Šeimai, ieškantiems bendraminčių ir paguodos
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Aplinka visiems
„Kultūros paveldas: pažink
ir pramogauk“ – kvietė sostinės senamiestyje išklijuoti plakatai. Jau antrą kartą
Europos paveldo dienų kvietimui neatsispyrę Lietuvos
žmonių su negalia sąjungos
(LŽNS) meninės-socialinės
interakcijos „Angelų judėjimas“ dalyviai nusprendė pasigrožėti Vilniaus, Ukmergės
ir Kėdainių kultūros lobynais. Į kelionę leidęsi neįgaliųjų vežimėliais judantys ir
juos lydintys žmonės norėjo
ne tik kuo daugiau apie juos
sužinoti, bet ir įsitikinti, ar jie
visiems prieinami.

Kultūros lobynai įspūdingi,
bet prieinami ne visiems

Pažinti, sužinoti,
patikrinti

Irena Žemaitienė daugiau
kaip 15 metų juda neįgaliojo vežimėliu. Be kultūrinės veiklos
savo gyvenimo neįsivaizduojanti moteris pasakoja jau antrus metus tris rudens pradžios
dienas skirianti kultūros paveldo
objektams lankyti. Pernai kartu su menine-socialine interakcija „Angelų judėjimas“ tyrinėjo
Marijampolės, Panevėžio ir Vilniaus kultūrines erdves, šiemet
leidosi į Ukmergę ir Kėdainius,
dar labiau pasigilino į sostinės
senamiestyje įsikūrusių bažny-

Meninės-socialinės interakcijos „Angelų judėjimas“ dalyviai prie Jono Basanavičiaus paminklo.

čių, cerkvių istoriją, jų svarbą
mūsų krašto kultūrai.
„Lankydami kultūros paveldo objektus, pirmiausia negalią
turintiems žmonėms norime suteikti galimybę pažinti, daugiau
sužinoti apie kultūrinius mūsų
krašto lobynus, – sako LŽNS
projektų koordinatorė Ginta Že-

maitaitytė, – tačiau nepamirštame ir pareigos patikrinti, ar šie
objektai prieinami visiems.“ Pasak jos, šia akcija stengiamasi atkreipti kultūros paveldo valdytojų, turizmo specialistų bei visuomenės dėmesį, kad galimybės susipažinti su kultūros paveldo objektais būtų sudarytos

kuo platesniam gyventojų ratui,
tarp jų – ir žmonėms su negalia.
Jau ne vienus metus įvairiuose
šalies miestuose besilankantys
angelai susitinka su visuomenės, įvairių įstaigų, organizacijų atstovais, stengiasi atkreipti
jų dėmesį į universalaus dizaino reikalavimus, ragina taisyti

jų neatitinkančias pastatų prieigas, viešąsias erdves.

Bažnytinis paveldas atvėrė
ne visas duris

Aušros vartai, Šv. Teresės
bažnyčia, Šv. Dvasios cerkvė ir
vienuolynas, Bazilijonų bažnyčia, Lietuvos nacionalinė filharmonija, Šv. Kazimiero bažnyčia,
Vilniaus rotušė – tokį maršrutą „Angelų judėjimo“ dalyviai
pasirinko pažinčiai su sostinės
senamiesčio kultūros paveldu.
Religinių statinių gausa jame –
ne atsitiktinė. Pasak G. Žemaitaitytės, juos aplankyti panoro
dauguma į šią akciją įsitraukusių
dalyvių. Beje, tai vienas populiariausių ir sostinės svečių, užsienio turistų maršrutų.
Eisenos vedliu tapęs aktorius Darius Rakauskas iš anksto pasiruošė išsamius šių objektų pristatymus, tačiau akcijos
dalyviai daug ką norėjo ir savo akimis pamatyti. Deja, bažnytinis paveldas atvėrė ne visas
duris. Neįgaliųjų vežimėliais judantys angelai tik iš tolo galėjo
pasigrožėti Aušros vartų Dievo
Motinos paveikslu, nepateko ir
į Šv. Teresės bažnyčią. Pamačiusi, kad išmontuotas vienoje
aukštokų laiptų pusėje prie sienos įrengtas keltuvas, G. Žemaitaitytė neslėpė nuostabos. Tiesa,
pasak jos, šiuo keltuvu neįgalieji
beveik nesinaudojo, nes prie jo
(nukelta į 5 psl.)

Neįgaliųjų atstovai prašo prezidento vetuoti Seime
priimtas Socialinių įmonių įstatymo pataisas
Integracijos keliu
Kelerius metus svarstyta neįgaliųjų užimtumo sistemos
reforma baigėsi neesminiais
Socialinių įmonių įstatymo
pokyčiais. Seimo priimtas
įstatymas sukėlė daug diskusijų, o neįgaliųjų atstovai
prašo prezidento vetuoti šį
teisės aktą.
Kokie pokyčiai numatyti?

Socialinių įmonių įstatymo nauja redakcija numato, kad
negalią turintys darbuotojai,
kuriems nustatytas 0–40 proc.
darbingumo lygis, vidutinis ir
sunkus neįgalumo lygis (perei
namuoju laikotarpiu, t.y. iki
2020 m. liepos 1 d. – ir vidutinių bei didelių specialiųjų poreikių lygis) ir toliau bus remiami
visą jų darbo socialinėje įmonėje
laikotarpį. Na, o darbuotojams,

kuriems nustatytas 45–55 proc.
darbingumo lygis, lengvas neįgalumo lygis (pereinamuoju laikotarpiu – ir nedidelių specia
liųjų poreikių lygis) valstybės
pagalba bus skiriama ne ilgiau
kaip 6 mėnesius. Išimtis numatyta tik intelekto sutrikimų turintiems asmenims.
Skirsis ir subsidijos dydžiai:
neįgalieji, turintys sunkų neįgalumo lygį, arba tie, kuriems nustatytas ne didesnis kaip 25 proc. darbingumo lygis, gaus iki 75 proc.
atlyginimo dydžio subsidiją; turintiesiems vidutinį neįgalumo
lygį arba tiems, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis, galės būti skiriama 60 proc.
atlyginimo dydžio subsidija; visiems kitiems subsidijos dydis bus
ne didesnis kaip 50 proc.
Socialinei įmonei galės būti skiriamos subsidijos ne tik
darbo užmokesčiui ir socialinio
draudimo įmokoms, bet ir neįgalių darbuotojų darbo vietoms

ba įsidarbinus. Įstatymas turėtų
įsigalioti nuo 2020 m. sausio 1 d.
Nors už naujas nuostatas balsavo 65 Seimo nariai (prieš – 6,
susilaikė 29), tačiau jų priėmimas įžiebė nemažai diskusijų.

Prieš: nesprendžia
neįgaliųjų įdarbinimo
problemos iš esmės

Alytuje veikiančioje kepyklėlėje dirba negalią turintys žmonės.

įsteigti ar pritaikyti bei jų darbo
priemonėms įsigyti ar pritaikyti;
tikslinėms grupėms priklausantiems darbuotojams mokyti. Taip
pat numatyta valstybės pagalba gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti; administravimo,
transporto, asistento išlaidoms.
Naujoje įstatymo redakcijoje
numatyta, kad bent 75 proc. socialinių įmonių pelno turės būti

panaudota įmonių veiklos tikslams, susijusiems su jose įdarbinamų asmenų iš tikslinių grupių
grįžimo į darbo rinką ir jų socialinės integracijos skatinimu.
Prie neįgaliųjų įtraukties į
darbo rinką turėtų prisidėti ir Užimtumo įstatyme numatytos naujos įdarbinimo su pagalba paslaugos: pagalba atliekant įsidarbinimo procedūras ir lydimoji pagal-

Dalis Seimo narių nepritarė šiam įstatymui. „Jau šiandien
dirbantys neįgalieji yra remiami
nevienodomis sąlygomis – vieni
remiami 3 milijonais užimtumo
fondo pinigų, kitus įdarbinančias įmones remiame 30 milijonų
mokesčių mokėtojų pinigų turėdami labai ribotą rezultatą“, – sakė Seimo narė Ingrida Šimonytė.
„Pripažįstu, kad kai kurios
įstatymo pataisos sprendžia kai
kurias problemas, kurios šiuo
metu kyla subsidijuojant socialines įmones ir galbūt šiek
tiek suvaldys dabar nevaldomą
(nukelta į 3 psl.)
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Juokas pro ašaras
Susitikus su užsieniečiais retsykiais išgirsti klausiant, kodėl mus gatvėje dažnai mato labai rimtus, susirūpinusiais veidais. Net susitikę pažįstami tesugeba
vienas kitam linktelėti galvą. O kur nors mažas šypsulys? Nejaugi šiuos paprastus jausmus galima tik mūsų
šiaurietiškam būdui priskirti?
Dažniau šypsotis ypač prasminga. Ne tik skaitant
smagią humoreską ar žiūrint linksmą televizijos laidą. Puikią nuotaiką žadina ir šnekus senas draugas,
guvus kaimynas, net paprastas užkalbintas žmogus.
Šypsena gali daryti stebuklus. Ji pritraukia žmones,
nes mieliau laiką leisti su guviais, gyvenimu besidžiaugiančiais žmonėmis.
Šypsotis apskritai sveika. Pasak mokslininkų, šypsenos stresų hormonų sankaupa aktyvina širdies ir
kraujotakos darbą. Ji padeda sušildyti atmosferą, iškart praneša, kad šie žmonės jums patinka.
Šypseną, juoką dažniausiai sukuria humoras –
pakantus, neįžeidžiamas pajuokavimas. Lietuvoje jau
XIX a. eiliuotų humoreskų parašė Kajetonas Aleknavičius, Antanas Strazdas, vėliau K. Binkis, T. Tilvytis,
prozininkai A. Gricius, L. Janušytė, V. Žilinskaitė ir kiti.
Dabartinėje literatūroje humoristų retokai užtiksi, galima paminėti nebent kandaus pašaipūno Juozo Erlicko
rašinius. Numirus „Šluotai“, nebeliko periodinių satyros leidinių, tik viename kitame žurnale ar laikraštyje
gali išvysti žiupsnelį anekdotų, retsykiais karikatūrų.
Nepaisant nuolatinių satyrinių spaudinių stokos,
pasijuokti turime iš ko. Pasijuokti, kaip sakoma, metaforiškai, pro ašaras. Tik pažvelk pro langą, kaip darbininkai keičia šilumos trasos vamzdžius, ir paima juokas – vienas dirba, trys žiūri. Į darbą jie ateina ir iš jo
išeina pagal ūpą. „Jukun darbs“, – dabar pasakytų iš
amerikų grįžęs vienas satyrą mėgęs mūsų rašytojas.
Teisybės dėlei reikia žinoti, kad ir toje Amerikoje
būta juokingų dalykų. Galiojo įstatymas, nurodantis,
kokio pločio turi būti dvigulė lova ir tarpas, skiriantis
vyrą nuo žmonos. Baudą galėjai gauti, jei valgęs česnakų į gatvę išeisi anksčiau negu po dviejų valandų.
„Išmintingų“ direktyvų kartais sugalvoja ir Europos
Sąjungos klerkai. Jie rekomenduoja duoti kiaulėms vaikiškų žaisliukų, girdi, gyvuliai turės ką veikti, greičiau
penėsis. Šis tas nuskilo ir žmonėms: šildymo radiatoriai
nuo sienos turi būti tvirtinami ne arčiau kaip... 20 cm.
Pakanka ir mūsų žemelėje juokdarių, kuriems nesvetimos vizijos. Duodamas interviu laikraščiui, garsus sveikatos apsaugos srities vadovas visiškai rimtai
samprotavo: netoli ta diena, kai medikamentai į kaimą, kur nėra vaistinės, bus atskraidinti... dronu. Kompiuterinė sistema specialiais davikliais leis stebėti paciento būseną šiam neiškeliant kojos iš namų. Tačiau
tam svajokliui neatėjo į galvą mintis, kad pats medikas galėtų iš skraidyklės nusileisti, pavyzdžiui, į senolio ar neįgaliojo kiemą.
Filosofai teigia: ar žmogus turi humoro jausmą,
ar ne, galima spręsti iš to, kaip jis reaguoja į pokštus,
šaržus, karikatūras, ar pastebi situacijos komiškumą,
ar sugeba juoktis ne tik iš kitų, bet ir iš savęs. Humoro jausmo stoka rodo, kad žmogaus emocijos ir intelektas yra nepakankami.
Bulgarijos Gabrovo mieste kasmet vyksta nacionaliniai humoro festivaliai, į kuriuos suplaukia tūkstančiai šalies gyventojų, svečių iš užsienio. Gabrovietis
tapo pasauliniu taupumo, sumanumo simboliu. Antai
sakoma, kad gabrovietis naktį vištidėje uždega lempas, kad vištos pamanytų, jog išaušo, ir dėtų kiaušinius po antrą kartą.
Ar nereikėtų ir mums uždegti savo lempų? Prieš kelis dešimtmečius buvusiuose Profsąjungų rūmuose dvi
dienas pilnos salės kvatojosi klausydamos vadinamųjų
agitbrigadų šmaikščių, liaudiškų juokų apie mūsų gyvenimo ydas. Nemažai humoro mėgėjų pritraukdavo
ir neįgaliųjų draugijų festivaliai „Pasijuokime kartu“.

2 psl.

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje
Akmenė:
Akmenės rajono neįgaliųjų draugijos tarybos narė Albina Balodienė „Bičiulystei“ parašė apie neseniai įvykusią sporto šventę
ir apie įdomią išvyką.
Akmenės rajono neįgaliųjų draugija surengė sporto šventę. Negalią turintys žmonės atvyko iš Papilės, Sablauskių,
šventėje dalyvavo Ventos
socialinės globos namų
grupinio gyvenimo padalinio „Akmeniečiai“ bei
Akmenės rajono neįgaliųjų draugijos Akmenės padalinio nariai.
Šventėje buvo įvairių
rungčių – šaškės ir šachmatai, strėlyčių mėtymas,
kamuolio varymas apie
kliūtis, teniso kamuoliuko
mėtymas į specialų krepšį,
„žuvies“ gaudymas ir kt.
Oras nesugadino nuotaikos – nelijo, viskas vyko lauke, tad ir rezultatai
buvo geri. Sportininkai
buvo apdovanoti taurėmis, medaliais!
Pasibaigus sporto šventei, visi jos dalyviai buvo
pakviesti pasivaišinti kava, arbata bei pyragaičiais.
Truputį vėliau buvo atvežta žirnių košė su spirgais.
Neįgalieji į namus iš-

Iš šventės ir kelionės – pilni įspūdžių

Akmenės rajono neįgaliųjų draugijos Akmenės padalinio neįgalieji lankėsi Pakruojyje ir Linkuvoje.

vyko pilni įspūdžių, apdovanoti, sotūs ir gerai
nusiteikę. Esame dėkingi
Akmenės rajono neįgaliųjų draugijai už gerą organizuotumą, rungčių teisėjams – už teisingą teisėjavimą.
***
Akmenės rajono neįgaliųjų draugijos Akmenės padalinio neįgalieji
buvo išvykę į Pakruojį ir
Linkuvą.
Pakruojo mieste mus
pasitiko gidė Valerija, ku-

Kaišiadorys:
Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė
Stanislava Globienė dalijasi žiniomis apie tai, kaip
saugoti save ir savo turtą.
Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos nariai
jau kelintus metus iš eilės
sulaukia įvairių patarimų,
pamokymų iš mūsų globėjos – Kauno apskrities
vyriausiojo policijos komisariato bendruomenės
pareigūnės Irenos Budrikienės. Ji ir šiais metais
padovanojo draugijos nariams šviesą atspindinčių
liemenių, atšvaitų ir įvairių lankstinukų su svarbiais pamokymais, kaip
būti saugiems kelyje, gatvėje, perėjose, kaip apsaugoti savo turtą.
Lankstinuke „Saugus
senjoras“ patariama nepasitikėti nepažįstamais
asmenimis, prisistatan-

ri supažindino su seniausia žydų sinagoga, įdomiai papasakojo apie patį
miestą. Aplankėme miesto aikštę ir pasigėrėjome
įdomiu laikrodžiu, kuris kažkada buvo smėlio,
o dabar skaičiuoja mums
įprastą laiką.
Nuvykome į šalia Pakruojo dvaro esantį Arklio muziejų. Mus pasitiko muziejaus ponios, papasakojo apie jo įkūrimą,
pavaišino skania arbata.
Nusifotografavome su karūnomis bei mantijomis.

Pailsėję nuvykome į Linkuvą. Grožėjomės žydinčiais gėlynais, gėlių antimi, varlyte ir traukinuku.
Sugrįžę atgal į Pakruojį, apsilankėme Aldonos
alaus darykloje, degustavome Jovaro alaus, giros
ir skaniai papietavome
bendruomenės namuose.
Nustebome, kai atvažiavus prie bendruomenės
namų, mus pasitiko muzikantas... Pakruojiečiai
Akmenės padalinio neįgaliuosius priėmė labai šiltai.
Ačiū jiems!

Jauskimės saugesni!

Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos nariai sulaukė pareigūnės Irenos Budrikienės patarimų.

čiais banko, socialiniais
darbuotojais ar finansinių
nusikaltimo tyrimo tarnybos atstovais, nediktuoti
nepažįstamiems slaptažodžių, sąskaitos numerių,
asmens kodų telefonu, neįsileisti į namus nepažįstamų žmonių, nevaikščioti
vieniems neapšviestomis
gatvėmis ir kiemais. Bū-

Pareigūnė I. Budrikienė pažymėjo vertingus daiktus.

kime saugūs ir keliuose –
lankstinukuose „Su atšvaitu – matomi ir saugesni“ bei „Pėstieji“ pateikta
policijos komisariato informacija, kad vien tik per
2018 metus dėl pėsčiųjų
kaltės ir tamsiu paros metu neapšviestuose keliuose įvyko 209 eismo įvykiai. Pėstieji taip pat turi
griežtai laikytis nustatytų
eismo taisyklių einant kelkraščiais, pereidami į kitą kelio pusę. Tamsiuoju
paros metu reikia vilkėti
šviesą atspindinčią liemenę ar prie drabužių prisisegti atšvaitą.
Kauno apskrities vyriausiojo komisariato išleistame lankstinuke apie
turto išsaugojimą nurodoma, kad norint apsaugoti savo būstą, reikia visų gyventojų, kaimynų atsakingumo, pilietiškumo,
bendradarbiavimo. Būki-

me vieningi, budrūs, atsakingi, pilietiški – saugokime savo ir kaimynų
turtą, o norėdami sukurti
saugios kaimynystės grupę kreipkimės į savo apylinkės inspektorių ar pareigūną. Kurkime saugią
aplinką kartu!
Policijos komisariato
pareigūnė I. Budrikienė
įregistravo mūsų draugiją
apskrities policijos komisariate ir pažymėjo visus
vertingus daiktus, esančius mūsų draugijos patalpose. Mes ant durų užsiklijavome lipdukus „Daiktai pažymėti policijoje“ ir
dabar jaučiamės saugesni.
Draugijos narė Genovaitė
Naudžiūnienė užsiregistravo ir pasižymėjo savo
transporto priemonę. Tai
gali padaryti, jeigu jam tai
svarbu, kiekvienas rajono
gyventojas.
Mūsų organizacijos nariams daugiau informacijos suteiksime apsilankius
draugijoje, o kitiems gyventojams siūloma informacijos ieškoti www.kaunas.policija.lt. Iškilus pavojui reikia skambinti telefonu 112, o turint svarbios
informacijos apie nusikaltimą – anoniminiu pasitikėjimo telefonu 8-37303050. Dėkojame policijos komisariato pareigūnei
I. Budrikienei, kad mūsų
nepamiršta.
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Neįgaliųjų atstovai
prašo prezidento
vetuoti Seime priimtas
Socialinių įmonių
įstatymo pataisas
(atkelta iš 1 psl.)

mokesčių mokėtojų lėšų poreikio
augimą, bet vis dėlto kartu sukuria ir tam tikrų papildomų spragų, vienas dalykas, o kitas dalykas – neišsprendžia problemos iš
esmės ir neatliepia JT Neįgaliųjų
teisių konvencijos nuostatų, kad
neįgalieji turėtų būti mūsų sudėtinė dalis visame kame, įskaitant
ir darbo rinką. Ir kad visos įmonės, visi darbdaviai, ir viešame
sektoriuje, ir privačiame, kurie
nori samdyti neįgaliuosius, galėtų siekti tos pačios paramos,
o neįgalieji galėtų rinktis, koks
darbdavys jam yra parankiausias“, – argumentus dėstė Seimo
narė. I. Šimonytė kartu su Justu
Džiugeliu siūlė, kad naujai pri
imamos įstatymo nuostatos galiotų iki 2021 m. Per tą laiką būtų
galima paruošti tinkamas užimtumo rėmimo priemones bend
rajai atvirai darbo rinkai.
Šiai nuostatai pritarė ir Seimo narė Gintarė Skaistė. Jos teigimu, priėmus siūlomas įstatymo pataisas valstybės paramos
modelis išliks labiau orientuotas
į pagalbą įmonėms, o ne tikslinėms grupėms priklausantiems
asmenims. Pasak G. Skaistės,
Specialiųjų tyrimų tarnyba pateikė 7 rekomendacijas, kaip galima būtų patobulinti įstatymą,
kad jis būtų skaidresnis ir aiškesnis, tačiau nė į vieną iš šių pastabų nebuvo atsižvelgta.
„Lietuvoje neįgaliųjų skurdas
yra vienas iš didžiausių ES. Jame gyvena vienas iš 4 neįgaliųjų. Kasmet, nepaisant vis didėjančių valstybės subsidijų, sukuriamų darbo vietų mažėja ir tų
darbo vietų, kurios sukuriamos
už šitas valstybės lėšas, vidutinis
apmokėjimas nesiekia 500 eurų, – sakė Seimo narys Vytautas Bakas. – Daugelyje ES šalių
veikia sistema, kuri padeda neįgaliesiems įsidarbinti – teikiamos paslaugos, pritaikomos darbo vietos. Jei norime, kad toliau
tęstųsi neįgaliųjų skurdinimas,
balsuokime už šį įstatymą.“ Jo
teigimu, užuot rėmus įmones,
reikia sukurti sistemą, kuri padėtų neįgaliesiems gauti orų darbo užmokestį.
„Nebuvo politinės valios išspręsti klausimą iš esmės pasakant, kad mūsų prioritetas yra
atvira darbo rinka. Turėtume
būti už integraciją, o palaikome
segregaciją“, – naujai įstatymo
redakcijai prieštaravo ir Seimo
narė Monika Navickienė.

Už: saugome neįgaliuosius
nuo nedarbo

Kitokios nuomonės buvo
Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė: „Šitas projektas išsprendžia I ir II grupės
žmonių, kurių darbdaviai nelabai nori priimti, problemas.“ Jos

teigimu, prie atviros darbo rinkos siekiama pereiti palaipsniui.
R. Šalaševičiūtė priminė, kad
Seimas pritarė Gyventojų pajamų mokesčių pakeitimo projektui – visi neįgalieji bus remiami
padidinus jiems neapmokestinamąjį pajamų dydį.
Seimo nario Rimanto Jono
Dagio teigimu, rastas kompromisinis kelias, tačiau turbūt nė
viena pusė nėra iki galo patenkintos tokiu sprendimu. „Viena
grupė labai atstovavo, kad viską
turėtume spręsti per atvirą rinką. Kita pusė – socialinės įmonės, kurios teigė, kad neįgalieji
jokių šansų integruotis kitaip neturi. Europinė praktika yra labai
įvairi, turime žiūrėti, kokia yra
reali situacija“, – sakė Seimo narys. Jo teigimu, priimti į atvirą
darbo rinką orientuotas pataisas – tai pasakyti visuomenei,
kad socialinės įmonės yra uždaromos, o jose dirbantys žmonės
neturės darbo.

Kreipėsi į prezidentą

Lietuvos negalios organizacijų forumas (LNF) kreipėsi į
LR Prezidentą Gitaną Nausėdą,
prašydamas vetuoti Seime priimtas Socialinių įmonių įstatymo pataisas.
„Priimtos pataisos, deja, nesprendžia problemos iš esmės –
ir toliau sudaromos sąlygos veikti socialinėms įmonėms: išskirtines sąlygas turintiems subjektams, sukuriantiems galimybę
piktnaudžiavimui bei neefektyviam valstybės lėšų panaudojimui“, – sako LNF administracijos direktorė Henrika Varnienė.
LNF atstovai atkreipė dėmesį, kad naujoji įstatymo redakcija pažeidžia LR Konstitucijos 48
straipsnį, užtikrinantį kiekvienam žmogui teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas – Socialinių įmonių įstatyme valstybės parama numatyta
tik socialinėse įmonėse dirbantiems neįgaliesiems, pažeidžiant
teises tų, kuriems jokia parama
įsidarbinti neskiriama.
„Be to, socialinių įmonių
modelis neskatina žmonių su
negalia įgalinimo ir integracijos,
neatitinka tarptautinių mūsų šalies įsipareigojimų: Lietuva dar
2010 metais ratifikavo Jungtinių
Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją, kuri akcentuoja žmonių su
negalia įdarbinimo atviroje rinkoje skatinimą“, – teigiama LNF
išplatintame pranešime spaudai.
LNF įsitikinimu, kosmetinės
pataisos, nedidinančios žmonių su negalia galimybių dalyvauti atviroje darbo rinkoje, tik
įtvirtina esančią neteisingą sistemą bei nesukuria prielaidų kurti Gerovės valstybę, kurios nori
tiek Prezidentas, tiek ir negalią
turintys šalies piliečiai.
Aurelija Babinskienė

Integracijos keliu
Teatro, kino ir televizijos aktorė Emilija Latėnaitė Beliauskienė (garsių aktorių
Algirdo Latėno ir Elvyros
Piškinaitės dukra) sako, kad
dirbdama su raidos sutrikimų turinčiais vaikais, sukaupė neįkainojamą patirtį, padedančią jai kurti vaidmenis,
girdėti scenos partnerį, gilintis į kitus žmones ir geriau
suprasti pačią save.

Kaip aš pažinau negalią

Mano mažieji aktoriai
mokėsi ir mokė mane

Emilijos Latėnaitės asmeninio albumo nuotr.

Emilija Latėnaitė.

Netikėti atradimai

E. Latėnaitė pasakoja, kad ji
visam gyvenimui įsiminė kelionę į Lenkiją, nors praėjo nemažai metų. Tuomet 10 aktorių iš
Lietuvos dalyvavo projekte ir važiavo į viename Lenkijos mieste įkurtą teatrą žmonėms, turintiems raidos sutrikimų. Šiame
renginyje Emilija sutiko autistų, Dauno sindromą ir kitų raidos sutrikimų turinčių žmonių.
„Tuomet supratau, kokioje netikroje visuomenėje mes gyvename. Išravėta, pateikta, kad negalios kaip ir nėra, – sako aktorė.
– Dešimt dienų mūsų aktoriai
dirbo kartu su raidos sutrikimų
turinčias žmonėmis ir sukūrė
bendrą performansą.“
Teatras vadinosi „Sparnai“,
jų repertuare buvo Čechovo ir
kitų rimtų autorių pjesės. Emilija
žavėjosi negalią turinčių žmonių
atvirumu, nuoširdumu ir begaliniu entuziazmu. „Mes, turintys
sceninę patirtį, eidami į sceną
būname pilni kompleksų, baimių, o jie, nors galimybės mažesnės, drąsiai eina parodyti to,
kas jų viduje, stengiasi išreikšti
save“, – savo pastebėjimais dalijasi aktorė. Emilija sako, kad
jos pačios viduje tomis dienomis įvyko virsmas, pajuto, kad
turi naujai įvertinti savo galimybes kurti bei ieškoti to, kas
jai įdomu.
Emilija pasakoja, kad šio
ypatingo susitikimo su kitokiais
žmonėmis paskatinta ji pradėjo
studijuoti psichodramą, o vėliau
jos metodus taikyti darbe su raidos sutrikimų turinčias vaikais.
„Mane žavi, kad psichodrama
padeda išreikšti save ne tik žodžiais, bet ir ženklais, o ženklai
tampa raktais į kito žmogaus vidinį pasaulį“, – aiškina Emilija.

Ligoninės klounas – iššūkis
ir jaudinanti patirtis

Artimesnė pažintis su negalią turinčias vaikais užgimė tuo-

met, kai ji dirbo klounu ligoninėse, sanatorijose. „Kai vaidini
teatro scenoje, ne visada pajunti,
ką davei žiūrovui, nesužinai, ar
tikrai juos pasiekė ta žinutė, kurią norėjai perteikti. Visai kitaip
yra ligoninės palatoje, kai atsiduri akis į akį su sergančiu vaiku ir pamatai jo emocijas, savo
buvimu padedi įveikti baimes.“
„Medeinos“ pradinėje mokykloje dirbanti psichologė aktorius, vaidinančius klounus, pakvietė kas savaitę ateiti į klases,
kuriose mokėsi ir raidos sutrikimų turintys vaikai. Emilija, artimiau pabendravusi su mokiniais
ir pajutusi, kad tarp jos ir raidos
sutrikimų turinčių vaikų labai
greitai užsimezga ryšys, pamačiusi, kaip stipriai šie vaikai moka džiaugtis, nutarė įkurti teatro
būrelį. „Gal ir keista, bet savo
darbe pasigesdavau prasmės. Suvaidinu vaidmenį, o spektaklis
„nebeina“ – ir žiūrovai pamiršta, ir pati pamirštu“, – pasakoja
ji. Emilija sako, kad jai niekada
nebuvo svarbi vaiko diagnozė,
ji siekė rasti kontaktą su vaiku,
padėti jam išreikšti save. Aktorė
su vaikais dirbo ir individualiai.

Berniukas ir du jo žodžiai

Teatro būrelį lankė berniukas, kuris sakydavo vienintelę
frazę: „Noriu muštis“. Emilija
matė jo degančias akutes, kurios šaukte šaukė: jis nori vaidinti, nori save išreikšti! „Buvau
bepradedanti pedagogė ir neįsivaizdavau, kaip reikės dirbti su
šiuo vaiku. Jo noras didelis, mano – taip pat, o galimybių nesimato...“ – kilusias abejones prisimena aktorė.
Emilijai padėjo berniuko tėvai, kurie sutiko, kad su sūnumi
ji padirbėtų individualiai. Aktorė pradėjo kurti saugų judviejų
tarpusavio ryšį ir žaidė žaidimus,
per kuriuos jis galėjo išreikšti savo frazę: „Noriu muštis“. Atsinešė didelį būgną ir ėmėsi improvizuoti. Praėjo geras pusmetis ir
berniukas grįžo į grupę. Jis apsidžiaugė, kad visa grupė pradėjo
taikytis prie jo žaidimų – vaikai
pamatė ne agresyvų berniuką, o
vaiką kaip ir kiti, siūlantį įvairių
žaidimų. „Kai jis sakydavo: „Noriu muštis!“, atsakydavau: „Duok
penkis“. Mes sumušdavome rankomis ir tas jo „Noriu muštis“
išvirsdavo į pozityvą.“ Emilija
džiaugiasi, kad berniukas pradėjo daugiau kalbėti, bendrauti.

Švilpavome ir dainavome

Kitas autizmo spektro sutrikimą turintis berniukas, su kuriuo dirbo Emilija, iš viso nekalbėjo, tad ji su juo dainavo
ir švilpavo. Per pirmą susitikimą berniukas aktorei suniūniavo kažkokią melodiją, ji suprato, kad turi su vaiku kalbėtis jo
kalba. Pajutęs, kad ne jis vienas
pasaulyje žino šią melodiją, berniukas pasijuto geriau, pradėjo
bendrauti su aktore. Jiedu ilgai
improvizavo pagal jo melodijas. Būdavo, kad vaikas dainuoja vienu balsu, o Emilija – kitu.
„Negalėčiau sakyti, kad mano ir
šio berniuko ryšys buvo ne toks
visavertis, kaip su kitais vaikais.
Mes abu daug išmokome vienas
iš kito“, – sako aktorė.

Burtų lazdelei mostelėjus

Emilija dirbo su berniuku,
turinčiu Dauno sindromą, kuris
ne tik labai norėjo vaidinti, bet
ir turėjo didžiulį talentą. Per užsiėmimus jis nenusėdėdavo, visą
laiką ką nors vaidindavo, kurdavo, tačiau dirbti buvo sunku, nes
pernelyg aktyvus vaikas trukdė
skirti dėmesio kitiems. Emilija
sugalvojo žaidimą – burtų lazdelę. Kai tik šia lazdele mostelėdavo, berniukas, nors ir kalbėdavo
toliau, bet jau be garso.
Emilija pastebi, kad vaikai,
turintys raidos sutrikimų, labai
dažnai girdi: „Nedaryk to, nedaryk ano!“ Tėvai ir auklėtojai,
užuot padėję jiems atrasti, kaip
jie galėtų atlikti vieną ar kitą norimą veiksmą, tik draudžia. Emilija davė vaikams burtų lazdelę,
kuria mostelėję jie galėdavo aktorę paversti kuo tik nori. „Pajutę, kad aš galiu priklausyti nuo jų,
jie džiūgaudavo“, – sako Emilija.
Burtų lazdelės dėka Emilijos
minėtas berniukas ir kiti vaikai
atrado kitus, pamatė, kad gali būti linksma drauge. „Reikia
lįsti iš savo kiauto ir ieškoti ryšio
su kitais“, – apibendrina aktorė.
Dabar Emilija ruošia naują
vaidmenį „Domino“ teatre. „Šis
teatras – irgi terapija: linksmumo, juoko, kad žiūrovas pamirštų savo bėdas“, – sako Emilija.
Atsisveikindamos su aktore vėl kalbame apie jos darbą su
raidos sutrikimų turinčiais vaikais. Emilija sako, kad be galo
svarbu ieškoti ryšio su šiais vaikais, o jį suradus dirbti ir džiaugtis pasiekimais.
Eglė Kulvietienė

2019 m. rugsėjo 26 d. – spalio 2 d., Nr. 38 (1477), „Bičiulystė“

P

Daktaras
Aiskauda

laukų, odos ir nagų sveikata bei išvaizda labai priklauso nuo bendros mūsų organizmo būklės, daugelis vidaus ligų
iš karto atsispindi mūsų išvaizdoje. Ypač tai susiję su virškinimo sistemos ligomis, žarnynu,
plaučiais ir širdimi.
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Šie vitaminai ir mineralai ypač
svarbūs plaukams, odai ir nagams

Plaukams, odai ir nagams
kenkia

 bloga ekologinė aplinka;
 piktnaudžiavimas įdegiu
(nuo saulės);
 stresai, nuovargis;
 antibiotikai;
 nesubalansuota mityba,
didelis kiekis suvartojamo riebaus maisto ir lengvai įsisavinamų angliavandenių, griežtos dietos;
 pernelyg intensyvūs užsiėmimai sportu;
 rūkymas, piktnaudžiavimas alkoholiu.
Pastabos:
1) plaukai auga nuolatos, vidutiniškai 1–1,5 cm per mėnesį;
su amžiumi jų augimas sulėtėja;
2) jau nuo 25 metų amžiaus
oda kasmet netenka iki 1,5 % pagrindinių komponentų ir tai blogina jos būklę; todėl nuo šio amžiaus tarpsnio odai tenka skirti
daugiau dėmesio;
3) rankų nagai per savaitę
atauga vidutiniškai po 1 milimet
rą, kojų nagai – 4 kartus lėčiau;
vasarą nagų augimas suintensyvėja, žiemą – sulėtėja.

Kuo pasireiškia vitaminų
trūkumas

Vitaminas A
Oda džiūsta, pleiskanoja, turi polinkį į uždegimus, joje atsiranda raudonų dėmių.
Vitamino A šaltiniai: jo yra
gyvūniniuose maisto produktuose, daugiausia žuvų taukuose,
svieste, kiaušinio trynyje, menkės kepenyse, stambiųjų raguočių kepenyse, piene, grietinėlėje,
grietinėje, fermentiniame sūryje,
o beta karoteno (augalų pigmen-

to, iš kurio organizme gaminasi vitaminas A) – morkose, moliūguose, pomidoruose, kopūstuose, špinatuose, brokoliuose ir
kitose žaliose daržovėse, abrikosuose. Suaugusiam žmogui per
dieną reikia vidutiniškai 800
mikrogramų (mkg) vitamino A.
Pastaba: vitaminas A įsisavinamas su riebalais, todėl morkas
ir jų sultis visada reikia vartoti su
šiek tiek aliejaus ar riebalų.
Vitaminas B2
Vargina dažni dermatitai
(odos uždegimai) lūpų įtrūkos.
Vitamino B2 šaltiniai: šį vitaminą gamtoje sintetina bakterijos, mielės, augalai; daug jo randama lapinėse daržovėse, grikių
kruopose, kviečiuose, alaus mielėse, mėsos, žuvies ir pieno produktuose, kiaušiniuose.
Šio vitamino kasdien reikia
vyrams vidutiniškai 1,7 miligramo (mg), moterims – 1,4 mg.
Vitaminas H (biotinas)
Slenka plaukai, oda blyški, pleiskanojanti, ilgai negyja žaizdos.
Vitamino H šaltiniai: maži
biotino kiekiai randami visuose augaliniuose ir gyvūniniuose
produktuose; daugiausia jo yra
mielėse, kepenyse, inkstuose,
taip pat kiaušinio trynyje, kukurūzuose, avižinėse kruopose, žirniuose, jautienoje, piene.
Šio vitamino dienos poreikis yra
30–100 mkg; nesiūloma vartoti
jo papildus, nes pakanka žarnyno bakterijų pagaminto biotino.

Konsultuojame, komentuojame
Širdies ir kraujagyslių ligoms būdingi tipiški simptomai, tačiau
kai kuriems žmonėms gali pasireikšti ir tokie pojūčiai, kurių su
širdies ligomis įprastai nesietų. Vilniaus „Kardiolitos klinikų“ Širdies ir kraujagyslių ligų centro gydytoja kardiologė Gintarė Bieliauskienė tikina, kad savo kūno siunčiamų ženklų turi klausytis
ypač į rizikos grupes patenkantys asmenys, o juos pajutus – nedelsiant kreiptis į specialistus.
Kai kurie pacientai
simptomų nejaučia visai

Daugelis žmonių žino, kad
intensyvus, spaudžiantis, banguojančio pobūdžio skausmas
krūtinėje, sustiprėjantis fizinio
krūvio metu, gali būti krūtinės
anginos arba miokardo infarkto
simptomas.
Tačiau G. Bieliauskienė teigia, kad kartais širdies ir kraujagyslių ligos gali pasireikšti neįprastais – atipiniais – simptomais, kurių nesietume su miokardo infarktu. „Atipiniai simptomai labiau būdingi moterims,
bet gali pasireikšti ir vyrams.
Neįprasti miokardo infarkto
simptomai yra apatinio žandi-

kaulio, kaklo, pečių, abiejų rankų, nugaros skausmas.
Skausmas gali būti spaudžiantis, tarsi užgulimas, sunkumas, užspaudimas, banguojančio pobūdžio – atslūgstantis
pailsėjus ir suintensyvėjantis fizinio krūvio metu, nesusijęs su
padėtimi ar kvėpavimu“, – vardija G. Bieliauskienė.
Pasak jos, dar vienas dažnas
simptomas, kurį žmonės ignoruoja, yra pykinimas: „Jis gali
būti lydimas vėmimo, sutrikusio virškinimo, skausmo duobutės srityje. Jei toks skausmas
atsiranda staiga, užsitęsia ir nepraeina nuo spazmolitikų ar kitų analgetikų, o ypač jei plin-

Vitaminas B9 (folio rūgštis)
Apsiblausia, lūžinėja ir slenka plaukai.
Vitamino B9 šaltiniai: folio
rūgšties yra visose žalialapėse
daržovėse – petražolėse, špinatuose, salotų lapuose ir kt.; dar
jos randama kepenyse, inkstuose, kiaušiniuose, karvės piene,
alaus mielėse. Suaugusieji per
dieną turėtų gauti 300 mkg folio rūgšties.
Vitaminas C
Suglemba, papilkėja oda, veide išryškėja smulkiųjų kraujagyslių „piešinys“, atsiranda pig
mentinių dėmių.
Vitamino C šaltiniai: ypač
daug jo yra erškėtuogėse, šaltalankio uogose, juoduosiuose serbentuose, saldžiuosiuose pipiruose, kiek mažiau kopūstuose,
citrusiniuose vaisiuose, braškėse,
agrastuose, pomidoruose, bulvėse, kepenyse. Vitamino C dienos
norma suaugusiesiems – 60 mg.
Vitaminas E
Plaukai netenka įprasto blizgesio, oda tampa grubi, išsausėja.
Vitamino E šaltiniai: jo randama daugelyje augalinių produktų, ypač aliejuose, grūduose, žirniuose, grikių kruopose, kukurūzuose, sojoje, kiaušinio trynyje, pieno produktuose, mėsoje.
Vitamino E dienos norma suaugusiesiems – vidutiniškai 10 mg.
Vitaminas PP
Išsausėja, išbąla oda, pamėlsta lūpos.

Vitamino PP šaltiniai: randama daugelyje maisto produktų,
ypač liesoje mėsoje, kepenyse,
žuvies produktuose, žirniuose,
pupose, grikių kruopose, rupioje duonoje, riešutuose. Vitamino PP dienos norma suaugusiesiems – vidutiniškai 15–18 mg.
Cinkas
Slenka plaukai, ant nagų atsiranda skersinių ruoželių.
Cinko šaltiniai: mėsa, sūris,
kruopos, pupos, riešutai, kava, arbata, jautiena, kalakutiena, vėžiagyviai, moliuskai (austrės, krevetės, omarai), kiaušiniai. Cinko dienos norma suaugusiesiems – 12 mg.
Kalcis
Oda išsausėja, netenka tamprumo, plaukai suplonėja, veliasi, nagai sluoksniuojasi ir dažnai
lūžinėja.
Kalcio šaltiniai: geriausias šaltinis – pienas ir pieno produktai,
ypač varškė; nemažai kalcio yra
sūriuose, rupaus malimo ruginiuose miltuose, kiek mažiau –
kiaušinio trynyje, kopūstuose,
petražolėse, brokoliuose, šviežiose daržovių ir vaisių sultyse,
įvairiose kruopose, migdoluose,
mėsoje. Kalcio dienos norma suaugusiesiems – 1000 mg.
Magnis
Anksti pradeda raukšlėtis
oda, veidas įgauna nesveiką atspalvį, plonėja ir lūžinėja nagai,
sulėtėja plaukų augimas.
Magnio šaltiniai: geriausias
magnio šaltinis yra grūdų produktai – duona, kruopos, sėlenos, taip pat žirniai, pupelės; beje, perdirbant grūdus netenkama
80 % magnio; daugiausia magnio augaliniuose produktuose,
ypač žaliuose, nes jis yra chlorofilo sudedamoji dalis; mag
nio daug petražolėse, krapuose,
špinatuose, kituose žalialapiuose augaluose, taip pat juodojoje
arbatoje, džiovintuose grybuose, kakavoje, krabuose, krevetėse, jūros kopūstuose, moliū-

guose ir geriamajame vandenyje. Magnio dienos norma suaugusiesiems – 300 mg.
Manganas
Labai lėtai auga plaukai ir
nagai, odoje atsiranda smulkių
žvynelių ir pigmentinių dėmių.
Mangano šaltiniai: daug mangano randama riešutuose, sėklose, visų rūšių grūduose, kruopose, ankštiniuose, arbatoje, kavoje, nedaug – žuvyje, kiaušinyje,
pieno produktuose, rafinuotame
maiste mangano yra labai mažai.
Mangano dienos norma suaugusiesiems 2,5–5,0 mg.
Selenas
Tam tikrose galvos vietose
slenka plaukai, veido ir nugaros
odoje atsiranda spuogų.
Seleno šaltiniai: grūdai, mėsa,
tunas, riešutai (ypač braziliški),
kiaušiniai, vištiena, grūdiniai
produktai; organizmas įsisavina
50–100 % maisto produktuose esančio seleno. Seleno dienos norma suaugusiesiems vyrams vidutiniškai 70 mkg, moterims – 55 mkg.
Siera
Plaukai netenka blizgesio,
suglemba oda, dažnai ją niežti,
atsiranda išbėrimų, paraudimų,
plonėja ir lūžinėja nagai.
Sieros šaltiniai: pagrindinis
šaltinis – baltymingas maistas; daugiausia sieros gaunama
su mėsos ir pieno produktais,
ankštiniais, grūdiniais produktais. Suaugusiesiems per dieną
reikia 1000 mg sieros.
Varis
Ankstyvas pražilimas – pirmas šio elemento stygiaus požymis; didėja rizika sirgti alerginėmis odos ligomis, vitiligu
(baltme).
Vario šaltiniai: daug vario turi gyvulių kepenys, grikių ir avižų kruopos, žuvys, ankštinių sėklos, riešutai; nemažai vario yra
šparaguose, miežiuose, lęšiuose,
grybuose, petražolėse, ruginėje duonoje, jūros produktuose,
šokolade, labai nedaug – piene.
Suaugusiesiems per dieną reikia
1,2–3 mg vario.
Romualdas OGINSKAS

Širdies ligas signalizuoja ir netikėti
simptomai: kaip atpažinti laiku?

ta krūtinėje, reiktų pagalvoti ne
tik apie skrandžio ligas (opaligę,
gastritą), bet ir apie širdį.“
Tačiau kai kurie žmonės gali nejausti jokio skausmo. Dažniausiai – tai sergantieji cukriniu diabetu. Tokius atvejus specialistai vadina „nebyliąja“ krūtinės angina.
„Šiuo atveju reiktų atkreipti
dėmesį į kitus simptomus – staiga atsiradęs neįprastas dusulys,
oro trūkumas, bendras silpnumas, galvos svaigimas, alpimas.
Kartais gali atsirasti keli simptomai, pavyzdžiui, didelis bendras
silpnumas su prakaitavimu ir dusuliu, arba nualpimas su prakaito išpylimu ir dusuliu“, – dėmesį
atkreipia gydytoja.

Išvadas palikite
specialistams

G. Bieliauskienė tikina, kad
rizika sirgti širdies ir kraujagys-

lių ligomis didėja su amžiumi.
Vyrams rizika didėja perkopus
40–45 metus, moterims – sulaukus 50–55 m. amžiaus.
„Taip pat reiktų įvertinti ir
kitus rizikos faktorius – padidėjęs cholesterolis, rūkymas,
antsvoris, mažas fizinis aktyvumas, kitos ligos, ypač negydomos (arterinė hipertenzija,
cukrinis diabetas), paties žmogaus jau persirgti infarktai bei
kardiovaskuliniai įvykiai šeimoje“, – sako ji.
Kartais reikia atlikti daug tyrimų, kad būtų galima išsiaiškinti, su kuo susijęs atsiradęs negalavimas. Taigi jei staiga iki tol
buvusiam sveikam žmogui atsiranda neįprastų, aukščiau paminėtų simptomų, reiktų jų neignoruoti, o kreiptis į gydytoją,
kad būtų galima atlikti reikiamus tyrimus, nustatyti susirgimą ir tinkamai jį gydyti.“

Laikas labai svarbus

Ypač svarbu laiku kreiptis dėl
ūminių širdies ligų, dažnai gresiančių net mirtimi. „Uždelsus ir
nesikreipus pagalbos arba ją gavus per vėlai, jau būna įvykę negrįžtami pakitimai širdies raumenyje. Miokardo infarktas įvyksta, kai širdies raumenį maitinanti
kraujagyslė užsikemša ir nebegali
aprūpinti krauju širdies raumens.
Kuo ilgiau širdies raumuo
būna be kraujotakos, tuo labiau
jam pakenkiama. Pakenkimo
vietoje formuojasi randas, vystosi kairiojo skilvelio silpnumas
ir vėliau galime gydyti tik širdies
nepakankamumo simptomus.
Kuo greičiau nustatome miokardo infarktą ir atstatome kraujotaką pažeistoje kraujagyslėje,
tuo daugiau širdies raumens išgelbėjame“, – pasakoja G. Bieliauskienė.
„Bičiulystės“ inf.
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Kultūros lobynai įspūdingi,
bet prieinami ne visiems
(atkelta iš 1 psl.)

nebuvo nei įjungimo mygtuko,
nei jokios informacijos ar telefono numerio, kam būtų galima
paskambinti norint juo pasinaudoti. Vis dėlto sprendimas užuot
tas klaidas ištaisius, apskritai atsisakyti keltuvo, neįgaliuosius
nemaloniai nustebino.
Savarankiškai neįgaliojo vežimėliu atvykęs žmogus tikriausiai nepatektų ir į Šv. Dvasios
cerkvę, mat ir čia reikėtų palypėti laiptais. Yra ir šoninės durys, tačiau jos užrakintos. Šįkart
akcijos dalyviams pasisekė – atsirado pagalbininkų, kurie cerkvėje rado žmogų, galintį tas
duris atrakinti. Bet jeigu atvyktum vienas, nebūtų į ką kreiptis pagalbos. Tai G. Žemaitaitytei patvirtino ir iš cerkvės neįgaliuosius išlydėjęs šių maldos
namų patarnautojas.
Dar aukštesniais laiptais akcijos dalyvius pasitiko Bazilijonų bažnyčia. Tik prie Šv. Kazimiero bažnyčios įrengtu keltuvu rateliais judantys neįgalieji galėjo savarankiškai pakilti į
šventovę.

Nors skirtingi, bet visi lygūs

Prie kultūros paveldo pažinimui skirtos meninės-socialinės interakcijos prisijungė ir būrelis žmonių iš Vilniaus vaikų ir
jaunimo pensiono. „Angelų judėjime“ dalyvaujame pirmą kartą, – šypsojosi pensiono socialinė darbuotoja Violeta Medelienė. – Pasimatavom angelų sparnus – puikiai su jais jaučiamės.“
Rateliais judančių žmonių
šioje grupėje nebuvo, tad didesnių rūpesčių interakcijos dalyviai nepatyrė. Vis dėlto daug keliauti mėgstantys pensiono gyventojai, pasak V. Medelienės,
yra patyrę visko. Kyla įvairiausių
prieinamumo problemų. Viena

specialiųjų poreikių turintiems
žmonėms, – sako G. Žemaitaitytė ir priduria, kad panašių
pažadų prieinamumo reikalais
besidomintiems neįgaliesiems
teko išgirsti ne viename mieste. – Iš tikrųjų daugelyje vietų
dabar galima pamatyti stendus,
skelbiančius, kad vienas ar kitas miestas tvarkosi. Svarbu, kad
projektuojant šias rekonstrukcijas būtų atsižvelgiama į universalaus dizaino principus. Manau, kad šie mūsų apsilankymai,
priminimai apie aplinkos prieinamumą visiems – labai laiku.“

Konsultuojame,
komentuojame

Artimajam
slaugyti
galima
pasinaudoti
laisvomis
dienomis

Muziejaus po atviru
dangumi laukia iššūkiai

Į Aušros vartų Dievo Motinos paveikslą akcijos dalyviai žvelgė iš tolo.

„Angelų judėjimo“ vedlys Darius Rakauskas (antras iš kairės) su angelų palyda.

tokių – retame mieste galima
rasti... tualetą.
„Mes ir patys vykdome panašų projektą „Pažink savo šalį“, – pasakoja V. Medelienė. –
Per pusantrų metų apsilankysime visuose 10 šalies regionų. Ką
tik grįžome ir Marijampolės. Jau
buvome išvažiavę į Alytų, Panevėžį, Tauragę. Iki kitų metų gegužės apkeliausime visą Lietuvą. O šita akcija siejasi su mūsų
įstaigos prioritetais – esame visi lygūs. Kuo daugiau eisime į
viešas erdves, kuo labiau būsime
matomi, tuo geriau visuomenė
mus pažins ir supras“.

Ginta Žemaitaitytė neslėpė nuostabos: kur dingo prie šios sienos buvęs keltuvas?

Į Šv. Kazimiero bažnyčią galima patekti šalia jos esančiu keltuvu.

Regionų kultūros paveldo
objektų prieinamumas – po
rekonstrukcijos

„Angelų judėjimo“ dalyviai
domėjosi ir regionuose esančiais kultūros paveldo objektais.
Ukmergėje prie akcijos dalyvių
prisijungė savivaldybės meras
Rolandas Janickas, mero pavaduotoja Agnė Balčiūnienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Sonata Vitaitė. Pasak G. Žemaitaitytės, toks rajono vadovų dėmesys nuteikė viltingai.
Vis dėlto nemažai kultūros
paveldo objektų turinti Ukmergė tikrai dar ne viską padarė,
kad visiems būtų galima laisvai
grožėtis ten esančiomis kultūros vertybėmis. Prie daugelio iš
jų interakcijos dalyviai pasigedo tinkamų prieigų: šaligatvių
trinkelės nelygios, nėra nuolydžių, vedimo takų regėjimo negalią turintiems žmonėms. Savivaldybės atstovai atidžiai klausėsi neįgaliųjų pastabų, stengėsi įsidėmėti jų patarimus. Pasak mero, jie labai pravers netrukus prasidėsiančios miesto
rekonstrukcijos specialistams.
Prireikus išsamesnių konsultacijų akcijos dalyviai siūlė pasitarti su prieinamumo reikalus
gerai išmanančiu rateliais judančiu ukmergiškiu Mariumi
Kuprioniu.
Viešėdami Ukmergėje, akcijos dalyviai nepraleido progos pasižvalgyti ir nuo, ko gero,
vienintelio šalyje neįgaliesiems
pritaikyto piliakalnio. I. Žemaitienė neslepia – savarankiškai jo
viršūnės pasiekti nepavyko, teko
prašyti, kad kas nors stumtelėtų vežimėlį.
„Savivaldybės vadovai mus
patikino, kad po rekonstrukcijos
miestas bus daug prieinamesnis

G. Žemaitaitytė neslepia,
kad ypač daug tikėtasi iš viešnagės Kėdainiuose, juk šio miesto
senamiestis – muziejus po atviru dangumi, pasakojantis turtingą miesto ir Lietuvos istoriją. Vis dėlto tik atvykus į akcijos pradžios vietą Senosios rinkos aikštėje tapo aišku, kad keliauti ir žvalgytis į miesto įdomybes nebus lengva – rateliais
judantiems žmonėms grindinys
visiškai nepritaikytas. Ne ką
mažiau iššūkių laukė ir toliau.
„Keliaujant numatytu maršrutu nuo Daugiakultūrio centro,
kuris įsikūręs vienoje iš dviejų
greta esančių sinagogų, aplankius Evangelikų reformatų bažnyčią su ten besiilsinčiais Rad
vilų giminės palaikais, užsukus
apžiūrėti škotų pirklio Jono Arneto XVII a. sumūrytą namą su
išlikusiu autentišku išorės ir vidaus planu, aplankius Šv. Juozapo bažnyčią iki Didžiosios
rinkos aikštės, atsipalaiduoti ir
stengtis pajausti XVII a. miesto
dvasią nelabai galėjome, – pasakoja šios akcijos iniciatorė. –
Nuolat reikėjo būti budriems ir
įsitempusiems: kaip užvažiuoti
ar nusileisti nuo net prie perėjų nuolydžių neturinčių šaligat
vių. Aklųjų vedimo takų iki
Didžiosios rinkos aikštės taip
pat nėra.“
Rotušės pastate įsikūręs Turizmo ir verslo informacijos centras irgi neprieinamas žmonėms,
judantiems neįgaliųjų vežimėliais: nuo gatvės pusės trūksta informacijos, kad įėjimas iš
kiemo pusės, o ten įrengtu stačiu pandusu nesiryžo užvažiuoti
nė vienas neįgalusis.
Labiausiai, pasak G. Žemaitaitytės, akcijos dalyvius nuliūdino grubaus paviršiaus granito
plokštėmis išklotas Didžiosios
rinkos aikštės grindinys, itin
nepatogus keliauti judantiems
vežimėliais ar sunkiai vaikštantiems žmonėms. Aplink aikštę
įrengta kažkas panašaus į aklųjų
vedimo linijas, kuriomis net akcijoje dalyvavę Lietuvos aklųjų
ir silpnaregių sąjungos atstovai
nežinojo kaip naudotis.
Rajono mero Valentino Tamulio ir vyriausiojo architekto
Ryčio Vieštauto, kurie su akcijos dalyviais praėjo visą maršrutą ir, atrodo, tikrai įsiklausė
į žmonių pastabas, laukia nemenki iššūkiai, norint padaryti
miestą draugiškesnį specialiųjų
poreikių turintiems žmonėms.
Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

 Iki 14 „Sodros“ apmokamų kalendorinių dienų, jei slaugomas vaikas iki 14 m.
Turite būti draustas ligos draudimu ir atitikti sąlygas.
 Iki 7 „Sodros“ apmokamų
kalendorinių dienų, jei slaugomas sergantis šeimos narys.
Turite būti draustas ligos draudimu ir atitikti sąlygas.
 Iki 120 „Sodros“ apmokamų kalendorinių dienų per metus, jei stacionare, medicininės
reabilitacijos ar sanatorinio gydymo įstaigoje slaugomas vaikas iki 7 m. arba vaikas su sunkia negalia iki 18 m.
Turite būti draustas ligos draudimu ir atitikti sąlygas.
 Iki 180 „Sodros“ apmokamų kalendorinių dienų per metus, jei stacionare, ambulatoriškai, medicininės reabilitacijos
ar sanatorinio gydymo įstaigoje slaugomas vaikas iki 18 m.,
sergantis sunkiomis ligomis.
Turite būti draustas ligos draudimu ir atitikti sąlygas.
 Iki 364 „Sodros“ apmokamų kalendorinių dienų, jei
stacionare, ambulatoriškai, medicininės reabilitacijos ar sanatorinio gydymo įstaigoje slaugomas vaikas iki 18 m., sergantis
ypač sunkiomis ligomis.
Turite būti draustas ligos draudimu ir atitikti sąlygas.
 Kai vaikas iki 18 m. serga
sunkiomis ar ypač sunkiomis ligomis, pasibaigus aukščiau nurodytiems terminams, toliau ligos išmoka mokama iki 120 kalendorinių dienų per metus.
 Darbo kodeksas garantuoja 30 kalendorinių dienų neapmokamų atostogų, kai šeimoje yra neįgalus asmuo, kuriam
nustatytas nuolatinės slaugos
būtinumas.
 Darbo kodeksas garantuoja galimybę išeiti neapmokamų atostogų slaugyti sergančiam šeimos nariui – tiek, kiek
rekomenduoja gydymo įstaiga.
SADM 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 30 d.

09:20 Senis. N-7. 340 s. 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7.
19 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 32
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. 160
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.
5 s. 23:45 Komisaras Reksas. N-7. 32
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. 5 s. (kart.). 05:00
LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus.
N-7. 160 s. (kart.).

Antradienis, spalio 1 d.

09:20 Senis. N-7. 341 s. 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7.
20 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 33
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. 161 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. 4 s. 23:45 Komisaras Reksas.
N-7. 33 s. (kart.). 00:30 Tėčio reikalai.
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:05
Neužmiršti. 10 d. (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.
4 s. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. N-7. 161 s. (kart.).

Trečiadienis, spalio 2 d.

09:20 Senis. N-7. 342 s. 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 2.
N-7. 2/1 s. 11:10 Komisaras Reksas.
N-7. 34 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. 162 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. 5 s. 23:45
Komisaras Reksas. N-7. 34 s. (kart.).
00:30 Bloga mergaitė. 11 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. 5 s. (kart.). 05:00 LRT
radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. N-7.
162 s. (kart.).

Ketvirtadienis, spalio 3 d.

09:20 Senis. N-7. 343 s. 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7.
2/2 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 35
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 ro-

jus. N-7. 163 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.
5 s. 24:00 Mūsų gyvūnai. (kart.).
00:30 Bloga mergaitė. 12 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. 5 s. (kart.).
05:00 LRT radijo žinios. 05:10 Ponių
rojus. N-7. 163 s. (kart.).

Penktadienis, spalio 4 d.

09:20 Senis. N-7. 344 s. 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7.
2/3 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7.
36 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. 164 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 Septintasis sūnus.
N-7. 00:35 Klausimėlis. (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.
164 s. (kart.).

Šeštadienis, spalio 5 d.

06:05 Daiktų istorijos. (kart.).
07:00 Klausimėlis. 07:15 Premjera.
Koni ir draugai. 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. Keisčiausi pasaulyje 3. 3/1 d. Neįprasti valgiai. (subtitruota). 12:55
Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos
gyvūnų draugystės 3. 3/1 d. Miela
katytė. (subtitruota). 13:50 Džesika
Flečer 9. N-7. 9/5, 9/6 s. 15:28 Loterija „Keno Loto“. 15:30 Žinios. Orai (su
vertimu į gestų kalbą). 15:45 Sveikinimų koncertas. 17:00 Kardinolų
konsistorija Romoje. 18:30 Vakaras
su Edita. 19:30 Stilius. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 21:00
Šok su žvaigžde. 23:10 Dilema. N-14.
(subtitruota). 01:00 Septintasis sūnus. N-7. (kart.). 02:40 Pasaulio dokumentika. Keisčiausi pasaulyje 3.
3/1 d. Neįprasti valgiai. (subtitruota, kart.). 03:25 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos gyvūnų draugystės 3. 3/1 d. Miela katytė. (subtitruota, kart.). 04:10 Klausimėlis. (kart.).
04:25 Džesika Flečer 9. N-7. 9/5, 9/6
s. (kart.).

Sekmadienis, spalio 6 d.

06:05 Nacionalinė ekspedicija.
(subtitruota, kart.). 07:00 Vienuolynų kelias Lietuvoje. 07:30 Klausimėlis. 08:00 Tėčio reikalai. 08:30 Ryto
suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00
Brolių Grimų pasakos. 36 s. Gyvybės vanduo. 10:00 Gustavo enciklopedija. (subtitruota). 10:30 Mano tėviškė. Maironis. 10:45 Kauno
bažnyčios: miesto tapatumo kodas.
Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia. 10:55 Vyskupų sinodo atidarymo šv. Mišios ir Angelo malda iš
Vatikano. 13:20 Šventadienio mintys. 13:50 Mis Marpl 6. 6/3 s. Nesibaigianti naktis. 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. 13,
14 s. (su garsiniu vaizdavimu). 22:30
Kartą Niujorke. N-14. 00:25 Purpurinė Kairo rožė. N-14. (subtitruota).
01:45 Mirtinų paslapčių namai. N-14.
(kart.). 03:10 Mano tėviškė. Maironis.
(kart.). 03:30 Šventadienio mintys.
(kart.). 04:00 Tėčio reikalai. (kart.).
04:25 Mis Marpl 6. 6/3 s. Nesibaigianti naktis. N-7. (kart.).

TV3
Pirmadienis, rugsėjo 30 d.

02:20. Pamokslininkas su kulkosvaidžiu (kart.). 04:30. Svotai 5, 6. 06:10.
Televitrina 3. 06:25. Transformeriai.
Maskuotės meistrai 2, 9. 06:55. Čipas
ir Deilas skuba į pagalbą 1, 121. 07:25.
Kempiniukas Plačiakelnis 10, 213. 07:55.
Svajonių sodai (kart.) 2. 08:55. Meilės sūkuryje 3154. 10:00. Meilės simfonija 1, 28. 11:00. Meilės simfonija 1,
29. 12:00. Svotai 7. 13:00. Pažadėtoji 7,
2087. 13:30. Pažadėtoji 7, 2088. 14:00.
Pažadėtoji 7, 2089. 14:30. Pažadėtoji
7, 2090. 15:00. Simpsonai 26, 3. 15:30.
Simpsonai 26, 4. 16:00. TV3 žinios 194.
16:25. TV3 orai 194. 16:30. TV Pagalba
14, 21. 18:30. TV3 žinios 273. 19:22. TV3
sportas 1. 19:27. TV3 orai 273. 19:30.
Namas 2, 5. 20:30. Moterys meluoja
geriau 12, 11. 21:00. TV3 vakaro žinios
155. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai
155. 22:00. Kobra 11 23, 5. 23:00. Įstatymus gerbiantis pilietis.

Antradienis, spalio 1 d.

01:10. X mutantai 1, 9. 02:00.
Rouzvudas 1, 22. 02:50. Imperija 2,
17. 03:40. Kobra 11 (kart.) 23, 5. 04:30.
Naujakuriai 4, 18. 05:00. Svotai (kart.)
7. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Transformeriai. Maskuotės meistrai 2, 10.
06:55. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą
1, 122. 07:25. Kempiniukas Plačiakelnis
10, 214. 07:55. Namas (kart.) 2, 5. 08:55.
Meilės sūkuryje 3155. 10:00. Meilės
simfonija 1, 30. 11:00. Meilės simfonija
1, 31. 12:00. Svotai 8. 13:00. Pažadėtoji
7, 2091. 13:30. Pažadėtoji 7, 2092. 14:00.
Pažadėtoji 7, 2093. 14:30. Pažadėtoji
7, 2094. 15:00. Simpsonai 26, 5. 15:30.
Simpsonai 26, 6. 16:00. TV3 žinios 195.
16:25. TV3 orai 195. 16:30. TV Pagalba
14, 22. 18:30. TV3 žinios 274. 19:22. TV3
sportas 1. 19:27. TV3 orai 274. 19:30.
Prieš srovę 19, 5. 20:30. Moterys meluoja geriau 12, 12. 21:00. TV3 vakaro
žinios 156. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57.
TV3 orai 156. 22:00. Laiko policininkas.

Trečiadienis, spalio 2 d.

00:00. Rezidentas 1, 5. 01:00. X
mutantai 1, 10. 01:55. Rouzvudas 2, 1.
02:45. Imperija 2, 18. 03:35. Rezidentas (kart.) 1, 5. 04:25. Naujakuriai 4, 19.
04:50. Paskutinis žmogus Žemėje 4, 1.
05:15. Svotai (kart.) 8. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Transformeriai. Maskuotės meistrai 2, 11. 06:55. Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą 1, 123. 07:25. Kempiniukas Plačiakelnis 10, 215. 07:55. Prieš
srovę (kart.) 19, 5. 08:55. Meilės sūkuryje 3156. 10:00. Meilės simfonija 1, 32.
11:00. Meilės simfonija 1, 33. 12:00. Svotai 9. 13:00. Pažadėtoji 7, 2095. 13:30.
Pažadėtoji 7, 2096. 14:00. Pažadėtoji 7, 2097. 14:30. Pažadėtoji 7, 2098.
15:00. Simpsonai 26, 7. 15:30. Simpsonai 26, 8. 16:00. TV3 žinios 196. 16:25.
TV3 orai 196. 16:30. TV Pagalba 14, 23.
18:30. TV3 žinios 275. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 275. 19:30. Gero
vakaro šou 6, 5. 20:30. Moterys meluoja
geriau 12, 13. 21:00. TV3 vakaro žinios
157. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3
orai 157. 22:00. Tai reiškia karą. 22:25.
Vikinglotto 40.

Ketvirtadienis, spalio 3 d.

00:00. Rezidentas 1, 6. 01:00. X
mutantai 1, 11. 01:50. Rouzvudas 2, 2.
02:40. Amerikiečiai 4, 1. 03:35. Rezidentas (kart.) 1, 6. 04:25. Paskutinis žmogus Žemėje 4, 2. 04:50. Paskutinis žmogus Žemėje 4, 3. 05:15. Svotai (kart.) 9.
06:10. Televitrina 3. 06:25. Transformeriai. Maskuotės meistrai 2, 12. 06:55.
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1, 124.
07:25. Kempiniukas Plačiakelnis 10,
205. 07:55. Gero vakaro šou (kart.) 6, 5.
08:55. Meilės sūkuryje 3157. 10:00. Meilės simfonija 1, 34. 11:00. Meilės simfonija 1, 35. 12:00. Svotai 10. 13:00. Pažadėtoji 7, 2099. 13:30. Pažadėtoji 7, 2100.
14:00. Pažadėtoji 7, 2101. 14:30. Pažadėtoji 7, 2102. 15:00. Simpsonai 26, 9.
15:30. Simpsonai 26, 10. 16:00. TV3 žinios 197. 16:25. TV3 orai 197. 16:30. TV
Pagalba 14, 24. 18:30. TV3 žinios 276.
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai
276. 19:30. Farai 13, 5. 20:30. Moterys
meluoja geriau 12, 14. 21:00. TV3 vakaro žinios 158. 21:52. TV3 sportas 1.
21:57. TV3 orai 158. 22:00. Jūrų pėstininkas. 23:50. Rezidentas 1, 7.

Penktadienis, spalio 4 d.

00:45. X mutantai 1, 12. 01:35.
Rouzvudas 2, 3. 02:25. Amerikiečiai 4,
2. 03:20. Rezidentas (kart.) 1, 7. 04:10.
Paskutinis žmogus Žemėje 4, 4. 04:35.
Paskutinis žmogus Žemėje 4, 5. 05:00.
Svotai (kart.) 10. 06:10. Televitrina 3.
06:25. Transformeriai. Maskuotės meistrai 2, 13. 06:55. Čipas ir Deilas skuba
į pagalbą 1, 125. 07:25. Kempiniukas
Plačiakelnis 10, 206. 07:55. Farai (kart.)
13, 5. 08:55. Legendinės legendos 1,
4. 10:00. Meilės simfonija 1, 36. 11:00.
Meilės simfonija 1, 37. 12:00. Svotai 11.
13:00. Pažadėtoji 7, 2103. 13:30. Pažadėtoji 7, 2104. 14:00. Pažadėtoji 7, 2105.

14:30. Pažadėtoji 7, 2106. 15:00. Simpsonai 26, 11. 15:30. Simpsonai 26, 12.
16:00. TV3 žinios 198. 16:25. TV3 orai
198. 16:30. TV Pagalba 14, 25. 17:55.
Namų idėja su IKEA 2, 5. 18:30. TV3 žinios 277. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27.
TV3 orai 277. 19:30. Heraklis. 21:20.
Fantastiškas ketvertas. 23:15. Gražuolė.

Šeštadienis, spalio 5 d.

01:30. Tai reiškia karą (kart.). 03:10.
Laiko policininkas (kart.). 06:15. Televitrina 3. 06:30. Elena iš Avaloro (kart.)
1, 21. 07:00. Bakuganas. Kovos planeta 1, 13. 07:30. Aladinas 1, 126. 08:00.
Elena iš Avaloro 1, 22. 08:30. Virtuvės istorijos 10, 5. 09:00. Gardu Gardu 8, 5. 10:00. Būk sveikas! 2, 5. 10:30.
Penkių žvaigždučių būstas 7, 5. 11:00.
Misija: dirbame sau 3, 3. 11:30. Septyni varnai. 13:40. Keistuolis ir gražuolė.
15:45. Ekstrasensai. Stipriausių mūšis
3. 17:25. Aplink Lietuvą. Žmonės 1, 5.
18:30. TV3 žinios 278. 19:17. TV3 sportas 1. 19:22. TV3 orai 278. 19:25. Eurojackpot 40. 19:30. Turtuolis vargšas 2,
5. 21:00. Tarp pilkų debesų. 23:05. Ta
nejauki akimirka.

Sekmadienis, spalio 6 d.

01:00. Jūrų pėstininkas (kart.).
02:35. Gražuolė (kart.). 04:30. X mutantai 1, 12. 05:45. Televitrina 3. 06:00. Sveikatos medis 6, 4. 07:00. Vėžliukai nindzės 1, 1. 07:30. Aladinas 1, 127. 08:00.
Elena iš Avaloro 1, 23. 08:30. Svajonių
ūkis 6, 3. 09:00. La Maistas 1, 5. 10:00.
Pasaulis pagal moteris 8, 5. 11:00. Svajonių sodai 3. 12:00. Namai (Home,
2015, JAV). 13:50. Šuniškas gyvenimas.
15:40. Princas ir aš. Karališkas medaus
mėnuo. 17:30. Visi mes žmonės 3, 5.
18:30. TV3 žinios 279. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 279. 19:30. X Faktorius 7, 5. 22:00. Paskutinė tvirtovė.

LNK
Pirmadienis, rugsėjo 30 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(1096). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (1097). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (1098). N-7. 07:30 „Tomas
ir Džeris“ (172). 07:40 „Tomas ir Džeris“ (173). 07:50 „Tomas ir Džeris“ (174).
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (5).
N-7. 09:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (6). N-7. 09:55 „Rozenheimo policija“ (7). N-7. 10:55 „Supermamos“ (12).
N-7. 11:30 „Rimti reikalai 2“ (12). N-7.
12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“
(45). N-7. 13:00 „Paskolinta meilė“ (52).
14:00 „Našlaitės“ (84). N-7. 15:00 „Svajoklė“ (84). 16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 „Baudžiauninkė“ (21). N-7. 18:30
Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30
KK2. N-7. 20:00 Nuo... Iki... 21:00 „Rimti
reikalai 2“ (17). N-7. 21:30 Žinios. 22:20
Sportas. 22:27 Orai. 22:28 Telefoninė
loterija 1634. 22:30 VAKARO SEANSAS Nepalaužiama drąsa. N-14. 01:00
„Okupuoti“ (5). N-14. 01:55 Tylos zona
(kart.). N-14.

Antradienis, spalio 1 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(1099). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (1100). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (1101). N-7. 07:30 „Tomas
ir Džeris“ (175). 07:40 „Tomas ir Džeris“ (176). 07:50 „Tomas ir Džeris“ (177).
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (7).
N-7. 09:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (8). N-7. 09:55 „Rozenheimo policija“ (8). N-7. 10:55 „Supermamos“ (13).
N-7. 11:30 „Rimti reikalai 2“ (13). N-7.
12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“
(46). N-7. 13:00 „Paskolinta meilė“ (53).
14:00 „Našlaitės“ (85). N-7. 15:00 „Svajoklė“ (85). 16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:30 „Baudžiauninkė“ (22). N-7.
18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 20:00 „Galiu rytoj“ (9).
N-7. 20:30 „Galiu rytoj“ (10). N-7. 21:00
„Rimti reikalai 2“ (18). N-7. 21:30 Žinios.
22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Pragaras rojuje. 00:40
„Okupuoti“ (6). N-14. 01:35 Nepalaužiama drąsa (kart.). N-14.

Trečiadienis, spalio 2 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(1102). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (1103). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (1104). N-7. 07:30 „Tomas ir Džeris“ (178). 07:40 „Tomas ir
Džeris“ (179). 07:50 „Tomas ir Džeris“
(180). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (9). N-7. 09:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (10). N-7. 09:55 „Rozenheimo policija“ (9). N-7. 10:55 „Supermamos“ (14). N-7. 11:30 „Rimti reikalai
2“ (14). N-7. 12:00 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“ (47). N-7. 13:00 „Paskolinta
meilė“ (54). 14:00 „Našlaitės“ (86). N-7.
15:00 „Svajoklė“ (86). 16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:30 „Baudžiauninkė“
(23). N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas.
19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 Šiandien. Po metų. 21:00 „Rimti reikalai 2“
(19). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas.
22:27 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS
10 000 metų prieš Kristų. N-7. 00:35

„Okupuoti“ (7). N-14. 01:30 Pragaras
rojuje (kart.).

Ketvirtadienis, spalio 3 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(1105). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (1106). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (1107). N-7. 07:30 „Tomas
ir Džeris“ (181). 07:40 „Tomas ir Džeris“ (182). 07:50 „Tomas ir Džeris“ (183).
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (11).
N-7. 09:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (12). N-7. 09:55 „Rozenheimo policija“ (10). N-7. 10:55 „Supermamos“
(15). N-7. 11:30 „Rimti reikalai 2“ (15).
N-7. 12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“ (48). N-7. 13:00 „Paskolinta meilė“
(55). 14:00 „Našlaitės“ (87). N-7. 15:00
„Svajoklė“ (87). 16:00 Labas vakaras,
Lietuva. 17:30 „Baudžiauninkė“ (24).
N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 Valanda su
Rūta. 21:00 „Rimti reikalai 2“ (20). N-7.
21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai.
22:30 VAKARO SEANSAS Pasivaikščiojimas. N-7. 00:55 „Okupuoti“ (8). N-14.
01:50 10 000 metų prieš Kristų (kart.).
N-7. 03:30 Alchemija. VDU karta. 04:00
RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, spalio 4 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(1108). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (1109). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo
šviesa“ (1110). N-7. 07:30 „Tomas ir Džeris“ (184). 07:40 „Tomas ir Džeris“ (185).
07:50 „Tomas ir Džeris“ (186). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (13). N-7. 09:00
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (14). N-7.
09:55 „Rozenheimo policija“ (11). N-7.
10:55 „Supermamos“ (16). N-7. 11:30
„Rimti reikalai 2“ (16). N-7. 12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“ (49). N-7. 13:00
„Paskolinta meilė“ (56). 14:00 „Našlaitės“ (88). N-7. 15:00 „Svajoklė“ (88). 16:00
Labas vakaras, Lietuva. 17:30 Bus visko.
18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 21:00 SAVAITĖS HITAS xXx. Ksanderio Keidžo
sugrįžimas. N-14. 23:10 Nevykėlis Laris
- sveikatos inspektorius. N-14. 00:55 Pjūklas 4. S. 02:30 Pažinimo klubas (kart.).
02:55 Pasivaikščiojimas (kart.). N-7.

Šeštadienis, spalio 5 d.

06:35 „Tomas ir Džeris“ (181)
(kart.).06:45 „Tomas ir Džeris“ (182)
(kart.).06:55 „Tomas ir Džeris“ (183)
(kart.).07:05 „Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai“ (29).07:20 „Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai“ (30).07:35 „
„Nickelodeon“ valanda. Monstrai prieš
ateivius“ (23).08:00 „Berniukas Blogiukas“ (2).08:30 Pažinimo klubas.09:00
„Tomo ir Džerio nuotykiai“ (4).09:25
„Ogis ir tarakonai“ (24).09:35 KINO
PUSRYČIAI. PREMJERA Mažasis riteris
Trenkas.11:15 Prezidento duktė.13:30
Eisas Ventura 3. Jaunasis gyvūnėlių
detektyvas.15:20 Tai galėjo nutikti ir
tau. N-7.17:25 Kelionių panorama.17:55
Gyvūnų pasaulis. N-7.18:30 Žinios.19:20
Sportas.19:27 Orai.19:30 SUPERKINAS
Šrekas. Ilgai ir laimingai.21:20 Gelbėtojai. N-14.23:40 PREMJERA Kaimynai
2. S.01:20 xXx. Ksanderio Keidžo sugrįžimas (kart.). N-14.

Sekmadienis, spalio 6 d.

06:35 „Tomas ir Džeris“ (184)
(kart.).06:45 „Tomas ir Džeris“ (185)
(kart.).06:55 „Tomas ir Džeris“ (186)
(kart.).07:05 „Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai“ (31).07:20 „Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai“ (32).07:35
„“Nickelodeon“ valanda. Monstrai prieš
ateivius“ (24).08:05 „Berniukas Blogiukas“ (3).08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (5).09:00 KINO PUSRYČIAI Sparkas.
Kosminė istorija.10:50 Katinas su skrybėle.12:25 Bukas ir Bukesnis. N-7.14:35
Zūlanderis. 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 Šnipas iš U.N.C.L.E.
N-14.00:00 3000 mylių iki Greislando.
N-14.02:20 Gelbėtojai (kart.). N-14.

BTV
Pirmadienis, rugsėjo 30 d.

06:10 „Mentalistas“ (22) (kart.).
N-7. 07:05 „Mano virtuvė geriausia“ (9)
(kart.). 08:25 „Kijevo operatyvinė grupė“ (22) (kart.). N-7. 09:25 „Teisingumo
agentai“ (25) (kart.). N-7. 10:25 „Kobra
11“ (5) (kart.). N-7. 11:25 „Rivjera“ (5). N-7.
12:30 „Visa menanti“ (8). N-7. 13:30 „Mano virtuvė geriausia“ (10). 14:50 „Kijevo
operatyvinė grupė“ (23). N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ (26). N-7. 17:00 Info
diena. 17:30 „Kobra 11“ (6). N-7. 18:30
„Mentalistas“ (1). N-7. 19:30 „Mirtinas
ginklas“ (12). N-7. 20:30 „Kvailiai šėlsta“
(18). N-7. 21:00 Sakalo akis. N-14. 23:20
Laukinės aistros 2 (kart.). N-14. 01:15
„Juodasis sąrašas“ (16) (kart.). N-7. 02:00
„Sostų karai“ (5) (kart.). N-14. 03:15 „Visa menanti“ (7) (kart.). N-7.

Antradienis, spalio 1 d.

06:15 „Mentalistas“ (1) (kart.). N-7.
07:10 „Mano virtuvė geriausia“ (10)

(kart.). 08:25 „Kijevo operatyvinė grupė“ (23) (kart.). N-7. 09:30 „Teisingumo
agentai“ (26) (kart.). N-7. 10:30 „Kobra
11“ (6) (kart.). N-7. 11:30 „Mirtinas ginklas“ (12) (kart.). N-7. 12:30 „Visa menanti“ (9). N-7. 13:30 „Mano virtuvė
geriausia“ (11). 14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“ (24). N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ (27). N-7. 17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“ (7). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (2). N-7. 19:30 „Mirtinas ginklas“
(13). N-7. 20:30 „Kvailiai šėlsta“ (19). N-7.
21:00 Absoliuti valdžia. N-14. 23:30 Sakalo akis (kart.). N-14. 01:40 „Visa menanti“ (8) (kart.). N-7.

Trečiadienis, spalio 2 d.

06:15 „Mentalistas“ (2) (kart.).
N-7. 07:10 „Mano virtuvė geriausia“
(11) (kart.). 08:25 „Kijevo operatyvinė
grupė“ (24) (kart.). N-7. 09:30 „Teisingumo agentai“ (27) (kart.). N-7. 10:30
„Kobra 11“ (7) (kart.). N-7. 11:30 „Mirtinas ginklas“ (13) (kart.). N-7. 12:30 „Visa
menanti“ (10). N-7. 13:30 „Mano virtuvė geriausia“ (12). 14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“ (25). N-7. 15:50 „Teisingumo agentai“ (28). N-7. 17:00 Info
diena. 17:30 „Kobra 11“ (8). N-7. 18:30
„Mentalistas“ (3). N-7. 19:30 „Mirtinas
ginklas“ (14). N-7. 20:30 „Kvailiai šėlsta“ (20). N-7. 21:00 Neatšaukiamas įsakymas. N-14. 22:55 Absoliuti valdžia
(kart.). N-14. 01:15 „Visa menanti“ (9)
(kart.). N-7.

Ketvirtadienis, spalio 3 d.

06:15 „Mentalistas“ (3) (kart.). N-7.
07:10 „Mano virtuvė geriausia“ (12)
(kart.). 08:25 „Kijevo operatyvinė grupė“ (25) (kart.). N-7. 09:25 „Teisingumo
agentai“ (28) (kart.). N-7. 10:35 „Kobra
11“ (8) (kart.). N-7. 11:35 „Mirtinas ginklas“ (14) (kart.). N-7. 12:35 „Visa menanti“ (11). N-7. 13:35 „Mano virtuvė
geriausia“ (13). 14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“ (26). N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ (29). N-7. 17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“ (9). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (4). N-7. 19:30 „Mirtinas ginklas“
(15). N-7. 20:30 Laba diena. N-7. Humoro šou. 21:00 „Delta“ būrys 3. Žudymo
žaidynės. N-14. 23:00 Neatšaukiamas
įsakymas (kart.). N-14. 00:55 „Visa menanti“ (10) (kart.). N-7.

Penktadienis, spalio 4 d.

06:15 „Mentalistas“ (4) (kart.). N-7.
07:10 „Mano virtuvė geriausia“ (13)
(kart.). 08:25 „Kijevo operatyvinė grupė“ (26) (kart.). N-7. 09:30 „Teisingumo
agentai“ (29) (kart.). N-7. 10:30 „Kobra
11“ (9) (kart.). N-7. 11:30 „Mirtinas ginklas“ (15) (kart.). N-7. 12:30 „Visa menanti“ (12). N-7. 13:30 „Mano virtuvė
geriausia“ (14). 14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“ (27). N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ (30). N-7. 17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“ (10). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (5). N-7. 19:30 „Amerikietiškos
imtynės“ (38) (Wrestling - RAW). N-7.
20:30 „Amerikietiškos imtynės“ (38)
(Wrestling - SmackDown). N-7. 21:30
Sunku nužudyti. N-14. 23:25 „Delta“
būrys 3. Žudymo žaidynės (kart.). N-14.
01:15 „Visa menanti“ (11) (kart.). N-7.

Šeštadienis, spalio 5 d.

06:30 „Kvailiai šėlsta“ (18) (kart.).
N-7. 07:00 „Kvailiai šėlsta“ (19) (kart.).
N-7. 07:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (32) (kart.). N-7. 08:30
„Kvailiai šėlsta“ (20) (kart.). N-7. 09:00
Sveikatos kodas. 09:30 Sveikatos kodas
televitrina . 10:00 Lietuvos Hipokratas.
10:35 Skujuočiai. Ieškomiausi pasaulio
gyvūnai. 11:50 „Ekstremalūs išbandymai“ (2). N-7. 12:20 „Būk ekstremalas“
(29). N-7. 12:50 „Džeimio Oliverio daržovių patiekalai“ (3). 13:55 „Anthonis
Bourdainas. Nepažįstami kraštai“ (8).
N-7. 14:55 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (33). N-7. 15:55 „Nusikaltimų miestas“ (24). N-7. 16:30 Raudona linija. N-7. 17:00 Betsafe–LKL čempionatas. CBet - Nevėžis. 19:30 Muzikinė kaukė. 22:05 MANO HEROJUS Spąstai. N-7.
00:20 AŠTRUS KINAS Laukinės aistros
3. Aistros dėl deimantų. N-14.

Sekmadienis, spalio 6 d.

06:30 Galiūnai. Europos dvejetų
taurė (kart.). 07:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (33) (kart.). N-7.
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Baltijos
galiūnų čempionatas. 10:00 „Apvalioji
planeta“ (6). 10:35 Puerto Rikas – Užkeikimų sala. 11:50 „Ekstremalūs išbandymai“ (3). N-7. 12:20 „Būk ekstremalas“
(30). N-7. 12:50 „Džeimio Oliverio daržovių patiekalai“ (4). 13:55 „Anthonis
Bourdainas. Nepažįstami kraštai“ (1).
N-7. 14:55 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (34). N-7. 15:55 „Nusikaltimų miestas“ (25). N-7. 16:30 Raudona linija. N-7. 17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Žalgiris - Lietkabelis. 19:30
„Rivjera“ (7). N-7. 20:30 „Rivjera“ (8). N-7.
21:30 „Juodasis sąrašas“ (17). N-7. 22:30
„Sostų karai“ (6). N-14. 00:10 Sunku nužudyti (kart.). N-14.

Redakcija primena,
kad verta sekti TV stočių
skelbimus, nes programose
gali būti pakeitimų.
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Neįgalieji
pasaulyje
Ką pasakytų piktas metraštininkas? Kaliningrado srityje – per tūkstantį neišgydomomis ligomis sergančių
vaikų, kuriems būtina paliatyvinė pagalba. Pusė jų nė
dienos neištvers be specializuotų paslaugų. Šeimos gydytojai negali nutuokti apie
visus sunkių ligų pavojus.
Deja, Kaliningrade nėra paliatyvinės tarnybos, veikia
tik mažytis skyrius su 3 lovom – jų turi pakakti 1066
sergantiems vaikams. Bėgdami nuo tokių skaičių užsidėkime superherojaus akinius – tokius turi išgalvotas
personažas Fruppolo, sunkiai sergančių mažųjų kaliningradiečių globėjas ir gynėjas. Labdaros organizacija
„Tikiu stebuklu“, pasirinkusi
Fruppolo savo simboliu, geba
dirbti įvairiomis sąlygomis ir
teikia vaikams neįkainojamą
pagalbą.
Pirmoji istorija –
optimistinė

Miestelis Železnodorožnyj (iki 1946 – Gerdauen) atrodo liūdnai. Senąją alaus daryk
lą ardo gerų plytų ieškotojai, o
iš puikių fachverkinių sandėlių jau telikę griuvėsiai. Čia, už
pusantro km nuo Europos Sąjungos sienos, 1 kambario bute gyvena Anastasija, Vitalijus
ir du jų vaikai. Artiomas gimė
su sunkia širdies yda. Gydytojai
jam pranašavo porą gyvenimo
dienų, tačiau buvo atliktos kelios sudėtingos operacijos, berniukas liko gyvas. Tik pats negalėjo kvėpuoti – jam prijungė
tracheostomą.
Keletą mėnesių Artiomą palaikė ligoninėje, paskui išleido
namo. Tėvams teko skubiai ieškoti plaučių ventiliacijos aparato, rado... veterinarijos klinikoje. Tam atvejui, jei bute dingtų elektra, Vitalijus įrengė tinkamą rozetę automobilyje. Ne
kartą skubiai nešė ten sūnelį. O
kur gauti naujų vamzdelių, kišamų į trachėją? Srities ligoninėje nebuvo tinkamo dydžio,
tačiau tąkart pirmą kartą išgirdo tą stebuklingą pavadinimą:
„Kreipkitės į „Tikiu stebuklu“,
ten žinos...“
Fruppolo talkininkai (gydytojai) apžiūrėjo berniuką. Vamzdeliuose rado smėlio, dulkių.
Artiomo tėvai neturėjo nė tin-

Čia daug vilties ir
stebuklų

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Ligonių ir medikų dieną Šilinėse –
bažnyčios artumo ir atjautimo žinia
Tinklalapyje www.siluva.lt skelbiamas Kauno arkivyskupijos
informacijos tarnybos pranešimas apie tai, kaip Šiluvoje paminėta Ligonių diena.

Labdaros organizacija „Tikiu stebuklu“ vykdo įvairias programas ligoninėse
ir namuose.

kamų tvarsčių, naudojo bintus,
o to daryti negalima. Binto siūleliai patenka tiesiai į trachėją!
Vitalijus ir Anastasija lyg kokių
pranašų klausėsi, ką jiems sako šios organizacijos gydytojai:
„Mes jumis pasirūpinsime, viskas bus gerai.“ Gavo ir vamzdelių, kitų priemonių. Jų namuose
vis apsilankydavo gydytojai, kurie kontroliavo Artiomo būklę.
Per vieną apsilankymą berniuko gerklėje aptiko darinį, kuris
ir trukdė kvėpuoti. Jo nepastebėjo nei širdies centre, nei srities ligoninėje. Lazeriu pašalino
tą kremzlę, po mėnesio ištraukė tracheostomos vamzdelį. Artiomas kvėpavo pats! Vitalijus
paskambino į ligoninę, pranešė gerą naujieną. „Sveikiname,
jūs išsilaisvinote nuo paliatyvinio statuso“, – išgirdo.

Antroji istorija – viltinga

„Dirbu namie, man 35, viena auginu du sergančius berniukus, iš šalies žiūrint – siaubas,
bet esu labai laiminga, nes tikiu stebuklais, – sako Olesia. –
Mano tokia filosofija: pats pasikeisk – ir pasikeis pasaulis. Jei
tu geras, kiti irgi tampa geri.“
Kai pirmagimiui Nikitai buvo vos pusantrų, Olesia su juo
lankėsi Vokietijoje. Ten berniukui prasidėjo traukuliai, pateko
į ligoninę. „Tada ir diagnozavo – Diušeno raumenų distrofija. Dar pasakė – džiaukitės, kad
esate pas mus, nes Rusijoje jus
gydytų nuo hepatito. Vis dėlto
patarė grįžus namo pasitikslinti diagnozę. Nuvykome tikrin-

Vaikų hospisas Kaliningrade vis dėlto bus pastatytas.

tis į Maskvą. O ten – mamyte,
viskas gerai tavo vaikui. Tačiau
padarė biopsiją – taip, Diušenas“, – pasakoja Olesia.
Taip nutiko, kad pastojus antrą kartą Olesia vėl buvo Vokietijoje. Jai labai rūpėjo išsiaiškinti būsimo naujagimio lytį, juk
Diušeno sindromą paveldi tik
berniukai. Akušerė, nesupratusi, ko mamytė taip spirga ir nekantrauja, užtikrino – mergytė.
Olesia jau pirko rožinių drabužėlių. Dar kartą patikrino – berniukas. Bet aborto nepasiryžo
daryti. Taip šiame pasaulyje atsirado Danila.
Olesia ne be reikalo tiki stebuklais. Jos berniukai pateko į
eksperimentinę Diušeno raumenų atrofija sergančių vaikų
grupę, kuri dalyvauja tyrinėjant naują amerikietišką preparatą. Šie vaistai negydo, neatkuria raumenų, bet neleidžia ligai
progresuoti. Olesios berniukai
atrodo labai sveiki, nuolatinėse
treniruotėse baseine Kaliningrade užsiauginę gražius raumenis.
Kaip bus toliau? Kas žino. Jei kitose šalyse šis preparatas suteikia
vaikams kelis papildomus aktyvaus gyvenimo metus, argi neverta pabandyti. Anot Olesios,
preparatas nerealiai brangus.
Gydymas juo metams abiem
vaikams kainuoja 150 tūkstančių eurų. Jei eksperimento rezultatai bus geri, galbūt Rusija
pripažins preparatą ir nupirks jo
Diušenu sergantiems vaikams.
Pernai nuostabusis Fruppolo Kaliningrade globojo 125 vaikus, šiemet – 87. Diušeno raumenų distrofija, spinalinė raumenų atrofija, sunkios traumos,
įgimtos augimo anomalijos, nervų sistemos ligos... Visi negalavimai vienas už kitą sunkesni.
Labdaros organizacija „Tikiu
stebuklu“ vykdo įvairias prog
ramas – ligoninėse, namuose ir
pati tiki stebuklais, nes po daugelio metų ginčų ir nusivylimų
jau lyg ir nuspręsta, kad vaikų
hospisas Kaliningrade (už privačias lėšas) vis dėlto bus pastatytas.
Pagal užsienio spaudą parengė
Brigita Balikienė

Ligonių dieną, rugsėjo 13-ąją,
Šiluvos Dievo Motinos, nuo seno tituluojamos Ligonių Sveikata, šventovėje susirinko ligoniai,
neįgalieji, seneliai ir jų artimieji,
slaugytojai, medikai.
Iškilmingoje Eucharistijoje
dalyvavo LR Seimo Pirmininkas V. Pranckietis, Maltos ordino pagalbos tarnyba, karitiečiai,
samariečiai, neįgaliųjų draugijos,
globos, senelių namų, medicinos
įstaigų vadovai ir bendruomenės, pavieniai piligrimai bei jų
grupės. Kaip ir kasdien, pamaldas transliavęs „Marijos radijas“
suteikė galimybę kartu melstis ir
jau nepajėgiantiems išeiti iš namų, pakilti iš ligos patalo.
„Prisiminkime, kad esame
Dievo šventovės – visomis aplinkybėmis. Tai padeda kitaip pamatyti gyvenimo prasmę, ypač
nepamesti jos sergant“, – sakė
kunigas egzorcistas Šiluvos aikštėje prieš iškilmingą Eucharistiją,
atkreipdamas dėmesį, kad prasidėjusi liga, atėjusi kančia gali būti ir galimybė nusivilti. Tad svarbus kitų žmonių palaikymas, pasirūpinimas sergantiesiems Sutaikinimo, Eucharistijos bei Ligonių patepimo sakramentais.
Iškilmingoje Eucharistijoje, kuriai vadovavo Vilkaviškio
vyskupas Rimantas Norvila, buvo meldžiamasi už ligonius, jais
besirūpinančius. „Šiluvos šventovė yra kūno ir sielos, tai yra
viso žmogaus, gydymo vieta,
tarsi dvasinė sanatorija, kurioje atgauname jėgas, žmogiškąją
pusiausvyrą“, – kalbėjo homili-

ją pasakęs vyskupas R. Norvila.
„Tegul mūsų keliai dažniau
čia atveda, kai sunku, užklumpa liga, kai kankina nusivylimas,
nerimas, vienišumas, atstūmimo
kartėlis, kai nerandama, į ką gyvenime atsiremti, kai kenčiama
nuo priklausomybių, vilties praradimo, depresijos, nenoro gyventi, kitų ištinkančių sunkumų.
Taip pat ir kai pervargsta, išsisemia slaugytojai, medikai, tampa
prislėgti kasdienės įtampos, rutinos, ligonių vargų ir kančių. Iš
paties Jėzaus čia mokomės įsiklausydami į Dievo žodį ar suklupę adoracijoje“, – sakė vyskupas Rimantas.
Ligonių dieną atlaiduose, be
kita, melstasi ir už valstybės politiką, gerbiančią žmogų nuo pat
gimimo iki natūralios mirties, už
gydytojus ir slaugytojus, jų misijos suvokimą, kantrumą, už nesavanaudišką tarnavimą artimui,
už Dievo pagalbos priėmimą savo ribotume.
Suteikę ganytojiškąjį palaiminimą vyskupai ir kunigai ėjo
į aikštę, arčiau prie žmonių, prie
ligonių, kuriems teikė asmenišką
palaiminimą.
Atlaidų maldininkai galėjo susipažinti su Carito Pagalbos namuose tarnybos veikla,
kurią Piligrimų kiemelyje pristatė Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos Carito komanda.
Bendruomenė „Gyvastis“ skleidė donorystės svarbą, o Kauno
kraujo centro palapinėje buvo
galima tuoj pat padaryti konkretų gerą darbą.

Domėtasi neįgalius asmenis
vienijančių organizacijų veikla

Marijampolės savivaldybės tinklalapyje www.marijampole.lt
skelbiama, kad Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas
Artūras Visockis, lydimas savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėjos Svajonės Rainienės ir vyriausiosios specialistės Aušros Parulienės, aplankė neįgalius asmenis vienijančias organizacijas.
Besilankydamas aštuoniose organizacijose A. Visockis džiaugėsi čia dirbančiais specialistais,
kurių meilė darbui ir žmogui
keičia požiūrį į neįgaliųjų bendruomenės narius. „Jūsų darbo
ir įsiklausymo dėka kiekvienas
žmogus atranda savo mėgstamas veiklas, susipažįsta su bendraminčiais ir turiningai leidžia
laisvalaikį“, – kalbėdamas su organizacijų vadovais, akcentavo
vicemeras.
Savivaldybės atstovai domėjosi organizacijų vykdomomis
veiklomis, pasiekimais. Stebina
įvairios jų saviraiškos formos:
meninė veikla, kūryba iš įvairių,
tradicinių ir alternatyvių, medžiagų, žvakių liejimas, lėlių gamyba, dainos, šokiai, o kur dar
sporto šakų gausa: smiginis, tenisas, biliardas, plaukimas, šaudymas iš lanko, sunkioji ir lengvoji atletika ir dar daug kitų.

Savo ruožtu organizacijų vadovai dėkojo už pagalbą ir paramą, kiekvienais metais gaunamą
iš savivaldybės. Vieni džiaugėsi
pagalba vykdant veiklas, prisidėjimu dalyvaujant projektuose, kiti aprodė sutvarkytas ir neįgaliesiems pritaikytas patalpas.
Lankytos organizacijos: sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, Lietuvos aklųjų ir
silpnaregių sąjungos Marijampolės savivaldybės filialas, Marijampolės klubas „Diabetikas
ABC“, Marijampolės regiono
neįgaliųjų sporto ir sveikatingumo klubas „Šešupėlė“, Marijampolės savivaldybės I grupės neįgaliųjų draugija, Marijampolės
savivaldybės neįgaliųjų draugija, Marijampolės krašto žmonių
su negalia sporto klubas „Siekis“, Lietuvos kurčiųjų draugijos
Kauno teritorinės valdybos Marijampolės pirminė organizacija.
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Prie kūrybos
šaltinio

8 psl.

Siūlome paskaityti Šventojoje vykusiam literatų seminarui „Amžinieji lietuvybės ąžuolai“ atsiųstus arba
jau ten sukurtus įdomiausius, kvepiančius jūra ir vėju, tekstus.

Akmuo

Vaizdelis, sukurtas per žodžių plenerą Palangoje

Antanas Karmonas.

I

šėjo vasara. Jos pėdsakus smėly lygina vėjas. Paplūdimy ‒
tik vienas kitas poilsiautojas.
Danguje baltų debesų pataluose supasi saulės diskas. Vidurdienis, bet lepina tik senjoriška šiluma.

Sukniubusios nuo drėgmės
į žemę žvelgia gubojų šeimynos. Jūra monotoniškai alsuoja.
Į krantą plukdo bangų skiauterėtus arimus. Jie dūžta į smilčių
krantą. Vandens šukės žyra sidabro ašarom. Oro burbuliukai
karūnuoja smėlio pataluose gulinčius akmenėlius.
Arčiausiai mano kojų gulintį dabina vaivorykštės spalvų girlianda. „Gintaras su oro

inkliuzais“, ‒ pamaniau. Pakėliau. Nulašėjo vanduo. Su vandeniu dingo ir buvęs spindesys. Pirštuose ‒ tik šaltas granito niekutis. Pavarčiau ir vėl
įmečiau į vandenį. Akmuo tarsi atgijo. Vėl sužibo pasakiškomis varsomis.
Kiekvienas, net akmuo, gražus tik savam vandeny.
Antanas Karmonas

Sveikiname rugsėjo mėnesį
gimtadienius šventusius
Pasvalio r. neįgaliųjų draugijos
pirmininką Vytautą Grybę,
Šilutės r. neįgaliųjų draugijos
pirmininkę Laimą Dulkytę,
Varėnos r. neįgaliųjų draugijos
pirmininką Algį Ulbiną,
Skuodo r. neįgaliųjų draugijos pirmininkę Ramintą Zabitienę,
Kretingos r. neįgaliųjų draugijos pirmininką Antaną Juškėną,
Jurbarko r. neįgaliųjų draugijos pirmininkę Vidą Pieniutienę.

Sėkmė yra sugebėjimas pereiti nuo vienos nesėkmės
iki kitos nesėkmės neprarandant entuziazmo.
(Vinstonas Čerčilis)
Niekada nepraraskite entuziazmo ir tikėjimo tuo, ką darote.
Lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija

Ignalina

Atleidimo galia

Vitalija Ližaitienė.

A

nt gretimo namo stogo įsitaiso pilnatis, mirkteli apskrita akimi ir liūdnai šypteli.
Mindaugas pakelia galvą, pažvelgia į ją pro pusiau nugertą
degtinės butelį – pasaulis pasirodo kažkoks neryškus, tolimas,
pilnas neaiškių formų ir apvalių
kampų. Kaip miražas. Kaip jo
gyvenimas. Apsiblaususios akys
klaidžioja po terasą, kurioje viskas taip gerai pažįstama. Trumpam dėmesį prikausto laimės pasaga iš senosios sodybos... Dabar
jau nesvarbu, kiek tos laimės buvo ir kur ji, tarsi vienišo vėlyvo
praeivio šešėlis, išnyko. Sunkus
suvokimas, kad viskas seniai seniai prarasta, spaudžia tarsi didžiulis lauko akmuo, drasko gerklę lyg aštrūs pigiausios degtinės
lašai ir ant glotnaus paties Mindaugo nušveisto poliruoto stalo
nukrenta ašara.
Šiandien jis neiškentė: papasakojo savo istoriją pardavėjai,
truputį vyresnei vaikystės draugei, tikėdamasis palengvėjimo.
Papasakojo apie karą, kurį vis dar
sapnuoja – apie užnuodytus šulinius ir apgaulingai tuščius kaimus, apie sunkvežimių kolonas
ir tarsi netyčia beprasidedančias
akmenų griūtis, apie negyvose akyse sustingusius klausimus
„kodėl?“ ir nenutylantį automatų
tratėjimą. Jis, tas karo orkestras,
reiškė gyvenimą, nes tyla nešė
mirtį. Jis vis dar prisimena, kaip
sunku būdavo atpažinti žuvusius
draugus ir rašyti jų artimiesiems
laiškus, nes sausa frazė „žuvo atlikdamas pareigą Tėvynei“ nieko

nepaguosdavo ir nepaaiškindavo,
tik tarsi dykumos smėlio sūkurys
sujaukdavo žmonių gyvenimus.
O gal ir ne Afganistanas kaltas. Tiesą sakant, kad ten pateks,
jis, būdamas tikras dribla, nelabai tikėjosi, bet su likimu nepasiginčysi. Vienas Dievas težino,
kaip pavyko išgyventi, grįžti namo tik su vienu švino gabalėliu
kojoje. Jis visai netrukdė gyventi
toliau, vidurnaktį klerkinti kaimo gatvėmis motociklą, nusibelsti į šokius už keliolikos kilometrų ir grįžti paryčiais kartais gerokai užtinusiomis akimis.
„Atrodai kaip dramblys“, – pasišaipydavo draugai, bet jis į tai
visai nekreipė dėmesio. Galbūt
išgelbėjo mamos tikėjimas, lydėjęs nuo pat mažumės ir pririšęs prie savęs nepertraukiama gija. Jos ir meilė neįveikė. Neliko
Mindaugas mieste, metė šaltkalvio darbą, laikinai – jam taip atrodė – paliko žmoną su kūdikiu
ir pardundėjo į kaimą, tikėdamas mamos žodžiais, kad gražus
medinis namas bus jo... Tampė
pieno bidonus, šienavo, valkiojo vandens cisternas gyvuliams,
kol vieną kartą kieme pamatė
kaimyną. „Tavo mama parduoda namą, jau rankpinigius įmokėjau“, – smogė baisūs žodžiai,
baisesni už Afganistano tylą...

Iš parduotuvės išėjo supykęs – papasakojo viską lyg per išpažintį, o ji: „Turi atleisti. Karui,
nes tau jis seniai baigėsi. Mamai,
nes ji tada už tave meldėsi. Sau,
nes gyvenimas tęsiasi ir negali stovėti ties dvidešimties metų
riba.“ „Aiškina lyg orakulas“, –
visą kelią niurnėjo.
Glosnus vakaro rūbas supa
Mindaugą ir jo prisiminimus,
vis rita, judina tą nenuolankų
akmenį nuo širdies. O pilnatis
jau seniai nulipo nuo kaimynų
stogo ir nuriedėjo savo orbita
aukštyn; du tarsi meilužiai susiglaudę debesys palydėjo jį įsimylėjusiais žvilgsniais. Tylą sudraskė kažkuriame kieme susipešusios katės, lengvas vėjo pūkšnis
terason mestelėjo keletą kaštonų
lapų. „Velnias, kaip greit ateina
ruduo... vėl ruduo“... – Mindaugas pakėlė butelį, bespalvis skystis vis dar teliuškavo jame, aštrus
kvapas kuteno nosį ir... stiklo šukės pabiro ant betoninio takučio... „Rytoj sušluosiu, – pasakys tuoj pasirodysiančiai motinai, – nevaikščiok basa.“
Nes rytoj bus rytoj. Šiek tiek
kitaip. Lengviau. Be akmens,
gulėjusio ant širdies ir sudužusio stiklo šukių...
Vitalija Ližaitienė
Šakių r.

Konkursas

Kaip
Bjaurusis
Ančiukas
Iš tolo
Panašus
I blakstienų
Virpėjimą
Pirmoj
Pažintyje.

Zinaida Dilytė-Jurėnienė.
***
Ech
Ei
Ar nematai
Liepsnoja
Sodai
Žiedų
Baltąja
Ugnimi
Tik
Prieik
Artyn
Pastovėti
Po
Obelimi
Sudegsi
Rodos
Obuolio
Apimtimi.
***
Langas
Į žvyrkelį
Atviras
Ristūnai
Jame
Švysteli
Pro šalį
Trumpai
Akimirkai
Sukeldami
Smėlėtas
Dulkes
Ir pranyksta
Vėjarodžio
Kryptimi.
Juodas
Paukštis
Senvagėje

Gražinos Kalvaitienės nuotr., Kazlų Rūda

***
Nesusitikom
Dar
Ar
Jau
Prasilenkėm
Aukštoj
Erdvėj
Po
Dangišku
Skliautu
Norėtume
Pasimatyti
Ir nežinome
Kada
Geriausia
Ar
Pasakys
Kas
Kuriuo
Metu
Prasilenkėm
Truputį
Neramu...
Zinaida DILYTĖ-JURĖNIENĖ
Panevėžio 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“.

