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Kada traukiniai bus pritaikyti neįgaliesiems?
Aplinka visiems
Seime surengtame Neįgaliųjų teisių komisijos posėdyje
svarstytas Susisiekimo ministerijos siekis atidėti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento „Dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų“ įpareigojimą užtikrinti,
kad kelionės traukiniais būtų prieinamos negalią turintiems žmonėms. Komisijos
nariai domėjosi, kodėl prieš
12 metų priimto reglamento
reikalavimai iki šiol įgyvendinti tik iš dalies.
Prašoma leisti nepritaikyti
traukinių dar 4 metus

Europos Parlamento ir Ta
rybos reglamentas „Dėl gele
žinkelių keleivių teisių ir parei
gų“ numato, kad neįgaliesiems
ir ribotos judėsenos asmenims
turi būti sudarytos visos sąly
gos keliauti traukiniais. Regla
mentas įpareigoja užtikrinti, kad
jiems būtų prieinamos stotys,

peronai, riedmenys ir kiti įren
giniai; taip pat suteikta visa rei
kalinga pagalba tiek geležinke
lio stotyje, tiek sėdant į trauki
nį, tiek pačiame traukinyje. Visa
reikalinga informacija turi būti
prieinama ir klausos, ir regos ne
galią turintiesiems.
Deja, Lietuvoje šis regla
mentas dar toli gražu nėra įgy
vendintas. Išimtis, leidžianti ne
taikyti europinių reikalavimų,
baigia galioti šių metų gruodį.
Susisiekimo ministerija prašo iki
2024-ųjų pabaigos pratęsti išim
tį, leidžiančią nepritaikyti trau
kinių ir peronų neįgaliesiems.
Nepratęsus termino, „Lietuvos
geležinkelių“ skaičiavimais, tek
tų skubiai įsigyti 32 traukinius
su vagonais, o tai valstybės įmo
nei kainuotų apie 449 mln. eu
rų. Taip pat didžiulių investicijų
reikėtų peronams atnaujinti sto
tyse ir stotelėse, kurių Lietuvoje
yra per 100.
Seimo Neįgaliųjų teisių ko
misijos pirmininko pavaduotojo
Justo Džiugelio, narės Ingridos
Šimonytės iniciatyva surengta
me neeiliniame komisijos po

Lietuvoje tik nedidelė dalis traukinių pritaikyta negalią turintiems žmonėms.

sėdyje diskutuota apie tai, ko
dėl reikia reglamento įsigalioji
mą atidėti dar kartą ir kodėl per
12 metų nepavyko įgyvendinti
jo reikalavimų. „Kodėl nebuvo
teikiamas šis klausimas iki šiol,

o keliamas likus 2 mėnesiams
iki reglamento įsigaliojimo?“ –
klausė I. Šimonytė.
Susisiekimo ministerijos
Vandens ir geležinkelių trans
porto politikos departamen

to direktorius Andrius Šniuo
lis patikino, kad didžioji darbų
dalis padaryta, o išimties prašo
ma dėl kelių punktų. Pagrindi
nės priežastys, kodėl prašoma
(nukelta į 5 psl.)

„Vilties paukštės“ skrydis per
Lietuvą prasidėjo Dusetose

Neįgalieji kartu su moksleiviais kūrė idėjas, galinčias pagerinti sąlygas neįgaliesiems Marijampolėje.

Supažindino
visuomenę
su neįgaliaisiais
Tolerancijos link

I atrankinio turo nugalėtoju išrinktas Rokiškio rajono neįgaliųjų draugijos kolektyvas „Laukuva“.

Integracijos keliu
Atėjus rudeniui, kaip ir kasmet, prasideda tradiciniai
Lietuvos neįgaliųjų draugijos organizuojami „Vilties
paukštės“ koncertai. Šiemet
„Vilties paukštė“ savo skrydį pradėjo Zarasų rajone,
Dusetose.

Į Dusetų kultūros centro dai
lės galeriją susirinko 11 kolekty
vų. Vilniaus apskričiai atstovavo
„Minoras“ (Vilniaus m. neįga
liųjų draugija), „Viltis“ (Širvin
tos) ir 2 kolektyvai iš Švenčio
nių – „Praeities aidai“ ir „Upe
lė“. Iš Panevėžio apskrities į ren
ginį atvažiavo „Juodvingė“ (Pa
nevėžio r.), „Prie Kupos“ (Ku
piškis) ir „Laukuva“ (Rokiškis).

Gausiausiai buvo atstovaujama
Utenos apskričiai – pirmajame
koncerte dalyvavo ansambliai
iš Utenos („Vyturiai“), Ignali
nos („Putinas“), Visagino („Pu
šelės“) ir Zarasų („Ežerija“).
Šventės dalyvius sveikino Lie
tuvos neįgaliųjų draugijos pir
mininkė Jelena Ivančenko. „La
bai džiaugiuosi, kad kolektyvai
(nukelta į 5 psl.)

Lietuvos žmonių su negalia tinklinio ir badmintono asociacija
Marijampolėje surengė kūrybines dirbtuves. Šiame socialiniame renginyje dalyvavo 24 moksleiviai iš Marijonų ir Rygiškių
Jono gimnazijos ir 15 negalią turinčių žmonių. Renginio dalyviai išklausė 4 pranešimus, iš kurių daugiau sužinojo apie neįgaliuosius ir jų gyvenimo ypatumus.
Svajonė Rainienė pristatė ne
įgaliųjų gyvenimą ir galimybes
bei perspektyvas Marijampolės
mieste ir Marijampolės apskri
tyje; Rūta Kupčinskaitė pasida

lijo gerąja patirtimi apie sava
rankiško gyvenimo pažinimą;
Alvydas Kirkliauskas papasako
jo, kaip per socialines veiklas ir
(nukelta į 3 psl.)
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Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje
Kaišiadorys:

Kai lietui lyjant šypsosi moliūgai...

Darbo paieškos
„Darbas mus išlaisvina iš trijų didžių blogy
bių: nuobodulio, nedorybės ir skurdo“. (Volteras)
Nesiimsiu diskutuoti dėl visų su darbine žmogaus
veikla susijusių aspektų, bet skurdas daugumai mūsų šiandien yra pagrindinis motyvas ieškoti papildomo pragyvenimo šaltinio. Tiesa, situacija paskutiniu
metu labai kinta: žinau nemažai nedirbančių neįgaliųjų, kurių pajamos jau siekia 700–1000 eurų. Deja,
dauguma iš mūsų tenkinasi 200–300 eurų išmokomis, o to tikrai nepakanka net gyvybiškai svarbioms
gyvenimo sritims finansuoti. Tad kokia yra ta „mūsų
laukianti“ darbo rinka ir kokie mes jai esame patrauklūs? Tiesa, nesame pastatyti kaktomuša su darbdaviu – tarp mūsų dar yra švelniai amortizuojančiai „įsitaisiusi“ mūsų valstybė. Tad kokią pagalbą norinčiam
įsidarbinti neįgaliam žmogui šiandien ji garantuoja?
Siekdama mažinti neįgaliųjų nedarbą ir socialinę atskirtį valstybė remia darbo įgūdžių (persikvalifikavimo) programas, subsidijuoja darbdavius, priėmusius
į darbą neįgalius asmenis, ir teikia paramą darbo vietoms kurti. Darbo įgūdžių galima įgyti baigus profesinės reabilitacijos programas arba tiesiog darbo vietoje, kuomet įsidarbinantį neįgalų asmenį apmoko jau
seniau įmonėje dirbantis darbuotojas.
Parama darbdaviui skiriama įdarbinus visų nedarbingumo lygių asmenis. Skiriasi tik paramos dydis ir mokėjimo laikas. Subsidija nėra valstybės teikiama paskola, todėl jos grąžinti nereikia.
Na, o dabar pasidomėkime, kaip į būsimą neįgalų darbuotoją reaguoja darbdaviai. Lietuvos verslo
konfederacijos narių apklausos duomenys rodo, kad
14 proc. verslininkų net nesvarstytų klausimo apie neįgaliųjų įdarbinimą, 29 proc. – abejotų, ar tai efektyvu, kiti į neįgalaus žmogaus įdarbinimą žiūri dvejopai. Vieni sutiktų įdarbinti neįgalų žmogų, jei valstybės pagalba neįgaliojo darbo užmokesčiui per mėnesį būtų didesnė. Kiti tvirtina, kad pirmiausia vertina
žmogaus kvalifikaciją bei turimas kompetencijas, o ne
jo neįgalumo lygį. Tiesa, sunkią judėjimo negalią turintį asmenį įdarbinti daugumai darbdavių būtų sunku
dėl įmonių infrastruktūros trūkumų. Kartais spaudoje
paviešinami ir faktai, kad neįgaliųjų įdarbinimas jau
tapo savotišku geru verslu. Skaudu, kad ir socialinėse
įmonėse neįgalieji kartais dirba tik „popieriuje“... Užsienyje šis opus klausimas buvo sprendžiamas įvedant
kvotas, bet praktika parodė, kad ten darbdaviai dažnai pasirenka mokėti baudas, tad kvotos neišgelbės ir
mūsų. Peržvelgus Užimtumo tarnybos (buvusi Darbo
birža) darbo skelbimus, daugiausia pasiūlymų yra iš
šių sričių: įrengimų techninė priežiūra, nekvalifikuoti darbai, pardavimai, pirkimai, rinkodara, statybos
sektorius, paslaugos, žemės ūkis, mažiau darbo pasiūlymų radau švietimo, medicinos, sveikatos srityse.
Tarp užsiregistravusių ieškančiųjų darbo net 27 proc.
turi aukštąjį išsilavinimą. Ir nors nedarbas šias metais
yra stebuklingai žemas – tik 5,7 proc., visgi neįgaliam
žmogui įsidarbinti, net jei padeda valstybė, yra sunku. Kita vertus, nėra išsamios studijos, kiek neįgaliųjų ieško darbo, nes kartais baimė prarasti kompensacijas už komunalines paslaugas bei kitas išmokas yra
didesnė nei noras imtis veiklos.
Lietuvos žmonių su negalia sąjungos tinklalapis
mus pasitinka optimistiniu užrašu: „Aš galiu viską“.
Norėčiau būti tokia drąsi ir aš, bet rimčiau pasvarsčiusi geriau rinkčiausi Senekos posakį: „Pradėdamas
darbą, įvertink savo jėgas.“

Kaišiadorių neįgalieji dalyvavo rudens mugėje.

Jonas Katkevičius laiške „Bičiulystei“ papasakojo
apie neįgaliųjų dalyvavimą
rudens mugėje.
Kaip ir kiekvienais me
tais, kaišiadoriečiai nekan
triai laukia tradicinės ru
dens mugės, gal geriau

Utena:

Utenos rajono neįgaliųjų
draugijos pirmininkė Sandra Ragaišytė rašo apie
įdomų susitikimą.
Su Donatu Počėsiūnu
susipažinome neįgaliųjų
protesto eitynėse. Pažvel
gus iš šono, nė nepamany
tum, kad jis turi negalią.
Pasirodo, Donatas negirdi.
Daugiau pabendravus jis
pasisiūlė atvykti į Uteną.
D. Počėsiūnas skai
tė pra nešimą Utenos
A. M. Miškinių viešojo
je bibliotekoje. Kadangi jis
pats yra architektas, Dona
tui biblioteka paliko labai
didelį įspūdį. Anot jo, tai
vienintelė biblioteka šaly
je, kuri taip tobulai pritai
kyta negalią turintiesiems.
Donatas papasakojo
apie save. Jis sakė tik mo
kykloje supratęs, kad ne
girdi. Jis pasidalijo patirti
mi, kaip mokėsi kalbėti ir
kaip studijų metais išmoko
gestų kalbą. Dabar D. Po

Palanga:

pasakyti, – šventės. Nuo
ankstyvo ryto jau pradeda
šurmuliuoti centrinė mies
to gatvė. Kiekvienais me
tais vis kitaip, vis ką nors
naujo galime pamatyti,
paragauti, nusipirkti, pasi
klausyti dainų ir muzikos,

pasigrožėti menininkų dar
bais. Visgi daugiausiai dė
mesio sulaukė įvairių ūki
ninkų ar verslininkų išau
ginta ar perdirbta žemės
ūkio produkcija. Nuo šių
gėrybių gausos raibo akys,
skanūs kvapai kuteno nosį.

Architektas puikiai įvertino Utenos
biblioteką

Klausos negalią turintis Donatas Počėsiūnas (trečias iš dešinės) apie savo patirtį papasakojo Utenos bibliotekoje.

čėsiūnas moka tris kalbas.
Keliaudamas po pasaulį jis
šias žinias pritaiko.
Susitikti su Donatu
atėjo ir jo likimo drau
gai. Bet didžiausią įspūdį
D. Počėsiūnas padarė fizi
nę negalią turintiesiems.

Žmonėms buvo nesuvo
kiama, kaip negirdintis
vyras išmoko kalbėti, kaip
jam pavyko mokytis kar
tu su negalios neturinčiais
vaikais.
Po susitikimo su ben
druomene, Donatui apro

džiau dalelę Utenos. Ka
dangi tą dieną labai li
jo, aplankėme tik keletą
objektų – Utenos krašto
tyros muziejų, Šaulių na
mus.
Donatas pažadėjo at
vykti į Uteną vasara.

Sulaukėme svečių iš Lenkijos

Palangiškių surengtoje popietėje dalyvavo svečiai iš Lenkijos.

Palangos neįgaliųjų
draugijos narys Valdas
Umbrasas dalijasi smagaus
susitikimo akimirkomis.
Palangos neįgaliųjų
draugijoje vyko linksma ir
nuotaikinga popietė „Nu

Atrodė, renginys nepa
vyks – gausus lietus mer
kė prekiautojų ir lankytojų
nugaras, tačiau šventė vis
vien įvyko. Kas išties no
rėjo pasižmonėti, tie apsi
rengė šilčiau, apsiaustais
apsisaugojo nuo lietaus ir
atvyko į mugę.
Įkyrus lietus visai ne
sugadino šventinės nuotai
kos Kaišiadorių rajono neį
galiųjų draugijos žmonėms,
kurie demonstravo žemdir
bystės būrelio, kuriam va
dovauja Regina Linkevi
čienė, išaugintas daržoves.
Šios daržovės pačios save
ir pristatinėjo. Jos pritrau
kė daug dėmesio, nes joks
lietus nesugebėjo nuplauti
šypsenų nuo didžiulių mo
liūgų veidų. Visas būrys,
vadovaujamas Kaišiadorių
rajono neįgaliųjų draugi
jos pirmininkės Stanisla
vos Globienės, nuoširdžiai
ruošėsi šiai šventei.

tieskime tiltus tarp šir
džių“, skirta Pasaulio lie
tuvių metams. Joje daly
vavo pagyvenusių žmonių
ansamblis „Galadusys“ iš
Seinų miestelio Lenkijo
je (vadovė Laima Jaku

levičienė). Tai neabejin
gas dainai, lietuvių liau
dies tradicijoms, muzikai
ir draugystei ansamblis. Jo
vardas kilęs nuo pasienyje
esančio to paties pavadini
mo ežero.

Svečius su duona pasi
tiko renginio vedėjai Vy
tautas Lukšas ir Alma Vis
kontienė. Jie paskaitė eilė
raštį apie Lietuvą. Lenkijos
lietuviai padainavo keletą
dainų: „Banguoja auksiniai
javai“, „Atėjo graži vasarė
lė“ ir kt. Savo kūrybos ei
lių paskaitė literatų būrelio
„Takai per kopas“ narė Ja
nina Vambutienė, o Nijolė
Fultinavičienė padainavo
dainą apie Birutę ir roman
są „Jau vėlu“. Kelias popu
liarias dainas atliko solistas
Nedas Normantas.
Nuoširdžiai dėkoja
me renginio organizato
riams – Palangos literatų
klubui „Takai per kopas“ ir
Neįgaliųjų draugijai.
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Supažindino visuomenę
su neįgaliaisiais

Integracijos keliu
Seime pristatyta Vytauto
Žemaičio paroda „Skiriu
jums... tylą“ – jau antroji
šiose erdvėse eksponuojama
jo autorinė paroda. Jos centre – Trakų apylinkių kraštovaizdis: istorinės pilies vaizdai, ežerų mėlis, besikeičiantys metų laikai.

Fotografija – pomėgis
visam gyvenimui

Parodos pristatyme –
ir nuotraukos, ir eilės

Moksleiviai noriai įsijungė į kūrybines dirbtuves.

Pokalbiai su negalią turinčiais žmonėmis sudomino marijampoliečius.

Kūrybinėse dirbtuvėse gimė nemažai gerų idėjų.
(atkelta iš 1 psl.)

sportą neįgaliesiems integruo
tis į visuomenę; Eduardas Stra
šunskas kalbėjo apie neįgaliųjų
sporto bendruomenę ir asme
ninį kelią nuo tinklinio aikšte
lės iki neįgaliųjų sporto renginių
organizavimo ir Lietuvos tinkli
nio rinktinės kapitono pareigų.
Po pranešėjų pristatymų vi
sus vaišinome picomis ir 5 ko
mandoms, kurios buvo sudary
tos iš 5 mokinių ir 2 neįgalių
jų, skyrėme kūrybinę užduotį.
Reikėjo pasiūlyti, kaip pagerin
ti neįgaliųjų sąlygas Marijampo
lėje, taip pat sugalvoti naują ne
įgaliesiems ir sveikiesiems tin
kančią sporto šaką Marijampo
lės parke. Komandos savo idė
jas pristatė komisijai ir kitiems
renginio dalyviams. Pasiūlytos
tikrai įdomios idėjos: mobilioji
programėlė „Čia“ – rodo turis
tines vietas, pritaikytas neįgalie
siems Marijampolėje, mobilioji
programėlė esavanoris.lt skirta
neįgaliesiems pranešti apie pa
galbos poreikį ar kvietimą apsi
lankyti ir pabendrauti, o užsi
registravę savanoriai gali padė
ti; dar viena idėja – neįgaliųjų ir
sveikųjų grožio ir SPA salonas;
siūlyta visas mokyklas pritaikyti
neįgaliesiems ir ugdyti mokinių
toleranciją, o viena komanda su
kūrė naują sporto šaką – spinin
go kastingą: neįgalieji ir sveikieji
su meškere turėtų nusviesti sva
relį į taikinį.
Visos idėjos komisijai la
bai patiko, daugelis jų surinko
po vienodai komisijos balų. Vis
dėlto kaip geriausia idėja buvo

įvertinta mobilioji programė
lė „Čia“, o Marijampolės krašto
žmonių su negalia sporto klubas
„Siekis“ jau galvoja įgyvendin
ti spiningo kastingo idėją ir pa
kviesti šį žaidimą išbandyti idė
jos autorius iš mokyklos.
Labai džiaugiamės tokiu so
cialiniu renginiu, kurio tikslas –
švietėjiška veikla ir tolerancijos
bei stereotipų naikinimo ska
tinimas.
Spalio mėnesį Lietuvos žmo
nių su negalia tinklinio ir bad
mintono asociacija pakvietė ir į
dar vieną socialinį renginį „Po
kalbių vakaras su neįgaliaisiais“.
Šio renginio esmė – švietėjiš
ka veikla, skirta marijampolie
čiams susipažinti su neįgaliai
siais, jų gyvenimo istorijomis.
6 neįgalieji pasitiko atsitikti
nius Marijampolės Petro Kriau
čiūno bibliotekos lankytojus,
kvietėme tiesiog nepažįstamus
praeivius gatvėje užsukti į bi
blioteką ir prie arbatos ar kavos
puodelio neformaliai pabend
rauti su negalią turinčiais žmo
nėmis. Marijampoliečiams tai
patiko, jie džiaugėsi susipažinę
su įdomiais žmonėmis, sužino
ję jų gyvenimo istorijas, pomė
gius, išgirdę, kaip turiningai jie
leidžia laiką, su kokiomis pro
blemomis susiduria ir pan.
Tikimės, kad tokie renginiai
ugdys visuomenės toleranciją,
naikins stereotipus ir tik kels ša
lies ir miestų draugiškumo bei
bendruomeniškumo lygį.

Parlamente surengtos paro
dos iniciatorius – Seimo pirmi
ninko pavaduotojas Jonas Lie
sys daug metų pažįsta V. Že
maitį. „Vytautas – senas trakiš
kis, menininkas, fotografas, po
etas, geras žmogus. Jam rūpi ir
gamta, ir žmonės, ir socialiniai
reikalai“, – parodos pristatyme
kalbėjo jis. Važinėdamas po Tra
kų rajoną Seimo narys ne kartą
matė bibliotekose, bendruome
nių centruose, kitose lankomose
vietose žmonių dėmesį traukian
čias Vytauto parodas, pasakojan
čias šio krašto istoriją, įamžinu
sias įsimintinus įvykius, gamtos
grožį. Taip gimė mintis šias foto
grafijas pristatyti ir Seime.
Į ramybe, nostalgija alsuo
jančios parodos pristatymą susi
rinko būrelis V. Žemaičio bičiu
lių. Daugiau kaip prieš 50 metų
toje pačioje Rūdiškių mokykloje
kartu su Vytautu mokslus krim
tusi klasės draugė Vanda Budė
nienė prisiminė: jau tais laikais
Vytautas išsiskyrė kūrybingu
mu – jam puikiai sekėsi raši
niai, už juos visada gaudavo ge
riausius įvertinimus. Todėl jam
buvo patikėtas ir mokyklos sien
laikraščio leidimas. Dar besimo
kydamas ir fotografuoti pradėjo.
Moteris sako dažnai su Vytautu
susitinkanti, pasikalbanti, jo par
odomis pasigėrinti.
„Vytautas moka pastebė
ti grožį“, – į parodos atidarymą
susirinkusiuosius tikino seniau
sias Trakų krašto karaimas Ro
mualdas Tinfavičius. Į Seimą jis
atsinešė puikų savo žodžių įro
dymą – žmonos poezijos tomelį,
kurio viršelį puošia V. Žemaičio
nuotrauka.
Be poezijos neapsieita ir šia
me renginyje. Parodą surengusio
Seimo pirmininko pavaduotojo
J. Liesio patarėja Auksė Petruš
kevičiūtė pažintį su V. Žemaičio
kūryba paįvairino jo eilėraščiu.
Ir pats Vytautas neliko skolin
gas. Vytauto Didžiojo tėvonijoje
gyvenantis kūrėjas eilėmis kvie
tė aplankyti Senuosius Trakus,
vietas, kuriose jis semiasi įkvėpi

V. Žemaičio (kairėje) fotografijų paroda Seime surengta parlamentaro J. Liesio (centre) iniciatyva.

mo, kurių kiekvieną kampelį yra
įamžinęs daugybėje nuotraukų.

Su fotoaparatu – daugiau
kaip 50 metų

Gyvenimo talismanu foto
aparatą vadinantis Vytautas su
juo beveik nesiskiria. Nemažai
jų turėjo. Fotografijos pradžia
mokslį pradėjo nuo netikėtai vos
už 3 rublius nusipirkto juosti
nio fotoaparato „Smena 2“, vė
liau fotografavo su „Vilia auto“.
„Mėgėjiški fotoaparatai – mėgė
jiškos ir nuotraukos“, – prisime
na Vytautas pirmuosius klasės
draugų portretus, gamtos vaiz
delius. Pradėjęs fotografuoti su
tuomet pusiau profesionaliu va
dintu „Fedu“, paskui ir „Zeni
tu“, paties susimeistrautoje fo
tolaboratorijoje atspausdindavo
kur kas geresnės kokybės nuot
raukas, kurių neatsisakydavo ne
tik rajono, bet ir respublikiniai
laikraščiai.
Prasidėjus skaitmeninių foto
aparatų laikams fotografuoti ta
po daug įdomiau ir paprasčiau.
„Kai iš karto matai, kaip atrodo
nufotografuotas vaizdas, nepavy
kusį kadrą gali pakartoti, paieš
koti geresnės kompozicijos, – sa
ko Vytautas. – Tai didelis palen
gvinimas ir darant reportažines,
ir menines nuotraukas.“
Tiesa, skaitmeniniai fotoa
paratai buvo brangūs, neįgaliam
fotografui sunkiai prieinami. Ta
čiau Vytauto potraukis fotografi
jai buvo toks didelis, kad aplin
kiniai jam padėjo nesustoti pu
siaukelėje. Pirmąjį skaitmeninį
„Kodak“ fotoaparatą jam pado
vanojo Trakų šilumos tinklai,
antrąjį – „Pentac“ gavo iš tuo
metinės Trakų neįgaliųjų už
imtumo centro direktorės As
tos Kandratavičienės rankų, o
pinigų dabartiniam „Niconui“
suaukojo žmonės – lėšų rinkimą
inicijavo Trakų krašto kultūros

Tomas Kiveris
Lietuvos žmonių su negalia tinklinio ir
badmintono asociacija vadovas

Įdomesnis kadras V. Žemaičiui rūpėjo net parodos pristatyme.

ir amatų asociacijos pirmininkė
Dominyka Dubauskaitė.
Tokio savo krašto žmonių
palaikymo ir paskatinimo sulau
kęs Vytautas sako negalėjęs liau
tis fotografuoti. Be jo neapsiėjo
nė vienas svarbesnis rajono ren
ginys, jis fiksavo neįgaliųjų gy
venimo akimirkas, vis dažniau
objektyvą nukreipdavo į gamtos
grožį. Vytautas juokauja: dabar
atsirado naujas iššūkis – iš dau
gybės užfiksuotų vaizdų atrink
ti geriausias nuotraukas. Sava
moksliui fotografui tai nelengva.

Pasisemti žinių – į LND
seminarus

Fotografijos mokslų nekrim
tęs Vytautas po kruopelytę rin
ko šio meno paslaptis: mokėsi
iš Trakų krašto fotomenininko
Vytauto Monkevičiaus, Anapi
lin jau iškeliavusio fotožurnalis
to Alfredo Girdziušo. Nemažai
žinių pasisėmė ir dalyvaudamas
Lietuvos neįgaliųjų draugijos or
ganizuojamose fotografų kūry
binėse stovyklose, kurioms taip
pat vadovavo patyrę profesiona
lai Valentinas Algirdas Kaliūnas,
Algimantas Žižiūnas ir kiti. Nuo
seminaro Zypliuose iki kūrybi
nių stovyklų Šventojoje, Nidoje –
Vytautas prisimena ir vertina ne
tik vadovų, bet ir kolegų patari
mus, čia išmoktas pamokas. Tarp
parodoms atrinktų seminarų da
lyvių nuotraukų visada būdavo
ir Vytauto užfiksuotų akimirkų.
Fotografas sako nebesuskai
čiuojąs, kelių fotografijų parodų
bendraautoriumi buvo, yra su
rengęs daugiau kaip porą dešim
čių autorinių parodų. Ypač pa
lankių atsiliepimų sulaukė temi
nės V. Žemaičio parodos: „Sude
ginto kaimo aidai“, skirta Baka
loriškių kaimo tragedijai atminti,
ir ramybe, nostalgiška nuotaika
alsuojanti „Skiriu jums... tylą“.
V. Žemaičio nuotraukomis
galima pasigrožėti ne vien paro
dose, bet ir „Bičiulystės“ pusla
piuose. Jomis ne tik paįvairina
mi reportažai iš Trakų krašto,
Vytautas – ir aktyvus savaitraš
tyje skelbiamų fotografijų kon
kursų dalyvis, ne kartą tapęs jų
prizininku.
V. Žemaitis neslepia ir pats
svajojantis išleisti savo nuotraukų
albumą. Pasak jo, daugiau kaip
pusę amžiaus kaupiamame ar
chyve tikrai yra puikių nuotrau
kų, kurios, paįvairintos eilėmis,
galėtų sulaukti žmonių dėmesio.
Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.
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Daktaras
Aiskauda

dą niežti, kai padidėja or
ganizmo jautrumas me
džiagoms (alergenams), suke
liančioms organizme alerginę
reakciją. Tai yra dulkės, gyvū
nų plaukai, mikroorganizmai,
maisto produktai, vaistai, skal
bimo, valymo priemonės, dažai,
skiedikliai, kosmetikos prepara
tai ir kt. Beje, kai kuriais atve
jais odos niežėjimą gali sukelti
šiluma, šaltis, triukšmas, vibra
cija. Prie niežėjimo atsiradimo
žymia dalimi „prisideda“ nervų
ir endokrininės sistemos funk
cijų pažeidimai, galvos smege
nų traumos, neigiamos emoci
jos, mažas fizinis aktyvumas.
Paaiškinimas: endokrininei
(kitaip – belatakių liaukų, vi
daus sekrecijos liaukų) sistemai
priklauso: hipofizė, epifizė, an
tinksčiai, skydliaukė, užkrūčio
liauka, prieskydinės liaukos, ka
sa, lytinės liaukos.

Venkime odos išsausėjimo
ir išdžiūvimo

Odos niežėjimas gali atsirasti,
pavyzdžiui, dėl odos išdžiūvimo
(šitaip atsitinka pernelyg dažnai
ir ilgai maudantis labai karštame
vandenyje, naudojant šarminius,
kvapius muilus bei aštrias plauši
nes). Maudynių mėgėjams po vo
nios ar dušo būtina visada nau
doti odą drėkinančias priemo
nes (losjonus, kremus, tepalus).
Taip pat jautrią odą gali dirginti
vilnoniai ar sintetiniai drabužiai
(kai kada odai „nepatinka“ vien
drabužių spalva).
Atsiradus odos niežėjimui,
esant ar nesant bėrimų (odoje
ar gleivinėse), patartina nelaukti,
kad tai praeis savaime, o išsitir
ti gydymo įstaigoje. Jei neprieš
tarauja gydytojas, galima papil
domai naudoti ir šiame rašinyje
nurodytas gydymo priemones.

Ausų taškinis masažas

Pageidautina masažuoti (tai
gali atlikti pats asmuo ar kitas
žmogus) abiejų ausų reikiamus

4 psl.

Odos niežėjimo slopinimas ausų taškiniu
masažu ir daržovių sultimis
bioaktyvius taškus (žr. 1 pieš.)
vienu metu. Jeigu to padaryti ne
pavyksta, galima ausis masažuo
ti paeiliui. Masažuoti pradedama
nuo pirmojo ir baigiama penk
tuoju tašku. Daroma taip: sura
dus reikiamą tašką, ausies kauše
lis suspaudžiamas nykščiu (nykš
tys turi būti nugarinėje kaušelio
pusėje) ir smiliumi. Jeigu spau
džiamoje vietoje atsiranda bioak
tyviam taškui būdingas tirpimas,
nedidelis skausmas (kieno ypač
jautrūs pirštų galai, šioje zono
je gali jausti silpną pulsavimą) –
taškas surastas tiksliai. Po to taš
kas 15–30 kartų paspaudžiamas
(tik ne per daug stipriai, kad ne
būtų sužalota oda). Ši tvarka tai
koma kiekvienam ausies taškui.
Per dieną gali būti 3–6 taški
nio masažo seansai (jų skaičius
priklauso nuo savijautos). Per
pirmąsias tris dienas apsiriboja
ma vienu ar dviem masažo sean
sais per dieną. Gydymo kursas –
10–15 dienų. Esant reikalui, po
10 d. pertraukos gydymo kursas
gali būti pakartotas.

Vietnamo gydytojų
metodika

Vietoje bioaktyvių taškų ma
sažo galima pasinaudoti Vietna
mo gydytojų metodika. Jos es
mė – bioaktyvių taškų dirgini
mas kokiu nors eteriniu aliejumi,
pavyzdžiui, pipirmėčių, eukalip
tų. Taip pat tinka ir įvairūs dir
ginamieji tepalai, kuriuos ligoniai
naudoja skaudantiems sąnariams.
Kartą kitą pravartu pasinau
doti ir vietnamietišku balzamu
„Auksinė žvaigždė“, kurį esame
įpratę naudoti, kai sergame sloga,
įgėlus vabzdžiams ir kt. atvejais.
Pastabos:
1) vietnamietišku balzamu
ilgiau naudotis nepatartina, nes
galima susilaukti odos alerginės
reakcijos; be to, šis preparatas pa
sižymi ilgai neišnykstančiu stip
riu kvapu;

Savitaigos metodika

1 pieš.

2) kuo stipresni naudoja
mi eteriniai aliejai, tuo mažes
nio tikslumo reikia ieškant taš
kų, nes šie aliejai veikia dides
niu spinduliu;
3) neturint eterinio aliejaus
ar gydomojo tepalo, bioakty
vius taškus galima 10–15 sekun
džių (ta pati trukmė ir kt. gydo
mosioms medžiagoms) lengvai
įtrinti šviežiomis svogūno ar
česnako sultimis.

Ausys nemasažuojamos
šiais atvejais:

 kai ligonio amžius iki vie
nų ir po 75 metų,
 kai yra apendicitas,
 per mėnesines,
 nėštumo metu,
 esant organinių širdies ir
inkstų sutrikimų,
 sergant aktyvia tuberku
liozės forma;
 esant gerybinių ir pikty
binių bet kurios vietos auglių,
 esant žaizdelių, apgamų,
spuogų, egzemai masažuotinų
taškų vietose;
 karščiuojant,
 sergant kraujo ir infekci
nėmis ligomis,
 esant pūlių audiniuose ir
sąnariuose;
 pervargus,
 išsekus,
 esant sunkiai psichinei bū
senai,
 apsvaigus nuo alkoholio.

Savitaigos (įtaigos sau pa
čiam) metodika (jos autorius –
dabartinės elgesio psichotera
pijos ir savitaigos pradininkas
Emilis Kue) nesukelia jokių ne
pageidautinų reiškinių, yra ne
įtikėtinai paprasta, tačiau gana
veiksminga gydymo priemo
nė. Šios metodikos esmę sudaro
kartojami žodžiai „Tai praeina“.
Šią formulę reikia kartoti pus
balsiu labai greitu tempu (tokiu
būdu tuo metu atsikratoma įvai
rių minčių, galinčių susilpninti
savitaigą) bent 20 kartų. Po ke
lių minučių pertraukėlės savi
taigos formulė vėl kartojama 20
ar daugiau kartų ir t.t. Vieniems
žmonėms pakanka per dieną 3–5
savitaigos seansų, kitiems jų pri
reikia daugiau.

Gali padėti ir daržovių
sultys

Pasirinktinai geriami daržo
vių sulčių mišiniai (būtina lai
kytis proporcijų; skaičiai reiškia
tūrio dalis):
a) morkų – 10, špinatų – 6;
b) morkų – 10, burokėlių – 3,
agurkų – 3.
Per dieną reiktų išgerti 1–2
stiklines šviežiai išspaustų sulčių
mišinių 15–20 min. prieš valgį.
Gydymo kursas – 2–3 savaitės.
Kada galima vartoti vien
morkų sultis
Jeigu nėra galimybės pasiga
minti vieno ar kito sulčių miši
nio, galima vartoti vien morkų
sultis (per dieną – 1–2 stiklinės).
Įsidėmėtina, jog morkose esantis
karotenas (organizme jis virsta
vitaminu A), veikiamas saulės (ir
kitų šviesos šaltinių), suỹra. To
dėl morkų sultys turi būti gami
namos prieš pat vartojimą (nepa
tartina kaupti tarkuotų morkų ar
jų sulčių atsargų net kelioms va
landoms).
Pastabos:
1) iš morkų, sutarkuotų smul

kia trintuve, organizmas įsisavi
na 20 % karoteno (stambi trin
tuvė šiuos procentus sumažina
4 kartus),
2) tarkuotų morkų išspau
das reikia panaudoti salotoms
(išspaudas pagardinus augali
niu aliejumi ar grietine, karo
teno įsisavinimas padidėja apie
2,5 karto).
Morkos ir jų sultys tinka ne
visiems
a) valgyti morkas ir gerti jų
sultis nepatartina žmonėms, ku
rių organizmas prieš šią daržo
vę „protestuoja“ įvairiais nema
loniais pojūčiais,
b) taip pat morkos ir jų sul
tys netiks paūmėjus skrandžio
ir dvylikapirštės žarnos opaligei,
plonosios žarnos uždegimui, vi
duriuojant.
Apie špinatų sultis
Kai kada vietoje sulčių mi
šinių ir morkų sulčių vartoja
mos špinatų sultys. Beje, jos tu
ri būti gaminamos ir geriamos tą
pačią dieną. Mat špinatų sultis
laikant šiltai parą ar dvi, iš jose
esančių nitratų, veikiant tam tik
roms bakterijoms, susidaro nitri
tai. Šios druskos yra nuodingos,
patekus joms į kraują, susidaro
methemoglobinas (hemoglobi
nas, turintis geležies ir neper
nešantis deguonies). Jis sunki
na kvėpavimą, nes didelė dalis
raudonųjų kraujo kūnelių – eri
trocitų – kvėpavimo procesuo
se nedalyvauja.
Pastabos:
a) jei tik parą ar dvi špinatų
sultis laikysime šaldytuve, jose
nitritų neatsiras; pridėjus cukraus
į špinatų patiekalus, nuodingosios
druskos irgi nesusidarys,
b) šviežiai paruoštuose špi
natų patiekaluose ir konservuo
se kenksmingų medžiagų nėra,
c) sergant kepenų, inkstų li
gomis ir podagra, špinatus var
toti nepatartina.
Romualdas OGINSKAS

Daugės lėtinį skausmą galinčių diagnozuoti ir gydyti specialistų
Siekiant didinti lėtinio skausmo diagnozavimo ir gydymo galimybes tiek vaikams, tiek suaugusiems, papildytas tokias paslaugas galinčių teikti specialistų sąrašas. Nuo šiol tiems pacien
tams, kuriems lėtinis skausmas trunka ilgiau nei 3 mėnesius ir
nesibaigia sugijus pažeistiems audiniams, galės pagelbėti ne tik
gydytojai anesteziologai reanimatologai, neurologai, neurochirurgai, onkologai chemoterapeutai ar onkologai radioterapeutai,
bet ir gydytojai radiologai.
Sveikatos apsaugos ministro
Aurelijaus Verygos teigimu, šis,
iš pirmo žvilgsnio atrodytų, ne
didelis pakeitimas – dar vienas
žingsnis, susijęs su lėtinio skaus
mo gydymo proveržiu šalyje.
Taip tikimasi mažinti laukian
čiųjų eiles, o tai reiškia – grei
čiau pagerinti pacientų, kenčian
čių dėl lėtinio skausmo, gyveni
mo kokybę.
„Praėjusių metų pabaigoje
pagaliau buvo atsigręžta į dau
gelį metų pamirštą sritį ir pir
mą kartą šalies istorijoje nusta
tyta, jog lėtinis skausmas laiko

mas atskira liga, slopinančia or
ganizmo funkcines galias ir nei
giamai veikiančia gyvenimo ko
kybę. Dabar, žengę svarbiausius
pirmuosius žingsnius, ieškome
būdų, kaip stiprinti šią sritį, di
dinti pagalbos teikimo galimy
bes. Specializuoto skausmo di
agnozavimo ir gydymo proce
dūras galinčių atlikti specialistų
gausinimas – viena jų“, – sako
ministras A. Veryga.
Skausmo gydymui Lietuvoje
didėjančiu dėmesiu džiaugiasi ir
pirmosios šalyje skausmo klini
kos vadovas.

„Džiaugiuosi, kad galimybės
pacientams gauti specializuotą
skausmo gydymo pagalbą gerė
ja ir prie paslaugų teikimo prisi
jungia vis daugiau gydytojų spe
cialybių. Tokias naujoves vertinu
teigiamai. Vienas iš darbo gru
pės, rengusios naująjį paslaugų
aprašą, tikslas ir buvo sudaryti
sąlygas paslaugų plėtrai Lietu
voje. Akivaizdu, kad idėja bu
vo reikalinga ir toliau sėkmingai
vystoma“, – sako Vilniaus uni
versiteto (VU) ligoninės Santa
ros klinikų Skausmo medicinos
centro vedėjas Alfredas Vaitkus.
Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto (LSMU) ligoninės
Kauno klinikų Radiologijos kli
nikos vadovas, Lietuvos radiolo
gų asociacijos vadovas prof. Al
gidas Basevičius sako, jog pakei
timai atvers galimybes gydyto
jams radiologams patiems atlikti
tas procedūras, kurių iki šiol, ne
paisant turimos kompetencijos,
jie teisės atlikti neturėjo.

„Iki šiol, atliekant tam tikras
intervencines procedūras turėjo
dalyvauti gydytojai anesteziolo
gai reanimatologai. Tai buvo ne
racionalu ir nepatogu. Todėl itin
teigiamai vertinu pakeitimus,
įgalinančius gydytojus radiolo
gus savarankiškai atlikti bloka
das nuskausminimo tikslais ar
kitas nuskausminimo procedū
ras, apibrėžtas gydytojo radio
logo normoje. Atitinkamos kva
lifikacijos ir intervencinės radi
ologijos srityje dirbantys radio
logijos specialistai tam turi visas
reikiamas kompetencijas ir patir
tį“, – sako prof. A. Basevičius.
Turimais duomenimis, šių
metų pirmąjį pusmetį pagalbos
į medikus dėl lėtinio skausmo
kreipėsi beveik pusšešto tūks
tančio žmonių, jiems suteikta
daugiau nei 10 tūkst. privalomo
jo sveikatos draudimo biudžeto
(PSDF) lėšomis apmokamų di
agnostikos ir gydymo paslaugų.
SAM primena, kad jau anks

čiau išplėstas skausmo gydymo
paslaugų spektras, taip pat numa
tyta, kad vietoje anksčiau buvusių
invazinių dienos stacionaro pas
laugų, kurias galėjo teikti tik vie
nos specialybės gydytojai aneste
ziologai reanimatologai, turi būti
teikiamos naujos ambulatorinės
specializuotos skausmo diagnoza
vimo ir gydymo paslaugos.
Be to, jau anksčiau numaty
ta, kad pagalbą kenčiantiems lė
tinį skausmą teikia specialistų
komandos, į kurių sudėtį įeina
gydytojas, psichologas ir kinezi
terapeutas, teikiantys paslaugas
pagal Tarptautinės skausmo stu
dijų asociacijos rekomendacijas.
Šios paslaugos daugiau atitinka
kai kurių socialiai labiau pažei
džiamų pacientų grupių porei
kius: nustatytas tam tikrų paslau
gų teikimas paciento namuose,
kai pacientas dėl sunkios fizinės
būklės negali atvykti į sveikatos
priežiūros įstaigas.
SAM ir „Bičiulystės“ inf.
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atidėti reglamento įgyvendini
mą – kai buvo rekonstruojamos
stotys ir peronai, tai buvo daro
ma pagal Statybos techninio re
glamento reikalavimus. Dėl to
nebuvo įrengti aklųjų vedimo
takeliai. Kalbant apie punktą
dėl informacijos teikimo – yra
numatytas konkretus projektas,
kurį įgyvendinant bus įrengtos
švieslentės ir informacija bus
pateikiama tiek vaizdu, tiek žo
džiu. Šis projektas atidėtas, bet
yra numatyta, kad jis bus įgy
vendinamas dar šiuo finansavi
mo laikotarpiu.

Pritaikyta tik maža dalis
geležinkelių infrastruktūros

Posėdyje dalyvavęs AB „Lie
tuvos geležinkeliai“ generalinis
direktorius Mantas Bartuška pa
brėžė, kad iki 2023 metų planuo
jama nupirkti naujus elektrinius
riedmenis, kurie važiuos į Klai
pėdą, o dyzeliniai bus perkelti į
regionus, kur pakeis senus, nea
titinkančius reikalavimų.
Jo teigimu, didelė proble
ma – viadukų pritaikymas, ka
dangi dalis jų priklauso „Lietu
vos geležinkeliams“, dalis – sa
vivaldybėms, dėl to labai sunku
susitarti. Dėl kelių viadukų jau
priimti sprendimai – planuoja
mos rekonstrukcijos Kaišiadory
se, Paneriuose. Didžiulis rekons
trukcijos projektas numatytas
prie centrinės stoties Vilniuje.
„Lietuvos geležinkelių“ ge
neralinis direktorius patikino,
kad daug dėmesio skiriama va
dinamosioms „minkštosioms“
priemonėms – žmonės, kurie
paskambina, pasitinkami, pa
lydimi, kad kelionė sėkmingai
įvyktų. Kartą net buvo pakeistas
traukinys į Turmantą. M. Bar
tuškos teigimu, jau pradėti įgy
vendinti dideli projektai – pla
nuojama pakeisti informaci

Kada traukiniai bus
pritaikyti neįgaliesiems?

Į žemagrindžius traukinius galima įvažiuoti specialiomis pristatomomis nuovažomis.

nę sistemą, įdiegti naują bilietų
pardavimo sistemą.
Neįgaliųjų teisių komisijos
narys Vytautas Bakas atkreipė
dėmesį, kad iš 48 traukinių sto
čių tik 11-oje neįgalieji gali ne
varžomai įsigyti bilietus; patek
ti į laukimo sales įmanoma tik
4-iose stotyse; tualetas negalią
turintiems žmonėms pritaikytas
26-iose stotyse, langelis klausos
negalią turintiems žmonėms pa
sitarti, paklausti įrengtas tik tri
jose; mygtukas pagalbai yra tik
dviejose vietose. V. Bako teigi
mu, šie skaičiai rodo, kad didžio
ji dalis negalią turinčių žmonių
negali naudotis geležinkeliu. Pa
sak Seimo nario, kai kuriuos da
lykus galima išspręsti nelaukiant
projektų pradžios – tarkim, kodėl
negalima įrengti tualetų ar myg
tukų, kad žmonės galėtų bent jau
pagalbą išsikviesti?

Neįgalieji: savarankiškai
važiuoti traukiniais
negalime

Neįgaliojo vežimėliu judan
tis Mindaugas Kraulaidis pa
sidžiaugė, kad nemažai daly

kų pritaikant geležinkelius yra
padaryta – labai patogūs nau
jieji vagonai, juose įrengti tua
letai. Deja, džiaugsmo tik tiek.
Dažnai tenka susidurti, kad tu
aletai stotyse užrakinti arba per
siauros durys į juos įvažiuoti.
M. Kraulaidžio teigimu, galima
sakyti, kad nėra nė vieno pritai
kyto perono, kadangi net iš nau
jai sutvarkytųjų neįgalieji veži
mėliuose negali savarankiškai
patekti į žemagrindį traukinį.
Regos negaliai atstovaujantis
Paulius Kalvelis teigia, kad aklieji
susiduria su informacinės siste
mos pritaikymo problemomis. Jie
negali nusipirkti traukinio bilieto
internetu jokiomis priemonėmis.
„Lietuvos geležinkelių“ minimi
kaip visiškai pritaikyti traukiniai,
kursuojantys maršrutu Vilnius–
Klaipėda nėra prieinami regos
negalią turintiesiems.
Pasak Lietuvos negalios orga
nizacijų forumo administracijos
direktorės Henrikos Varnienės,
kai į šeimą ateina negalia, viskas
transformuojasi per vieną dieną.
„Dabar girdime, kad per 12 me
tų negalėjote suplanuoti norma
lios strategijos“, – piktinosi LNF
administracijos direktorė.
Neįgaliųjų teisių komisijos
nariai J. Džiugelis ir I. Šimony
tė Susisiekimo ministerijos pa
prašė pateikti konkrečius įsipa
reigojimus, ką galima būtų pa
daryti iki 2020-ųjų metų.
Susisiekimo ministras Jaros
lav Narkevič patikino, kad per
mėnesį Vyriausybei bus pateik
tas priemonių planas, ką reikia
padaryti, kad būtų įgyvendinti
reglamento reikalavimai.
Aurelija Babinskienė

Aldonos Milieškienės nuotr.

Klausėte–atsakome

(atkelta iš 1 psl.)

stiprėja, tobulėja. Savo kūryba
jie garsina mūsų organizacijos
vardą, – sakė J. Ivančenko. –
Esu dėkinga tiems neįgaliųjų
draugijų vadovams, kurie ima
si organizuoti „Vilties paukštės“
renginius. Jie sukuria šventę ne
tik kitiems kolektyvams, bet
ir savo organizacijos nariams.“
Renginio dalyvių pasveikinti
atėjo Zarasų rajono savivaldy
bės meras Nikolajus Gusevas,
administracijos direktorius Ben
jaminas Sakalauskas ir kiti sve
čiai. Šventės dalyviams koncer
tavo Dusetų specialiojo ugdymo
skyriaus „Sartukas“ kolektyvas.
„Vilties paukštę“ organiza
vusi Zarasų rajono neįgaliųjų
draugijos pirmininkė Vilhel
mina Dubnikova džiaugėsi, kad

renginys pavyko puikiai – susi
rinko pilna salė žiūrovų, žmo
nės buvo patenkinti, nuoširdžiai
plojo. Tokia šventė Zarasų rajo
ne vyko pirmą kartą, tad dau
gelis maloniai nustebo pamatę,
kaip gražiai muzikuoja neįgalių
jų draugijų kolektyvai.
Atrankinio turo nugalėtoju
išrinktas Rokiškio rajono ne
įgaliųjų draugijos kolektyvas
„Laukuva“, vadovaujamas Al
vydo Fijalkausko. Jis pakvies
tas pasirodyti lapkričio 26 die
ną Anykščiuose vyksiančiame
baigiamajame „Vilties paukš
tės“ koncerte.
Projektą „Vilties paukštė
2019“ iš dalies finansuoja Lie
tuvos kultūros taryba.
„Bičiulystės“ inf.
LND archyvo nuotr.

„Vilties paukštės“ akimirkos.

Vaikams išlaikyti – tėvų galimybes atitinkanti suma

„Šiuo metu vyksta skyrybų su žmona procesas. Auginame
du vaikus. Aš pats turiu negalią nuo gimimo, esu darbingas
tik 20 procentų. Dėl sveikatos problemų negaliu dirbti, gaunu
tik 380 eurų išmoką per mėnesį. Mane domina, koks alimentų
dydis gali būti priteistas iš manęs vaikams išlaikyti, nes ir pats
turiu išgyventi, o pajamos nėra didelės. Aš neatsisakau vaikų
išlaikyti, noriu matytis su jais, lankyti, kartu leisti atostogas,
esant galimybei nupirkti būtinų daiktų. Tačiau žmona nori po
150 eurų vaikui, bet ar tai realu? Kaip tuomet man gyventi?“ –
domisi Andrius P.
Išlaikymas (alimentai) yra
vieno iš tėvų skiriamos lėšos sa
vo nepilnamečiui vaikui, o kai
kuriais atvejais – pilnamečiui
vaikui išlaikyti. Pareiga išlaiky
ti savo vaikus yra sudėtinė tėvų
valdžios dalis. Vaikų išlaikymo

„Vilties paukštės“
skrydis per Lietuvą
prasidėjo Dusetose

tvarka ir forma nustatoma ben
dru tėvų susitarimu. Tuo atveju,
jeigu tėvai nesusitaria ir vienas iš
jų nevykdo pareigos išlaikyti sa
vo vaikus, išlaikymo forma ir dy
dis nustatomi teismo sprendimu.
Noriu iškart pažymėti, kad

įstatymų leidėjas nėra nustatęs
minimalaus ar maksimalaus išlai
kymo vaikui dydžio. Koks išlai
kymo dydis užtikrina būtinas vai
ko raidos sąlygas, kiekvienu atve
ju sprendžia teismas, atsižvelgda
mas į konkrečias bylos aplinky
bes. Teismų praktikoje pripažįs
tama, kad orientaciniu kriterijumi
priteisiant vaikui išlaikymą būti
niems poreikiams patenkinti pri
pažintinas minimalios mėnesinės
algos dydžio išlaikymas, tačiau
šis kriterijus yra tik orientacinis
ir taikytinas atsižvelgiant į kon
krečias bylos aplinkybes.
Jeigu tėvų turtinė padėtis lei
džia, turi būti nustatytas maksi

maliai vaikų poreikius patenki
nantis išlaikymo dydis, jei ne –
išlaikymo dydis turi patenkin
ti būtinus vaiko poreikius. Bū
tinieji vaiko poreikiai yra fun
damentalūs, reikalingi visiems
ir kiekvienam: poreikiai valgy
ti, gydytis, pailsėti, apsirengti,
mokytis, bendrauti su draugais,
t. y. būtent tai, kas yra reikalinga
vaikui kasdieniame gyvenime.
Atkreiptinas dėmesys, kad
jeigu vienas iš tėvų, iš kurio pra
šoma priteisti išlaikymą, gauna
mažas pajamas, teismui nors ir
priteisus iš jo prašomą išlaikymo
sumą, gali kilti sunkumų vykdy
ti teismo sprendimą. Todėl pri

teisiant išlaikymą teismas visuo
met įvertina tėvų turtinę padėtį
ir nustato tokį vaikų išlaikymo
dydį, kuris būtų realus, o teismo
sprendimas – vykdytinas.
Jūsų konkrečiu atveju aki
vaizdu, kad prašoma suma nėra
protinga, ypač kai jūs pats turite
specialiųjų poreikių ir tokios su
mos objektyviai negalėsite mo
kėti. Tokiu atveju reikia nusta
tyti pusiausvyrą tarp vaiko po
reikių ir tėvų gaunamų pajamų,
įvertinti, kokią pinigų sumą ga
lėsite mokėti, kad būtų kuo ma
žiau apriboti vaiko poreikiai.
Evelina KELMELIENĖ

Lietuvos neįgaliųjų draugijos teisininkė
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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 21 d.

09:20 Senis. N-7. 355 s. 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7.
2/14 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 47
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. 175 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. 7 s. 23:45 Komisaras
Reksas. N-7. 47 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. 7 s. (kart.). 05:00
LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus.
N-7. 175 s. (kart.).

Antradienis, spalio 22 d.

09:20 Senis. N-7. 356 s. 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7.
2/15 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 48
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. 176 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. 7 s. 23:45 Komisaras Reksas. N-7. 48 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. 7 s. (kart.). 05:00
LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus.
N-7. 176 s. (kart.).

Trečiadienis, spalio 23 d.

09:20 Senis. N-7. 357 s. 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7.
2/16 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7.
49 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.
177 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. 8 s. 23:45 Komisaras Reksas. N-7. 49 s. (kart.). 00:30 Bloga mergaitė. 17 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. 8 s. (kart.).
05:00 LRT radijo žinios. 05:10 Ponių
rojus. N-7. 177 s. (kart.).

Ketvirtadienis, spalio 24 d.

09:20 Senis. N-7. 358 s. 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7.
2/17 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 50
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. 178
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. 8 s. 24:00 Mūsų gyvūnai. (kart.). 00:30 Bloga mergaitė.
18 s. (su garsiniu vaizdavimu). (kart.).
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Vakaras
su Edita. (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. 8 s. (kart.). 05:00 LRT
radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. N-7.
178 s. (kart.).

Penktadienis, spalio 25 d.

09:20 Senis. N-7. 359 s. 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7.
2/18 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7.
51 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. 179 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 Krydas: gimęs kovoti.
N-14. 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. 179 s. (kart.).

Šeštadienis, spalio 26 d.

06:05 Daiktų istorijos. (kart.).
07:00 Klausimėlis. 07:25 Rikas, Oskaras ir vaiduokliai. 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. 3/4 d. Gyvūnų šėlionės. (subtitruota). 12:55 Pasaulio
dokumentika. Neįtikėtinos gyvūnų
draugystės 3. 3/4 d. Geriausi žmogaus
draugai. (subtitruota). 13:50 Džesika
Flečer 9. N-7. 9/11, 9/12 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
Ištekėjusi už mafijos. N-14. (subtitruota). 00:55 Krydas: gimęs kovoti. N-14.
(kart.). 03:05 Klausimėlis. (kart.). 03:20
Domanto Razausko ir Sauliaus Petreikio koncertas. 04:05 Dainuoju Lietuvą. 04:25 Džesika Flečer 9. N-7. 9/11,
9,12 s. (kart.).

Sekmadienis, spalio 27 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. 3 s. Undinėlė.
10:00 Gustavo enciklopedija. (subtitruota). 10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mūsų gyvūnai. 12:00
Pasaulio dokumentika. Premjera. Didžiosios pasaulio upės. 1 d. Amazonė. (subtitruota). 12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Gyvūnų dinastijos. 5 d. (subtitruota). 13:45 Puaro.
N-7. 1/5, 1/6 s. 15:28 Loterija „Keno
Loto“. 15:30 Žinios. Orai (su vertimu
į gestų kalbą). 15:45 Premjera. Neužmiršti. 11 d. 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. 19, 20 s. (su garsiniu vaizdavimu). 22:30 Sutvirtinimas. N-14. 00:10
Nusikaltimai ir prasižengimai. N-14.
(subtitruota). 01:50 Pasaulio dokumentika. Didžiosios pasaulio upės.
1 d. Amazonė. (subtitruota, kart.).
02:40 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų dinastijos. 5 d. (subtitruota, kart.).
03:30 Klausimėlis. (kart.). 03:45 Šventadienio mintys. (kart.). 04:15 Puaro.
N-7. 1/5, 1/6 s. (kart.).

TV3
Pirmadienis, spalio 21 d.

02:05. Kodėl būtent jis? (kart.).
04:05. Auklė nakčiai. 06:10. Televitri-

na 3. 06:25. Transformeriai. Maskuotės meistrai 4, 405. 06:55. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1, 136. 07:25. Kempiniukas Plačiakelnis 11, 226. 07:55.
Svajonių sodai (kart.) 15, 5. 08:55.
Meilės sūkuryje 3166. 10:00. Meilės
simfonija 1, 58. 11:00. Meilės simfonija 1, 59. 12:00. Svotai 6, 6. 13:00.
Pažadėtoji 7, 2147. 13:30. Pažadėtoji 7, 2148. 14:00. Pažadėtoji 7, 2149.
14:30. Pažadėtoji 7, 2150. 15:00. Simpsonai 27, 10. 15:30. Simpsonai 27, 11.
16:00. TV3 žinios 209. 16:25. TV3 orai
209. 16:30. TV Pagalba 14, 36. 18:30.
TV3 žinios 294. 19:22. TV3 sportas 1.
19:27. TV3 orai 294. 19:30. Namas 2, 8.
20:30. Moterys meluoja geriau 12, 23.
21:00. TV3 vakaro žinios 167. 21:52.
TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai 167.
22:00. Kobra 11 23, 8. 23:00. Pragare.

Antradienis, spalio 22 d.

01:00. X mutantai 2, 8. 01:55.
Rouzvudas 2, 12. 02:45. Amerikiečiai
4, 11. 03:30. Kobra 11 23, 8. 04:25.
Kietuoliai 1, 1. 04:50. Kietuoliai 1, 2.
05:15. Svotai (kart.) 6, 6. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Transformeriai. Maskuotės meistrai 4, 406. 06:55. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1, 137.
07:25. Kempiniukas Plačiakelnis 11,
227. 07:55. Namas (kart.) 2, 8. 08:55.
Meilės sūkuryje 3167. 10:00. Meilės
simfonija 1, 60. 11:00. Meilės simfonija 1, 61. 12:00. Svotai 6, 7. 13:00.
Pažadėtoji 7, 2151. 13:30. Pažadėtoji 7, 2152. 14:00. Pažadėtoji 7, 2153.
14:30. Pažadėtoji 7, 2154. 15:00. Simpsonai 27, 12. 15:30. Simpsonai 27, 13.
16:00. TV3 žinios 210. 16:25. TV3 orai
210. 16:30. TV Pagalba 14, 37. 18:30.
TV3 žinios 295. 19:22. TV3 sportas 1.
19:27. TV3 orai 295. 19:30. Prieš srovę 19, 8. 20:30. Moterys meluoja geriau 12, 24. 21:00. TV3 vakaro žinios
168. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3
orai 168. 22:00. Išbadėjusių žaidynės.
23:35. Rezidentas 1, 14.

Trečiadienis, spalio 23 d.

00:35. X mutantai 2, 9. 01:30.
Rouzvudas 2, 13. 02:20. Amerikiečiai
4, 12. 03:10. Rezidentas (kart.) 1, 14.
04:00. Kietuoliai 1, 3. 04:25. Kietuoliai 1, 4. 04:50. Kietuoliai 1, 5. 05:15.
Svotai (kart.) 6, 7. 06:10. Televitrina
3. 06:25. Transformeriai. Maskuotės
meistrai 4, 407. 06:55. Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą 1, 138. 07:25. Kempiniukas Plačiakelnis 11, 228. 07:55.
Prieš srovę (kart.) 19, 8. 08:55. Meilės
sūkuryje 3168. 10:00. Meilės simfonija 1, 62. 11:00. Meilės simfonija 1,
63. 12:00. Svotai 6, 8. 13:00. Pažadėtoji 7, 2155. 13:30. Pažadėtoji 7, 2156.
14:00. Pažadėtoji 7, 2157. 14:30. Pažadėtoji 7, 2158. 15:00. Simpsonai 27,
14. 15:30. Simpsonai 27, 15. 16:00. TV3
žinios 211. 16:25. TV3 orai 211. 16:30.
TV Pagalba 14, 38. 18:30. TV3 žinios
296. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3
orai 296. 19:30. Gero vakaro šou 6, 8.
20:30. Moterys meluoja geriau 12, 25.
21:00. TV3 vakaro žinios 169. 21:52.
TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai 169.
22:00. Paliktieji. 22:25. Vikinglotto 43.

Ketvirtadienis, spalio 24 d.

00:20. Rezidentas 2, 1. 01:15. X
mutantai 2, 10. 02:05. Rouzvudas 2,
14. 02:55. Amerikiečiai 4, 13. 03:55.
Rezidentas 2, 1. 04:45. Kietuoliai 1,
6. 05:10. Svotai (kart.) 6, 8. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Transformeriai.
Maskuotės meistrai 4, 408. 06:55. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1, 139.
07:25. Kempiniukas Plačiakelnis 11,
229. 07:55. Gero vakaro šou (kart.) 6,
8. 08:55. Meilės sūkuryje 3169. 10:00.
Meilės simfonija 1, 64. 11:00. Meilės simfonija 1, 65. 12:00. Svotai 6, 9.
13:00. Pažadėtoji 7, 2159. 14:00. Pažadėtoji 7, 2160. 14:30. Pažadėtoji 7,
2161. 15:00. Simpsonai 27, 16. 15:30.
Simpsonai 27, 17. 16:00. TV3 žinios
212. 16:25. TV3 orai 212. 16:30. TV
Pagalba 14, 39. 18:30. TV3 žinios 297.
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai
297. 19:30. Farai 13, 8. 20:30. Moterys
meluoja geriau 12, 26. 21:00. TV3 vakaro žinios 170. 21:52. TV3 sportas 1.
21:57. TV3 orai 170. 22:00. Baudžiamasis būrys.

Penktadienis, spalio 25 d.

00:05. Rezidentas 2, 2. 01:05. X
mutantai 2, 11. 01:55. Rouzvudas 2,
15. 02:45. Amerikiečiai 5, 1. 03:40.
Rezidentas (kart.) 2, 2. 04:30. Kietuoliai 1, 7. 04:55. Svotai (kart.) 6, 9.
06:10. Televitrina 3. 06:25. Transformeriai. Maskuotės meistrai 4, 409.
06:55. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1, 140. 07:25. Kempiniukas Plačiakelnis 11, 230. 07:55. Farai (kart.) 13,
8. 08:55. Legendinės legendos 1, 7.
10:00. Meilės simfonija 1, 66. 11:00.
Meilės simfonija 1, 67. 12:00. Svotai
6, 10. 13:00. Pažadėtoji 7, 2162. 13:30.
Pažadėtoji 7, 2163. 14:00. Pažadėtoji 7, 2164. 14:30. Pažadėtoji 7, 2165.
15:00. Simpsonai 27, 18. 15:30. Simpsonai 27, 19. 16:00. TV3 žinios 213.
16:25. TV3 orai 213. 16:30. TV Pagalba 14, 40. 17:55. Namų idėja su IKEA

2, 8. 18:30. TV3 žinios 298. 19:22. TV3
sportas 1. 19:27. TV3 orai 298. 19:30.
Pokahonta. 21:05. Loganas.

Šeštadienis, spalio 26 d.

00:00. Namas gatvės gale. 01:50.
Paliktieji (kart.). 03:45. Pragare (kart.).
05:20. Svotai (kart.) 6, 10. 06:15. Televitrina 3. 06:30. Ančiukų istorijos
(kart.) 1, 1. 07:00. Vėžliukai nindzės
1, 6. 07:30. Aladinas 1, 132. 08:00. Ančiukų istorijos 1, 2. 08:30. Virtuvės istorijos 10, 8. 09:00. Gardu Gardu 8, 8.
10:00. Būk sveikas! 2, 8. 10:30. Penkių
žvaigždučių būstas 7, 8. 11:00. Misija:
dirbame sau 3, 6. 11:30. Magiškoji nosis. 13:55. Armijoje. 15:45. Ekstrasensai. Stipriausių mūšis 6. 17:25. Aplink
Lietuvą. Žmonės 1, 8. 18:30. TV3 žinios 299. 19:17. TV3 sportas 1. 19:22.
TV3 orai 299. 19:25. Eurojackpot 43.
19:30. Turtuolis vargšas 2, 8. 21:00.
Katvės karalienė. 23:40. Žudikės maniakės užrašai.

Sekmadienis, spalio 27 d.

01:25. Baudžiamasis būr ys
(kart.). 03:15. Išbadėjusių žaidynės
(kart.). 04:35. Rouzvudas 2, 14. 05:45.
Televitrina 3. 06:00. Sveikatos medis 6, 7. 07:00. Vėžliukai nindzės 1, 7.
07:30. Aladinas 1, 133. 08:00. Ančiukų istorijos 1, 3. 08:30. Svajonių ūkis
6, 6. 09:00. La Maistas 1, 8. 10:00. Pasaulis pagal moteris 8, 8. 11:00. Svajonių sodai 15, 6. 12:00. Kumba. 13:40.
Maloningasis vaiduoklis. 15:45. Karštos galvos 2. 17:30. Visi mes žmonės
3, 8. 18:30. TV3 žinios 300. 19:22. TV3
sportas 1. 19:27. TV3 orai 300. 19:30. X
Faktorius 7, 8. 22:00. Non-Stop.

LNK
Pirmadienis, spalio 21 d.

06:00 „Mano gyvenimo šviesa“ (1140). N-7. 06:30 „Mano gyvenimo šviesa“ (1141). N-7. 07:00 „Mano
gyvenimo šviesa“ (1142). N-7. 07:30
„Tomo ir Džerio šou“ (9). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (35). N-7.
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“
(36). N-7. 09:55 „Rozenheimo policija“ (22). N-7. 10:55 „Rimti reikalai 2“
(27). N-7. 11:25 „Supermamos“ (7).
N-7. 12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“ (60). N-7. 13:00 „Paskolinta
meilė“ (67). 14:00 „Našlaitės“ (99).
N-7. 15:00 „Svajoklė“ (99). 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. Infošou. 20:00 Nuo... Iki... 21:00 „Rimti reikalai 2“ (29). N-7. 21:30 Žinios.
22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:28 Telefoninė loterija 1634. 22:30 VAKARO SEANSAS Puertorikiečiai Paryžiuje. N-14. 00:10 „Begėdis“ (9). S. 01:15
Stebuklas virš Hadsono (kart.). N-7.

Antradienis, spalio 22 d.

06:00 „Mano gyvenimo šviesa“ (1143). N-7. 06:30 „Mano gyvenimo šviesa“ (1144). N-7. 07:00 „Mano
gyvenimo šviesa“ (1145). N-7. 07:30
„Tomo ir Džerio šou“ (10). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (37). N-7.
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“
(38). N-7. 09:55 „Rozenheimo policija“ (23). N-7. 10:55 „Rimti reikalai 2“
(28). N-7. 11:25 „Supermamos“ (8).
N-7. 12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“ (61). N-7. 13:00 „Paskolinta meilė“ (68). 14:00 „Našlaitės“ (100). N-7.
15:00 „Svajoklė“ (100). 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. Infošou. 20:00
„Galiu rytoj“ (15). N-7. 20:30 „Galiu rytoj“ (16). N-7. 21:00 „Rimti reikalai 2“
(30). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas.
22:27 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS
Nurašytieji. N-14. 00:20 „Begėdis“
(10). S. 01:25 Puertorikiečiai Paryžiuje (kart.). N-14.

Trečiadienis, spalio 23 d.

06:00 „Mano gyvenimo šviesa“ (1146). N-7. 06:30 „Mano gyvenimo šviesa“ (1147). N-7. 07:00 „Mano
gyvenimo šviesa“ (1148). N-7. 07:30
„Tomo ir Džerio šou“ (11). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (39). N-7.
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“
(40). N-7. 09:55 „Rozenheimo policija“ (24). N-7. 10:55 „Rimti reikalai 2“
(29). N-7. 11:25 „Supermamos“ (9).
N-7. 12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“ (62). N-7. 13:00 „Paskolinta meilė“
(69). 14:00 „Našlaitės“ (101). N-7. 15:00
„Svajoklė“ (101). 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. Infošou. 20:00 Šiandien. Po metų. 21:00 „Rimti reikalai
2“ (31). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Sukrėtimas. N-7. 00:55 „Begėdis“
(11). S. 02:00 Nurašytieji (kart.). N-14.

Ketvirtadienis, spalio 24 d.

06:00 „Mano gyvenimo šviesa“ (1149). N-7. 06:30 „Mano gyveni-

mo šviesa“ (1150). N-7. 07:00 „Mano
gyvenimo šviesa“ (1151). N-7. 07:30
„Tomo ir Džerio šou“ (12). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (41). N-7.
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“
(42). N-7. 09:55 „Rozenheimo policija“ (1). N-7. 10:55 „Rimti reikalai 2“
(30). N-7. 11:25 „Supermamos“ (10).
N-7. 12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“ (63). N-7. 13:00 „Paskolinta meilė“ (70). 14:00 „Našlaitės“ (102). N-7.
15:00 „Svajoklė“ (102). 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. Infošou. 20:00
Valanda su Rūta. 21:00 „Rimti reikalai
2“ (32). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Sveiki, aš Doris. N-14.
00:20 „Begėdis“ (12). S. 01:30 Sukrėtimas (kart.). N-7. 03:30 Alchemija.
VDU karta. 04:00 RETROSPEKTYVA.
Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, spalio 25 d.

06:00 „Mano gyvenimo šviesa“ (1152). N-7. 06:30 „Mano gyvenimo šviesa“ (1153). N-7. 07:00 „Mano
gyvenimo šviesa“ (1154). N-7. 07:30
„Tomo ir Džerio šou“ (13). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (43). N-7.
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“
(44). N-7. 09:55 „Rozenheimo policija“ (2). N-7. 10:55 „Rimti reikalai 2“
(31). N-7. 11:25 „Supermamos“ (11).
N-7. 12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“ (64). N-7. 13:00 „Paskolinta meilė“
(71). 14:00 „Našlaitės“ (103). N-7. 15:00
„Svajoklė“ (103). 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. PREMJERA Pabėgimo planas
2. N-14. 22:55 Nuo sutemų iki aušros. Kruvini Teksaso pinigai. N-14.
00:45 Rokenrola. N-14. 02:50 Pažinimo klubas (kart.). 03:15 Sveiki, aš Doris (kart.). N-14.

Šeštadienis, spalio 26 d.

06:40 „Tomo ir Džerio šou“ (12)
(kart.). 07:05 „Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai“ (41). 07:20 „Broliai
meškinai. Nuotykių ieškotojai“ (42).
07:35 „Šaunusis Skūbis-Dū“ (3). 08:05
„Berniukas Blogiukas“ (8). 08:30 Pažinimo klubas. 09:00 „Ogis ir tarakonai“ (29). 09:10 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“ (6). 09:35 KINO PUSRYČIAI Dingęs Drakonas. 11:30 Denis grėsmė visuomenei. Nuotykiai tęsiasi. 13:05 Girtas meistras 2. N-7. 15:10
PREMJERA Miss XL. N-7. 17:25 Kelionių panorama. 17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas.
19:27 Orai. 19:30 SUPERKINAS Žvėrelių maištas. N-7. 21:20 PREMJERA
Taip, mes juodi. N-14. 23:10 PREMJERA Diktorius. N-14. 01:00 Pabėgimo
planas 2 (kart.). N-14.

Sekmadienis, spalio 27 d.

06:45 „Tomo ir Džerio šou“ (13)
(kart.). 07:10 „Broliai meškinai. Nuotykių ieškotojai“ (43). 07:25 „Broliai
meškinai. Nuotykių ieškotojai“ (44).
07:45 „Šaunusis Skūbis-Dū“ (4). 08:10
KINO PUSRYČIAI Varlių karalystė 2.
Nuotykiai užšalusiame ežere. 09:55
PREMJERA Laukinių žmonių medžioklė. N-7. 12:00 Roko amžius. N-7.
14:25 Policijos akademija. 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
PREMJERA Visi pasaulio pinigai. N-14.
00:20 Smurto istorija. N-14. 02:10
Taip, mes juodi (kart.). N-14.

BTV
Pirmadienis, spalio 21 d.

06:00 „CSI. Majamis“ (1) (kart.).
N-7. 06:55 „Mano virtuvė geriausia“
(24) (kart.). 08:20 „Stoties policija“
(21) (kart.). N-7. 09:20 „Teisingumo
agentai“ (40) (kart.). N-7. 10:20 „Kobra 11“ (4) (kart.). N-7. 11:20 „Anthonis
Bourdainas. Nepažįstami kraštai“ (5)
(kart.). N-7. 12:20 „Visa menanti“ (23).
N-7. 13:20 „Mano virtuvė geriausia“
(25). 14:50 „Stoties policija“ (22). N-7.
15:50 „Paskutinis faras“ (1). N-7. 17:00
Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (5). N-7.
18:30 „CSI. Majamis“ (2). N-7. 19:30
„Privatus detektyvas Magnumas“
(2). N-7. 20:30 Laba diena. N-7. 21:00
Nindzė žudikas. N-14. 22:55 Atminimo diena (kart.). N-14. 01:00 „Juodasis sąrašas“ (19) (kart.). N-7. 01:50 „Gyvi numirėliai“ (2) (kart.). N-14. 02:35
„Visa menanti“ (22) (kart.). N-7. 03:20
„Detektyvų istorijos“ (4). N-7.

Antradienis, spalio 22 d.

06:05 „CSI. Majamis“ (2) (kart.).
N-7. 07:00 „Mano virtuvė geriausia“
(25) (kart.). 08:25 „Stoties policija“
(22) (kart.). N-7. 09:25 „Paskutinis faras“ (1) (kart.). N-7. 10:35 „Kobra 11“ (5)
(kart.). N-7. 11:35 „Privatus detekty-

vas Magnumas“ (2) (kart.). N-7. 12:35
„Visa menanti“ (24). N-7. 13:35 „Mano
virtuvė geriausia“ (26). 14:55 „Stoties
policija“ (23). N-7. 16:00 „Paskutinis
faras“ (2). N-7. 17:00 Info diena. 17:30
„Kobra 11“ (6). N-7. 18:30 „CSI. Majamis“ (3). N-7. 19:30 „Privatus detektyvas Magnumas“ (3). N-7. 20:30 Laba
diena. N-7. 21:00 Prieglobstis. N-14.
23:10 Nindzė žudikas (kart.). N-14.
01:00 „Detektyvų istorijos“ (5). N-7.

Trečiadienis, spalio 23 d.

06:30 „CSI. Majamis“ (3) (kart.).
N-7. 07:25 „Mano virtuvė geriausia“
(26) (kart.). 08:40 „Stoties policija“
(23) (kart.). N-7. 09:40 „Paskutinis faras“ (2) (kart.). N-7. 10:35 „Kobra 11“ (6)
(kart.). N-7. 11:35 „Privatus detektyvas Magnumas“ (3) (kart.). N-7. 12:35
„Visa menanti“ (25). N-7. 13:35 „Mano
virtuvė geriausia“ (27). 14:55 „Stoties
policija“ (24). N-7. 16:00 „Paskutinis
faras“ (3). N-7. 17:00 Info diena. 17:30
„Kobra 11“ (7). N-7. 18:30 „CSI. Majamis“ (4). N-7. 19:30 „Privatus detektyvas Magnumas“ (4). N-7. 20:30 Laba
diena. N-7. 21:00 Žemės branduolys.
N-7. 23:45 Prieglobstis (kart.). N-14.
01:45 „Detektyvų istorijos“ (6). N-7.

Ketvirtadienis, spalio 24 d.

06:20 „CSI. Majamis“ (4) (kart.).
N-7. 07:15 „Mano virtuvė geriausia“
(27) (kart.). 08:30 „Stoties policija“
(24) (kart.). N-7. 09:30 „Paskutinis faras“ (3) (kart.). N-7. 10:30 „Kobra 11“
(7) (kart.). N-7. 11:30 „Privatus detektyvas Magnumas“ (4) (kart.). N-7.
12:30 „Visa menanti“ (26). N-7. 13:30
„Mano virtuvė geriausia“ (28). 14:55
„Stoties policija“ (1). N-7. 16:00 „Paskutinis faras“ (4). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (8). N-7. 18:30
„CSI. Majamis“ (5). N-7. 19:30 „Privatus detektyvas Magnumas“ (5). N-7.
20:30 Laba diena. N-7. 21:00 Pragaro
pasiuntinys. N-14. 22:55 Žemės branduolys (kart.). N-7. 01:35 „Detektyvų
istorijos“ (7). N-7.

Penktadienis, spalio 25 d.

06:25 „CSI. Majamis“ (5) (kart.).
N-7. 07:20 „Mano virtuvė geriausia“
(28) (kart.). 08:40 „Stoties policija“
(1) (kart.). N-7. 09:40 „Paskutinis faras“ (4) (kart.). N-7. 10:35 „Kobra 11“
(8) (kart.). N-7. 11:35 „Privatus detektyvas Magnumas“ (5) (kart.). N-7.
12:35 „Visa menanti“ (27). N-7. 13:35
„Mano virtuvė geriausia“ (29). 14:55
„Stoties policija“ (2). N-7. 16:00 „Paskutinis faras“ (5). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (9). N-7. 18:30
„CSI. Majamis“ (6). N-7. 19:30 „Amerikietiškos imtynės“ (41) (Wrestling RAW). N-7. 20:30 „Amerikietiškos imtynės“ (41) (Wrestling - SmackDown).
N-7. 21:30 Trigubas X. Aukštesnis lygis. N-14. 23:30 Pragaro pasiuntinys
(kart.). N-14. 01:20 „Detektyvų istorijos“ (8). N-7.

Šeštadienis, spalio 26 d.

06:30 Laba diena (kart.). N-7.
07:00 Laba diena (kart.). N-7. 07:30
„Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (38) (kart.). N-7. 08:30 Laba diena
(kart.). N-7. 09:00 Baltijos galiūnų komandinis čempionatas. Žagarė. 10:05
Brydės. 10:40 „Kalnų šventovė. Išgyventi Alpėse“ (1). 11:55 „Ekstremalūs
išbandymai“ (8). N-7. 12:25 „Būk ekstremalas“ (35). N-7. 12:55 „Džeimio
ir Džimio kulinarinės dvikovos“ (3).
14:00 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“ (6). N-7. 15:00 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“
(39). N-7. 16:00 „Nusikaltimų miestas“ (4). N-7. 16:30 Laisvės karžygiai.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Rytas - Šiauliai. 19:30 Muzikinė kaukė.
22:05 MANO HEROJUS Įkaitas. N-7.
00:50 AŠTRUS KINAS Košmaras Guobų gatvėje. N-14.

Sekmadienis, spalio 27 d.

06:30 Baltijos galiūnų komandinis čempionatas. Žagarė (kart.). 07:30
„Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (39) (kart.). N-7. 08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Galiūnai. Pasaulio rąsto kėlimo čempionatas. Panevėžys.
10:05 „Varom!“ (4). N-7. 10:40 „Kalnų šventovė. Išgyventi Alpėse“ (2).
11:55 „Ekstremalūs išbandymai“ (9).
N-7. 12:25 „Būk ekstremalas“ (36). N-7.
12:55 „Džeimio ir Džimio kulinarinės
dvikovos“ (4). 14:00 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“ (7). N-7.
15:00 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“ (40). N-7. 16:00 „Nusikaltimų miestas“ (5). N-7. 16:30 Laisvės
karžygiai. 17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Lietkabelis - Sintek-Dzūkija.
19:30 „Tiltas“ (13). N-7. 20:35 „Tiltas“
(14). N-7. 21:35 „Juodasis sąrašas“ (20).
N-7. 22:30 „Gyvi numirėliai“ (3). N-14.
23:30 Trigubas X. Aukštesnis lygis
(kart.). N-14. 01:25 Košmaras Guobų
gatvėje (kart.). N-14.

Redakcija primena,
kad verta sekti TV stočių
skelbimus, nes programose
gali būti pakeitimų.
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Neįgalieji
pasaulyje
Negalią turintys jaunuoliai nelabai ką turi pasiūlyti darbdaviams, tik begalinį
norą dirbti ir viltį. Nei dip
lomų, nei aiškių galimybių
ir talentų, nedaug žinių apie
realų gyvenimą, bet daug
kompleksų ir baimių. Trys
jauni negalią turintys vokiečiai pasakoja apie savo karjeros pradžią.

Karjeros pradžia –
lyg antras gimtadienis
tai, kad esi neįgalusis, kuris ge
rai atliko darbą, – sako Jaspe
ras. – Tik taip ir gali pasijus
ti laisvu žmogumi. Man rodos,
kad būtent taip galima išspręsti
Vokietijoje darbuotojų trūkumo
problemą – įdarbinti kuo dau
giau neįgaliųjų.“

Sandra (18) gavo vietą
kavinėje

ruošia darbo dienai, įvertina sa
vo jėgas, stengiasi, kad nepralįs
tų kokios nepastebėtos smulk
menos, kurios paskui apkartins
gyvenimą darbuotojams ir lan
kytojams. Sandrai patinka, kad
kavinėje darbas planuojamas, o
visi darbuotojai žino savo parei
gas ir atsakomybes.

Kevinas (21) labai stengiasi
būti malonus

Jasperas (24) tapo spaudos
dizaineriu

Jasperas.

Vaikiną kankina cerebrinis
paralyžius, ankstyvoje vaikystė
je patirtas smegenų sužeidimas.
Jis negali apsieiti be pagalbos
valgant ar susiruošus į tualetą.
Šalia jo dažnai būna asistentas,
pasiruošęs padėti spręsti viso
kius reikalus. Su draugais Jas
peras bendrauja žinutėmis išma
niajame telefone. Tik patys arti
miausi, seniai pažįstami žmonės
geba suprasti, ką jis kalba.
Bet jo svajonė buvo labai
graži: tapti spaudos dizaineriu,
maketuotoju. Vos išvydęs skel
bimą apie dizainerių kursus,
siųsdavo prašymą priimti, an
ketoje nieko nenuslėpdamas ra
šė apie savo ligą.
„Porą kartų mane pakvietė į
pokalbį, tačiau nepriėmė, – pa
sakoja Jasperas. – Turbūt kalta
mano negalia, o gal tiesiog bu
vo per daug pretendentų. Laimė,
draugas pažinojo vienos rekla
mos agentūros savininką, kuris
mane priėmė ir suteikė galimybę
mokytis išsvajotos profesijos.“
Po kursų Jasperas naršė in
ternetą, ieškodamas naudingos
informacijos. Ten ir aptiko Ber
lyno neįgaliųjų laikraštį. Nu
siuntė į redakciją gyvenimo ap
rašymą, netrukus sulaukė kvie
timo pasikalbėti su miesto ne
įgaliųjų sąjungos pirmininku.
Pasikalbėjo, pabendravo, abu
vienas kitam patiko ir supra
to, kad galės kartu darbuotis. Ir
štai: jau trečius metus Jasperas
maketuoja ne tik laikraštį, bet
ir plakatus, reklaminius lange
lius, skrajutes. Darbas jam tei
kia malonumą, o draugystė su
širdingais bendradarbiais – dar
svarbiau už algą.
„Ypač svarbu, kad esi iš tik
rųjų giriamas už darbą, o ne už

„Bičiulystę“
skaitykite ir
internete

Akcija „Švarūs langai“
Naujienų portale www.alytausgidas.lt skelbiama informacija
apie neįgaliesiems ir senjorams naudingą akciją.
„Kad Dievas duotų tiems žmo
nėms sveikatos, kurie sugalvo
jo šią akciją. Pati išsivalyti lan
gų aš jau niekaip negaliu – svei
kata neleidžia“, – vos įžengus į
jos namų langus išvalyti atvy
kusiems VšĮ „Gerumo skraistė“
savanoriams sakė sunkiai vaikš
tanti Janina. Jai, kaip ir dar trims
dešimtims senjorų ir judėjimo
negalią turintiems alytiškiams,
visą mėnesį trukusios akcijos
„Švarūs langai“ metu buvo iš
valyti namų langai.
Šią socialinę akciją jau tre
čius metus iš eilės vykdančios
VšĮ „Gerumo skraistė“ direkto
rės Gitos Mickevičiūtės teigimu,
langų valymo akcija šiemet jau
baigėsi, tad tokios pagalbos no
rintys to padaryti nepajėgiantys
senjorai ar neįgalieji šia paslauga
galės pasinaudoti kitais metais –
balandžio ir rugsėjo mėnesiais.
Anot G. Mickevičiūtės, ak
cija kartojasi jau ne vienus me
tus, tad senoliai, žinodami ak

cijos laiką, iš anksto registruo
jasi ir laukia atvykstančių sa
vanorių.
Šiemet akcijos „Švarūs lan
gai“ metu senoliams ir neįga
liesiems langus valė trys sava
noriai. Akciją organizuojančios
įstaigos vadovė tikisi, kad norin
čių daryti gerus darbus – išva
lyti senjorams ir judėjimo nega
lią turintiems alytiškiams langus
kitais metais atsiras kur kas dau
giau ir kviečia alytiškius papil
dyti savanorių gretas.
Na, o kad akcijoje dalyvau
jančių senjorų ir neįgaliųjų na
muose neapsilankytų piktava
liai, VšĮ „Gerumo skraistė“ di
rektorė atkreipia dėmesį, jog ak
cijos metu į namus atvykstantys
savanoriai visuomet dėvi žalios
arba mėlynos spalvos marškinė
lius su VšĮ „Gerumo skraistė“
logotipu, tad tik tokią aprangą
dėvinčius asmenis garbaus am
žiaus alytiškiai turėtų įsileisti į
savo namus.

Neįgaliųjų padėtis Klaipėdoje:
dar reikia padirbėti

Sandra.

Mergina nesutriks, jei papra
šysite išvardyti, kokių produk
tų prireiks verdant skanią sriu
bą. Daržoves supjaustyti ji gali
net užsimerkusi – taip išmikli
no pirštus. Tik prie ilgos darbo
dienos nepripranta, sako, tai bai
siau už mokyklą...
Sandra atlieka praktiką kavi
nėje. Kaip ir daugelis jaunų ne
įgaliųjų, ji ir mokosi profesinė
je, ir dirba, na, atlieka praktiką
ar stažuojasi. Sandra kiekvieną
penktadienį ir kas dvi savaites
ketvirtadieniais lanko profesi
nę mokyklą. Nuo antradienio
iki ketvirtadienio nuo 10 iki 19
valandos dirba virtuvėje kartu
su kitu praktikantu ir virėja. Ji
mieliau dirbtų su vaikais, labai
myli juos, būtų pati geriausia pa
saulyje auklė, bet negalia dik
tuoja savo. Sandra blogai skaito
ir rašo. „Man daug ką sunku su
prasti. Turiu kelis kartus išgirs
ti, kol tampa aišku. Mokyklos
nebaigiau, nes man buvo sun
ku mokytis. Todėl negaliu bū
ti auklėtoja darželyje. Teko mo
kytis štai tokio mielo amato“, –
prisipažįsta Sandra.
Karjeros patarėjas padėjo jai
rasti šią jaukią vietą su toleran
tiška komanda, kur visi kar
tu dirba – ir sveiki, ir neįgalūs.
Kartais Sandrai leidžiama pa
likti puodus ir paįvairinti kas
dienybę bendravimu su lanky
tojais, priimti užsakymus, nu
nešti indus. Jei tarp lankytojų
pasitaiko vaikų, Sandros veidą
nušviečia šypsena.
Mergina mėgsta rytinius pa
sitarimus, kai aptariamas me
niu, patikrinamos produktų at
sargos. Draugiškas kolektyvas
tokiu ramiu pasisėdėjimu pasi

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Kevinas.

Vaikinas turi visą glėbį prob
lemų. Jam sunku bendrauti su
žmonėmis. Jis gali išsigąsti pa
tekęs į minią ar pajutęs įprastos
rutinos pokyčius. Kai prislegia
depresija, Kevinas visai dingsta
iš viešumos, užtat atsiradęs kal
ba be perstojo – lyg krioklys lie
jasi ant vargšo pašnekovo, nebe
galinčio įterpti nė žodžio.
Kevinas labai stengiasi prisi
taikyti ir būti visiems malonus.
Pavyksta ne visuomet. Nepasi
sekė profesinio mokymo centre
Greifsvalde. Ten turėjo proble
mų su personalu, visa aplinka jį
blogai veikė.
Laimė, karjeros patarėjas ra
do jam užuovėją Berlyne. Dvi
dienas per savaitę jis lanko pro
fesinę mokyklą, tris dienas mo
kosi vienoje iš darbo vietų –
praktikuojasi. Kevinas gilinasi į
biuro valdymo paslaptis.
Jei jam reikia pagalbos, tu
ri galimybę pakviesti socialinį
darbuotoją, psichologą. Būna,
kad Kevinas ima panikuoti, jei
jam reikia atlikti užduotį kita
me objekte. Kitu keliu eiti, kitu
autobusu važiuoti, kitus vaizdus
pro langą matyti – jam didžiu
lis iššūkis, kuris gali baigtis labai
liūdnai, jei neatskubėtų pagal
bininkai. Pakalbės, paaiškins,
nuramins, įsitikins saugumu...
Kevinas atsisveikina ir tęsia sa
vo kelionę per ūžiančią sostinę.
Pagal užsienio spaudą parengė
Brigita Balikienė

www.biciulyste.lt

Uostamiesčio naujienų portale www.ve.lt skaitome Virginijos
Kesminės straipsnį apie neseniai įvykusį Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdį.
„Į žmogų, turintį negalią, turė
tume žiūrėti ne tik kaip į socia
linių paslaugų gavėją, bet kaip į
lygiavertį partnerį, į teisių turin
tį žmogų, kurio dalyvavimas ak
tualus skirtingose srityse: švieti
me, darbo rinkoje ir kitur“, - sa
ko darbą pradėjusios naujos su
dėties Neįgaliųjų reikalų tarybos
pirmininkė Jūratė Ruškė.
Naujos kadencijos tarybai pir
mininkaujanti VšĮ „Likimo laip
tai“ narė akcentavo, kad reikia
orientuotis į šį besikeičiantį požiū
rį ir stengtis neįgaliuosius kuo la
biau įtraukti į visuomenės veiklas.
Pasak pašnekovės, skirtingas
negalias turintys žmonės susidu
ria su skirtingais iššūkiais, tad
šios kadencijos Neįgaliųjų reika
lų taryboje bus svarstoma daug
aktualių problemų.
Pirmajame posėdyje aptarti
keli klausimai. Vienas jų – pa
vėžėjimo paslaugos neįgaliųjų
nevyriausybinėms organizaci
joms problemos. Uostamiesty
je iki šiol nėra pritaikyto trans
porto, kuriuo vienu metu galėtų
važiuoti didesnis žmonių su ve
žimėliais skaičius. Pavyzdžiui,
socialinis taksi gali vežti vieną
ar du judėjimo negalią turinčius
žmones, tad kyla problemų, jei
gu organizacija nori vienu metu
kur nors nuvežti dešimt ar dau
giau žmonių.
Kita problema – jau patvirtin
ta Klaipėdos miesto savivaldybės
kultūros 2017-2030 metų strate
gija. Pasak J. Ruškės, joje nėra
strateginių tikslų, kuriais būtų
siekiama skatinti neįgaliųjų daly
vavimą kultūriniame gyvenime,
neatlikta ir neįgaliųjų poreikių
analizė. Ketinama kreiptis į savi

valdybę su siūlymais pakoreguo
ti ar papildyti minėtą strategiją.
Dar vienas aktualus klausi
mas – lygios galimybės balsuo
ti asmenims, turintiems negalią.
„Norisi, kad būtų iš tikrų
jų lygios galimybės. Kai kuriose
rinkimų apylinkėse, nors jos ir
skelbiasi, kad yra pritaikytos ne
įgaliesiems, galima rasti trūku
mų, pavyzdžiui, per aukštas sta
las ir panašiai“, – sakė J. Ruškė.
Tarybos pirmininkės pava
duotoja, Klaipėdos miesto savi
valdybės administracijos Socia
linės paramos skyriaus vedėja
Audronė Liesytė pasiūlė artėjant
kitiems rinkimams neįgaliųjų at
stovams iš anksto aplankyti apy
linkes, kurios jiems pritaikytos,
ir įvertinti, ar yra trūkumų.
VšĮ Klaipėdos ir Telšių regio
nų aklųjų centro vadovė Daina
Vitkauskienė pasidžiaugė, kad
bent jau aklųjų problema dėl bal
savimo pradėta spręsti.
„Per prezidento rinkimus
pirmą kartą buvo biuletenis
Brailio raštu“, – kalbėjo D. Vit
kauskienė.
Nuspręsta paruošti kreipimą
si su siūlymais Klaipėdos miesto
rinkimų komisijai.
„Ne tik Klaipėdoje, bet ir vi
soje Lietuvoje neįgalieji neturi ne
tik lygių galimybių, bet ir lygių
teisių, nesvarbu, ar kalbėtume
apie dalyvavimą darbo rinkoje,
švietimo sistemoje ar tiesiog apie
laisvalaikį. Norėtųsi Klaipėdoje
matyti negalią turinčius žmones,
visavertiškai įsiliejusius į skirtin
gas socialinio dalyvavimo sritis
kiek įmanoma daugiau“, – sakė
naujoji Neįgaliųjų reikalų tary
bos pirmininkė J. Ruškė.
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Siūlome paskaityti Šventojoje vykusiam literatų seminarui „Amžinieji lietuvybės ąžuolai“ atsiųstus arba
jau ten sukurtus įdomiausius, kvepiančius jūra ir vėju, tekstus.

Juk vien tik už tai, kad sielos
pasaulį turtingą turėjai
Ir prasmę kančios supratai ne taip,
Kaip suprato ir suprasti temokėjo
Kankintojai tavo.

Laiškas ateities kartoms
Vilija Vilkelienė.

R

ašau, kai termometro skalė
rodo trisdešimt du laipsnius
šilumos. Mūsų klimatas vis la
biau ir labiau užterštas. Lietaus
nesulaukiame. Prakaitas sunkia
si tarsi iš kempinės. Žemė suai
žėjusi, augalai nudžiūvę, gėlės,
nulenkusios žiedelius, tarsi klū
pėdamos prieš gamtą, meldžia
nors lašo vandens. Jei radote ir
skaitote šį laišką, esu laiminga –
gyvybė mūsų žemėje išsaugota.
Norėčiau truputį papasakoti
apie save ir savo kraštą. Nežinau,
ar jis ir šiandien toks gražus, ta
čiau rašydama šį laišką aš žvelgiu
pro langą ir grožiuosi žydinčio
mis liepomis, žaliuojančiais ber
želiais, skraidančiais aplink lan
gus laukiniais karveliais. Kaimy
nės pyksta ant jų, kad dergia lan
gus, kad po šių paukščių atakos
vis reikia valyti jų „bombone
šius“ nuo stiklų. Tačiau man jie
savotiškai patinka. Rytais bur
kuoja po langu, nereikia nė ža
dintuvo. O šią vasarą ir jauniklį
sumanė mano balkone išsiperė
ti. Aš neprieštaravau – smagu
stebėti, kaip patelė rūpinasi sa
vo kūdikiu. Buvo du kiaušinė
liai, bet motina nusprendė, kad
du vaikai jai bus per didelis var
gas, ir vieną išmetė iš balkono.
Atranka, kam gyventi, o kam ne,
padaryta. Taip, kaip ir žmogui.
Sausio mėnesį man atliko šir
dies operaciją. Nieko gero medi
kai nežadėjo, bet Dievulis paliko
mane dar pagyventi. Kadangi su
prantu, kad kiekviena diena ga
li būti paskutinė, skubu užbaigti
pradėtus darbus – išleidau knygą
apie pokario laikus „Gimiau savo
laiku“, dar norisi parašyti roma
ną „Kelias į gyvenimą“, bet pa
vadinimas yra, o teksto trūks
ta. Laikas vis skuba, diena kei

Vytautas Lukšas.

čia dieną, o jo vis dar neturiu.
Juokauju, kad ne tik širdį pare
montavo, bet ir smegenis užblo
kavo – nesiriša sakiniai, nors tu
ką. Gal dar ne laikas? Ateis žie
mos ilgi vakarai, gal tada atsiblo
kuos mintys ir vėl bus noras sėsti
prie kompiuterio ir rašyti, rašyti.
Viskam savas laikas.
Ir vėl mintys bėgioja... Ruo
šiausi prisistatyti pati ir pristatyti
savo gimtą miestelį, bet nukelia
vau kažkur... Tai štai – esu (ne,
buvau, nes kai skaitote šį laišką,
manau, manęs jau nebėra) Sū
duvos dukra iš pasienio mieste
lio Kalvarijos. Dažnai mus pai
nioja su Žemaičių Kalvarija ir
dėl to būna pikta. Mūsų Kalva
rija – miestas pietvakarių Lietu
voje. 1705 metais didikas My
kolas Juozapas Sapiega išrūpi
no gyvenvietei miesto teises ir
herbą. Miestelyje 1840 metais
pastatyta Švč. Mergelės Mari
jos vardo bažnyčia, išlikęs sina
gogų kompleksas, nors kai skai
tote šį laišką, manau, jau nelikę
nė vieno pastato iš šio komplek
so. Valdžios vyrai vis politikuoja
ir nemato reikalo atkurti istoriją.
Gaila, kad atgavus Lietuvos ne
priklausomybę, pamynėme tėvų
bei senelių idėjas ir pasidarėme
godūs. Dėl posto, dėl ambicijų
niokojame senovinį paveldą. Jau
nebeliko cerkvės, o evangelikųliuteronų bažnyčios pastatai bai
gia sugriūti, nors čia dar renkasi
boksuojantis jaunimas. Jų trene
ris A. Bogdanavičius džiaugiasi
jaunimu, kuris parveža medalių
iš varžybų. Mūsų miestelio gy
ventoja Saulė Kardokaitė jau pa
kviesta į jaunių rinktinę.
Juk ne viskas taip blogai,
kaip dažnai skundžiamės, yra
ir gerų naujienų. Džiugu, kad
2019 metais atstatytas Kalvari
jos arklių pašto pastatas, kuria
me įrengtas muziejus. Istorikas
A. Totorius kiekvieną dieną lau
kia lankytojų ir noriai pasakoja
Kalvarijos savivaldybės istoriją.

Nors istoriko šaknys Kupiškyje,
jis į mūsų miestelį atkeliavo ve
dęs mūsų krašto dukrą R. Vyš
niauskaitę. A. Totorius pamilo
ne tik žmoną, bet ir jos gimti
nę. Tik apmaudu istorikui, kad
tikrieji kalvarijiečiai nemyli sa
vo krašto, jį niokoja, kad jiems
nerūpi išsaugoti istoriją ateinan
čioms kartoms. Tai liudija ir iš
niekinti žydų kapai, o vietoje,
kur buvo laidojami vokiečių be
laisviai, žmonės ant jų kaulelių
sodina daržus, augina kopūs
tus. Gerai, kad vietoj žydų ka
pų nors vartai likę, nes tai aiškus
ženklas, kad čia buvo kapinės, ir
kažkaip nedrąsu burokus augin
ti. Muziejaus ir istoriko A. To
toriaus kilnus darbas padės atei
ties kartoms išgirsti mūsų isto
riją ir ją atkurti.
Noriu palinkėti jums, kad
gyventume taikoje, kad mokslas
žengtų į priekį ir atrastų vaistus
nuo visų ligų, kad žmogus mirtų
tik atėjus laikui. Ir kad gimtų tik
sveiki vaikučiai. Kad būtų daug
žalumos. Su siaubu žiūriu filmą
„Žvaigždžių karai“, kur tik ro
botai ir tamsa, visur juoda, niū
ru ir slogu. Dieve, saugok ir pa
dėk, kad ateities kartos taip pat
galėtų džiaugtis pavasario gam
tos prabudimu, vasaros žalumos
grožiu, rudeniu, kai sodai pilni
prisirpusių obuolių ir miškuose
gausu grybų, ir žiema, kai bal
tu patalu pasipuošia motulė že
mė. Kad ežeruose žvejai gaudy
tų ir niekad neišgaudytų žuve
lių, kad kiekvieną rytą čiulbėtų
paukšteliai.
Kiekvienas mes gimstame
savu laiku ir gyvename sau li
kimo skirtą gyvenimą. Kaip že
mė sukasi ratu, taip ir žmonijos
gyvenimas – vieni ateinam, kiti
išeinam – vis ratu, ratu. Mano
ratas užsidarė, o jūsų dar sukasi
ir niekas nežino, ką gyvenimo
ruletė išsuks.

Danutė Šeržentienė.

Kančios prasmė
Eilėraštį skiriu Kankinio arki
vyskupo Teofiliaus Matulionio,
Vincento Borisevičiaus ir kitų
Sibire nukankintų kunigų
atminimui
Ir skriejo mintys kaip debesys
niūrūs.
Saulėlydžio žaros, ir jos tarsi
kraujas
Padangėmis liejos.
O gėlės, tos gėlės, širdy susodintos,
Jos ilgesio skausmo spalvom
sužydėjo.
Erškėčiais spygliuotais
Tavo jauną širdelę apraizgė
Ir siena mirties nuo pasaulio,
gyvenimo,
Nuo Tėvynės atskyrė.
Ir kaip šio žemiško pragaro sodai
bujojo!
O vartai į juos žvaigžde kruvina
padabinti juk buvo.
Ir tu juos pravėrei, jaunas žmogau,
Sakyki, už ką tuos vartus tu
pravėrei?

Jų ginklas patyčios juk buvo
Ir sielą sutrypti, ne kūną,
O sielą sutrypti jų noras
didžiausias,
Jų geismas stipriausias – sielą
pavergti.
Ir į pragaro juodas gelmes su
savim nusitempti.
Kvatojo ir šėlo piktybė žiauri.
Bet geso žvaigždės spinduliai
kruvini
Ir šiandien tamsos šaltuose
labirintuos
Klajoja ir blaškosi tie,
Kas tarnystę šio žemiško pragaro
Soduos turėjo.
Paguodos Angele, Ramybės
Angele,
Kai nuo darbų, speigų
Sugrubusią tu paėmei rankelę,
Dangaus skliautuos lelijos
sužydėjo
Ir Amžinybės vartai atsivėrė
Tam žemės vaikui,
Kurs kūno ir sielos kančią
Kaip rožę nuostabiausią
Atnešė prie sosto Viešpaties,
Prie Kūrėjo, prie sosto Amžinybės.
Paguodos Angele,
Šioj žemiškoj, klaidžioj kelionėj
Mūsų neapleiski ir mums paklyst
neleiski.
Danutė ŠERŽENTIENĖ
Telšiai

Konkursas

Vilija Vilkelienė
Kalvarija

Mano kaimas

Vasara

Pasiilgau savo kaimo.
Bičių, pievų margų.
Vakarinio lietučio
Ir gilių šulinių.
Pasiilgau žmogaus aš,
Šieno kaugės kvapnios.
Ir aviečių prie miško,
Gelsvų pienių laukuos.
Visko čia pasiilgstu.
Čia šunelis sulos.
Vyturėlio giesmelės,
Jauno beržo sulos.
..............................
Pasiilgstu aš kaimo...

Vasaros vakaras bus,
Saulė negreit nusileis.
Šiltas vėjas papūs
Ir pakvips jazminais.
Į tą vasarą tu
Pailsėti ateik.
Pasėdėsim kartu
Kaip kadais.
Neskubėkim – vasara,
Pasėdėkim – vėlu.
Nors per vasarą aš
Kaip ir tu, – pavargau.

Vladislovo Kirkicko nuotr., Tauragė

Vytautas LUKŠAS
Palanga

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

