijos specialistai bei jų
specialiai paruošti šunys. Šiems

projektams skiriama daugiau
nei 1 mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų.
Sveikatos apsaugos viceministrės Linos Jaruševičienės
teigimu, kiekvieną onkologinį susirgimą neišvengiamai lydi daug fiziologinių, psichologinių, socialinių ir ekonominių
pokyčių. Tad savaime suprantama, kad tokiems žmonėms yra
reikalinga kompleksinė pagalba,
kuri palaikytų onkologinių pacientų bei jų artimųjų psichoso-

cialinę gerovę, sumažintų įtampą ir padidintų viltį.
„Klaidinga manyti, kad ligą
išgyvena tik sergantis žmogus.
Jo artimieji taip pat patiria neaiškumo, nevilties, nežinomybės jausmus: pradedant nuo to,
kaip elgtis, nuo ko pradėti, ką
sakyti sergančiajam, vaikams,
iki kaip susitvarkyti su staiga
užgriuvusiais rūpesčiais, kasdienybės ir ateities planavimu“, – sako viceministrė L. Jaruševičienė, pabrėždama, kad

gyti padeda ne tik vaistai, bet
ir tinkama paciento bei jo artimųjų psichologinė būsena bei
nuostatos.
Pažymėtina, kad įgyvendinant šiuos projektus didžiausias
dėmesys skiriamas kaimo vietovėse gyvenančio paciento psichosocialinei gerovei. Tuo tikslu telkiamos įstaigos, nevyriausybinės organizacijos ir vietos
bendruomenės inicijuoti bend
ras veiklas.
(nukelta į 5 psl.)
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Įtraukusis ugdymas – vis dar tik diskusijų objektas
(atkelta iš 1 psl.)

jiems sunkiai suvokiamas fizikos ar chemijos formules, specialiųjų poreikių vaikai mokosi
būtiniausių gyvenimo įgūdžių.
Ne tokiose sudėtingose pamokose jie ugdomi kartu su visais.

Turi nelikti galimybės
rūšiuoti mokinius

Diskusiją moderavęs žurnalo
„Reitingai“ vyriausiasis redaktorius Gintaras Sarafinas pasakojo apkeliavęs 300 mokyklų
ir neslėpė – tokias, kaip Dovilų pagrindinė mokykla, galima
suskaičiuoti ant vienos rankos
pirštų. Lankydamasis prestižinėse, netgi katalikiškose ugdymo įstaigose (išskyrus Palaimintojo Teofiliaus Matulaičio gimnaziją ir dar vieną kitą mokyklą)
jis nesutikdavo neįgalių vaikų.
O juk kas dešimtas šalies gyventojas turi negalią. Vadinasi, kiekvienoje klasėje turėtų būti po
du-tris tokius mokinius. G. Sarafinui paprašius pakelti rankas,
kam teko mokytis su neįgaliu
mokiniu, rankų miško nebuvo.
Į diskusiją atvykęs elektriniu
vežimėliu judantis Seimo narys
Justas Džiugelis nedaugžodžiavo: kol Švietimo įstatymas leis
mokykloms rinktis mokinius,
tiksliau – kol jos galės atsisakyti priimti specialiųjų poreikių
turinčius vaikus, situacija negerės, todėl Seime užregistravo
šio įstatymo pataisą, kad neįgaliuosius diskriminuojanti nuostata būtų panaikinta.
Daugiau kaip prieš porą dešimtmečių Justas pats buvo atsidūręs tokioje situacijoje – prieš
priimant į mokyklą jo gebėjimus vertinęs specialistas nusprendė, kad suskaičiuoti, kiek

Į diskusijas įsitraukė švietimo, mokslo ir sporto viceminstrė Jolanta Urbanovič (viduryje).

bus 2+2, jis gal ir išmoks, bet
kiek bus 2x2, tikrai neįsimins.
Taigi Justui buvo skirtas namų
mokymas.
Dvylika metų namuose mokėsi ir šeduviškė Irmina Beneševičiūtė. Jos tėvams teko rinktis: išvežti dukrą į Kauno specia
liąją mokyklą, ar sutikti, kad ji
būtų mokoma ir namuose. Mergina pasakojo iki šiol jaučianti
nuoskaudą, kad tiek laiko buvo izoliuota nuo bendraamžių.
Tik dabar, naudodamasi socialiniais tinklais, ji bando susirasti savo bendraklasius, užmegzti
su jais ryšius.
Beje, tiek J. Džiugelis, tiek
I. Beneševičiūtė paneigė visas išankstines pedagogų prognozes ir
gyvenime daug pasiekė: Justas –
Seimo narys, Irmina – Šiaulių
universiteto magistrė, 7 mokslinių straipsnių autorė, aktyviai
pasisakanti už savarankišką neįgaliųjų gyvenimą, jų įgalinimą.

Nėra kvalifikuotų
specialistų

Viena iš priežasčių, dėl kurių dažnai atsisakoma priim-

ti specialiųjų poreikių turintį
vaiką – mokyklos neturi kvalifikuotų specialistų. Šią problemą pabrėžė ne vienas diskusijos
dalyvis. Tai patvirtino ir Dovilų
pagrindinės mokyklos specia
lioji pedagogė Svaja Venckienė. Pasak jos, nė vienas Lietuvos universitetas neruošia kvalifikuotų specialistų, kurie mokėtų dirbti su autistiškais, Dauno sindromą, elgesio ir emocijų sutrikimų turinčiais vaikais.
Yra tik keletas sertifikuotų specialistų, kurie tikrai žino, kaip
reikia mokyti tokius vaikus. Todėl jeigu iš tikrųjų norime, kad
situacija keistųsi, šiuos specialistus reikia nedelsiant pakviesti į universitetus, kad jie pradėtų dėstyti ir rengti būsimuosius
pedagogus.
O kol to nėra, reikia mokytis patiems, perimti kitų patirtį.
S. Venckienė baigė nuotolinius
mokymus Amerikoje, savanoriavo Vokietijoje. Jai pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Kristina Paulikė – ji prisiminė nemažai patirties, kaip dirbti su neįgaliaisiais,
pasisėmusi Izraelyje, todėl siūlė
teorinius seminarus pakeisti gerokai naudingesnėmis praktinėmis stažuotėmis.

Dar vienas slenkstis – tėvų
pasipriešinimas

Diskusiją moderavusiam Gintarui Sarafinui netrūko provokuojančių klausimų LND prezidentei Dovilei Juodkaitei, švietimo, mokslo ir sporto viceministrei Jolantai Urbanovič ir Seimo nariui Justui Džiugeliui.

Vis dėlto kvalifikuoti specia
listai – ne vienintelis rūpestis.
Dar didesnė problema – visuomenės požiūris. S. Venckienės
teigimu, klasėje atsiradęs specialiųjų poreikių turintis mokinys dažniausiai sukelia ne kitų
čia besimokančių vaikų, o jų tėvų pasipriešinimą. Jie bijo, kad
elgesio, emocijų ar kitokių sutrikimų turintis mokinys gali
sukelti destrukciją klasėje, nu-

onkologinėmis ligomis sergantys pacientai atsikratytų perdėtų baimių, išmoktų pozityviai
vertinti situaciją ir visavertiškai gyventi.
Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) prezidento Šarūno Narbuto teigimu, psichologinės pagalbos poreikis onkologiniams ligoniams
ir jų artimiesiems šiuo metu yra
labai didelis.
„Daugiau nei 100 tūkstančių
onkologinių pacientų Lietuvoje
iki šių metų pradžios negavo jokios psichologinės pagalbos, vos
kelios gydymo įstaigos onkopsi-

chologines paslaugas teikė iš vidinių įstaigos išteklių. Svarbu
suprasti, kad onkologinės ligos
diagnozę dažnai lydi pajamų neteikimas, neretai ir bedarbio statusas, nuolat augančios išlaidos
nekompensuojamoms prekėms
ir paslaugoms, todėl pacien
tai neturi finansinių galimybių
kreiptis į psichologus“, – sako
POLA prezidentas.
Lietuvoje antra pagal dažnį žmonių mirtingumo priežastis yra piktybiniai navikai, vien
pastaraisiais metais diagnozuojama apie 18 tūkstančių naujų susirgimo onkologine liga atvejų.

(atkelta iš 4 psl.)

„Onkologinė liga nėra nuosprendis ar priežastis izoliuotis
nuo bendruomenės. Nors neretai žinia apie susirgimą skatina
žmogų užsidaryti savo kiaute,
labai svarbu išlaikyti ryšius su
aplinkiniais. Jų palaikymas leidžia žmogui jaustis išklausytam,
suprastam, svarbia susitelkusios
bendruomenės dalimi – tai yra
itin svarbi sėkmingo sveikimo
prielaida“, – teigia sveikatos apsaugos viceministrė.
Ji pabrėžia, kad vis daugiau
onkologinių ligų yra veiksmingai gydomos, todėl svarbu, kad

Irmina Beneševičiūtė prisiminė 12 metų mokymosi namuose patirtį.

kreipti mokytojų dėmesį ir pan.
Pasak S. Venckienės, pirmiausia bandoma susėsti su tėvais ir viską ramiai aptarti. Ne
visada tai pavyksta, nes dažnai
pasipriešinimas būna toks stip
rus, kad argumentų net nesiklausoma. Pasipila grasinimai,
raštai savivaldybės administracijai, Švietimo skyriui. „Dažniausiai šitame kare liekame
dviese su direktoriumi, – atviravo S. Venckienė. – Mes nepakeisime požiūrio. Tai eina iš
žmogaus vidaus – arba jis turi
tą vertybę, arba jos neturi. Čia
labai stipriai prisideda ir valstybė, nes švietimo politikos nėra
jokios – nei geros, nei blogos, o
abejingumas – visų blogiausias
dalykas.“
J. Džiugelio nuomone, prie
visuomenės požiūrio kaitos į negalią turėtų prisidėti Švietimo,
mokslo ir sporto ministerija –
reikėtų pradėti socialinių reklamų kampaniją, aiškinančią, kad
visi vaikai reikalingi apie savo
ateitį galvojančiai visuomenei.
Pasak LNF prezidentės Dovilės Juodkaitės, jeigu nuo mažens šalia nematysime kitokių,
įvairių žmonių, tai ir vėliau nenorėsime jų matyti, išsiųsime į
globos įstaigas, toliau nuo savęs.
„Tik užtikrinę kiekvieno vaiko
teisę mokytis kartu su visais, išugdysime įvairią ir tolerantišką
visuomenę“, – sakė LNF prezidentė.

Pasiūlymų yra, reikia juos
vykdyti

D. Juodkaitės nuomone, siekiant kurti mokyklą visiems,
negalima skirstyti vaikų ir iš
karto nurašyti specialiųjų poreikių turinčių mokinių, argumentuojant, kad juos priėmus
nukentės mokyklos pažangumo

rodikliai, jos vertinimas. „Turime remtis humanizmo, pilietiškumo, tolerancijos principais,
kad kiekvienas vaikas vertingas,
kiekvieno vaiko teisė – būti ir
ugdytis kartu su visais“, – sakė
ji. LNF prezidentė akcentavo ir
dar vieną dalyką – būtinas tolygus finansavimas – daugiau
pinigų reikia skirti ne specialiosioms, kaip yra dabar, o bendrojo ugdymo mokykloms, kurios įtraukia visus vaikus.
Optimistiškiau nuteikia tai,
kad šiais metais savivaldybių sutaupytas piniginės paramos lėšas leista skirti švietimo pagalbai – ar atlyginimams padidinti,
ar specialistams įdarbinti. „Skatiname ir tėvus, ir nevyriausybines organizacijas spausti savivaldybes, kad tos lėšos būtų panaudotos būtent švietimo reikalams“, – diskusijos dalyvius drąsino D. Juodkaitė.
Spartesnių pokyčių poreikį
akcentavusio J. Džiugelio nuomone, Švietimo įstatymo pakeitimas turėtų sujudinti sistemą ir priversti Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją bei kitas
suinteresuotas puses iš esmės
kalbėti apie įtraukųjį švietimą.
„Tikiuosi, kad rudenį tai prasidės“, – vylėsi jis.
J. Džiugelis pasiūlė ir dar
radikalesnį būdą – tėvai, kurių vienokią ar kitokią negalią
turintys vaikai negauna ugdymo, turėtų kreiptis į Konstitucinį teismą dėl neužtikrinamos
konstitucinės teisės į mokslą.
„Jeigu būtų suformuotas teisinis precedentas tuo klausimu,
ledai pajudėtų iš esmės. Puikus
pavyzdys – neįgaliųjų laimėta
byla dėl balsavimo neprieinamumo“, – sakė jis.
Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis:
VšĮ „Šeimos santykių institutas“, tel. 8 37 750935, el. p. pagalba@
ssinstitut.lt.
„Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija“ (POLA), tel. 8 615
89210, el. p. neringa@pola.lt.
„Psichosocialinės onkologijos asociacija“, tel. 8 673 11110, el. p.
b.sandrai@gmail.com.
Lietuvos vaikų vėžio asociacija „Paguoda“, tel. 8 600 60410, el. p.
dalyte.paguoda@gmail.com.
„Kaniterapinės pagalbos centras“, tel. 8 686 42 377, el. p.
onkotarnyba@gmail.com.
SAM ir „Bičiulystės“ inf.
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Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

LRT
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. PIRMADIENĮ – PenktadienĮ:
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40,
09.10 – Labas rytas, Lietuva. 6.30,
8.00, 9.00 – žinios, orai. 7.00, 7.30,
8.30 – žinios, orai, sportas.
Pirmadienis, rugsėjo 16 d.

09:20 Senis. N-7. 330 s. 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7.
9 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 22
s. 12:00 Beatos virtuvė. (subtitruota,
kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 13:58
Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios.
Sportas. Orai. 14:20 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:15 Laba
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus. N-7. 150
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Vartotojų kontrolė. (subtitruota). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas.
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 LRT
forumas. 22:30 Dviračio žinios. 23:00
Premjera. Vokietija 86. N-14. 3 s. 23:45
Komisaras Reksas. N-7. 22 s. (kart.).
00:30 Klausimėlis. (kart.). 01:00 LRT
radijo žinios. 01:05 Savaitė. (kart.).
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Kas ir kodėl? (kart.). 03:30
Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:10 Vokietija 86. N-14. 3 s.
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10
Ponių rojus. N-7. 150 s. (kart.).

Antradienis, rugsėjo 17 d.

09:20 Senis. N-7. 331 s. 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7.
10 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 23
s. 12:00 Stilius. (kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Keno
Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:15 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:20
Laba diena, Lietuva. 16:40 Premjera.
Ponių rojus. N-7. 151 s. 17:30 Žinios.
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 18:30 Klauskite
daktaro. 19:30 (Ne)emigrantai. (subtitruota). 20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Nacionalinė ekspedicija.
(subtitruota). 22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Užverbuotas. N-14.
2 s. 23:45 Komisaras Reksas. N-7. 23
s. (kart.). 00:30 Tėčio reikalai. (kart.).
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Istorijos
detektyvai. (subtitruota, kart.). 02:00
LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? (kart.). 03:30 Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT radijo
žinios. 04:10 Užverbuotas. N-14. 2 s.
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10
Ponių rojus. N-7. 151 s. (kart.).

Trečiadienis, rugsėjo 18 d.

09:20 Senis. N-7. 332 s. 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7.
11 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 24
s. 12:00 Vartotojų kontrolė. (subtitruota, kart.). 13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:20 Laba diena,
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:15 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus. N-7. 152
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Gyvenimo spalvos. (subtitruota). 20:25
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30
Ypatingas būrys. (subtitruota). 22:30
Dviračio žinios. 23:00 Premjera. Dingę be žinios 1. N-14. 3 s. 23:45 Komisaras Reksas. N-7. 24 s. (kart.). 00:30
Bloga mergaitė. 7 s. (su garsiniu vaizdavimu). (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Stilius. (kart.). 02:00 LRT
radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? (kart.). 03:30 Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT radijo
žinios. 04:10 Dingę be žinios 1. N-14.
3 s. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. N-7. 152 s. (kart.).

Ketvirtadienis, rugsėjo 19 d.

09:20 Senis. N-7. 333 s. 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7.
12 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 25
s. 12:00 (Ne)emigrantai. (subtitruota,
kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 13:58
Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios.
Sportas. Orai. 14:20 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:15 Laba
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:20 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus. N-7. 153
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 Kas ir kodėl?

18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Daiktų istorijos. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Gyvenk be skolų.
22:30 Dviračio žinios. 23:00 Premjera. Bankas. N-14. 3 s. 24:00 Mūsų gyvūnai. (kart.). 00:30 Bloga mergaitė.
8 s. (su garsiniu vaizdavimu). (kart.).
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Gyvenimo spalvos. (subtitruota, kart.). 02:00
LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? (kart.). 03:30 Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT radijo
žinios. 04:05 Bankas. N-14. 3 s. (kart.).
05:00 LRT radijo žinios. 05:10 Ponių
rojus. N-7. 153 s. (kart.).

Penktadienis, rugsėjo 20 d.

09:20 Senis. N-7. 334 s. 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7.
13 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 26
s. 12:00 Gyvenimo spalvos. (subtitruota, kart.). 13:00 Ypatingas būrys.
(subtitruota, kart.). 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:15 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:20
Laba diena, Lietuva. 16:40 Premjera.
Ponių rojus. N-7. 154 s. 17:30 Žinios.
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 18:30 Visi kalba.
19:30 Beatos virtuvė. (subtitruota).
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 22:55 Juros
periodo parkas 3. N-14. 00:30 Euromaxx. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Nacionalinė ekspedicija. (subtitruota, kart.). 02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Visi kalba. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Kas ir kodėl? (kart.).
03:30 Šventadienio mintys. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Beatos
virtuvė. (subtitruota, kart.). 05:00 LRT
radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. N-7.
154 s. (kart.).

Šeštadienis, rugsėjo 21 d.

06:05 Daiktų istorijos. (kart.).
07:00 Klausimėlis.lt. 07:10 Bebė ir Tina. Mergaitės prieš berniukus. 09:00
Labas rytas, Lietuva. 09:30 Žinios.
Orai. 09:35 Labas rytas, Lietuva. 10:30
Žinios. Orai. 10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 Labas
rytas, Lietuva. 12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Jaguarai. Ypatingos katės. (subtitruota). 12:55 Pasaulio dokumentika. Neatrasti Kolumbijos kampeliai. 3 d. Čiribiketė. Kelionė
į Amazonės širdį. (subtitruota). 13:50
Džesika Flečer 9. N-7. 9/1, 9/2 s. 15:28
Loterija „Keno Loto“. 15:30 Žinios.
Orai (su vertimu į gestų kalbą). 15:45
Sveikinimų koncertas. 17:30 Žinios.
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Muzikinis pokalbių šou „Vakarėja“ su Martynu Starkumi. 19:30 Stilius. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir
„Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 21:00 Gražiausios poetų
dainos. 22:40 Supertėtis. N-14. (subtitruota). 00:05 Juros periodo parkas
3. N-14. (kart.). 01:35 Pasaulio dokumentika. Jaguarai. Ypatingos katės.
(subtitruota, kart.). 02:20 Pasaulio
dokumentika. Neatrasti Kolumbijos
kampeliai. 3 d. Čiribiketė. Kelionė į
Amazonės širdį. (subtitruota, kart.).
03:10 Stilius. (kart.). 04:05 Klausimėlis.lt (kart.). 04:25 Džesika Flečer 9.
N-7. 9/1, 9/2 s. (kart.).

Sekmadienis, rugsėjo 22 d.

06:05 Nacionalinė ekspedicija.
(subtitruota, kart.). 07:00 Šventadienio mintys. 07:30 Klausimėlis. 08:00
Tėčio reikalai. 08:30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite. 09:00 Brolių Grimų
pasakos. 34 s. Laimingasis Hansas.
10:00 Gustavo enciklopedija. (subtitruota). 10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mūsų gyvūnai. 12:00
Pasaulio dokumentika. Premjera. Žemė žvelgiant iš kosmoso. 1 s. (subtitruota). 12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Gyvūnų dinastijos. 1
d. (subtitruota). 13:50 Mis Marple 6.
6/1 s. Karibų paslaptis. N-7. 15:28 Loterija „Keno Loto“. 15:30 Žinios. Orai
(su vertimu į gestų kalbą). 15:45 Istorijos detektyvai. (subtitruota). 16:30
Gyvenk be skolų. (kart.). 17:30 Žinios.
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 Duokim garo! 19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21:30 Bloga mergaitė. 9, 10 s. (su garsiniu vaizdavimu). 22:30 Pasimatysime sapne. N-14. 00:05 Vasarvidžio
nakties sekso komedija. N-14. (subtitruota). 01:30 Pasaulio dokumentika. Žemė žvelgiant iš kosmoso. 1
s. (subtitruota, kart.). 02:25 Pasaulio
dokumentika. Gyvūnų dinastijos. 1 d.
(subtitruota, kart.). 03:15 Klausimėlis.
lt (kart.). 03:30 Šventadienio mintys.
(kart.). 04:00 Tėčio reikalai. (kart.).
04:25 Mis Marple 6. 6/1 s. Karibų paslaptis. N-7. (kart.).

TV3
Pirmadienis, rugsėjo 16 d.

02:00. Stounas (kart.). 03:50. Tūkstantis žodžių. 06:10. Televitrina 3. 06:25.
Keršytojų komanda 1, 12. 06:55. Čipas
ir Deilas skuba į pagalbą 1, 111. 07:25.
Kempiniukas Plačiakelnis 1, 124. 07:55.
La Maistas 1, 2. 08:55. Meilės sūkuryje 3146. 10:00. Meilės simfonija 1,
8. 11:00. Meilės simfonija 1, 9. 12:00.
Svotai 4, 13. 13:00. Pažadėtoji 7, 2049.
13:30. Pažadėtoji 7, 2050. 14:00. Pažadėtoji 7, 2051. 14:30. Pažadėtoji 7, 2052.
15:00. Simpsonai 25, 5. 15:30. Simpsonai 25, 6. 16:00. TV3 žinios 184. 16:25.
TV3 orai 184. 16:30. TV Pagalba 14, 11.
18:30. TV3 žinios 259. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 259. 19:30. Namas
2, 3. 20:30. Moterys meluoja geriau 12,
3. 21:00. TV3 vakaro žinios 147. 21:52.
TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai 147.
22:00. Kobra 11 23, 3. 23:00. Ekstraordinarių džentelmenų lyga.

Antradienis, rugsėjo 17 d.

01:10. X mutantai 1, 1. 02:05.
Rouzvudas 1, 14. 02:55. Imperija 2, 9.
03:45. Kobra 11 23, 3. 04:35. Naujakuriai 4, 7. 05:00. Svotai 4, 13. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Keršytojų komanda 1,
13. 06:55. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1, 112. 07:25. Kempiniukas Plačiakelnis 1, 125. 07:55. Namas 2, 3. 08:55. Meilės sūkuryje 3147. 10:00. Meilės simfonija 1, 10. 11:00. Meilės simfonija 1, 11.
12:00. Svotai 4, 14. 13:00. Pažadėtoji 7,
2053. 14:00. Pažadėtoji 7, 2054. 15:00.
Simpsonai 25, 7. 15:30. Simpsonai 25, 8.
16:00. TV3 žinios 185. 16:25. TV3 orai
185. 16:30. TV Pagalba 14, 12. 18:30.
TV3 žinios 260. 19:22. TV3 sportas 1.
19:27. TV3 orai 260. 19:30. Prieš srovę
19, 3. 20:30. Moterys meluoja geriau 12,
4. 21:00. TV3 vakaro žinios 148. 21:52.
TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai 148.
22:00. Rytoj viskas prasideda iš naujo.

Trečiadienis, rugsėjo 18 d.

00:25. Įrodytas nekaltumas 1, 12.
01:20. X mutantai 1, 2. 02:10. Rouzvudas 1, 15. 03:00. Imperija 2, 10. 03:50.
Įrodytas nekaltumas 1, 12. 04:45. Naujakuriai 4, 8. 05:10. Svotai 4, 14. 06:10.
Televitrina 3. 06:25. Transformeriai.
Maskuotės meistrai 2, 1. 06:55. Čipas
ir Deilas skuba į pagalbą 1, 113. 07:25.
Kempiniukas Plačiakelnis 1, 126. 07:55.
Prieš srovę 19, 3. 08:55. Meilės sūkuryje 3148. 10:00. Meilės simfonija 1, 12.
11:00. Meilės simfonija 1, 13. 12:00.
Svotai 4, 15. 13:00. Pažadėtoji 7, 2055.
13:30. Pažadėtoji 7, 2056. 14:00. Pažadėtoji 7, 2057. 14:30. Pažadėtoji 7, 2058.
15:00. Simpsonai 25, 9. 15:30. Simpsonai 25, 10. 16:00. TV3 žinios 186. 16:25.
TV3 orai 186. 16:30. TV Pagalba 14, 13.
18:30. TV3 žinios 261. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 261. 19:30. Gero
vakaro šou 6, 3. 20:30. Moterys meluoja geriau 12, 5. 21:00. TV3 vakaro
žinios 149. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57.
TV3 orai 149. 22:00. Kryžminė ugnis.
22:25. Vikinglotto 38. 23:55. Įrodytas
nekaltumas 1, 13.

Ketvirtadienis, rugsėjo 19 d.

00:55. X mutantai 1, 3. 01:50.
Rouzvudas 1, 16. 02:40. Imperija 2,
11. 03:30. Įrodytas nekaltumas 1, 13.
04:20. Naujakuriai 4, 9. 04:45. Naujakuriai 4, 10. 05:10. Svotai 4, 15. 06:10.
Televitrina 3. 06:25. Transformeriai.
Maskuotės meistrai 2, 2. 06:55. Čipas
ir Deilas skuba į pagalbą 1, 114. 07:25.
Kempiniukas Plačiakelnis 1, 127. 07:55.
Gero vakaro šou 6, 3. 08:55. Meilės sūkuryje 3149. 10:00. Meilės simfonija 1,
14. 11:00. Meilės simfonija 1, 15. 12:00.
Svotai 4, 16. 13:00. Pažadėtoji 7, 2059.
13:30. Pažadėtoji 7, 2060. 14:00. Pažadėtoji 7, 2061. 14:30. Pažadėtoji 7, 2062.
15:00. Simpsonai 25, 11. 15:30. Simpsonai 25, 12. 16:00. TV3 žinios 187. 16:25.
TV3 orai 187. 16:30. TV Pagalba 14, 14.
18:30. TV3 žinios 262. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 262. 19:30. Farai
13, 3. 20:30. Moterys meluoja geriau
12, 6. 21:00. TV3 vakaro žinios 150.
21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai
150. 22:00. Horizontas. 23:50. Rezidentas 1, 1.

Penktadienis, rugsėjo 20 d.

00:50. X mutantai 1, 4. 01:40.
Rouzvudas 1, 17. 02:30. Imperija 2, 12.
03:20. Rezidentas 1, 1. 04:10. Naujakuriai 4, 11. 04:35. Naujakuriai 4, 12. 05:00.
Svotai 4, 16. 06:10. Televitrina 3. 06:25.
Transformeriai. Maskuotės meistrai 2,
3. 06:55. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą
1, 115. 07:25. Kempiniukas Plačiakelnis
10, 207. 07:55. Farai 13, 3. 08:55. Legendinės legendos. 10:00. Meilės simfonija
1, 16. 11:00. Meilės simfonija 1, 17. 12:00.
Svotai 5, 1. 13:00. Pažadėtoji 7, 2063.
13:30. Pažadėtoji 7, 2064. 14:00. Pažadėtoji 7, 2065. 14:30. Pažadėtoji 7, 2066.
15:00. Simpsonai 25, 13. 15:30. Simpsonai 25, 14. 16:00. TV3 žinios 188. 16:25.
TV3 orai 188. 16:30. TV Pagalba 14, 15.
17:55. Namų idėja su IKEA 2, 3. 18:30.
TV3 žinios 263. 19:22. TV3 sportas 1.

19:27. TV3 orai 263. 19:30. Madagaskaro pingvinai. 21:15. Kaip susigrąžinti
ją per 7 dienas. 23:00. Vyras už pinigus.

Šeštadienis, rugsėjo 21 d.

00:50. Kryžminė ugnis. 02:25. Ekstraordinarių džentelmenų lyga. 04:20.
Naujakuriai 4, 11. 04:45. Svotai 5, 1.
06:15. Televitrina 3. 06:30. Elena iš Avaloro 1, 17. 07:00. Bakuganas. Kovos planeta 1, 9. 07:30. Aladinas 1, 122. 08:00.
Elena iš Avaloro 1, 18. 08:30. Virtuvės
istorijos 10, 3. 09:00. Gardu Gardu 8, 3.
10:00. Būk sveikas! 2, 3. 10:30. Penkių
žvaigždučių būstas 7, 3. 11:00. Misija:
dirbame sau 3, 1. 11:30. Svajonių ūkis
6, 1. 12:00. Daktaras Dolitlis. 13:40. Užkerėtoji. 15:45. Ekstrasensai. Stipriausių mūšis 1. 17:25. Aplink Lietuvą. Žmonės. 18:30. TV3 žinios 264. 19:17. TV3
sportas 1. 19:22. TV3 orai 264. 19:25.
Eurojackpot 38. 19:30. Turtuolis vargšas 2, 3. 21:00. Mokinys. 23:25. Universalioji korta.

Sekmadienis, rugsėjo 22 d.

01:15. Kaip susigrąžinti ją per 7
dienas. 02:45. Vyras už pinigus. 04:15.
Rouzvudas 1, 16. 05:45. Televitrina 3.
06:00. Sveikatos medis 6, 2. 07:00. Bakuganas. Kovos planeta 1, 10. 07:30.
Aladinas 1, 123. 08:00. Elena iš Avaloro 1, 19. 08:30. Kempiniukas Plačiakelnis 10, 207. 09:00. La Maistas 1,
3. 10:00. Pasaulis pagal moteris 8, 3.
11:00. Svajonių sodai 15, 1. 12:00. Didysis šunų pabėgimas. 13:50. Druska
brangesnė už auksą. 15:40. Didžiosios
vestuvės. 17:30. Visi mes žmonės 3, 3.
18:30. TV3 žinios 265. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 265. 19:30. X Faktorius 7, 3. 22:00. Paskutinis krikštatėvis Džonas Gotis.

LNK
Pirmadienis, rugsėjo 16 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(1066). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (1067). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (1068). N-7. 07:30 „Tomas ir Džeris“ (142). 07:40 „Tomas ir
Džeris“ (143). 07:50 „Tomas ir Džeris“
(144). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (184). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (185). N-7. 09:55 „Mirtinas ginklas“ (15). N-7. 10:55 „Supermamos“ (2). N-7. 11:30 „Rimti reikalai
2“ (2). N-7.. 12:00 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“ (35). N-7. 13:00 „Paskolinta
meilė“ (42). 14:00 „Našlaitės“ (74). N-7.
15:00 „Svajoklė“ (74). 16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:30 „Baudžiauninkė“
(11). N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas.
19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. Infošou.
20:00 Nuo... Iki... 21:00 „Rimti reikalai 2“ (9). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:28 Telefoninė loterija 1634. 22:30 VAKARO SEANSAS.
PREMJERA Priešnuodis gyvenimui.
N-14. 01:20 „Antrininkas“ (7). N-14.
02:20 Karo šunys (kart.). N-14.

Antradienis, rugsėjo 17 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(1069). N-7.06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (1070). N-7.07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (1071). N-7.07:30 „Tomas ir Džeris“ (145).07:40 „Tomas ir
Džeris“ (146).07:50 „Tomas ir Džeris“
(147).08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (186). N-7.08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (187). N-7.09:55 „Mirtinas ginklas“ (16). N-7.10:55 „Supermamos“ (3). N-7.11:30 „Rimti reikalai 2“ (3).
N-7..12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“ (36). N-7.13:00 „Paskolinta meilė“
(43).14:00 „Našlaitės“ (75). N-7.15:00
„Svajoklė“ (75).16:00 Labas vakaras,
Lietuva.17:30 „Baudžiauninkė“ (12).
N-7.18:30 Žinios.19:20 Sportas.19:27
Orai.19:30 KK2. N-7. Infošou.20:00
„Galiu rytoj“ (5). N-7..20:30 „Galiu rytoj“ (6). N-7..21:00 „Rimti reikalai 2“
(10). N-7..21:30 Žinios.22:20 Sportas.22:27 Orai.22:30 VAKARO SEANSAS Samdomas žudikas. Nuodėmių
atleidimas. N-14.00:30 „Antrininkas“
(8). N-14.01:30 Priešnuodis gyvenimui (kart.). N-14.

Trečiadienis, rugsėjo 18 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(1072). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (1073). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (1074). N-7. 07:30 „Tomas ir Džeris“ (148). 07:40 „Tomas ir
Džeris“ (149). 07:50 „Tomas ir Džeris“
(150). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (188). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (189). N-7. 09:55 „Mirtinas ginklas“ (17). N-7. 10:55 „Supermamos“ (4). N-7. 11:30 „Rimti reikalai
2“ (4). N-7.. 12:00 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“ (37). N-7. 13:00 „Paskolinta meilė“ (44). 14:00 „Našlaitės“ (76).
N-7. 15:00 „Svajoklė“ (76). 16:00 Labas
vakaras, Lietuva. 17:30 „Baudžiauninkė“ (13). N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. Infošou.
20:00 Šiandien. Po metų. 21:00 „Rimti
reikalai 2“ (11). N-7.. 21:30 Žinios. 22:20
Sportas. 22:27 Orai. 22:30 VAKARO SE-

ANSAS Ateities pasaulis. N-14. 00:15
„Antrininkas“ (9). N-14. 01:15 Samdomas žudikas. Nuodėmių atleidimas
(kart.). N-14.

Ketvirtadienis, rugsėjo 19 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(1075). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (1076). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (1077). N-7. 07:30 „Tomas ir Džeris“ (151). 07:40 „Tomas ir
Džeris“ (152). 07:50 „Tomas ir Džeris“
(153). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (190). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (191). N-7. 09:55 „Mirtinas ginklas“ (18). N-7. 10:55 „Supermamos“ (5). N-7. 11:30 „Rimti reikalai
2“ (5). N-7.. 12:00 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“ (38). N-7. 13:00 „Paskolinta
meilė“ (45). 14:00 „Našlaitės“ (77). N-7.
15:00 „Svajoklė“ (77). 16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:30 „Baudžiauninkė“
(14). N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas.
19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. Infošou.
20:00 Valanda su Rūta. 21:00 „Rimti reikalai 2“ (12). N-7.. 21:30 Žinios.
22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Amerikos gangsteris.
N-14. 01:30 „Antrininkas“ (10). N-14.
02:25 Ateities pasaulis (kart.). N-14.
03:50 Alchemija. VDU karta. 04:20 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, rugsėjo 20 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(1078). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (1079). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (1080). N-7. 07:30 „Tomas ir Džeris“ (154). 07:40 „Tomas ir
Džeris“ (155). 07:50 „Tomas ir Džeris“
(156). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (192). N-7. 08:55 „Volkeris,
Teksaso reindžeris“ (193). N-7. 09:55
„Rozenheimo policija“ (1). N-7. 10:55
„Supermamos“ (6). N-7. 11:30 „Rimti
reikalai 2“ (6). N-7. 12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“ (39). N-7. 13:00 „Paskolinta meilė“ (46). 14:00 „Našlaitės“
(78). N-7. 15:00 „Svajoklė“ (78). 16:00
Labas vakaras, Lietuva. 17:30 „Baudžiauninkė“ (15). N-7. 18:30 Žinios.
19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2
penktadienis. N-7. 21:00 SAVAITĖS
HITAS San Andreas. N-7. 23:15 PREMJERA Išvarymas 2. N14. 01:40 Blogas
senelis. S. 03:10 Amerikos gangsteris (kart.). N-14.

Šeštadienis, rugsėjo 21 d.

06:40 „Tomas ir Džeris“ (151)
(kart.). 06:50 „Tomas ir Džeris“ (152)
(kart.). 07:00 „Tomas ir Džeris“ (153)
(kart.). 07:10 „Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai“ (21). 07:25 „Broliai
meškinai. Nuotykių ieškotojai“ (22).
07:45 „“Nickelodeon“ valanda. Monstrai prieš ateivius“ (19). 08:15 „Riterių
princesė Nela“ (25). 08:40 KINO PUSRYČIAI Avelės ir vilkai. 10:15 Tomas ir
Džeris. 12:00 PREMJERA Klonuotas
Adamas. 14:00 Eisas Ventura. Naminių
gyvūnėlių detektyvas. N-7. 15:45 Laukiniai laukiniai vakarai. N-7. 17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 18:30 Žinios. 19:20
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 SUPERKINAS Šrekas 2. 21:20 Namai - pragarai.
N-14. 23:15 PREMJERA Tempk jį čia! S.
01:20 San Andreas (kart.). N-7.

Sekmadienis, rugsėjo 22 d.

06:30 „Tomas ir Džeris“ (154)
(kart.). 06:40 „Tomas ir Džeris“ (155)
(kart.). 06:50 „Tomas ir Džeris“ (156)
(kart.). 07:00 „Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai“ (23). 07:15 „Broliai
meškinai. Nuotykių ieškotojai“ (24).
07:30 „“Nickelodeon“ valanda. Monstrai prieš ateivius“ (20). 08:00 „Riterių princesė Nela“ (26). 08:25 KINO
PUSRYČIAI. PREMJERA Riteris Rastis
2. Metalo laužo sukilimas. 10:10 Šnipų vaikučiai 2. Prarastų svajonių sala. 12:15 Žiedų valdovas. Karaliaus
sugrįžimas. N-7. 16:20 Sveikatos namai. N-7. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios.
19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 Šokio
revoliucija. Projektas. 21:40 Hju Glaso
legenda. N14. 00:45 Šioje šalyje nėra
vietos senukams. N14. 02:50 Tempk jį
čia! (kart.). S.

BTV
Pirmadienis, rugsėjo 16 d.

06:40 „Mentalistas“ (13) (kart.).
N-7. 07:25 „Pragaro virtuvė“ (21) (kart.).
N-7. 08:30 „Kijevo operatyvinė grupė“ (12) (kart.). N-7. 09:25 „Teisingumo
agentai“ (15) (kart.). N-7. 10:30 „Kobra
11“ (11) (kart.). N-7. 11:30 „Ekstrasensų
mūšis“ (11) (kart.). N-7. 13:50 „Pragaro
virtuvė“ (22). N-7. 14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“ (13). N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ (16). N-7. 17:00 Info
diena. 17:30 „Kobra 11“ (12). N-7. 18:30
„Mentalistas“ (14). N-7. 19:30 „Mirtinas
ginklas“ (5). N-7. 20:30 „Kvailiai šėlsta“
(11). N-7. 21:00 Patriotų diena. N-14.
23:40 Degantis žmogus (kart.). N-14.
02:20 „Juodasis sąrašas“ (14) (kart.).
N-7. 03:00 „Sostų karai“ (3) (kart.). N-14.
04:20 „Mirtinas ginklas“ (5) (kart.). N-7.

Antradienis, rugsėjo 17 d.

06:40 „Pragaro virtuvė“ (22)
(kart.). N-7. 07:35 „Kijevo operatyvinė grupė“ (13) (kart.). N-7. 08:35 „Teisingumo agentai“ (16) (kart.). N-7.
09:35 „Kobra 11“ (12) (kart.). N-7. 10:35
„Ekstrasensų mūšis“ (12) (kart.). N-7.
13:05 „Mano virtuvė geriausia“ (1).
14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“
(14). N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“
(17). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (13). N-7. 18:30 „Mentalistas“
(15). N-7. 19:30 „Mirtinas ginklas“ (6).
N-7. 20:30 „Kvailiai šėlsta“ (12). N-7.
21:00 Smūgio banga. Akimirka iki katastrofos. N-14. 22:50 Patriotų diena
(kart.). N-14. 01:20 „Mirtinas ginklas“
(6) (kart.). N-7.

Trečiadienis, rugsėjo 18 d.

06:40 „Mano virtuvė geriausia“
(1) (kart.). 08:10 „Kijevo operatyvinė
grupė“ (14) (kart.). N-7. 09:10 „Teisingumo agentai“ (17) (kart.). N-7. 10:10
„Kobra 11“ (13) (kart.). N-7. 11:10 „Ekstrasensų mūšis“ (13). N-7. 13:30 „Mano virtuvė geriausia“ (2). 14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“ (15). N-7. 15:55
„Teisingumo agentai“ (18). N-7. 17:00
Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (14). N-7.
18:30 „Mentalistas“ (16). N-7. 19:30
„Mirtinas ginklas“ (7). N-7. 20:30 „Kvailiai šėlsta“ (13). N-7. 21:00 Beverli Hilso policininkas 2. N-7. 23:05 Smūgio
banga. Akimirka iki katastrofos (kart.).
N-14. 00:50 „Pavojingi kaimynai“ (7)
(kart.). N-7.
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06:15 „Mentalistas“ (16) (kart.).
N-7. 07:10 „Mano virtuvė geriausia“
(2) (kart.). 08:25 „Kijevo operatyvinė
grupė“ (15) (kart.). N-7. 09:30 „Teisingumo agentai“ (18) (kart.). N-7. 10:30
„Kobra 11“ (14) (kart.). N-7. 11:30 „Mirtinas ginklas“ (7) (kart.). N-7. 12:30 „Visa
menanti“ (1). N-7. 13:30 „Mano virtuvė
geriausia“ (3). 14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“ (16). N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ (19). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (15). N-7. 18:30
„Mentalistas“ (17). N-7. 19:30 „Mirtinas
ginklas“ (8). N-7. 20:30 „Kvailiai šėlsta“
(14). N-7. 21:00 Įsakymo vykdymas.
N-14. 22:55 Beverli Hilso policininkas
2 (kart.). N-7. 00:50 „Pavojingi kaimynai“ (8) (kart.). N-7.
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06:15 „Mentalistas“ (17) (kart.).
N-7. 07:10 „Mano virtuvė geriausia“
(3) (kart.). 08:25 „Kijevo operatyvinė
grupė“ (16) (kart.). N-7. 09:30 „Teisingumo agentai“ (19) (kart.). N-7. 10:30
„Kobra 11“ (15) (kart.). N-7. 11:30 „Mirtinas ginklas“ (8) (kart.). N-7. 12:30 „Visa menanti“ (2). N-7. 13:30 „Mano virtuvė geriausia“ (4). 14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“ (17). N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ (20). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (16). N-7.
18:30 „Mentalistas“ (18). N-7. 19:30
„Amerikietiškos imtynės“ (36) (Wrestling - RAW). N-7. 20:30 „Amerikietiškos imtynės“ (36) (Wrestling - SmackDown). N-7. 21:30 Smagus pasivažinėjimas. N-14. 23:30 Įsakymo vykdymas (kart.). N-14. 01:20 „Detektyvų
istorijos“ (6). N-7.

Šeštadienis, rugsėjo 21 d.

06:05 „Kvailiai šėlsta“ (11) (kart.).
N-7. 06:30 „Kvailiai šėlsta“ (12) (kart.).
N-7. 07:00 „Kvailiai šėlsta“ (13) (kart.).
N-7. 07:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (29). N-7. 08:30 „Kvailiai
šėlsta“ (14) (kart.). N-7. 09:00 Sveikatos
kodas. 09:30 Sveikatos kodas televitrina . 10:00 „Apvalioji planeta“ (2). 10:35
„Bero Grilso kelionės po Britaniją“ (2).
11:40 „Ekstremalūs išbandymai“ (17).
N-7. 12:10 „Būk ekstremalas“ (25). N-7.
12:40 „Džeimis gamina Italijoje“ (7).
13:50 „Ekstrasensų mūšis“ (13). N-7.
16:30 Raudona linija. N-7. 17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Neptūnas Juventus. 19:30 Muzikinė kaukė. 22:05
MANO HEROJUS Taikdarys. N-7. 00:35
AŠTRUS KINAS Laukinės aistros. N-14.

Sekmadienis, rugsėjo 22 d.

06:30 Galiūnai. Pasaulio taurė
(kart.). 07:30 „Bero Grilso kelionės po
Britaniją“ (2) (kart.). 08:30 Tauro ragas.
N-7. 09:00 Galiūnai. Mačas LietuvaLatvija. 10:00 „Apvalioji planeta“ (3).
10:35 „Bero Grilso kelionės po Britaniją“ (3). 11:40 „Ekstremalūs išbandymai“ (18). N-7. 12:10 „Būk ekstremalas“
(26). N-7. 12:40 „Džeimis gamina Italijoje“ (8). 13:50 „Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai“ (5). N-7. 14:50
„Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (30). N-7. 15:55 „Nusikaltimų miestas“ (21). N-7. 16:30 Raudona linija. N-7.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Šiauliai - Žalgiris. 19:30 „Rivjera“ (3). N-7.
20:35 „Rivjera“ (4). N-7. 21:35 „Juodasis sąrašas“ (15). N-7. 22:35 „Sostų karai“ (4). N-14. 00:10 Smagus pasivažinėjimas (kart.). N-14.

Redakcija primena,
kad verta sekti TV stočių
skelbimus, nes programose
gali būti pakeitimų.
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Neįgalieji
pasaulyje
Apie Ternerio sindromą girdėjo nedaugelis. Su juo gimsta viena naujagimė iš 2500.
Kažin, ar tiek vaikų pažįstate, tad turbūt neįsivaizduojate, koks tai yra sindromas. Ši
genetinė anomalija (X chromosomos išdaigos) kažkodėl
puola tik mergaites. Išgirdusiems diagnozę tėvams nereikia ilgai užtrukti, norint internete surasti informacijos,
net iki smulkmenų, apie Ternerio sindromą. Perskaitę jie
sustingsta iš siaubo.
„Nieko apie mus be mūsų“

Be abejo, sutrikdo prognozė,
kaip ateityje atrodys ką tik gimęs
gražus kūdikėlis: nusvirę vokai,
žvairos akys, aukštas gomurys,
patinusios plaštakos ir pėdos, žemas ūgis (apie 144 cm), nesveika širdis ir kt. Užtat turės talentą mokytis svetimų kalbų ir užjausti nelaimingus žmones! Taigi nusivylimą keičia džiaugsmas
sužinojus, kad užaugusi mergaitė intelektu visai ar beveik nesiskirs nuo sveikų žmonių.
O ką daryti su išvaizda? Kaimyninės šalies kultūros antropologė Maria Reiman tyrinėjo Ternerio sindromo paliestas
mergaites ir moteris: analizavo, kaip jos kovoja su kasdieniais iššūkiais, kaip vertina save, savo galimybes. Atlikto tyrimo pagrindu šiemet išleido
knygą „Nesisveikinsiu su tavimi gatvėje“. M. Reiman knyga
sulaukė didžiulio dėmesio, nes
idealiai atitinka šūkį „Nieko apie
mus be mūsų“, kurį pastaraisiais
metais iškėlė kovotojai už žmonių su negalia savarankiškumą.
Griežtai atsisakoma tradicijos,
kai sveikas žmogus bando įsijausti į neįgaliųjų kailį ir paskui
jautriai aprašo patirtas emocijas.
Ne! Apie negalią turi kalbėti patys neįgalieji. Knygą apie Ternerio sindromą parašė moteris,
kuri pati turi negalią. Maria yra
silpnaregė. Ji pati vaikystėje patyrė patyčias. Dabar Maria dirba Etnologijos ir kultūrinės antropologijos institute Varšuvoje.

Kaip gyventi su trumpu,
storu kaklu?

Mokslininkai Ternerio sindromą tyrinėja įvairiais aspektais. Pavyzdžiui, atskleista įdomi
šalutinė genetikos mįslė. Paste-

Mokslo pažanga
neįgaliesiems

J

eigu turite bėdų dėl pusiausvyros, Japonijos inžinieriai
jums siūlo tikrai neįprastą prob
lemos sprendimo būdą – mechaninę savaime judančią roboto uodegą, segamą prie kūno.
Pilką, maždaug vieno met
ro ilgio mechaninę uodegą sugalvojo Japonijos Kejo universiteto inžinieriai. Petnešomis prie
liemens tvirtinamas išradimas
tik atrodo gremėzdiškas. Uodega automatiškai prisitaiko prie
žmogaus kūno padėties ir plas-

Diagnozė, mirtinai
išgąsdinanti tėvus

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

„Sostinės dienose“ neįgaliuosius
maitino labdaros fondas
Tinklalapyje balarama.lt pasakojama apie tai, kad šventės „Tau,
Vilniau“ svečius maitino labdaros ir paramos fondas „Harė
Krišna maistas kūnui ir sielai“.

bėta, kad šį sindromą turinčios
moterys, paveldėjusios X chromosomą iš tėvo, geriau supranta kūno kalbą, tiksliau atskiria
skirtingas emocijas, jaučiasi savos žodžių pasaulyje, lengviau
randa bendrą kalbą su įvairiais
žmonėmis, nei tos likimo draugės, kurios X chromosomą gavo
iš mamos. Mat pastaroji chromosoma 100 procentų tinka tik
berniukams. Štai tokios likimo
keistenybės!
Knygos autorei rūpėjo ne
chromosomos, bet konkrečios
Ternerio sindromo palytėtos
mergaitės ir moterys, jų gyvenimai. Skaitytojai, be abejo, iškart
pastebi, kad Maria labai jas užjaučia, jautriai klausinėja, nes jų
likimuose mato ir savo atvaizdą.
Kaip negalia keičia žmogaus
likimą? Ar lemia jo vietą visuomenėje? Bepigu silpnaregei – jei
ji sėdės, niekuo nesiskirs nuo
kitų. Ternerio sindromas rėkte rėkia apie save, fiziniai trūkumai matyti ir veide, ir kitose
kūno vietose.
„Aš irgi buvau kitokia, – sako Maria. – Taip pat turėjau kovoti! Pirmiausia reikėjo įveikti
save ir tapti savarankiška. Labai
svarbu ateitį kurti ne tėvų bute ir
negyventi iš pašalpų. Man pavyko. Tapau mokslininke, turiu sūnų. Su Ternerio sindromu sunku, nes tas kitoniškumas labai
krinta į akis. Iššūkiu tampa net
ėjimas į parduotuvę. Todėl labai
svarbu anksti diagnozuoti sindromą, vartoti augimo hormonus, atlikti kosmetines operacijas. Daugelį išskirtinių požymių
chirurgai nesunkiai pašalina.“

Per kančias į žvaigždes

Jei suaugusios moters ūgis
tesiekia 140 cm, ji tėvams vi-

suomet bus dukrelė, kuria reikia rūpintis ir saugoti nuo visų
skersvėjų. Tas rūpestis gali atnešti labai daug žalos. Protinga
moteris, galėjusi įgyti profesiją
ir rasti įdomų darbą, lieka priklausoma nuo tėvų.
Nelengva ir toms, kurios
pasiryžta gyventi savarankiškai. Darbdaviai įtariai žiūri į
kandidatės įsidarbinti išvaizdą,
svarsto, kaip į tokią originaliai
atrodančią darbuotoją reaguos
klientai. O kaip bus su šeima?
Ar pavyks sukurti savą lizdelį? Ir čia – nelengva situacija.
Paauglystėje dėl išvaizdos įgyti
kompleksai trukdo rasti partnerį. Slegia mintys dėl nevaisingumo... Sindromą turinčioms moterims išsikovoti vietą po saule
pavyksta tik per didžiulį užsispyrimą.
Lenkijoje veikia ne viena
organizacija, vienijanti žmones, turinčius Ternerio sindromą. Rodos, informacijos pakanka, yra kur rašyti, skambinti ir
gauti konsultaciją. Labai svarbu
kuo anksčiau kreiptis į gydytojus ir pradėti gydymą. Vis tiek
atsiranda tėvų, kurie nekreipia
dėmesio, kad jų mergytė – labai
mažo ūgio. Nieko, užaugs! – sako. Neužaugs.
Iš komentarų internete prie
anonso apie knygos „Nepasisveikinsiu su tavimi gatvėje“
pasirodymą:
Aleksandra. Turiu Ternerio sindromą. Mielai perskaitysiu
knygą, nors nesijaučiu neįgalia.
Dirbu finansų srityje. Turiu vyrą. Po truputėlį brandiname idėją įsivaikinti žmogutį. Su šia liga
galima gyventi, bet aišku, yra ir
sunkumų.
Pagal užsienio spaudą parengė
Brigita Balikienė

Japonai išrado vaikščioti
padedančią uodegą

tiškais judesiais juda taip, kad
padėtų išlaikyti pusiausvyrą net
ir labai nepatogioje padėtyje.
„Ši uodega padeda išlaikyti pusiausvyrą. Pavyzdžiui, kai
žmogus pakreipia kūną, uodega
juda priešinga kryptimi, o pasisukus į kitą pusę, keičia padėtį.
Ji padeda išlaikyti pusiausvyrą
švytuoklės principu“, – pasakoja mokslininkas Unichi Nabeshima. Išradėjai įsitikinę, kad
jų kūrinys ypač padės vyresnio
amžiaus žmonėms, kuriems vis

sunkiau išlaikyti pusiausvyrą.
Uodega, padedama suspausto
oro ir keturių mechaninių raumenų, juda aštuoniomis kryptimis. Be to, ji itin lengva. Kad
veiktų tinkamai, uodegos svoris turi sudaryti ne daugiau kaip
penkis procentus ją nešiojančio
žmogaus svorio. Kol kas bandymai su išradimu atliekami tik laboratorijoje, tačiau netrukus tikimasi uodegą padaryti prieinamą kiekvienam.
www.tv3.lt inf.

„Harė Krišna maistas kūnui ir
sielai“ nemokamo maitinimo
valgyklos komanda norėjo maistą dalyti visiems socialiai remtiniems „Sostinės dienų“ svečiams, tačiau renginio organizatoriai šios idėjos nepalaikė. Išgirdusi apie šią valgyklos inicia
tyvą, neįgaliųjų bendruomenė,
kuri šventėje turi savo pasirodymams ir prekybai skirtą zoną,
pasikvietė valgyklą teikti maitinimą jiems. Valgyklos atstovai
kvietimą džiaugsmingai priėmė.
„Norime būti naudingi visuomenei, dalyvauti Vilniaus
reikaluose, šventėse. Mūsų misija – maitinti socialiai remtinus
žmones, ir mes norime ją vykdyti. Juk anksčiau pasaulyje per
didžiausias miesto šventes nepasiturintys žmonės visada maitinti nemokamai, o dabar tai atrodo kaip neįprastas dalykas. Todėl labai džiaugiuosi, kad neįgalieji mus priėmė, ir tikiuosi, kad
vėliau prie švenčių jau galėsime

prisidėti daugiau“, – sako „Harė Krišna maistas kūnui ir sielai“ valgyklos ilgametė savanorė Džiuljeta Lisauskienė.
Labdaros ir paramos fondas
„Harė Krišna maistas kūnui ir
sielai“ – pasaulinės nepelno organizacijos tinklo „Food for life“ padalinys Lietuvoje. „Food
for life“ įkurtas praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje, garsiam dvasiniam mokytojui iš Indijos A. C. Bhaktivedantai Svamiui Prabhupadai nurodžius savo mokiniams nemokamai maitinti visus alkstančiuosius dešimties kilometrų spinduliu aplink kiekvieną šventyklą.
Šiuo metu šią misiją pasaulyje
vykdo daugybė tinklo padalinių.
Per 20 metų Vilniuje veikiantis fondas „Harė Krišna maistas
kūnui ir sielai“ nepasiturintiems
žmonėms maistą dalija Lazdynų
mikrorajone esančioje valgykloje.
Vegetariški patiekalai ruošiami iš
paaukotų maisto produktų.

Investuoti į neįgalius vaikus neverta?
Berta Banytė naujienų portale www.diena.lt rašo apie neįgalią
dukrą auginančios mamos vargus.
Prieš dešimtmetį į pasaulį pasibeldusios Emilijos vyresnis brolis ir dvi seserys kartu su mama
Jurgita tapo pirmųjų mergaitės,
turinčios Dauno sindromo genetinį sutrikimą, gyvenimiškų patirčių liudininkais. Jurgita pasakojo, kad jaunėlė, būdama ket
verių, jau pažinojo raides ir skaičius. Tačiau ištarti juos mergaitei – didelis iššūkis ir šiandien.
Sulaukusi pusantrų metų
mergaitė tris savaites lankėsi Vaikų reabilitacijos ligoninėje „Lopšelis“. Čia jai buvo atliktas testas neįgalumui nustatyti ir
paskirta reabilitacija. Iškart po to
įstaigos personalas pasiūlė lankyti čia veikusią darželio grupę,
skirtą neįgaliems vaikams. Tačiau moteris apsisprendė kitaip:
kai Emilijai sukako dveji, mergaitė pradėjo lankyti Kauno lopšelio-darželio „Giliukas“ lopšelio grupę. Ugdymo įstaigos direktorė mergaitę noriai priėmė,
o auklėtojai dėjo milžiniškas pastangas ir tai davė vaisių – Emilija išmoko vaikščioti bei savarankiškiau valgyti.
„Būdama trejų dukra pradėjo
lankyti ir čia esančią grupę, kurioje įvairaus pobūdžio neįgalūs
ar specialiųjų poreikių vaikai integruojami būti kartu su fiziškai
sveikais“, – pasakojo pašnekovė.
Pasak Jurgitos, mergaitė puikiai
pritapo.
Kai artėjo laikas ieškoti mokyklos, kurioje Emilija galėtų
mokytis, pirmiausia dėl dukros
moteris beldėsi į vienos privačios
mokyklos Kaune duris. Bendrojo
ugdymo įstaigos apraše buvo užsiminta, kad neįgalieji ir turintieji specialiųjų poreikių integruojami į mokyklą. Tačiau pasikal-

bėjusi mama suprato, kad dideliu noru priimti Emiliją į privačią mokyklą personalas netryško.
Jurgita kreipėsi į neįgalius
ir specialiųjų poreikių vaikus
mieste ugdančią mokymo įstaigą. Tačiau dukrai atlikus gabumų testą, specialistai nusprendė, kad mergaitei čia netinkama
vieta mokytis, nes jos gebėjimai
šiek tiek pranoksta kitų čia besimokančių vaikų. Rekomendavo kreiptis į kitą Kaune esančią
mokyklą, ugdančią neįgalius ir
specialiųjų poreikių vaikus. Joje
mergaitė mokosi iki šiol.
Emilijai šiek tiek sunkiau rašyti. Tai ji daro lėčiau. Taip pat
jau geba skaityti skiemenimis.
Tačiau didžiausias keblumas
mergaitės kasdienybėje – rišlumo stokojanti ir ne kiekvienam
suprantama jos kalba.
Pasak Jurgitos, kai kurie tėvai
norėtų, kad po pamokų čia besimokančius vaikus iš privačios
ugdymo įstaigos atvykę specialistai papildomai mokytų matematikos. Nors mokyklai tai nekainuotų, tokia galimybė nesuteikiama. „Ne kartą kai kuriuos
šios ugdymo įstaigos darbuotojus girdėjau sakant: „Neinvestuokite į vaikus, jie nieko nepasieks.“ Toks požiūris mane gąsdina, nes tikiu, kad papildomas
lavinimas padeda vaikams, turintiems Dauno sindromą, tobulėti. Tai žinau, kadangi beveik
visus už Emilijos negalią gaunamus pinigus išleidžiu logopedo
paslaugoms, šokių terapijos užsiėmimams, o rudenį vesiu dukrą
į gimnastikos pamokas. Visa tai
tam, kad mergaitė geriau jaustųsi
ir išmoktų kažko naujo“, – atviravo moteris.
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Integracijos keliu
Pirmą rugsėjo savaitę Šventojoje vyko Lietuvos neįgaliųjų draugijos tradiciškai organizuojamas literatų seminaras. Tokie seminarai, nors ir
su pertraukomis, vyksta nuo
1998 metų. Į juos iš visos
Lietuvos susirenka būrys kūrėjų. Kai kurie jau ne vieną
savo knygelę išleidę, kiti gal
tik periodiniuose leidiniuose savo kūrybos spausdinę,
bet visi puoselėjantys norą
išreikšti save žodžio menu.
Literatų seminarų iniciatorė
buvo Paulina Žemgulytė, kviesdavusi pabendrauti, savo patirtimi pasidalyti, apie naujas knygas
pakalbėti ir vieną kitą rašymo
paslaptį išduoti profesionalius
rašytojus ar leidyklų redaktorius.
Dalyviai iki šiol prisimena aštrų,
bet teisingą redaktorės Janinos
Riškutės žodį, rašytojos Gintarės Adomaitytės ar Ričardo Šileikos įžvalgas. Šiemet vadovauti seminarui buvo pakviesta Neringa Mikalauskienė. Prisistatydama į seminarą atvykusiems literatams ji pasakė „dirbanti kultūros srityje“, o tai reiškia daug:
ir literatūros kritikė, ir knygų iš
prancūzų kalbos vertėja, ir rašytoja, Neringos Dangvydės kūrybiniu pseudonimu spausdinanti
prozą ir poeziją, Lietuvos rašytojų sąjungos narė. Be to, pridūrė
ji, dar ir atvirame jaunimo centre „Mes“ vedanti kūrybinio rašymo užsiėmimus.
Taigi ką šiemet sužinojo literatų seminaro dalyviai? Ankstesniais metais į seminarus būdavo galimybė pakviesti apie 40
norinčiųjų, šiemet ‒ perpus mažiau, todėl ir atranka buvo griežtesnė. Seminaro tema ‒ „Amžinieji lietuvybės ąžuolai“ ‒ irgi
įpareigojanti, tad vadovės prašymu literatai turėjo ne tik dalyvio anketą užpildyti, bet ir sukurti ką nors tema „Ką įdėčiau į
ąžuolo drevę“. Pamąstymų būta visokių. Vienas žavesnių ‒
šmaikštuolės Zinaidos DilytėsJurėnienės tarmiškai suguldytas: „Labs. Muset Letuvo es, ka
pu azula dreve knisies. A ko nebut idet noreje? Nesvarb, as vistiek nesuzinos. Jei atrade mana
laiskel, migink paskaityt. A da
mok letuviske? Zinok, ci mana
gimt tarme, tep kip senele kalbeje, Siaures Lietuvas aukstaiciu.
Nieka gudra, tik mana pacias sumislet dainela.“ Vadovė per užsiėmimus ir kitus ragino ‒ jei tik
turite išlaikę tarmę, kurkit tarmiškai, neleiskite, kad išnyktų, o
gal žinote žodžių, kuriuos retas
kas jau bevartoja ‒ netgi rašydami bendrine kalba ten vieną kitą
galite įpinti taip, kad iš konteksto
paaiškėtų, apie ką kalba, čia yra
viena jūsų stiprybių: patirtis ir
sugebėjimas ją perduoti meniniu tekstu, tradicijos išlaikymas.
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Literatų seminaro vadovė: „Turite būti
puse žingsnio toliau už savo skaitytoją“

Ilgesys
Jis ateina nekviestas nelauktas,
Kaip keleivis, paklydęs nakty.
Jis atklysta ir net nesiklausęs
Pasilieka manojoj širdy.
Aš ilgiuosi gimtinės beržynų,
Senos klėties ir pievų žalių.
Mano siela pamiršti negali
Tų, kurių jau seniai neturiu.
Ilgesys... Kaip gerai, kad aplanko.
Kas aš būčiau be jo – nežinau.
Aš ištiesiu jam savąją ranką
Ir pakviesiu pabūti ilgiau.
Pasėdėsim po gelstančia liepa,
Pasvajosim, kas buvo, kas bus.
Ilgesys su manim pasilieka,
Ilgesys – mano draugas brangus.

Literatai į seminarą Šventojoje renkasi jau 2 dešimtmečius su pertraukomis.

narui ‒ dalyviai buvo pakviesti praleisti dieną Palangos parke
prie Gintaro muziejaus. „Turėsime laisvo laiko?“ ‒ džiaugsmingai subruzdo kai kurie. „Turėsite kūrybinio laiko“, ‒ patikslino vadovė ir atsivertusi vienos
iš seminaro dalyvių, palangiškės Eglės Baranauskaitės, naujausią knygelę „Šilta šalta“ paprašė perskaityti vieną eilėraštį.
Jo pabaiga buvo tokia:

Vakarais literatai vieni su kitais dalijosi savo kūryba.

To klausydamasis pritariamai
galvą linksėjo kraštotyrininkas
Antanas Karmonas ‒ sakė, nemažai faktinės medžiagos apie
savo kraštą sukaupęs, o dabar
kilusi mintis eiliuotais tekstais
vietovardžius įamžinti:
Ten protėvių arti dirvonai,
Kančiogino atabradai.
Rėkučių pylimo guronai,
O žemėje ‒ karų randai.
Breslaujos ežerų platybės,
Narutis, Apsas ir Svieriai ‒
Tai vis gentainių buvę žemės,
Dabar jas valdo jau gudai.

Darbas literatų seminaro užsiėmimuose vyko labai intensyviai. Iki pietų visi 18 dalyvių
rinkdavosi į kūrybines dirbtuves ‒ gavę užduotis palinkdavo
prie popieriaus lapų skrebenti,
paskui čia pat skaitydavo, klausydavosi kitų dalyvių komentarų ir profesionalaus vadovės
vertinimo. Pavyzdžiui, kaip į tą
pačią situaciją pažvelgti iš kelių
skirtingų veikėjų pozicijos? „Išsiskaičiuokite pirmais, antrais,
trečiais. Gerai. Dabar įsivaizduokite, kad buvo apvogta žaislų parduotuvė. Pirmieji esate vagys. Parašykite, kaip tai nutiko,
kokie buvo vagystės motyvai.
Antrieji esate apsaugos darbuotojai, taigi jūsų užduotis ‒ sukurti tekstą, kodėl pražiopsojote
vagį, na, o tretieji ‒ parduotuvės
savininkai ‒ parašykite, kas dabar, jūsų akimis, laukia apsaugos darbuotojo: gal atleisite už
neprofesionalumą, o gal pažiū-

rėsite jautriai, jei žinote, pavyzdžiui, kad jūsų darbuotojas turi išlaikyti gausią šeimą, o darbo kitur taip greitai neras.“ Šios,
atrodytų, vaikiškos užduotys ne
tik suteikia džiaugsmo, bet ir parodo, kaip skirtingai galima atskleisti net tos pačios profesijos
atstovo charakterį. Nuo smagių
pasišaipymų iš kuriozinės situacijos žaislų parduotuvėje pereita prie rimtų svarstymų apie
moralinę atsakomybę. Taip ir iš
menkutės gilės, kritusios į tinkamą dirvą, gali užaugti galingas
ąžuolas, simbolizuojantis gebėjimą atsispirti pagundų vėtroms,
tvirtus moralės principus.
Po pietų dalyviai taip pat netinginiaudavo. Tas laikas buvo
skirtas anksčiau atsiųstai jų kūrybai aptarti. Žinoma, kiekvienas nerimaudamas laukė profesionalaus įvertinimo, o N. Mikalauskienė, jau pasitelkusi savo,
kaip literatūros kritikės, žinias,
kalbėjo, kaip tuos tekstus būtų
galima tobulinti. Vėlgi ne kartą
nuskambėjo patarimas ‒ turite
būti „puse žingsnio toliau už savo skaitytoją“, tai reiškia, leiskite
jam galvoti, kad yra gudrus ir išvadą padarė pats: vaizduokite situaciją, tegu skaitytojas mato tik
veikėjo poelgius, nereikia atnešti
visko ant lėkštutės. Labai svarbu
konkretumas, detalės ‒ net poezijoje. Taip skaitytojas geriau
įsivaizduos tą nuotaiką, kuri jus
buvo apėmusi rašant. Spalvinkite jausmus ir mintis.
Trečiadienį ‒ įpusėjus semi-

Išauga gėlė ‒
Išrauti nepavyks iš to gražaus sodo
Dabar tapau dailininku
Ne tik tyluma
Žodžiais
Gražinu tų žmonių gyvenimą
Kurie mane girdi

Taigi ir kiti seminaro dalyviai buvo paraginti tapti žodžių
dailininkais. Išdalijusi jiems baltus lapus, vadovė pasakė: „Dabar
jūs esate plenere, o kaip pleneruose piešia dailininkai? Išsirenka įdomų akmenį, medį, įsižiūri
į ąžuolo žievės vingius, šalikelėj
prigludusią pienę ar lapo formą,
įsitaiso ten ir piešia arba eskizuoja, kad vėliau iš tų apmatų gimtų kūrinys. Tik jūsų užduotis ‒
nutapyti tai žodžiais.“
Džiugu, kad visi tą užduotį
įveikė pagal savo galimybes. Juk
čia, kaip ir gyvenime, pasitaiko
visaip: kūrybinę mintį nutraukia kasdienybė, o prisėdus parke
gali išblaškyti žmonės, galiausiai
gal ir keistokai jų akimis atrodo įkvėpimo paukštę bandantis
pagauti menininkas... O vadovė
buvo griežta: sužiūrėjo, kad vakare dalyviai jai atiduotų ką parašę, kitaip sakė galvosianti, jog
patingėję, tad kitąmet į seminarą bus kviečiami darbštesnieji.
Atrodo, grįžti kitais metais
jie norės. Paskutinę dieną parašę
sau laiškus apie tai, kur ir kokius
save mato po metų, seminaro
dalyviai išsivažinėjo į namus ‒
pasklido po Lietuvą. Galbūt iš
tų simbolinių gilių ‒ patarimų,
gautų per užsiėmimus, ‒ išdygs
daigeliai. O juk ir gležnuose kūrybos daigeliuose glūdi šimtamečių ąžuolų patirtis.
Nijolė Kvietkauskė

Jaunystė liko tik dainoj
Jaunystėje balčiau žydėjo sodai
Ir medumi kvepėjo dobilai.
Tada šventai tikėjau tavo žodžiais,
Kaip tiki saule vasaros žiedai.
Lakštingalos pernakt linksmai
čiulbėjo,
O pilnatis vis skendo ežere.
Kai baltos ievos paupy žydėjo,
Jų kvapas apsvaigindavo mane.
Kodėl, jaunyste, taip trumpai
viešėjai
Ir negrįžai, išėjus vienumoj?
Jaunystėje linksmiau žydėjo
sodai,
Jaunystė pasiliko tik dainoj.

Klajūno dalia
Kai sugrįžtu į savo gimtą kaimą
Ir į namelį lauko pakrašty,
Širdis lyg paukštė sudreba iš
laimės,
O gilų skausmą paslepiu savy.
Kai ateinu žaliuojančia palauke,
Saulėtekis jau prausias ežere.
Sena svirtis kieme manęs dar
laukia,
O senas beržas moja man šaka.
Tiktai prie vartų niekas nesutinka.
Tylu trobelėj ir senam sode...
Žinau – klajūnui šitaip atsitinka –
Tokia liūdna sugrįžtančio dalia.
Aldona RAIŠIENĖ
Kupiškio r.

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

