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Pagalba ugdantiems
autistiškus vaikus
Tolerancijos link
Autistiškas vaikas – didžiulis iššūkis tiek jo šeimai, tiek
švietimo įstaigai, į kurią patenka. Tėvų organizacijos,
specialistai vienu balsu tvirtina, kad būtina jiems teikti
nuolatinę pagalbą. Šios misijos ėmėsi Vilniuje, Lietuvos
aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre nuo rugsėjo veiklą
pradėjęs Sutrikusios raidos
vaikų konsultavimo skyrius.
Įsteigtas pagalbą teikiantis
skyrius

„Freedom Drive“ eitynėse šiemet žygiavo 7 Lietuvos atstovai. Priekyje – Mindaugas Kraulaidis.

„Freedom Drive“ eitynėse –
ir Lietuvos vėliava
Aplinka visiems
Daugiau kaip 400 žmonių
praėjusį trečiadienį žygiavo
Briuselyje vykusiose protesto eitynėse „Freedom Drive“ (liet. „Laisvės žygis“),
reikalaudami mažinti neįgaliųjų atskirtį, gerinti aplinkos
pritaikymą, plėsti bendruomenines paslaugas, sudaryti sąlygas negalią turintiems
žmonėms gyventi oriai.

„Freedom Drive“ eitynes
nuo 2003 m. kas antrus metus
organizuoja Europos savarankiško gyvenimo tinklas (ENIL).
Organizacija, šiemet mininti
veiklos 30-metį, gina visų neįgaliųjų teisę savarankiškai gyventi bendruomenėje.
„Freedom Drive“ – ne tik eitynės, bet ir kelias dienas trunkanti kampanija, kurios programoje – seminarai, konferencijos,
dalyvių susitikimai su savo šalių
europarlamentarais. Šiais metais
jau devintą kartą organizuotas

renginys laikomas svarbiausiu
Europos įvykiu, kai neįgalieji
politikams pateikia konkrečius
reikalavimus. Šiais metais, be
kita ko, reikalaujama, kad ES
politikai negalią įtrauktų į visas
politikos sritis ir užtikrintų, jog
būsima Europos strategija dėl
negalios atitiktų Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos
nuostatas; kad būtų palaikoma
ne institucinė globa, o daugėtų
paslaugų bendruomenėse, kad
asmeninio asistento paslaugos
(nukelta į 3 psl.)

„Pastebime, kad pastaruoju metu ryškėja tendencija – vis
didesniam skaičiui vaikų yra nustatomi įvairiapusiai raidos sutrikimai, gausėja autistiškų vaikų.
Taip pat pastebime, kad dėl sveikatos sistemos progreso žymiai
mažėja vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl regos sutrikimų, – sako Švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos
Švietimo pagalbos skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė. – Atsižvelgusi į kintantį specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų
dėl skirtingos negalios poreikį, o
taip pat į tai, kad Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre (LASUC) gerokai sumažėjo
ugdomų vaikų ir yra daug laisvų patalpų, Švietimo, mokslo ir
sporto ministerija 2018 m. priėmė sprendimą – įsteigti LASUC

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus vedėja Gintarė Šatė.

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrių, kurio paskirtis –
teikti konsultacinę, metodinę pagalbą šalies ugdymo įstaigoms
pasirengti ugdyti įvairiapusių raidos sutrikimų turinčius vaikus.“
Pasak G. Šeibokienės, ateityje šis skyrius turėtų išaugti į
savarankišką Sutrikusios raidos
vaikų konsultavimo ir metodinės pagalbos centrą.

Pagalba pagal poreikį

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus vedėja Gintarė Šatė teigia, kad vos mėnesį veikiančiame skyriuje teikiama pagalba švietimo įstaigoms ir
pedagogams bei autistiškus vaikus auginantiems tėvams iš visos
Lietuvos. Pasak G. Šatės, siekiama, kad ši pagalba būtų nukreipta
į konkrečius dalykus, o ne į teorinius mokymus.
Jai pritaria ir Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus
(nukelta į 5 psl.)

Norintiems mokytis ir ieškoti darbo – daug galimybių
Integracijos keliu
Įsibėgėja Lietuvos neįgaliųjų draugijos (LND) įgyvendinamas projektas „Karjeros galimybių plėtra neįgaliesiems“. Neseniai pažymėjimai įteikti 25 anglų kalbos
kursus baigusiems neįgaliesiems, dar 44 projekto dalyviai Vilniaus technologijų
mokymo centre baigė įvairias profesinio mokymo programas.
Kursai ir naudingi,
ir įdomūs

Vilnietė Salvinija Jonikienė neseniai baigė anglų kalbos
kursus. Moteris labai patenkin-

ta: mokytis buvo ir naudinga,
ir įdomu. Kursai truko 40 valandų, pamokos vyko 2 kartus
per savaitę. Taigi reikėjo gana
intensyviai mokytis, tačiau juk
žmonės ir rinkosi šiuos mokymus todėl, kad norėjo įgyti žinių. S. Jonikienė giria anglų kalbos mokytojos kantrybę – būdavo taip, kad žmonės ir po 10
kartų klausdavo to paties dalyko. Mokytoja netgi džiaugėsi,
kad kursų dalyviai motyvuoti,
besistengiantys mokytis.
Anksčiau S. Jonikienė anglų
kalbos mokėsi savarankiškai, tačiau norėjo patobulinti žinias –
juk kur nors nuvykus labai nemalonu, kai negali susikalbėti. O ir
pati kalba įdomi, logiška, struktūruota. „Palikdavau visus darbus ir su malonumu važiuoda-

Pažymėjimai įteikti 25 anglų kalbos mokymus baigusiems projekto dalyviams.

vau į mokymus“, – sako moteris.
Apie šiuos kursus ji sužinojo iš vienos pažįstamos. Iš pradžių nieko gero nesitikėjo, nemanė, kad jie gali būti naudingi,

bet nusprendė pabandyti ir buvo
maloniai nustebinta.
S. Jonikienė pagal profesiją gydytoja. Dabar jau pensinio
amžiaus, bet sako vis dar besi-

žvalganti kokio darbelio – norėtų dirbti ką nors prasmingo ir
įdomaus.
Nors moters galimybes varžo
liga, tačiau ji sako besistengianti
džiaugtis gyvenimu, o optimizmo semiasi iš tikėjimo. S. Jonikienės manymu, tik susirgęs
žmogus gali pajusti tikrąsias gyvenimo prasmes. „Visada pasisveikinu „Sveiki gyvi“. Jei gyvas, reiškia dar viskas gerai“, –
juokauja moteris.
Jos įsitikinimu labiausiai visiems kenkia stresas, o nuoširdus bendravimas gaivina. Dėl
to jai buvo labai malonu lankytis tiek LND, tiek pačiuose kursuose. Anksčiau moteris lankė
kompiuterinio raštingumo mokymus.
(nukelta į 5 psl.)
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Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje
Vilkaviškis:

Pramogaujame bet kokiu oru

„Kamanės“ ne tik dirba, bet ir daug keliauja.

Rasutė Kryževičienė atsiuntė laišką, kuriame rašo apie Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugijos
darbščiųjų rankų būrelio „Kamanės“ narių keliones.
Dar neišblėsusi vasariška žaluma rugsėjo viduryje išviliojo Vilkaviškio rajono neįgaliųjų
draugijos darbščiųjų rankų būrelio „Kamanės“ narius į gamtą. Šį
kartą išvykome į Prienų rajono
Nemajūnų kaimo bendruomenės namus, įsikūrusius gražioje Geležiūnų gyvenvietėje. Įsiti-

Jurbarkas:
Ona Čirvinskienė „laiške „Bi
čiulystei“ rašo apie gražią Jurbarko
neįgaliųjų klubo „Svaja“ sukaktį.
Šventiškai pasipuošę Jurbarko neįgaliųjų klubo „Svaja“ nariai rinkosi į būrį paminėti klubo 25-erių metų jubiliejaus.
Klubo steigėjo Sigito Sungailos vadovavimą perėmusi Zita Bartusevičienė „Svajai“ vadovavo 22 metus. Per tuos metus klubas itin aktyviai dalyvavo
ne tik savo, bet ir mieste vykusiuose renginiuose, kasmet būdavo surengiama ne viena išvyka į
įdomias Lietuvos vietas. Anapilin išėjus ilgametei klubo vadovei, „Svajos“ vairą perėmė Rada Alijošienė. Veikli moteris ne
tik gerai vadovauja klubui, bet ir
įtraukė į jį ne vieną negalią turintį žmogų, nes klubo veikla garsi
visame rajone.
Jubiliejaus proga klubą pasveikinti atvykęs rajono savivaldybės vicemeras Daivaras Rybakovas pažadėjo „Svajai“ visokeriopą paramą. Savivaldybės atstovė Rūta Vančienė taip pat ne-

Šiaulių r.:
Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos Meškuičių padalinio pirmininkė Gražina Steponavičienė rašo
apie nuotaikingą šventę.
Meškuičių neįgalieji pakvietė
į šventę „Sutikime rudenį kartu“. Į kultūros namų salę rinkosi
neįgalieji iš viso Šiaulių rajono:
Kairių, Kužių, Kuršėnų, Meškuičių, Gruzdžių, Žadžiūnų,
Aukštelkės. Šventėje dalyvavo
ir Meškuičių socialinės globos
namų globotiniai.
Neįgaliuosius sveikino miestelio įstaigų vadovai, seniūnijos
darbuotojai, Šiaulių rajono savivaldybės atstovai. Gražų koncertą surengė Meškuičių gimnazijos,
vaikų lopšelio-darželio šokėjai.
Renginyje prisistatė kiekvienas Neįgaliųjų draugijos padali-

kinome, kad Europos Sąjungos
skirtos lėšos nepaleistos vėjais:
akis džiugino puikiai sutvarkyta aplinka, gražiai, patogiai ir
funkcionaliai įrengtos bendruomenės patalpos trijų aukštų buvusios mokyklos pastate. Sudalyvavome edukacinėje programoje: pačios minkėme ir formavome ant kopūsto lapų tarkuotų
bulvių dzūkiškas bandas, kepėme jas atskirame pastate sumūrytoje iki 400 laipsnių įkaistančioje krosnyje. Kol krosnyje kepė

ir šuto bandos, atskirai paruošėme padažą. Patiekalą pagaminti užtrukome apie 40 minučių.
Po to savo gaminius ragavome.
Buvo labai skanu. Gaila, kad tokių skanių bandų namų sąlygomis pasigaminti nepavyks... Po
to aplankėme Birštoną, pavaikštinėjome parke, apsilankėme vilose, atsigaivinome mineraliniu
vandeniu, kava. Pailsėję lipome į
naująjį Birštono apžvalgos bokštą. Gamta mums buvo palanki –
diena puiki, saulėta, todėl gėrėjomės iš aukštai atsiveriančiais
nuostabiais vaizdais, senelio Nemuno kilpa. Mažytė mūsų šalis,
bet – nuostabi. Šioje kelionėje
patirti įspūdžiai neišblės ilgai.
Po kelių dienų vėl vykome į
kelionę. Šį kartą – į Kybartus, į
rudens kermošių, savo rankdarbių parodyti ir kitų auksarankių
darbų pažiūrėti, naujų idėjų pasisemti. Daug gražių darbų matėme, stebėjomės žmonių sumanumu, kruopštumu. Mielai pasikeitėme ar dovanojome savo rankdarbius sutiktiems draugams. Juk
taip gera bendrauti, draugauti.

Švenčionys:

Grįžome pasisėmę jėgų
Švenčionių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Teresa
Špakova su „Bičiulystės“ skaitytojais dalijasi poilsio Šventojoje
įspūdžiais.
Neįgaliųjų poilsis prie jūros
jau tapo tradicija. 43 Švenčionių
rajono neįgaliųjų draugijos narių grupė pasisveikinti su jūra,
pasisemti jėgų ir energijos vyko rugsėjo mėnesį. Dauguma iš
jų baiminuosi blogo rudeniško
oro, kuris iš tikrųjų buvo labai
palankus. Svarbiausia – išgirsti
jūros bangų ūžesį, įkvėpti gaivaus oro, siela ir kūnu pajusti
švelnų bangų prisilietimą.
Buvo surengta ekskursija į
Klaipėdą – aplankėme delfinariumą, Jūrų muziejų. Dalyviai buvo laimingi ir patenkinti, jiems ypač patiko pasivažinėti
traukinuku, kuris priminė vai-

kystę. Tokios išvykos sustiprina
tarpusavio santykius, padeda geriau pažinti vieniems kitus, atsipalaiduoti.
Bendromis jėgomis buvo surengta vakarienė su kultūrine
programa. Joje turėjo progą sudalyvauti visi dalyviai – vieni šoko, kiti dainavo, treti deklamavo
eiles ir t.t. Laikas prabėgo greitai ir niekas nenorėjo skirstytis...
Sugrįžome visi sustiprėję,
pilni gerų įspūdžių.
Dėkoju visiems dalyvavusiems išvykoje už gerumą, nuoširdumą, aktyvumą ir gerą nuotaiką. Dėkojame vairuotojui,
kuris saugiai vairavo ir mes laimingai sugrižome namo.
Tik labai gaila, kad išvykos
pabaigoje iš paplūdimio buvo
išvežti visi suoliukai – nebuvo
kur prisėsti.

Svajai – 25
Šventojoje ir rudenį malonu.

Tauragė:

Nuoširdi ir smagi šventė

Paminėtas neįgaliųjų klubo „Svaja“ jubiliejus.

šykštėjo gražių žodžių. Svečiai iš
kaimyninio Šakių rajono – Sudargo miestelio neįgalieji pasidžiaugė ne vienus metus trunkančia draugyste, palinkėjo klubui dar ilgai gyvuoti. Pasveikinti
klubo gražios šventės proga atvyko ir rajono neįgaliųjų draugijos,
vadovaujamos Vidos Pieniutienės, atstovė. Dabartinė „Svajos“
pirmininkė aktyviausiems klubo nariams įteikė padėkos raštus.

Vėliau skambėjo klubo literatės Aušros Brazaitytės sukurtos eilės, kurias skaitė pati autorė. Žinoma, kokia šventė be skambios dainos, linksmų
pokštų. Pasivaišinę suneštinėmis vaišėmis, išreiškę viltį greitai vėl susitikti, „Svajos“ nariai,
kupini puikių įspūdžių, išvyko į
namus. Belieka palinkėti „Svajai“ sulaukti dar ne vieno gražaus jubiliejaus.

Kartu sutikome rudenį

Į Meškuičius susirinko neįgaliųjų draugijos nariai iš viso Šiaulių rajono.

nys – kas daina, kas eilėmis. Visų padalinių stalai lūžo nuo rudens gėrybių. Šventėje skambėjo
bendros dainos, ne vienas įsijun-

gė į linksmą šokį, dalyvavo žaidimuose ir viktorinose. Neįgalieji į namus išvyko pilni įspūdžių ir geros nuotaikos.

Tauragės neįgalieji linksmai pasitiko rudenį.

Tauragės rajono neįgaliųjų
draugijos tarybos narys Vladislovas Kirkickas su „Bičiulystės“
skaitytojais dalijasi smagios šventės įspūdžiais.
Smagią ir įsimintiną rudens
sutiktuvių šventę surengė Tauragės rajono neįgaliųjų draugija.
Į rajono bendruomenių namus
rinkosi būrys šventiškai nusiteikusių Neįgaliųjų draugijos narių
ir svečių. Pabūti kartu, pabendrauti panoro miesto aklųjų ir
silpnaregių, Adakavo socialinės
globos namų Tauragės skyriaus,
Ratukų sąjungos nariai.
Šventę pradėjo mūsų draugijos ansamblis „Svaja“ (vadovas A. Šileris) trankia daina apie
rudenį. Renginį vedė puiki renginių vedėja ir organizatorė D.
Norgailienė. Sveikinimo žodį
tarė susibūrimo organizatorius
Tauragės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkas K. Petkus.
Geros nuotaikos linkėjo rajono
administracijos direktoriaus pavaduotojas T. Raulinavičius, vi-

suomenės sveikatos biuro direktorė D. Genienė, nuolatinė mūsų renginių dalyvė rajono tarybos narė R. Grigalienė, Tauragės ratukų sąjungos prezidentas
E. Abromas.
Visi labai atidžiai klausėsi visuomenės sveikatos biuro specialistės pasakojimo apie sveiką
mitybą ir cukraus žalą žmonių
sveikatai.
Po sveikinimų ir paskaitos
prasidėjo linksmoji dalis. Savo
poezijos posmus jausmingai pristatė E. Laurinaitytė ir E. Gasinskas, šių eilučių autoriaus
rudeniškas eiles skaitė renginio
vedėja D. Norgailienė. Toliau
visus linksmino draugijos meno kolektyvai „Svaja“ ir moterų
ansamblis „Vakarėja“. Per koncertą šokio sūkuryje sukosi poros, aidėjo plojimai.
Tai buvo tikrai labai nuoširdi ir smagi rudens sutiktuvių
šventė, kuri nepaliko nei vieno
abejingo. Mes, neįgalieji, tikrai
mokame linksmintis ir švęsti.
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Integracijos keliu

Pojūčių sodas žmonėms
su negalia

Pojūčių sodas stimuliuoja visus žmogaus pojūčius.

P

ojūčių sodas – tai specialiai
įrengta vieta gamtoje Plinkšių (Mažeikių rajono savivaldybė) globos namų gyventojams,
turintiems demencijos sutrikimų, protinę bei fizinę negalią.
Čia natūraliomis priemonėmis
stimuliuojami visi penki žmogaus pojūčiai (rega, klausa, uoslė, lytėjimas, skonis).
Pojūčiai kuria ar atkuria įvairius jausmus, prisiminimus, žadina vaizduotę. Sensorinis sodas –
vieta, kur gyventojai gali nusiraminti. Kuo daugiau pojūčių atranda, tuo turtingesnė darosi jų
patirtis, daugiau prisimena. Įjungus vaizduotę, skyrus dėmesio
mažoms detalėms tyrinėti, stebėti laukinę gamtą – vabzdžius,
drugelius, bites, sodas tampa pojūčių švente. Augalai žavi įvairių
spalvų spektru, jie keičiasi ir žadina susidomėjimą įvairiu metų
laiku. Pumpurai, lapai, žiedai,
žievė, varpos, uogos, suteikia sodui turtingumo, sodrumo ir be-

sikeičiančių spalvų. Ryškios gėlių spalvos, tokios, kaip raudona
ir geltona, yra linksmos ir skatina gėrėtis. Aukštos dekoratyvinės žolės, svyruodamos vėjyje,
skleidžia unikalius garsus. Liesdami augalų lapus, stiebus, žiedynus, globos namų gyventojai
gali pajausti įvairią tekstūrą: nuo
švelnios iki aštrios.
Suradę uogų gyventojai mėgaujasi jų skoniu, o patrynę augalo lapą ar žiedą tarp pirštų atranda malonius kvapus. Suradę
sau patinkantį ar kontrastingą
spalvų derinį, mėgaujasi. Visa
tai juos džiugina ir skatina užsiimti malonia veikla, ilgiau pabūti sode. Natūralioje gamtoje
praleistas laikas prisideda prie
emocinės ir fizinės sveikatos –
tai vieta, skirta atsipalaiduoti,
nurimti, medituoti, apmąstyti ir
kalbėtis. Tai padeda pažinti pasaulį ir pajusti, kaip jis keičiasi.
Lina Buivydienė
Socialinė darbuotoja

Svajokliai Likėnų biuvetėje

S

aulėtą rugsėjo ketvirtadie
nio popietę Biržų rajono neįgaliųjų draugijos literatų klubo „Svajokliai“ nariai susibėgo į vieną būrį – tie, kurie galėjo, atvyko į Likėnų mineralinio vandens biuvetę. Kokia
aplinka, kaip dvelkia ramybe...
Šypsenos švytėjo kiekvieno veide, nors širdyje jutome nedidelį
jauduliuką. „Svajoklius“ su nešuliukais pasitiko šventės organizatorė Rita Venskūnienė,
kuri džiaugėsi sulaukusi mūsų klubo.
Stalą užpildėme vaišėmis,
papuošėme gėlėmis. Pirmiausia
apie klubą kalbėjo pats pirmininkas Egidijus Saldys, vėliau jis
pristatė atvykusius narius. Mūsų
buvo tik saujelė, bet su dideliu
noru atvežėme čia rudeniškas,
ilgesingas eiles. Nors orai vės-

ta, tačiau šilto bendravimo reikia visiems ir visada.
Akordeonu mums grojo
Valerija Klumpšienė. Nuotaiką skaidrino skambančios eilės
ir dainos. O kad ilgiau atminty
išliktų ši diena, visas akimirkas
įamžino Feliksas Grunskis. Nė
vienam atėjusiam neteko nuobodžiauti – visi šypsojosi, lingavo, pritarė dainų žodžiams ir
plojo, o rankose išsinešė po atviruką, kuriame sugulė „Svajok
lių“ eilės. Atvirukais pasirūpino klubo narė Onutė Varnienė.
Laikas pralėkė greitai. Paskui visi susėdome prie arbatos puodelio draugiškai pasišnekučiuoti.
Išvažiuoti nesinorėjo, bet visada
būna pradžia ir pabaiga. Tikėsimės, kad į šį ramų kampelį dar
sugrįšime su naujomis eilėmis.
Daiva Batavičienė

Biržų rajono neįgaliųjų draugijos literatų klubo „Svajokliai“ nariai buvo susirinkę Likėnų biuvetėje.

„Freedom Drive“ eitynėse –
ir Lietuvos vėliava
(atkelta iš 1 psl.)

būtų suteikiamos visiems, kam
jų reikia, ir kt.
„Esame orūs, stiprūs ir matomi!“ – sakė protesto eitynių
organizatoriai ir dalyviai, žygiuodami Briuselio gatvėmis
nešini savo šalių vėliavomis,
plakatais ir garsiai skanduodami. Jau ketvirtą kartą eitynėse
plevėsavo ir Lietuvos vėliava.
Ją šiais metais nešė 7 Lietuvos
atstovai. Tuo ir vėl pasirūpino
Lietuvos negalios organizacijų
forumas (LNF), nors, kaip teigia LNF projektų vadovė Lina
Garbenčiūtė, kaskart surasti lėšų
Lietuvos atstovų kelionei į Briuselį nėra paprasta. Vis dėlto LNF
atstovė įsitikinusi, kad pastangos
atsiperka, nes tai padeda ugdyti neįgaliųjų judėjimo lyderius
Lietuvoje – dalyvavimas tokiame renginyje įkvepia įsitraukti
į negalią turintiems žmonėms
svarbių sprendimų priėmimo
procesus Lietuvoje. Ankstesnėse „Freedom Drive“ eitynėse yra
dalyvavę tokie neįgaliųjų judėjimo aktyvistai kaip Justas Džiugelis, Kristina Dūdonytė, Aušrinė Packevičiūtė, Irmina Beneševičiūtė ir kt.
Šiais metais Lietuvos delegacijoje buvo keturi skirtingas
negalias turintys žmonės: fizinę negalią turintis Mindaugas Kraulaidis, neregys Justinas
Kilčiauskas, Dauno sindromą
turintis Dominykas Damkauskas, kurčiųjų atstovė Ada Zabulionytė. Kartu vyko ir gestų
kalbos vertėja Rasa Širvelytė,
LNF prezidentė Dovilė Juodkaitė ir L. Garbenčiūtė.
Savo įspūdžiais su „Bičiulystės“ skaitytojais dalijasi M. Kraulaidis, neįgaliojo rateliais judantis
jau 13 metų. Jis yra vienas iš asociacijos „Savarankiškas gyvenimas“ steigėjų, turi psichologo dip
lomą ir tikisi Vilniaus universitete
sėkmingai baigti neurobiologijos
magistro studijas.
Mindaugai, kas Briuselyje
paliko didžiausią įspūdį?
Turbūt mūsų grupelės bendravimas – visi turime skirtingas
negalias, bet visą laiką vienas kitam padėjom, visur ėjom kartu.
Iš ryto viešbutyje susitinkame ir
keliaujame, kur suplanuota.
O kas įsiminė iš eitynių?
Eitynės vyko labai ilgai, judėti nebuvo paprasta, nes Briuselis nėra gerai pritaikytas neįgaliesiems, ypač turintiems judėjimo negalią. Briuselio gatvėmis ėjome porą valandų, miesto
reljefas kalvotas, buvo daug vietų, kur su rateliais sunku pravažiuoti. Žinoma, kai kuriems padėjo asmeniniai asistentai, bet
šiaip kelias buvo sudėtingas.
Iš pradžių žmonės buvo gana
nedrąsūs, tylūs, bet vėliau visi
įsidrąsino ir pradėjo garsiai reikalauti savo teisių. Iki 2015 metų „Freedom Drive“ eitynės vyko Strasbūre, kuris yra neblogai
pritaikytas turintiems judėjimo
negalią, todėl eitynės persikėlė į
Briuselį, taip turbūt siekiant parodyti valdininkams, kad Briu-

Į susitikimą su „Freedom Drive“ dalyviais atėjo keturi europarlamentarai.

„Freedom Drive“ eitynėse dalyvavo per 400 dalyvių.

selis nėra gerai pritaikytas miestas. Todėl sukome ratus aplink
centrą, ėjome prie Europos Parlamento (EP), Europos Komisijos pastatų, kad kuo daugiau
žmonių pamatytų eiseną.
Jūsų vizitas ir prasidėjo nuo
apsilankymo EP.
Ten praleidome beveik visą dieną. Iš pradžių mums buvo organizuota ekskursija, kurią
vedė europarlamentarės Aušros Maldeikienės padėjėja, vėliau prie mūsų prisijungė ir pati A. Maldeikienė. Paskui vyko
susitikimas ir su kitais europarlamentarais, atėjo keturi iš 11.
A. Maldeikienei ir Vilijai Blinkevičiūtei mūsų problemos gerai žinomos. Petras Auštrevičius
ir Liudas Mažylis mažiau apie
tai girdėję, tad juos supažindinome su mums kasdien kylančiais iššūkiais. Manau, kai kas
juos tikrai nustebino, todėl, tikimės, neįgaliųjų klausimai bus
keliami dažniau. Pasisakiau asociacijos „Savarankiškas gyvenimas“ vardu, atkreipiau dėmesį,
kad Lietuvoje nesilaikoma Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų, pažeidžiamos neįgaliųjų
teisės gyventi savarankiškai, net
ir vykdant reformą didelių globos namų gyventojai perkeliami
gyventi į mažesnius, kurie kuriami tuo pačiu pagrindu. Man
pačiam aktualiausias klausimas
yra aplinkos pritaikymas, todėl
daugiausiai kalbėjau apie tai.
Kai pavasarį buvo pristatomas LNF ir LRT projektas
„Daugiau pažinimo – mažiau
sutrikimo“, kalbėjote, kad dažnai judantiems vežimėliu kelią pastoja nelemtasis vienas
laiptelis.

Taip, dažnai į kavines, kitas įstaigas judantys vežimėliu
negali pakliūti vien dėl to, kad
prie įėjimo yra vienas laiptukas.
Sutvarkyti šią problemą tikrai
nereikalauja didelių investicijų,
bet, manau, trūksta savivaldos
politikų valios ar verslininkų
supratimo. Apie tai esame kalbėjęsi su Vilniaus miesto savivaldybės atstovais, jie sakė, kad
neturi galimybių įpareigoti verslininkus tų laiptukų panaikinti.
Vis dėlto ir Briuselyje daug nepritaikytų vietų, net ir pačiame
EP – nors pastatai pritaikyti,
visur veikia liftai, bet ten, kur
įrengtos pakylos norintiems kalbėti, yra laipteliai – su ratukais
neužvažiuosi, prireiks pagalbos.
Po eitynių dar spėjote sudalyvauti „Freedom Drive“ konferencijoje. Apie ką ten kalbėta?
Nors konferencija vyko EP,
joje pasirodė tik vienas europarlamentaras Stelios Kympouropoulos, pats turintis kompleksinę negalią ir judantis vežimėliu. Todėl renginyje neįgalieji
vieni kitiems pasakojo apie savo bėdas. Vakare dar vyko neformalus visų renginio dalyvių
susitikimas.
Tikriausiai pramogoms
laiko neturėjote?
Šiek tiek pasivaikščiojome
po miestą, aplankėm garsųjį besišlapinantį Briuselio berniuką ir
ne tokią garsią mergaitę. Aš pats
Briuselyje atradau naujų skonių,
labai patiko patiekalai su midijomis. Norėjosi pasivaikščioti ir
Mini Europos parke, ir pamatyti Atomiumą, bet nebuvo laiko,
gal pavyks kada nors kitą kartą.
Sigita INČIŪRIENĖ
LNF archyvo nuotr..
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Daugiau kaip 100 tūkst.
lietuvių nežino sergantys
cukriniu diabetu

Daktaras
Aiskauda

ors šaltalankis buvo labai
vertinamas Senovės Romos, Graikijos ir Tibeto gydytojų, tačiau vėlesniais amžiais,
atsiradus įvairių kitų gydymo
priemonių, jis buvo primirštas,
tik jo niekada neužmiršo Europos ir Azijos liaudies medicina. Beje, kai Pasaulio sveikatos organizacija prieš II pasaulinį karą paskelbė duomenis, kad
kas penktas žmogus, vartojantis
antibiotikus ir kitus stipriai veikiančius šiuolaikinius vaistus,
nors ir išsigydo nuo pagrindinės
ligos, tačiau po to suserga vaistlige, susidomėjimas tokiais unikaliais augalais, kaip šaltalankis,
nepaprastai išaugo. Deja, įvairius
šios krypties tyrimus teko nutraukti – prasidėjo karas. Šaltalankį pasaulio mokslininkai vėl
prisiminė tik XX amžiaus antroje pusėje. Įdomu tai, kad šaltalankis tuomet buvo pripažintas
vaistiniu augalu, o Kinijos mokslininkai nustatė, jog šaltalankis
turi per šimtą gyvybiškai svarbių medžiagų.

Uogose rasta gintaro
rūgšties

Pavyzdžiui, šaltalankio uogose rasta gintaro rūgšties. Pastaroji turi unikalią savybę – suranda nesveikas ląsteles ir jas
gydo, susilpnina rentgeno spindulių, kai kurių toksiškų vaistų
(pavyzdžiui, barbitūratų), streso ir kai kurių kitų veiksnių neigiamą poveikį organizmui. Beje,
gintaro rūgštis taikoma gydant
išsėtinę sklerozę, epilepsiją, galvos smegenų ir širdies smulkiųjų
kraujagyslių sklerozę, centrinės
nervų sistemos ir kai kurias ligas.
Paaiškinimas: toksinai – biologinės kilmės nuodai: nuodingos medžiagos, slopinančios organizmo fiziologines funkcijas,
susidarančios daugelyje bakterijų, nuodinguosiuose augaluose ir gyvūnuose, kai kuriuose
grybeliuose.

Gydomosios savybės

Šaltalankio uogos ir iš jų
pagaminti produktai pasižymi
stipriomis antisklerotinėmis, antialerginėmis, antibakterinėmis
savybėmis, padeda sergant angina, plaučių uždegimu, pleuritu (krūtinplėvės uždegimu),
ryklės migdolų (tonzilių) uždegimu, ryklės gleivinės uždegimu, parodontoze, pulpitu (danties pulpos uždegimu), stomatitu, cheilitu (lūpos uždegimu),
sloga, silikoze (lėtinė profesinė
plaučių liga, kurią sukelia silicio dioksido dalelėmis užterštas
oras), reumatu, podagra, hipovitaminoze (liguista būsena, kurią
sukelia vitaminų stoka organizme), tinka gydant audinių medžiagų apykaitos sutrikimus, apsinuodijimus gyvsidabriu, stip
rina kraujagyslių sieneles, mažina ir lėtina raumenų atrofijos
procesus (šiuo tikslu šaltalankio
produktus vartoja kosmonautai,
ruošdamiesi skrydžiams, ilgalaikių skrydžių metu bei grįžę
į Žemę). Be to, šaltalankio uogos naudingos gydant virškinimo organų (skrandžio, žarny-

Lietuvoje cukriniu diabetu serga apie 120 tūkst. žmonių. Tačiau
dar bene tiek pat nenutuokia, kad jau turi šiam susirgimui būdingų sveikatos pakitimų. Pasak Šiauliuose įsikūrusios Svalbono klinikos gydytojos endokrinologės Jelenos VainikonytėsKrištaponės, baimintis diabeto nevertėtų – jį šiandien galima
suvaldyti ir net išvengti kasdienių insulino injekcijų.

Šaltalankio uogos ir jų
produktai turi stiprių
antisklerotinių, antialerginių
bei antibakterinių savybių
no, kepenų, tulžies latakų), šlapimo organų, sąnarių, odos, endokrininių liaukų ir kai kurias
kitas ligas.
Iš šaltalankio uogų gaminamos ne tik sultys, aliejus, bet ir
pastilės, marmeladas, želė, džemas, vynai, likeriai, įvairūs nealkoholiniai gėrimai, verdamas
kisielius, uogienės ir t. t.

Liaudiški receptai

Įvairių šalių liaudies medicinoje ypač vertinami nesudėtingi,
tačiau gana efektingi šaltalankio
uogų (arba jų sulčių) su natūraliais priedais receptai, skirti tiek
profilaktikai, tiek gydymui.
Angina
1) Sumaišoma stiklinė šaltalankio uogų sulčių su stikline
medaus. Geriama po šaukštą pašildyto mišinio kas 10–15 minučių lėtai nuryjant. Per dieną išgeriama visa stiklinė.
2) Sumaišomi 2 šaukštai šaltalankio uogų sulčių su 2 šaukštais morkų sulčių, stikline šilto pieno ir 1/2 šaukštelio medaus. Mišinys vartojamas po 2–3
šaukštus kas 2–3 valandas.
Pastaba: dėl šios papildomos
gydymo priemonės būtinumo
ir vartojimo būdo būtina pasitarti su gydytoju; šis gydomasis mišinys negali pakeisti gydytojo paskirtų vaistų ir kitokių
priemonių.
Užkimimas
Sumaišomi 2 šaukštai šaltalankio uogų sulčių su 1/2 stiklinės šilto pieno ir 1/2 šaukštelio
medaus. Geriama po stiklinę mišinio 3–4 kartus per dieną nedideliais gurkšniais 10–15 minučių prieš valgį. Kas negali vartoti pieno, jį gali pakeisti tokiu pat
kiekiu pašildyto negazuoto mineralinio vandens (šiuo atveju
neįmaišomas medus).
Persišaldymas
100–200 gramų džiovintų
šaltalankio uogų užplikoma 3
stiklinėmis karšto (bet ne verdančio) vandens, įmaišoma 1/2
šaukštelio medaus, indas uždengiamas. Iki miego likus 1–2
valandoms išgeriama atvėsusio
antpilo po 1–2 stiklines ir šiltai
apsiklojama (taip siekiama gerai
išprakaituoti).
Pastaba: pageidautina medų
įmaišyti po to, kai užpilas atvės
iki 40–470 C temperatūros (dėl
aukštesnės temperatūros medus

praranda daug maistinių ir gydomųjų savybių.
Vitaminų stygius
Šaukštas šaltalankio uogų
užplikomas stikline karšto (bet
ne verdančio) vandens, indas
uždengiamas. Po 30 minučių
antpilas perkošiamas per dvigubą marlę (arba specialų sietelį),
įmaišoma 1/2 šaukštelio medaus
ir geriama po 1/3 stiklinės 3 kartus per dieną prieš valgį.
Mažakraujystė
Litras vandens pakaitinamas
iki užverda (toliau nevirinama),
paskui į jį suberiami gabaliukais supjaustyti 5–6 obuoliai,
indas uždengiamas. Po 2 valandų antpilas nukošiamas per dvigubą marlę (arba specialų sietelį), įpilama dviejų morkų sultys, 1/2 stiklinės šaltalankio uogų sulčių, įmaišoma 1/2 šaukštelio medaus. Visas mišinys išgeriamas per dieną nedidelėmis
porcijomis.
Bendra pastaba: ligoniai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių negali vartoti medaus, gali jo atsisakyti (ši nuoroda tinka
visiems šiame rašinyje pateiktiems receptams).

Šaltalankio uogos
ir jų produktai tinka
ne visiems

Kai sergama ūminėmis skrandžio, žarnyno, kasos, tulžies pūslės, kepenų ligomis, šaltalankio
uogos ir jų produktų geriau nevartoti.
Antai sergant gastritu (skrandžio uždegimas), kai yra padidėjęs skrandžio sulčių rūgštingumas, šaltalankio uogose ir jų sultyse esančios organinės rūgštys
dar labiau susargdina skrandį.
Tas pats pasakytina ir apie
šlapimo organų (inkstų, šlapimo pūslės) akmenligę – minėtos rūgštys padidina šlapimo
rūgštingumą.
Alerginės reakcijos
Kai kuriems žmonėms, vartojantiems šaltalankio uogas ir
jų produktus, galimos (nors pasitaiko gana retai) šios alerginės
reakcijos:
 bendras silpnumas,
 niežtintys odos išbėrimai,
 veido pabrinkimai,
 burnos sausumas,
 bukas skausmas širdies
plote.
Romualdas OGINSKAS

Cukrinis diabetas yra lėtinis, progresuojantis medžiagų
apykaitos sutrikimas, kuriam
būdingas absoliutus arba santykinis kasos hormono insulino trūkumas. Dėl šio sutrikimo
didėja gliukozės kiekis kraujyje.
Dažniausi cukrinio diabeto tipai yra pirmas (I) ir antras (II). I
tipui būdingas absoliutus kasos
negebėjimas gaminti insulino, o
II tipui – progresuojantis insulino trūkumas bei jo pasisavinimo sutrikimas. Kiti šios ligos tipai diagnozuojami rečiau.
J. Vainikonytė-Krištaponė
sako, kad cukrinio diabeto plitimas pasaulyje – taip pat ir Lietuvoje – stebimas vis dažniau.
Pagrindinės priežastys yra populiacijos senėjimas, netinkami
mitybos įpročiai, mažas fizinis
aktyvumas, nutukimas.

Kaip atpažinti, kad sergame
ir kada kreiptis į medikus?

Anot specialistės, I tipo cuk
rinį diabetą, kurį sudaro apie 10
proc. šia liga sergančių pacientų,
aptikti nėra sudėtinga, simptomai išryškėja labai greitai. „Pagrindiniai ligos požymiai – troškulys, gausus šlapinimasis, kūno svorio mažėjimas, padidėjęs
nuovargis, regėjimo sutrikimai.
Šiuo tipu dažniausiai serga liek
ni, jauni iki 40 metų amžiaus
žmonės“, – sako ji.
Sudėtingiau aptikti II tipo
cukrinį diabetą, kuris nustatomas net apie 90 proc. visų sergančiųjų šia patologija: „Simptomai panašūs kaip sergant I tipo
cukriniu diabetu, tik jie nebūna
tokie ryškūs. Be jau išvardintų
ligos požymių, taip pat galimas
galūnių tirpimas, dilgčiojimas,
sausa, niežtinti oda, lytinių organų grybelinė infekcija, blogiau
gyjančios žaizdos. Tiesa, šis ligos
tipas dažniausiai būna tylus, neretai sergantieji jokių simptomų
nejaučia.“ Dėl šios priežasties
20–50 proc. atvejų diagnozė nustatoma išryškėjus cukrinio diabeto komplikacijoms: akių, inkstų, nervų pažeidimams, kraujagyslių ligoms.

Tarp rizikos veiksnių – ir
amžius, ir gyvenimo būdas

Cukrinio diabeto rizikos
veiksniai skiriasi priklausomai
nuo ligos tipo. Pasak gydytojos,
pagrindiniai I tipo cukrinio dia
beto rizikos veiksniai – paveldimumas, imuniteto susilpnėjimas, įvairūs infekciniai procesai. II tipo – vyresnis nei 45 metų amžius, antsvoris, nutukimas,
cukriniu diabetu sergantys artimi giminaičiai – tėvai, broliai,
seserys, vaikai. Rizikos grupėje
taip pat atsiduria moterys, sirgusios nėščiųjų diabetu.
Gydytoja paneigia sklandan-

tį mitą, kad cukrinį diabetą sukelia cukrus. „Neįrodyta, kad
cukrus sukelia cukrinį diabetą.
Tiesa, cukrus gali daryti netiesioginę įtaką šios ligos atsiradimui – angliavandenių perteklius
organizme virsta riebalais, riebalai skatina nutukimą. Labai svarbu, kad profilaktiškai pasitikrintų ir tie pacientai, kurie nevartoja cukraus, ir nuoširdžiai tiki,
kad cukriniu diabetu jie tikrai
neserga“, – tikina ji.
Turintiems cukrinio diabeto
rizikos veiksnių, patartina į šeimos gydytoją kreiptis kartą per
metus. Gydytojas atliks gliukozės tolerancijos mėginį. Jei mėginio rezultatai normalūs, tyrimą
reikėtų pakartoti po 3 metų. Jei
cukrinio diabeto rizikos veiksnių nėra, pasitikrinti reikėtų nuo
45 metų. Esant pakitimų šeimos
gydytojas nukreips pas endokrinologą, kuriam padedant toliau
bus tęsiamas gydymas.
„Labai svarbu neuždelsti ir
laiku atlikti tyrimus, nes savalaikė diagnostika lemia geresnę
ligos kontrolę“, – įspėja J. Vainikonytė-Krištaponė.

Gydymas pasikeitė
neatpažįstamai

Pasak gydytojos, cukrinio
diabeto diagnozė – visam gyvenimui, tačiau kai kuriais atvejais
ligą galima sėkmingai sukontroliuoti. „II tipo atveju išgijimas
būna tuomet, kai cukraus kiekis kraujyje būna normos ribose be vaistų, žmogus taip pakeičia gyvenimo būdą, kad cukrus
normalizuojasi. Jei jis vėl grįžtų
prie senesnio, liga iškart atsinaujintų. Kalbant apie I tipą, vis dažniau galimas išgijimas po kasos
transplantacijos, tačiau labai sudėtinga rasti recipientus“, – sako
specialistė.
Gydytoja tikina, kad cukrinio
diabeto gydymas per pastaruosius 20–30 metų pasikeitė kardinaliai. „Anuomet buvo virinami
stikliniai švirkštai, storos adatos,
leidžiami insulinai, dėl kurių poveikio labai svyruodavo cukraus
kiekis kraujyje ir buvo sunku suvaldyti šią ligą. Dabar gydymas
progresavo, atsirado inovatyvių
vaistų, pavyzdžiui, tabletės, kurias vartojant ir keičiant gyvenimo būdą pacientui nereikia insulino. Tokiu atveju jis gali 10–20
metų vartoti tik tabletes. Patobulėjo ir pats insulinas, cukraus
svyravimai gerokai mažesni“, –
sako J. Vainikonytė-Krištaponė.
Cukrinio diabeto sėkmingą gydymą labiausiai lemia paties paciento pastangos. Įrodyta,
kad šios ligos galima išvengti ar
atitolinti jos pradžią keičiant gyvenimo būdą – mitybą, didinant
fizinį aktyvumą.
„Bičiulystės“ inf.
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Norintiems mokytis ir ieškoti
darbo – daug galimybių
centų jame dalyvavusiųjų pradėtų ieškoti arba susirastų darbo.

Norinčių mokytis tik
daugėja

Ukmergės neįgalieji noriai mokosi anglų kalbos.
(atkelta iš 1 psl.)

Turi visas galimybes ieškoti
darbo

Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ finansuojamo projekto „Karjeros
galimybių plėtra neįgaliesiems“
vadovė Lina Arlauskienė sako, kad susidomėjimas projekto
veiklomis nemažas – buvo planuota, kad jame dalyvaus 152
negalią turintys asmenys, o jau
dabar į įvairias veiklas įtraukti 205 neįgalieji. Itin populiari buvo kompiuterio vartojimo
pagrindų mokymo programa,
taip pat buvo nemažai norinčių išmokti anglų kalbos. Kvalifikacijos pažymėjimus gavo 8
socialinės globos namuose prog
ramos darbuotojai ir 4 apskaitininkai. Pasak L. Arlauskienės,
7 žmonės baigė itin sudėtingą
skaitmeninių technologijų-internetinių tinklapių projektuotojo mokymo programą, kuri
truko 800 valandų. Galima sakyti, kad šią programą baigusieji įgijo specialybę – mokymus
organizavo Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, kuris ruošia įvairių
profesijų žmones. Kaip šiomis
žiniomis projekto dalyviai pasinaudos, priklausys nuo jų pačių.
Dar laukia verslumo ir iniciatyvos mokymai. Be abejo, LND
gali padėti ieškant darbo – projektų dalyvius konsultuoja užimtumo specialistai, psichologas, socialinis darbuotojas, jiems

Klausėte–atsakome
„Bičiulystės“ skaitytojai
domisi, kas yra paliatyvioji
slauga ir kuo ji skiriasi nuo
įprastos slaugos ligoninėje.
Paliatyvioji slauga yra neatsiejama slaugos ir palaikomojo
gydymo dalis. Pasaulinė sveikatos organizacija paliatyviąją pagalbą apibrėžia kaip pagalbą ligoniui, sergančiam įprastomis
gydymo priemonėmis neįveikiama liga. Paliatyvioji pagalba – tai skausmo ir kitų simptomų kontrolė, kančių mažinimas, gyvenimo kokybės gerinimas ligoniams, sergantiems aktyvia, progresuojančia, įsisenėjusia liga, kai pasveikti nesitiki-

Nuo atviruko gamybos iki pardavimo – reklamos organizatoriaus mokymo programoje.

pagelbstima susikurti gyvenimo
aprašymą ir pan.
Vis dėlto L. Arlauskienė neslepia, kad formuojant projekto grupes buvo nemažai sunkumų – negalią turintiems žmonėms dažnai pritrūksta motyvacijos mokytis, ieškoti darbo. Pavyzdžiui, į anglų kalbos kursus
užsirašė 80 žmonių, o juos lankė
vos 25. Kitas pavyzdys – po ilgų
diskusijų, išsamaus žmogaus galimybių vertinimo buvo parinkta
profesija, kuri žmogui tiktų, bet
po dviejų užsiėmimų jis nustojo lankyti mokymus – nusprendė, kad vis dėlto negali mokytis
apskaitos. Ir toks atvejis buvo ne
vienas. Kita tendencija – žmonės
vaikšto iš vienų kursų į kitus, tačiau iki darbo rinkos taip ir nenukeliauja. Pasak L. Arlauskienės, pakeisti įsisenėjusias nuostatas beveik neįmanoma.
Tačiau tie, kurie nori mokytis, įgyti kvalifikaciją, turi visas
galimybes. Ir, beje, keletas projekto dalyvių jau įsidarbino. Projekto tikslas – kad bet 40 pro-

Projektas vykdomas Vilniaus apskrityje, didžioji dalis
mokymų vyksta Vilniuje, Vilniaus technologijų mokymo
centre, tačiau porą kartų per savaitę mokytojai vyksta į Ukmergę. Pasak Ukmergės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkės
Zitos Kviklienės, susidomėjimas
mokymais – didžiulis. Nors buvo kalbama, kad į grupę bus galima įtraukti 10 žmonių, mokytis panoro dvigubai tiek. Ypač
noriai lankomos anglų kalbos
pamokos. Nemažai draugijos
narių vaikų gyvena užsienyje,
todėl jie labai nori išmokti bent
jau kalbos pagrindus, kad nuvažiavę galėtų susikalbėti. Kad
mokytis būtų lengviau, ateityje
mokymų dalyviai bus suskirstyti į 2 grupes: vienoje – turintys
anglų kalbos pradmenis, kitoje – visiškai nieko nemokantys.
Z. Kviklienės teigimu, labai
naudinga ir reklamos organizatoriaus mokymo programa –
draugijos nariai įgyja žinių, kaip
padarytą gaminį apipavidalinti,
patraukliai pristatyti. Mokytoja
parodo ir kaip įkelti jo nuotrauką į kompiuterį ar pan. Šie patarimai – labai naudingi. Ukmergės rajono neįgaliųjų draugijos
pirmininkė neabejoja, kad žmonės tikrai jais pasinaudos.
Z. Kviklienė sako esanti dėkinga, kad mokymai vyksta
Ukmergėje. Žmonėms iš kaimų
atvažiuoti ir į draugiją nelengva,
o juo labiau nuvykti į Vilnių. Žinoma, ten geresnės klasės, yra
visos reikalingos priemonės ir
įranga, tačiau būtų galima nuvežti daugiausiai 9 žmones, be
to, ši išvyka nemažai kainuotų.
Mokymų naudą rodo jų populiarumas: „Jei žmonėms nepatiktų, jei nematytų naudos,
tai ir nesirinktų“, – įsitikinusi
Z. Kviklienė. Ji džiaugiasi mokytojomis, kurios lengvai randa
kalbą su draugijos nariais, yra
kantrios ir nuoširdžios. Tai irgi
labai padeda pritraukti žmones.
Aurelija BABINSKIENĖ
LND archyvo nuotr.

Pagalba ugdantiems
autistiškus vaikus
(atkelta iš 1 psl.)

socialinė pedagogė Austė Černiauskienė: „Norime suteikti tokią pagalbą, kuri būtų tikrai reali, nes teorinių dalykų jau nemažai buvo. Viena yra žinoti,
tarkim, kad reikia struktūruoti
aplinką autistiškiems vaikams.
Tačiau kaip tai padaryti? Į tokius konkrečius pavyzdžius ir
norime atkreipti dėmesį.“ Skyriuje yra nemažai įvairių metodinių priemonių, kurios gali būti labai naudingos, jei pedagogai
ir tėvai žinos, kaip jomis naudotis. Pavyzdžiui, daugeliui gerai
žinoma priemonė „Bendraukime paveikslėliais“ gali būti labai veiksminga, tačiau daugeliui trūksta informacijos, ką su
ja galima nuveikti.
Tėvai skyriuje konsultuojami, kaip gali ugdyti vaiką namuose, savaitgaliais jiems rengiami seminarai. Jau vyko mokymai apie savipagalbą, apie ugdančią aplinką namuose, lapkritį
planuojamas seminaras apie tėvų ir ugdymo įstaigos bendradarbiavimą.
Rengiami kvalifikacijos tobulinimo renginiai švietimo įstaigoms. Skyriuje, be administracijos darbuotojų, dirba socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, logopedė, ergoterapeutas
ir psichologė. Esant poreikiui
jie vyksta į regionus, kur užsiėmimai rengiami atsižvelgiant į
konkrečius ugdymo įstaigų klausimus ir pageidavimus. Vieni nori sužinoti, kaip bendrauti su tėvais, kitiems rūpi švietimo pagalbos sistema mokykloje, treti
kreipiasi dėl konkrečių elgesio
formavimo metodų.

Pradėti reikia nuo požiūrio

„Keliu sau uždavinį pakeisti
visuomenės, pirmiausia pedagogų požiūrį – mes galime organizuoti seminarus, rengti leidinius,
išleisti daugybę lėšų priemonėms pagaminti, patalpoms įsirengti, bet jeigu nebus žmogiško
noro padėti vaikui ir jo šeimai,
visa kita tampa beverčiais dalykais“, – sako G. Šatė.
Jos teigimu, labai svarbu suprasti, jog norint, kad vaikas pasiektų akademinių rezultatų savo lygmeniu, jis turi gerai jaustis,

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus socialinė pedagogė
Austė Černiauskienė.

turi būti patenkinami jo pagrindiniai poreikiai. „Visame pasaulyje labai daug kalbama apie individualų asmens gebėjimą savarankiškai veikti visuomenėje.
Pas mus kol kas pernelyg akcentuojami akademiniai pasiekimai.
Reikia pasverti, kas svarbiau – ar
vaiką išmokyti daugybos lentelės, ar paprašyti pagalbos, kai
reikės, pasirūpinti savimi“, – sako G. Šatė.
Jos teigimu, autistiškas vaikas mokykloje – nemenkas iššūkis. Dirbdama specialiųjų poreikių vaikus ugdančiame vaikų
lopšelyje-darželyje „Čiauškutis“
ji pati ruošdavo skirtingas mokymo medžiagas kiekvienam vaikui: vienas negali spalvinti pieštuku, reiškia, spalvins pirštais,
kitas bijo dažų, vadinasi, naudos flomasterius, trečio pirštukai silpni, norisi stiprinti jų tonusą, todėl piešinį darys iš plastilino ir t.t. „Taip, tam reikia skirti
laiko, reikia daug pastangų, bet
tik taip galime kalbėti apie mokyklą kiekvienam“, – įsitikinusi
G. Šatė. Jos teigimu, kartais paprasti dalykai gali išspręsti daug
problemų – užtenka vaiką klasėje persodinti į pirmą eilę, jam
sudaryti galimybes per pamoką
pajudėti, leisti sėdėti ant gimnastikos kamuolio ir pan.
„Kiekvieną susitikimą pradedame nuo to, kad šie vaikai yra
mūsų visuomenės dalis. Mes jų
negalime pakeisti, galime juos
suprasti ir padėti jiems veikti socialiai priimtinais būdais“, – sako Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus vedėja.
Emilija Stonkutė
Autorės nuotr.

Kuo skiriasi slauga ir palaikomasis gydymas bei paliatyvi slauga
ma. Taip pat į šią pagalbą įeina
psichologinių, socialinių ir dvasinių problemų sprendimas. Šios
pagalbos tikslas – siekti kuo geresnės ligonių ir jų artimųjų gyvenimo kokybės, stengtis sumažinti ligonio socialinę izoliaciją, susijusią su ligos progresavimu, nerimą ir baimę, leisti
žmogui numirti oriai, o jo artimiesiems tuo metu suteikti reikiamą pagalbą.
Reikalingi dokumentai:
siuntimas /išrašas Forma Nr.027/a
(trumpa anamnezė, objektyvūs
duomenys, diagnozė, dėl kurios
ligoniui būtina paliatyvioji pagalba, taikytinas gydymas, atlikti tyrimai, patvirtinantys pa-

liatyviosios pagalbos būtinumą,
siuntimo tikslas, jį išdavusio gydytojo bei kitų gydytojų specialistų pagal medicinines indikacijas išvados dėl paliatyvios pagalbos paslaugų taikymo). Stacionarinės paliatyviosios pagalbos paslaugų išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis neribojant šių paslaugų teikimo trukmės ir nepriklausomai nuo to, ar pacientui jau buvo suteiktos stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos.
Slauga ir palaikomasis gydymas – stacionarinė medicinos pagalba pacientams, kai
aiški ligos diagnozė ir nereika-

lingas specializuotas gydymas.
Ši pagalba teikiama ligoniams,
kurie negali namuose patys apsitarnauti ir neturi artimųjų, galinčių padėti, sergantiems sunkiu
širdies, kvėpavimo nepakankamumu. Šiems ligoniams reikalingas gydymas diuretikais, širdį veikiančiais glikozidais, kitais
medikamentais, kuriuos skiriant
turi būti nuolat stebima ligonio
būklė. Į palaikomojo gydymo sąvoką įeina ligonių gydymas po
ūmių smegenų kraujotakos sutrikimų, kai po gydymo specia
lizuotame skyriuje ligonio būk
lė išlieka sunki ir negalima jo
reabilituoti; šiems ligoniams šalia medikamentinio gydymo ir

slaugos yra skiriamos minimalios reabilitacijos procedūros.
Gydomi ligoniai, patyrę traumas, po radikalaus gydymo, kai
reikalingas dirbtinis maitinimas,
tracheostomos, cistostomos priežiūra; kai ligoniams yra sutrikusios pažintinės funkcijos.
Reikalingi dokumentai:
medicininis dokumentas siuntimas /išrašas Forma Nr.027/a,
asmens tapatybės dokumentas.
Šios paslaugos apmokamos iš
Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto, bet ne ilgiau
kaip už 120 dienų per kalendorinius metus.
Ingrida Pavlovskienė
LND socialinė darbuotoja
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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, spalio 14 d.

09:20 Senis. N-7. 350 s. 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7. 2/9 s.
11:10 Komisaras Reksas. N-7. 42 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. 170 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 Europos futbolo čempionato
atrankos rungtynės. Lietuva – Serbija. 23:45 Komisaras Reksas. N-7. 42 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
Tėčio reikalai. (kart.). 04:00 LRT radijo
žinios. 04:05 Vartotojų kontrolė. (subtitruota, kart.). 05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. N-7. 170 s. (kart.).

Antradienis, spalio 15 d.

09:20 Senis. N-7. 351 s. 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7. 2/10
s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 43 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. 171 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. 6 s. 23:45 Komisaras Reksas. N-7. 43 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. 6 s. (kart.). 05:00 LRT
radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. N-7.
171 s. (kart.).

Trečiadienis, spalio 16 d.

09:20 Senis. N-7. 352 s. 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7.
2/11 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7.
44 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. 172 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. 7
s. 23:45 Komisaras Reksas. N-7. 44 s.
(kart.). 00:30 Bloga mergaitė. 15 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. 7
s. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10
Ponių rojus. N-7. 172 s. (kart.).

Ketvirtadienis, spalio 17 d.

09:20 Senis. N-7. 353 s. 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7. 2/12
s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 45 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. 173
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. 7 s. 24:00 Mūsų gyvūnai. (kart.).
00:30 Bloga mergaitė 16 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. 7 s. (kart.). 05:00
LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus.
N-7. 173 s. (kart.).

Penktadienis, spalio 18 d.

09:20 Senis. N-7. 354 s. 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7. 2/13 s.
11:10 Komisaras Reksas. N-7. 46 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. 174 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 Rokis Balboa.
N-14. 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. 174 s. (kart.).

Šeštadienis, spalio 19 d.

06:05 Daiktų istorijos. (kart.).
07:00 Klausimėlis. 07:25 Lola ant žirnio. 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.
3/3 d. Netikėti išpuoliai. (subtitruota).
12:55 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos gyvūnų draugystės 3. 3/3 d. Šuniška meilė. (subtitruota). 13:50 Džesika Flečer 9. N-7. 9/9, 9/10 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 Euromaxx. 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
Ana Marija muilo operų šalyje. (subtitruota). 00:45 Rokis Balboa. N-14.
(kart.). 02:25 Pasaulio dokumentika.
Keisčiausi pasaulyje 3. 3/3 d. Netikėti išpuoliai. (subtitruota, kart.). 03:10
Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos
gyvūnų draugystės 3. 3/3 d. Šuniška
meilė. (subtitruota, kart.). 03:55 Euromaxx (kart.). 04:25 Džesika Flečer 9.
N-7. 9/, 9/10 s. (kart.).

Sekmadienis, spalio 20 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 Hanso Kristiano Anderseno pasakos. 2 s. Princesė ant žirnio. 10:00 Gustavo enciklopedija. (subtitruota). 10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mūsų
gyvūnai. 12:00 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Žemė žvelgiant iš kosmoso.
4 s. (subtitruota). 12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Gyvūnų dinastijos.
4 d. (subtitruota). 13:45 Puaro. N-7. 1/3,
1/4 s. 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 17,
18 s. (su garsiniu vaizdavimu). 22:30
Prancūziška porelė. N-14. 00:05 Radijo dienos. N-14. (subtitruota). 01:30 Pasaulio dokumentika. Žemė žvelgiant
iš kosmoso. 4 s. (subtitruota, kart.).
02:25 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų dinastijos. 4 d. (subtitruota, kart.).
03:15 Tėčio reikalai. (kart.). 03:45 Šventadienio mintys. (kart.). 04:15 Puaro.
N-7. 1/3, 1/4 s. (kart.).

TV3
Pirmadienis, spalio 14 d.

02:05. Palikti Aliaskoje (kart.).
03:55. Siuntėjas. 06:10. Televitrina

3. 06:25. Transformeriai. Maskuotės
meistrai 3, 6. 06:55. Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą 1, 131. 07:25. Kempiniukas Plačiakelnis 11, 221. 07:55.
Svajonių sodai (kart.) 4. 08:55. Meilės sūkuryje 3162. 10:00. Meilės simfonija 1, 48. 11:00. Meilės simfonija
1, 49. 12:00. Svotai 1. 13:00. Pažadėtoji 7, 2127. 13:30. Pažadėtoji 7, 2128.
14:00. Pažadėtoji 7, 2129. 14:30. Pažadėtoji 7, 2130. 15:30. Simpsonai 27, 1.
16:00. TV3 žinios 204. 16:25. TV3 orai
204. 16:30. TV Pagalba 14, 31. 18:30.
TV3 žinios 287. 19:22. TV3 sportas
1. 19:27. TV3 orai 287. 19:30. Namas
2, 7. 20:30. Moterys meluoja geriau
12, 19. 21:00. TV3 vakaro žinios 163.
21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai
163. 22:00. Kobra 11 23, 7. 23:00. Blogasis samarietis.

Antradienis, spalio 15 d.

01:15. X mutantai 2, 4. 02:05.
Rouzvudas 2, 8. 02:55. Amerikiečiai 4, 7. 03:45. Kobra 11 (kart.) 23, 7.
04:35. Paskutinis žmogus Žemėje 4,
12. 05:05. Svotai (kart.) 1. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Transformeriai. Maskuotės meistrai 4, 401. 06:55. Čipas ir
Deilas skuba į pagalbą 1, 132. 07:25.
Kempiniukas Plačiakelnis 11, 222.
07:55. Namas (kart.) 2, 7. 08:55. Meilės sūkuryje 3163. 10:00. Meilės simfonija 1, 50. 11:00. Meilės simfonija 1,
51. 12:00. Svotai 2. 13:00. Pažadėtoji 7,
2131. 13:30. Pažadėtoji 7, 2132. 14:00.
Pažadėtoji 7, 2133. 14:30. Pažadėtoji
7, 2134. 15:00. Simpsonai 27, 2. 15:30.
Simpsonai 27, 3. 16:00. TV3 žinios 205.
16:25. TV3 orai 205. 16:30. TV Pagalba 14, 32. 18:30. TV3 žinios 288. 19:22.
TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 288.
19:30. Prieš srovę 19, 7. 20:30. Moterys meluoja geriau 12, 20. 21:00. TV3
vakaro žinios 164. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai 164. 22:00. Atkeršyti bet kokia kaina. 23:55. Rezidentas 1, 11.

Trečiadienis, spalio 16 d.

00:55. X mutantai 2, 5. 01:50.
Rouzvudas 2, 9. 02:40. Amerikiečiai
4, 8. 03:35. Rezidentas (kart.) 1, 11.
04:25. Paskutinis žmogus Žemėje 4,
13. 04:50. Paskutinis žmogus Žemėje 4, 14. 05:15. Svotai (kart.) 2. 06:10.
Televitrina 3. 06:25. Transformeriai.
Maskuotės meistrai 4, 402. 06:55. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1, 133.
07:25. Kempiniukas Plačiakelnis 11,
223. 07:55. Prieš srovę (kart.) 19, 7.
08:55. Meilės sūkuryje 3164. 10:00.
Meilės simfonija 1, 52. 11:00. Meilės
simfonija 1, 53. 12:00. Svotai 3. 13:00.
Pažadėtoji 7, 2135. 13:30. Pažadėtoji 7,
2136. 14:00. Pažadėtoji 7, 2137. 14:30.
Pažadėtoji 7, 2138. 15:00. Simpsonai
27, 4. 15:30. Simpsonai 27, 5. 16:00.
TV3 žinios 206. 16:25. TV3 orai 206.
16:30. TV Pagalba 14, 33. 18:30. TV3
žinios 289. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27.
TV3 orai 289. 19:30. Gero vakaro šou
6, 7. 20:30. Moterys meluoja geriau
12, 21. 21:00. TV3 vakaro žinios 165.
21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai
165. 22:00. Pasiutę šunys. 22:25. Vikinglotto 42.

Ketvirtadienis, spalio 17 d.

00:00. Rezidentas 1, 12. 01:00.
X mutantai 2, 6. 01:50. Rouzvudas 2,
10. 02:40. Amerikiečiai 4, 9. 03:30. Rezidentas (kart.) 1, 12. 04:20. Paskutinis
žmogus Žemėje 4, 15. 04:50. Paskutinis žmogus Žemėje 4, 16. 05:10. Svotai (kart.) 3. 06:10. Televitrina 3. 06:25.
Transformeriai. Maskuotės meistrai 4,
403. 06:55. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1, 134. 07:25. Kempiniukas Plačiakelnis 11, 224. 07:55. Gero vakaro
šou (kart.) 6, 7. 08:55. Meilės sūkuryje 3165. 10:00. Meilės simfonija 1, 54.
11:00. Meilės simfonija 1, 55. 12:00.
Svotai 4. 13:00. Pažadėtoji 7, 2139.
13:30. Pažadėtoji 7, 2140. 14:00. Pažadėtoji 7, 2141. 14:30. Pažadėtoji 7,
2142. 15:00. Simpsonai 27, 6. 15:30.
Simpsonai 27, 7. 16:00. TV3 žinios 207.
16:25. TV3 orai 207. 16:30. TV Pagalba 14, 34. 18:30. TV3 žinios 290. 19:22.
TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 290.
19:30. Farai 13, 7. 20:30. Moterys meluoja geriau 12, 22. 21:00. TV3 vakaro
žinios 166. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57.
TV3 orai 166. 22:00. Jūrų pėstininkas.
Užnugaris. 23:45. Rezidentas 1, 13.

Penktadienis, spalio 18 d.

00:45. X mutantai 2, 7. 01:35.
Rouzvudas 2, 11. 02:25. Amerikiečiai
4, 10. 03:20. Rezidentas (kart.) 1, 13.
04:10. Paskutinis žmogus Žemėje 4,
17. 04:35. Paskutinis žmogus Žemėje 4, 18. 05:05. Svotai (kart.) 4. 06:10.
Televitrina 3. 06:25. Transformeriai.
Maskuotės meistrai 4, 404. 06:55. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1, 135.
07:25. Kempiniukas Plačiakelnis 11,
225. 07:55. Farai (kart.) 13, 7. 08:55. Legendinės legendos 1, 6. 10:00. Meilės
simfonija 1, 56. 11:00. Meilės simfonija 1, 57. 12:00. Svotai 5. 13:00. Pažadėtoji 7, 2143. 13:30. Pažadėtoji 7, 2144.
14:00. Pažadėtoji 7, 2145. 14:30. Pažadėtoji 7, 2146. 15:00. Simpsonai 27, 8.

15:30. Simpsonai 27, 9. 16:00. TV3 žinios 208. 16:25. TV3 orai 208. 16:30.
TV Pagalba 14, 35. 17:55. Namų idėja su IKEA 2, 7. 18:30. TV3 žinios 291.
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai
291. 19:30. Karališka drąsa (Brave,
2012, JAV). 21:15. Galingieji reindžeriai. 23:50. Kodėl būtent jis?

Šeštadienis, spalio 19 d.

01:55. Pasiutę šunys (kart.). 03:35.
Pabėgimas į Galvestoną (kart.). 05:05.
Svotai (kart.) 5. 06:15. Televitrina 3.
06:30. Elena iš Avaloro (kart.) 1, 25.
07:00. Vėžliukai nindzės 1, 4. 07:30.
Aladinas 1, 130. 08:00. Elena iš Avaloro 1, 26. 08:30. Virtuvės istorijos 10,
7. 09:00. Gardu Gardu 8, 7. 10:00. Būk
sveikas! 2, 7. 10:30. Penkių žvaigždučių būstas 7, 7. 11:00. Misija: dirbame
sau 3, 5. 11:30. Normas, lokys iš Šiaurės. 13:15. Nemirtingųjų kronikos.
Nuostabūs sutvėrimai. 15:45. Ekstrasensai. Stipriausių mūšis 5. 17:25.
Aplink Lietuvą. Žmonės 1, 7. 18:30.
TV3 žinios 292. 19:17. TV3 sportas 1.
19:22. TV3 orai 292. 19:25. Eurojackpot 42. 19:30. Turtuolis vargšas 2, 7.
21:00. Lenktynininkė ir gangsteris.
23:30. Auklė nakčiai.

Sekmadienis, spalio 20 d.

01:15. Jūrų pėstininkas. Užnugaris (kart.). 02:45. Atkeršyti bet kokia
kaina (kart.). 04:25. X mutantai 2, 7.
05:45. Televitrina 3. 06:00. Sveikatos
medis 6, 6. 07:00. Vėžliukai nindzės 1,
5. 07:30. Aladinas 1, 131. 08:00. Ančiukų istorijos 1, 1. 08:30. Svajonių ūkis
6, 5. 09:00. La Maistas 1, 7. 10:00. Pasaulis pagal moteris 8, 7. 11:00. Svajonių sodai 5. 12:00. Ričis Didysis. 13:45.
Princesė nuotaka. 15:45. Karštos galvos. 17:30. Visi mes žmonės 3, 7. 18:30.
TV3 žinios 293. 19:22. TV3 sportas 1.
19:27. TV3 orai 293. 19:30. X Faktorius
7, 7. 22:00. Nužudyk mane tris kartus.
23:50. Galingieji reindžeriai (kart.).

LNK
Pirmadienis, spalio 14 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (1125). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (1126). N-7. 07:05 „Mano
gyvenimo šviesa“ (1127). N-7. 07:35
„Tomo ir Džerio šou“ (4). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (25). N-7.
09:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“
(26). N-7. 09:55 „Rozenheimo policija“ (17). N-7. 10:55 „Supermamos“ (2).
N-7. 11:30 „Rimti reikalai 2“ (22). N-7.
12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“
(55). N-7. 13:00 „Paskolinta meilė“ (62).
14:00 „Našlaitės“ (94). N-7. 15:00 „Svajoklė“ (94). 16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:30 VIDO VIDeO. 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“ (25). N-7. 21:30 Žinios. 22:20
Sportas. 22:27 Orai. 22:28 Telefoninė
loterija 1634. 22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Hakeris. N-14. 00:10
„Begėdis“ (5). S. 01:15 5-oji banga
(kart.). N-14.

Antradienis, spalio 15 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (1128). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (1129). N-7. 07:05 „Mano
gyvenimo šviesa“ (1130). N-7. 07:35
„Tomo ir Džerio šou“ (5). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (27). N-7.
09:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“
(28). N-7. 09:55 „Rozenheimo policija“ (18). N-7. 10:55 „Supermamos“ (3).
N-7. 11:30 „Rimti reikalai 2“ (23). N-7.
12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“
(56). N-7. 13:00 „Paskolinta meilė“ (63).
14:00 „Našlaitės“ (95). N-7. 15:00 „Svajoklė“ (95). 16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:30 VIDO VIDeO. N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30
KK2. N-7. 20:00 „Galiu rytoj“ (13). N-7.
20:30 „Galiu rytoj“ (14). N-7. 21:00
„Rimti reikalai 2“ (26). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30
VAKARO SEANSAS Naktis su uošviu.
N-14. 00:15 „Begėdis“ (6). S. 01:25 Hakeris (kart.). N-14.

Trečiadienis, spalio 16 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (1131). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (1132). N-7. 07:05 „Mano
gyvenimo šviesa“ (1133). N-7. 07:35
„Tomo ir Džerio šou“ (6). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (29). N-7.
09:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“
(30). N-7. 09:55 „Rozenheimo policija“ (19). N-7. 10:55 „Supermamos“ (4).
N-7. 11:30 „Rimti reikalai 2“ (24). N-7.
12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“
(57). N-7. 13:00 „Paskolinta meilė“
(64). 14:00 „Našlaitės“ (96). N-7. 15:00
„Svajoklė“ (96). 16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:30 VIDO VIDeO. 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“ (27).
N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Susi-

šaudymas. N-14. 00:15 „Begėdis“ (7).
S. 01:20 Naktis su uošviu (kart.). N-14.

Ketvirtadienis, spalio 17 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (1134). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (1135). N-7. 07:05 „Mano
gyvenimo šviesa“ (1136). N-7. 07:35
„Tomo ir Džerio šou“ (7). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (31). N-7.
09:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“
(32). N-7. 09:55 „Rozenheimo policija“ (20). N-7. 10:55 „Supermamos“ (5).
N-7. 11:30 „Rimti reikalai 2“ (25). N-7.
12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“
(58). N-7. 13:00 „Paskolinta meilė“ (65).
14:00 „Našlaitės“ (97). N-7. 15:00 „Svajoklė“ (97). 16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:30 VIDO VIDeO. 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“ (28). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30
VAKARO SEANSAS Kolibrio efektas.
N-14. 00:30 „Begėdis“ (8). S. 01:35 Susišaudymas (kart.). N-14. 03:00 Alchemija. VDU karta. 03:30 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas
„Menininkų portretai“.

Penktadienis, spalio 18 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (1137). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (1138). N-7. 07:05 „Mano
gyvenimo šviesa“ (1139). N-7. 07:35
„Tomo ir Džerio šou“ (8). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (33). N-7.
09:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“
(34). N-7. 09:55 „Rozenheimo policija“ (21). N-7. 10:55 „Supermamos“ (6).
N-7. 11:30 „Rimti reikalai 2“ (26). N-7.
12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“
(59). N-7. 13:00 „Paskolinta meilė“
(66). 14:00 „Našlaitės“ (98). N-7. 15:00
„Svajoklė“ (98). 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 Pabėgimo planas. N-14. 23:15
Nuo sutemų iki aušros. N-14. 01:20
Laivas vaiduoklis. N-14. 02:55 Pažinimo klubas (kart.). 03:20 Kolibrio efektas (kart.). N-14.

Šeštadienis, spalio 19 d.

06:40 „Tomo ir Džerio šou“ (7)
(kart.). 07:05 „Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai“ (37). 07:20 „Broliai
meškinai. Nuotykių ieškotojai“ (38).
07:35 „Šaunusis Skūbis-Dū“ (1). 08:05
„Berniukas Blogiukas“ (6). 08:30 Pažinimo klubas. 09:00 „Ogis ir tarakonai“ (27). 09:10 „Ogis ir tarakonai“ (28).
09:20 KINO PUSRYČIAI Kung Fu Panda. 11:05 Denis - grėsmė visuomenei.
13:00 Aš - šnipas. N-7. 14:55 Sachara.
N-7. 17:25 Kelionių panorama. 17:55
Gyvūnų pasaulis. N-7. 18:30 Žinios.
19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 SUPERKINAS. PREMJERA Lino. Nuotykiai katino kailyje. 21:15 PREMJERA
Kvailių nėra. N-14. 23:30 PREMJERA
Metas veikti. S. 01:10 Pabėgimo planas (kart.). N-14.

Sekmadienis, spalio 20 d.

06:50 „Tomo ir Džerio šou“ (8)
(kart.). 07:15 „Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai“ (39). 07:30 „Broliai
meškinai. Nuotykių ieškotojai“ (40).
07:45 „Šaunusis Skūbis-Dū“ (2). 08:15
„Berniukas Blogiukas“ (7). 08:40 KINO PUSRYČIAI Varlių karalystė. 10:30
Dviese mes jėga. 12:30 Ne anyta, o
monstras. N-7. 14:30 Šeimos ryšiai.
N-7. 16:20 Sveikatos namai. N-7. 17:20
Teleloto. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas.
19:27 Orai. 19:30 Šokio revoliucija.
21:40 Stebuklas virš Hadsono. N-7.
23:35 15 šlovės minučių. N-14. 01:55
Kvailių nėra (kart.). N-14.

BTV
Pirmadienis, spalio 14 d.

(16) (kart.). N-7. 11:25 „Mirtinas ginklas“ (20) (kart.). N-7. 12:25 „Visa menanti“ (19). N-7. 13:25 „Mano virtuvė
geriausia“ (21). 14:50 „Stoties policija“
(18). N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“
(37). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (1). N-7. 19:30 „Mirtinas ginklas“ (21). N-7. 20:30 Laba diena. N-7.
21:00 Kitos 48 valandos. N-14. 22:55
Ištroškę greičio (kart.). N-14. 01:20
„Visa menanti“ (18) (kart.). N-7. 02:05
„Detektyvų istorijos“ (8). N-7.

Trečiadienis, spalio 16 d.

06:15 „Mirtinas ginklas“ (21)
(kart.). N-7. 07:10 „Mano virtuvė geriausia“ (21) (kart.). 08:30 „Stoties policija“ (18) (kart.). N-7. 09:30 „Teisingumo agentai“ (37) (kart.). N-7. 10:30
„Kobra 11“ (1) (kart.). N-7. 12:30 „Visa
menanti“ (20). N-7. 13:30 „Mano virtuvė geriausia“ (22). 14:50 „Stoties
policija“ (19). N-7. 15:55 „Teisingumo
agentai“ (38). N-7. 17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“ (2). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (12). N-7. 19:30 „Mirtinas ginklas“ (22). N-7. 20:30 Laba diena. N-7.
21:00 Jaguaro kerštas. N-14. 22:55 Kitos 48 valandos (kart.). N-14. 00:50
„Visa menanti“ (19) (kart.). N-7. 01:40
„Detektyvų istorijos“ (1). N-7.

Ketvirtadienis, spalio 17 d.

06:15 „Mentalistas“ (12) (kart.).
N-7. 07:10 „Mano virtuvė geriausia“
(22) (kart.). 08:30 „Stoties policija“ (19)
(kart.). N-7. 09:30 „Teisingumo agentai“ (38) (kart.). N-7. 10:30 „Kobra 11“
(2) (kart.). N-7. 11:30 „Mirtinas ginklas“
(22) (kart.). N-7. 12:30 „Visa menanti“
(21). N-7. 13:30 „Mano virtuvė geriausia“ (23). 14:50 „Stoties policija“ (20).
N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ (39).
N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra
11“ (3). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (13).
N-7. 19:30 „PREMJERA Privatus detektyvas Magnumas“ (1). N-7. 20:30
Laba diena. N-7. 21:00 Vienišas vilkas
Makveidas. N-14. 23:15 Jaguaro kerštas (kart.). N-14. 01:05 „Visa menanti“
(20) (kart.). N-7. 01:55 „Detektyvų istorijos“ (2). N-7.

Penktadienis, spalio 18 d.

06:10 „Mentalistas“ (13) (kart.).
N-7. 07:05 „Mano virtuvė geriausia“
(23) (kart.). 08:20 „Stoties policija“ (20)
(kart.). N-7. 09:20 „Teisingumo agentai“ (39) (kart.). N-7. 10:20 „Kobra 11“
(3) (kart.). N-7. 11:20 „Privatus detektyvas Magnumas“ (1) (kart.). N-7. 12:20
„Visa menanti“ (22). N-7. 13:20 „Mano
virtuvė geriausia“ (24). 14:50 „Stoties
policija“ (21). N-7. 15:55 „Teisingumo
agentai“ (40). N-7. 17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“ (4). N-7. 18:30 „CSI.
Majamis“ (1). N-7. 19:30 „Amerikietiškos imtynės“ (40) (Wrestling - RAW).
N-7. 20:30 „Amerikietiškos imtynės“
(40) (Wrestling - SmackDown). N-7.
21:30 Žudikai. N-14. 00:15 Vienišas
vilkas Makveidas (kart.). N-14. 02:15
„Visa menanti“ (21) (kart.). N-7. 02:55
„Detektyvų istorijos“ (3). N-7.

Šeštadienis, spalio 19 d.

06:30 Laba diena (kart.). N-7.
07:00 Laba diena (kart.). N-7. 07:30
„Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (36) (kart.). N-7. 08:30 Laba
diena (kart.). N-7. 09:00 Sveikatos
kodas. 09:30 Sveikatos kodas televitrina. 10:05 „Apvalioji planeta“ (9).
10:40 Neramūs metai. 11:55 „Ekstremalūs išbandymai“ (6). N-7. 12:25 „Būk
ekstremalas“ (33). N-7. 12:55 „Džeimio
ir Džimio kulinarinės dvikovos“ (1).
14:00 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“ (4). N-7. 15:00 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“
(37). N-7. 16:00 „Nusikaltimų miestas“ (2). N-7. 16:30 Laisvės karžygiai.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Nevėžis - Neptūnas. 19:30 Muzikinė kaukė. 22:05 MANO HEROJUS Atminimo
diena. N-14. 00:20 AŠTRUS KINAS Šėtonas manyje. S.

Sekmadienis, spalio 20 d.

06:10 „Mentalistas“ (10) (kart.).
N-7. 07:05 „Mano virtuvė geriausia“
(19) (kart.). 08:20 „Kijevo operatyvinė
grupė“ (32) (kart.). N-7. 09:20 „Teisingumo agentai“ (35) (kart.). N-7. 10:20
„Kobra 11“ (15) (kart.). N-7. 11:20 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“ (3) (kart.). N-7. 12:20 „Visa menanti“ (18). N-7. 13:20 „Mano virtuvė
geriausia“ (20). 14:50 „Stoties policija“ (17). N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ (36). N-7. 17:00 Info diena. 17:30
„Kobra 11“ (16). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (11). N-7. 19:30 „Mirtinas ginklas“
(20). N-7. 20:30 Laba diena. N-7. 21:00
Ištroškę greičio. N-14. 23:35 2 ginklai
(kart.). N-14. 01:30 „Juodasis sąrašas“
(18) (kart.). N-7. 02:15 „Gyvi numirėliai“
(1) (kart.). N-14. 03:15 „Visa menanti“
(17) (kart.). N-7. 04:00 „Detektyvų istorijos“ (7). N-7.

06:30 Baltijos galiūnų čempionatas. Radviliškis (kart.). 07:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“
(37) (kart.). N-7. 08:30 Tauro ragas.
N-7. 09:00 Baltijos galiūnų komandinis čempionatas. Žagarė. 10:05 „Apvalioji planeta“ (10). 10:40 Greičiausias paukštis pasaulyje. 11:55 „Ekstremalūs išbandymai“ (7). N-7. 12:25
„Būk ekstremalas“ (34). N-7. 12:55
„Džeimio ir Džimio kulinarinės dvikovos“ (2). 14:00 „Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai“ (5). N-7. 15:00
„Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (38). N-7. 16:00 „Nusikaltimų
miestas“ (3). N-7. 16:30 Laisvės karžygiai. 17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
Rytas - Žalgiris. 19:30 „Tiltas“ (11). N-7.
20:30 „Tiltas“ (12). N-7. 21:35 „Juodasis
sąrašas“ (19). N-7. 22:30 „Gyvi numirėliai“ (2). N-14. 23:30 Žudikai (kart.).
N-14. 01:50 Šėtonas manyje (kart.). S.

06:05 „Mentalistas“ (11) (kart.).
N-7. 07:00 „Mano virtuvė geriausia“
(20) (kart.). 08:25 „Stoties policija“ (17)
(kart.). N-7. 09:25 „Teisingumo agentai“ (36) (kart.). N-7. 10:25 „Kobra 11“

Redakcija primena,
kad verta sekti TV stočių
skelbimus, nes programose
gali būti pakeitimų.

Antradienis, spalio 15 d.
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Neįgalieji
pasaulyje
Ne be reikalo sakoma, kad
visi mes atėjome iš vaikystės.
Volkeris Vestermanas, būdamas mažas, mėgo padėti
mamai virtuvėje, labai domėjosi, kaip tėvas rašo scenarijus ir montuoja filmus.
Užaugęs jis tapo kulinarinės laidos vedėju, rašo knygas apie maisto gaminimą,
kuria kelionių reportažus, iš
kiekvienos išvykos parsiveža
krūvą skanių receptų. Galiausiai tapo visai nesvarbu,
kad jis gimė su vadinamaisiais stikliniais kaulais. Osteogenesis imperfekta jo nesustabdė.
Virtuvė kaip pasaulio
centras

Volkeris nuo mažens juda
neįgaliojo vežimėliu, gal ir dėl
to jauki bei patogi virtuvės teritorija tapo svarbiausia jo gyvenimo zona. Čia jis priima svečius, bendrauja, ginčijasi, kviečia kartu gaminti vieną ar kitą
patiekalą, prašo papasakoti savo gyvenimo istoriją, pasidalyti
svajonėmis. Nors Volkerio svečiai dažniausiai, kaip ir jis pats,
yra negalią turintys žmonės, tačiau neįgalumas šiuo atveju neturi jokios reikšmės. Visi čia gerai jaučiasi, mėgaujasi sklindančiais nuostabiais kvapais, ragauja, juokauja.
„Svarbu yra tik mūsų bend
ras patyrimas ir mėgavimasis
skaniais valgiais, – teigia Volkeris. – Mes jaučiame meilę maisto gaminimui ir vienas kitam.
Labai džiaugiuosi, kad susitikę
išgyvename daug puikių emocijų. Virtuvė – tiesiog ideali vieta
įtraukčiai. Man nesvarbu, kokie
mano svečiai – jauni, seni, stori,
liekni, maži, dideli, vairuotojai
ar dviratininkai. Mes praleidžiame kelias linksmas ir malonias
valandas kartu, mūsų (tikiuosi,
ir žiūrovų) sielos sušyla.“

Keliaujantys paukščiai

Volkeris įkvėpimo knygoms
ir TV laidoms semiasi kelionėse.
Jo žmona Iris – taip pat iš žmonių su „stiklo kaulais“ bendrijos. Tad galima įsivaizduoti: abu

Įtrauktis – per skrandį...

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Klaipėdoje – treniruotės negalią
turintiems vaikams
Naujienų portalas www.atviraklaipeda.lt rašo apie tai, kad nuo
šio rugsėjo Klaipėdos biudžetinėse sporto įstaigose treniruotes
lanko ir neįgalūs vaikai.

Virtuvė – tiesiog ideali vieta įtraukčiai.

neišlipa iš savo vežimėlių. Kaip
ši pora keliauja?
Nieko nėra neįmanomo. Kuo
daugiau Volkeris ir Iris keliauja, tuo labiau tiki šia tiesa. Aistrą kelionėms pirmiausia išbandė artimoje aplinkoje – aplankė Bodeno ežerą, kaimyninę
Daniją. Įsidrąsinę patraukė per
pasaulį. 11 valandų skrido iš
Frankfurto į Bankoką, tuomet
persikėlė į Vietnamą, Malaiziją, Singapūrą, vėl pasuko atgal į
Bankoką... Be abejo, tokiai kelionei ilgai ruošėsi, bendravo
su avialinijų ir laivų kompanijomis. Rado tokių, kurios garantavo tinkamą neįgaliųjų aptarnavimą.
Taip ir buvo. Tačiau juod
viem vis tiek tekdavo kartais atsiskirti nuo grupės, nes laivuose rasdavo aukščiausios klasės
aptarnavimą, o štai autobusai,
kuriais vykdavo įvairiais vietiniais maršrutais lankyti svarbių objektų, buvo nepritaikyti žmonėms su negalia. Ne bėda! Kiekviename uoste turistų laukė šimtai taksi automobilių. Su taksi porelė pamatydavo
dar daugiau, nei autobusu vykę
bendrakeleiviai.
Be abejo, taksi vairuotojus
ištikdavo šokas pamačius, ką
jiems teks vežti. Volkeris, kaip
visuomet, su humoru pašnekėdavo, nuramindavo, pralinksmindavo. Po poros minučių vežimėliai atsirasdavo bagažinėje,
keleivius sunešdavo į saloną –
ir pirmyn.

Volkeris ir jo žmona Iris įkvėpimo knygoms ir TV laidoms semiasi kelionėse.

„Pasitikime vairuotojais ir
jie tai jaučia, – aiškina Volkeris. – Net jei yra patys tikriausi
apgavikai, mūsų negalia ir drąsa juos nuginkluodavo. Nė karto
nenusivylėme. Vairuotojams dar
neteko sutikti tokios neįgaliųjų poros, susiruošusios keliauti
po pasaulį. Visai nebrangiai vežiojo mus po turgus, šventyk
las, rodė gražiausius paminklus.
Mus vadino pačiais įvairiausias
žodžiais! Net – keliaujančiais
paukščiais su ratukais.“
Laive turistai irgi nepasitikėdami žvelgė į egzotišką porą. Tačiau jau per pirmą bendrą
vakarienę Volkeris ir Iris parodė ką sugeba – kalba angliškai,
šoka, išgeria kokteilių, netruko
susirasti būrį draugų.

Kuo paprastesniais žodžiais

Kur bekeliautų Volkeris,
svarbiausios jo gyvenimo akimirkos – virtuvėje. Čia jis sutinka savo svečius, mielus ir originalius, pasiruošusius staigmenoms, mėgstančius pajuokauti.
Štai kabarete dirbantis Martinas
Fromas, gimęs su viena ranka,
vis pateikia tokių patarimų, kad
nesuprasi – juokauja ar rimtai.
Kompiuterių specialistas Hansas, aklas nuo vaikystės, ragauja vynus ir tiksliai atspėja jų pavadinimus. Beje, Volkeris mėgsta siūlyti svečiams aklai ragauti
patiekalus ir produktus, o kartais surengia keistų konkursų,
pavyzdžiui, kas greičiau viena
ranka supjaustys duoną.
Be abejo, Volkerio kūrybiškumą ir bendravimo lengvumą
didžia dalimi lemia jo kelionės,
kur jis įgyja patirties, kaip bendrauti su įvairiais žmonėmis ir
paimti iš jų visa, ką jie turi geriausio. Kiekvienoje aplankytoje šalyje jis tarsi sugėrė patirtus
skonius ir kvapus, išragavo viską, ką galėjo. Atsivežtus receptus pritaikė neįgaliesiems, naudojo kuo paprastesnius produktus, rinkosi lengviausiai padaromus ir naudingus patiekalus.
Visa tai aprašė kuo paprastesniais žodžiais, kad suprastų ir
ne patys gudriausi, viską sudėjo į knygą.
Anot Volkerio, pasaulis būtų
nuostabus, jei visi ginčytųsi tik
dėl to, kaip pjaustyti svogūnus –
žiedais ar pusžiedžiais.
Pagal užsienio spaudą parengė
Brigita Balikienė

Iš viso biudžetinės sporto mokyk
los ir centrai šiemet sulaukė 59
vaikų su įvairiomis negaliomis –
psichikos, klausos, judėjimo.
12 vaikų „Gintaro“ sporto
centre lanko plaukimo treniruotes, „Viesulo“ sporto centre 11
vaikų lanko sportinės ir meninės
gimnastikos užsiėmimus bei dar
8 – badmintono treniruotes. Vlado Knašiaus krepšinio mokykloje
krepšinio paslapčių mokosi 8 vaikai, Klaipėdos lengvosios atletikos mokykloje treniruojasi 10, o
Klaipėdos „Medeinės“ mokykloje vyksta Klaipėdos futbolo mokyklos treniruotės, kurias lanko
taip pat 10 negalią turinčių vaikų.

„Nusprendėme nelaukti, kol
neįgalieji ateis pas mus, o patys
ėjome ir kvietėme juos išbandyti sporto šakas. Tai pasiteisino. Šiandien matome puikius šio
proceso rezultatus – visose Klaipėdos miesto biudžetinėse sporto įstaigose turime po vieną, dvi
ar net tris vaikų grupes. Tikimės,
kad tokių sporto grupių populiarumas didės, kitais mokslo metais jų atsiras dar daugiau visose
Klaipėdos miesto biudžetinėse
įstaigose ir bus patenkintas visų
ypatingų vaikų poreikis sportuoti bei būti fiziškai aktyviems“, –
sako Sporto ir kūno kultūros
skyriaus vedėja Rasa Rumšienė.

Ar Utenoje reikia socialinio taksi?
Daiva Čepėnienė naujienų portale www.utenoszinios.lt rašo apie
Utenos rajono neįgaliųjų draugijoje vykusią apskritojo stalo diskusiją, kurioje buvo diskutuojama: socialinis taksi Utenoje būtinybė ar prabanga?
Diskusijoje dalyvavo Utenos rajono savivaldybės atstovai, savivaldybės tarybos komitetų pirmininkai, socialinių tarnybų
atstovai, neįgaliųjų organizacijų nariai, socialinio taksi veik
lą pristatė šio projekto kuratorė Solveiga Ratkevičiūtė. Buvo išsakyta įvairių nuomonių.
Vieni džiaugėsi galimybe turėti
socialinį taksi, teikiantį paslaugas, kokių iki šiol mieste nebuvo, kiti buvo nusiteikę priešiškai.
Socialiniam taksi finansuoti lėšos gaunamos iš socialinės
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektų. Prie finansavimo 40 procentų prisideda savivaldybė, kurios teritorijoje numatoma teikti paslaugas. Išsakytos nuomonės leidžia manyti,
kad negalią turintys uteniškiai,
ypač žiemos metu, savo judėjimą priversti apriboti iki minimumo dėl slidžių kelio dangų,
padidėjusios rizikos patirti traumas, dėl nepatogumo naudojantis viešuoju transportu. Utenos

krašto žmonių su negalia sąjungos pirmininkė Nijolė Gaivenienė išreiškė nuogąstavimą,
kad savivaldybei remiant socialinio taksi projektą gali būti sumažintas ar nutrauktas finansavimas kitose neįgaliųjų paramos srityse. „Utenos neįgaliųjų draugija turi autobusiuką,
kuris negalią turinčius žmones
nuveža į gydymo įstaigas, ekskursijas ar pan. Todėl socialinio
taksi mums nereikia“, – teigė
N. Gaivenienė. Uteniškė Janė
Pečiūraitė, turinti vidutinio lygio negalią, įsitikinusi, kad socialinis taksi Utenoje būtų reikalingas ir paklausus. „Aš išsikvietusi socialinį taksi galėčiau
nuvažiuoti kad ir į turgų, apsipirkti. Asmeninio asistento paslauga taip pat didelis privalumas. Būtų kas man galėtų panešti pirkinius. Kartais galėčiau
sau leisti nuvažiuoti į koncertą,
juk socialinis taksi paimtų nuo
namų durų ir parvežtų iki namų“, – sakė moteris.

Žinomi žmonės neįgaliųjų
vežimėliuose žaidė krepšinį
Žurnale „Žmonės“ galima paskaityti straipsnį, kuriame rašoma
apie Lietuvos įžymybių komandos BC „Kažkur matyti“ revanšinę kovą su sporto klubo „Draugystė“ komanda.
Krepšinio mėgėjų susidūrimas
aikštelėje nebuvo įprastas – žinomi žmonės krepšinį žaidė neįgaliojo vežimėlyje.
Nemenką iššūkį sau metė atlikėjai Vidas Bareikis, Donatas
Montvydas ir Vaidas Baumila,
lenktynininkas Benediktas Vanagas, „Youtube“ žvaigždė Paulius Mykolaitis (Paul de Miko),
radijo laidų vedėjas Gedas Saročka ir kiti.
„Šių rungtynių idėja – parodyti, kad nėra JIE ir MES. Kad
visi esame MES. Norisi laužyti stereotipus, kad neįgalieji yra
kažkokie kitokie. Gyvenimas

nesibaigia, jei nutinka nelaimė
ir tenka sėsti į vežimėlį“, – įsitikinęs vienas iš komandos „BC
Kažkur matyti“ komandos įkūrėjų ir vadovų Julius Bliūdžius.
Pirmąją rungtynių dalį, 37
minutes, komandos sužaidė
„JEEP“ arenoje. Likusias 3 minutes vyrai žaidė „Siemens“ arenoje per Europos taurės rungtynių Vilniaus „Rytas“ – Krasnodaro „Lokomotiv“ ilgąją pertrauką.
Rezultatu 79:23 laimėjo krepšinio komanda „Draugystė“.
Prieš dvejus metus „Draugystė“
laimėjo žymiai svaresniu rezultatu – 99:11.
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Siūlome paskaityti Šventojoje vykusiam literatų seminarui „Amžinieji lietuvybės ąžuolai“ atsiųstus arba
jau ten sukurtus įdomiausius, kvepiančius jūra ir vėju, tekstus.



Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Stebuklinga žolelė

Gražina Čekavičienė.

(Iš ciklo „Juzefos rūpestis“)

R

iestainiu apsisuko metai,
ištrindami apmaudą dėl
paukščių apgulties, nulesė tada
trešnę taip švariai, kad nei pridėsi, nei atimsi. Pagrūmojo besočiams senoji kumščiu, sušlavė grumtynių pėdsakus ir tiek.
Bet ir ši vasara Juzei ne prie
dūšios. Sausra dar pavasarį dantis
parodė, o per sodų žydėjimą kad
paspirgino šalnos – nujuodo žiedai lyg maro kalaviju nukapoti,
nedaugelis teišliko. Ir vėl sausra.
Tokia, kad jau birželį krito peržydėję liepžiedžiai; rudi, traškantys lyg seno pergamento skiautės
gulė ant žemės. Dieną baisu laukan nosį iškišti – nudegsi. Lauki
žmogus nakties, kad vėsa atgaivintų, o čia atslenka tvanka begalinė – tiršta lyg kūdros maurai – aplimpa ir nepaleidžia. Kaip
miegą prisišauksi, jeigu žiopčioji
lyg pagautas karosas – rodos, tuoj
tuoj plyš plaučiai. Taip ir dvakinėja per dienas, gyvatą palaikydama šaltu vandeniu.
„Kur lietus?“ – nerimauja senoji, iš tyko žvelgdama į dangų,
kuriame ritinėjasi ugninis kamuolys. Baugios mintys kamuoja
galvą – o jeigu užtruko dangus?
Neužtruko. Vieną vakarą atpliaupia lietus, lydimas viesulo, perkūnijos, krušos, ir pridaro daugiau škados nei atneša gero. Stovi
nuskriausti medžiai išsukinėtom
šakom, kitas, žiūrėk, ir žemėn pa-

guldytas, ką jau apie javą bekalbėt – priplakti prie žemės. Ir vėl
sausra, senka upės, gęsta šuliniai.
Juzefa po gabalėlį taikosi prie
kaitros. Dieną tūno viduje užsidangsčiusi langus, užvėrusi duris. Tik vakare atsargiai kelia kojas į kiemą – apeina pašalius, pagirdo darželio gėles ir žengia daržan. O ten ištroškę, nuleipę augalai nebeturi jėgų priešintis visokiems amarams, godžiai kapojantiems jų lapus. Net medetkos
su ramunėlėm apipultos smulkių juodų vabalėlių. Juzefa apžiūri agurkus, taupiai palaisto ir
nuskuba prie pomidorų. Pagirdo
ir juos. Po tokių žygdarbių prakaitas pasilieja lyg iš livaro, nors
gręžk net plaukus. Bet laukia
dar vienas darbas – reikia pasikasti bulvių. „Ak, – atsidūsta senoji, – būtų Algis kaimynystėje,
palengvėtų mano našta.“ Nusuka
akis į negyvenamą sodybą ir ilgai žiūri į Algio iškeltą vėtrungę.
Prisimena, kaimynas tada stipriai
susižeidė ranką, o jos jonažolių
aliejus sugydė žaizdą kuo švariausiai. „Jonažolė – Marijos žoliukė, taip vadindavo ją mamytė.
Ar nepavėlavau, gal nužydėjo? –
sunerimsta Juzė. – Rytoj pat eisiu
į pievą.“ Pamiršusi bulves, grįžta
vidun, išbogina laukan sargį, kad
nepamirštų loti, atsigeria mėtų
giros ir nusipraususi panyra į poterius. „Už tėvelius, už vaikelius,
už brolelius, už senelius“, – seni
pirštai lengvai narsto rožančiaus
karoliukus, malda veikia migdančiai, jos žodžiai tarsi ištirpsta viduje. „Už... dar sušnabžda ir
lūpos nustoja judėti, nes miegas
užmerkia akis.
Anksti, kol saulė nepradėjo svilinti, Juzė išsiruošia pasi-

Paberžės titanas
Kun. Antanui Mackevičiui
atminti.
Ant Liaudos kranto bažnyčia
stovi,
Tautos didvyrių tapus šventove.
Šlove, legendom ji apipinta,
Liaudis čia kilo į kovą šventą.
Dvasios titanas, valios geležinės,
Stojo už laisvę savo tėvynės.
Varguoliui ašarą sūrią nušluostęs,
Bedalį vaiką švelniai paglostęs,
Surado kelią į valstiečio širdį,
Priespaudos kovon kvietė pakilti.
Laisvės idėjom sėmės stiprybę,
Prikėlė liaudį prieš caro galybę.
Surinkęs būrį drąsių vyžočių,

Mykolas Kručas.
Vedė takais, pramintais bočių.
Kibirkštis skilus Paberžės kaime,
Sklido po šalį liepsna savaime.
Vyrai ginklavos, į būrį ėjo,
Dalgiais ir šakėm, kuo tik turėjo.

žoliauti. Susigriebia tam skirtą prijuostę su pritvirtintu maišeliu, dideles žirkles ir išskuba.
Kaimas dar sapnuoja paskutinius
sapnus ir tik vėsa besimėgaujantys šunys tyliai amteli moteriai
slenkant pro šalį. Juzė užmeta
akį į tuščias sodybas, atmintinai
žino, kur dabar jų šeimininkai –
senieji kapuose, jaunieji – mieste arba užsienyje. Nežiūrėdama
regi liūdinčius, užvertais langais
bei durimis namus, apaugusius
žole kiemus, pamirštus vaismedžius soduose. O tvartas be gyvulių, daržinė be šieno – Juzefai
suspaudžia širdį. „Visi iš kaimo
atėjome, iš žemės, ir į ją, šventąją, sugrįšime, bet griekas žemelę
apleisti“, – dūsauja.
Pagaliau pasiekia pievą. Apsižvalgo. Rytuose dangus šviesėja, tuoj tuoj nusišypsos saulutė.
Perbėga vėjo šuoras – paglosto
žolynų viršūnėles, šios palinksta, tarytum pasisveikindamos
su Juzefa. Ši pasiruošia žirkles,
skaudama širdimi žiūri į karališkas galveles, atsiprašo geltonžiedžių jonažolių ir pradeda rūpestingai, kad, neduok Dieve,
neišrautų, kirpti žiedelius. „Stebuklinga žolelė, padeda nuo 99
ligų“, – prisimena senoji. Ir sustoja Juzefa pievoje mislydama:
„Ak, kur toji nuo 100 ligų žolelė, nes baisiausia liga – nemeilė
artimui. Nei vaistų, nei skiepų
nuo jos nėra.“
Tarsi gyvas priekaištas dabarčiai stovi senoji pievoje mąstydama, kad visko žmonės dabar
turi, gali gyventi, kur nori, bet
prarado meilę. Ir jai sugrąžinti niekas neranda stebuklingos
žolelės – rakto į žmogaus širdį.
Gražina ČEKAVIČIENĖ, Jonava

Surinktas šobles kalviai galandė,
Senų šaudyklių taiklumą bandė.
Trys šimtai vyrų, žemės artojų,
Į pirmą mūšį su priešu stojo.
Prieš tūkstantinę armiją caro
Čia pirmą krikštą jo būrys gavo.
Vado drąsumas vyrus lydėjo,
Ne vieną mūšį būrys laimėjo.
Iš Rusijos tolių vežė ir grūdo,
Caro kariauna šalį užplūdo.
Šimtai drąsuolių galvas padėjo
Prieš tūkstantines gretas baudėjų.
Už savo krašto atpildo tyro,
Galva nusviro Didžiojo Vyro.
Tiktai paminklas Paberžėj mena –
Tautos didvyris čionai gyveno.

Aldonos Maksvytienės nuotr.

Gyvenimo ruduo
Gyvenimo aš rudenį piešiu:
Mėnesienos lietų ant žvaigždės
delnų
Ir lėtėjančius žingsnius,
nutolstančius taku,
Metų brandą ant pečių trapių,
Išminties perlus, užlietus sidabru...
Gyvenimo aš rudenį piešiu...
Būties dienas spalvom apkabinu,
Besklandančias laike paukščiu
žvitriu...
Veide štrichus, įbrėžtus nelaiku,
Ir tylų skambesį širdies varpų...
Gyvenimo aš rudenį piešiu...
Sekundes, tyškančias raudonu
šermukšniu,
Ir paukščio giesmę rudenėjančią
piešiu...
O laikas drobėj skęsta pamažu...
Ar potėpiams užteks rudens
spalvų?
Gyvenimą sava širdim piešiu...

Išrymojau...
(Mamai)
Išsiliejus ilgesiui ant smilgos delno,
Gluosnio laukimu supausi
pakely...
Mėnesienoj žvaigždės piešė tavo
veidą –
Gomury įstrigo ašara sprangi...

Išskaudėjo kelias, praeity
suskilęs –
Horizonto tiesė, rodės, taip toli...
Ašarojo baltos sutemų lelijos
Ir sustingę žodžiai, dar neištarti...
Išrymojau ilgesį ant smilgos
delno –
Sugrįžai iš sodų, žydinčių... baltų...
Žvaigždele šypsojais, sieloj
nusileidus,
Ir klauseisi žodžių, dar neištartų...

Eilėraščio gimimas
Toks spengiantis žvaigždžių
tylėjimas
Įsipina į nėrinį dangaus,
Prie pilnaties švelnaus lytėjimo
Mintis šią naktį prisiglaus.
Dar sirpsta mėnesienoj žodžiai,
Dar žvaigždės prausias ežere...
Kiekvieną mintį skinsiu godžiai
Nakty pražydusią slapčia.
Toks spengiantis žvaigždžių
tylėjimas
Apsvaigęs rieda vėstančia žeme.
Išaustos eilės, žodžiais
siuvinėtos,
Apsvaigę pilnaty dar vėlina...
Deja,
Jei lauksi, aš tikrai skubėsiu –
Be galo ilgas kelias pas tave
Per spengiantį žvaigždžių
tylėjimą,
Per tamsą, miegančią lange...
Aldona MAKSVYTIENĖ
Vilkaviškis

Konkursas

Mykolas Kručas
Jonavos 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“.

Jono Valantiejaus nuotr., Kelmės r.

