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Gerovės valstybė – 
be neįgaliųjų?
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Tinkamiausia 
priemonė – ne ta, 
kuri brangiausia

(nukelta į 5 psl.)

(nukelta į 5 psl.)

Techninės pagalbos priemonės (TPP) – labai svarbi neįgalių-
jų integracijos į visuomenę dalis. TPP vis tobulėja, jų skiriama 
vis daugiau ir įvairesnių, tačiau reikia dar labai daug nuveikti, 
kad kiekvienas žmogus gautų tokią priemonę, kuri geriausiai 
padėtų jam būti kuo savarankiškesniam. Neretai žmogus ne-
žino, kokios priemonės gali tikėtis, arba ji parenkama netinka-
mai. Techninės pagalbos neįgaliesiems centras (TPNC) suren-
gė mokymus savivaldybių socialiniams darbuotojams, kuriuo-
se buvo pristatytos aprūpinimo TPP tvarka ir naujovės, pasi-
dalyta praktiniais patarimais. 

Integracijos keliu

Dėl ko čia atėjom?
Profesorius Jonas Ruškus, 

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų tei-
sių komiteto vicepirmininkas, 
buvo atviras: jam, kaip ir ki-
tiems šio susitikimo dalyviams, 
kelia nerimą, kad gerovės kon-
cepte, kuris dabar labai stipriai 
akcentuojamas, negalią turin-
čių žmonių nėra. O, pasak jo, 
be tam tik rų piliečių tikro da-
lyvavimo – lygių teisių ir lygių 
galimybių – gerovės būti negali. 
Ir vertinti neįgaliuosius reikia ne 
per gailesčio (išmokų, pašalpų), 
o per žmogaus teisių prizmę. 

Lietuva yra ratifikavusi JT 
neįgaliųjų teisių konvenciją ir 
įsipareigojusi jos nuostatas per-
kelti į nacionalinę teisę, politi-
ką. O Konvencijos esmė – nega-
lią turintys žmonės traktuojami 
absoliučiai visais lygmenimis ly-

giai su visais kitais. Dėl to, pa-
sak prof. J. Ruškaus, neįgalieji ir 
kreipiasi į prezidentą, primyg-
tinai prašydami, kad socialinės 
gerovės koncepte atsirastų visų, 
net ir sunkiausią negalią turin-
čių, žmonių teisės. 

O kad užtikrinant neįgalių-
jų teises tikrai dar yra ką veikti, 
parodė ir nesusipratimas prezi-
dentūroje. Prezidento kancelia-
rijoje įrengtas nuožulnus keltu-
vas tądien, sėkmingai pakėlęs 
porą žmonių, su trečiuoju neį-
galiųjų vežimėliu ėmė ir užstri-
go. Tik iki pusiaukelės pakė-
lė ir ketvirtąjį rateliais judantį 
susitikimo dalyvį, kitus laiptus 
jam įveikti padėjo „gyvasis kel-
tuvas“ – keturi prezidentūroje 
dirbantys vyrai. Nors skubiai iš-
kviesti meistrai keltuvą sutvarkė 
ir juo leidžiantis žemyn proble-
mų nekilo, neįgaliųjų nuomone, 
šią techniškai pasenusią, nepati-
kimą įrangą turėtų pakeisti vi-
siems vienodai patogus liftas.

Pilietinė visuomenė – 
žmogaus teisių pagrindas

„Savarankiško gyvenimo“ 
įkūrimo iniciatorius Rokas Ja-
rašius sakė taip pat ne kartą pa-
tyręs, kaip negalią turintys žmo-
nės nustumiami į nuošalę. Ir tai 
vyksta kasdien, netgi tokiose 
jiems itin svarbiose srityse, kaip 
medicinos paslaugos. Prieš kele-
rius metus į reabilitaciją Drus-
kininkuose įsikūrusioje „Eglės“ 
sanatorijoje nuvykęs vyras nu-
stebo, kodėl gydytojai jam ski-
ria vaistinių arbatų, inhaliacijų 

procedūras, o ne purvo vonias, 
povandeninį masažą, kurie jo 
negaliai labai reikalingi. O to 
priežastis buvo labai paprasta – 
šios svarbios procedūros rateliais 
judantiems žmonėms buvo ne-
prieinamos. 

Pasak Roko, tokia neteisybė 
jį ne tik įskaudino, bet ir paska-
tino ieškoti būdų, kaip tai pa-
keisti. Vyras matė, kad neįga-
liųjų bendruomenės daugiau-
siai užsiima tik įvairiais rank-
darbiais, o bendravimo su vers-
lu, valdžia nėra. Tuomet ir gi-
mė šios misijos galinčios imtis, 
už neįgaliųjų teises kovojančios 
bendruomenės kūrimo idėja. 
Taip Druskininkuose atsira-
do sveikųjų ir neįgaliųjų klu-
bas „Erzon“, jo nariai važinė-
jo po Lietuvą, mokė kitus neį-
galiuosius. 

Įkurti visoje šalyje veikian-
čią tokią asociaciją, pasak R. Ja-
rašiaus, paskatino vis besikau-
piančios problemos. Gerai ži-
nodamas alytiškės Kristinos 
Dūdonytės pastangas įteisin-
ti neįgaliesiems labai svarbias 
asmeninio asistento paslaugas, 
pakvietė prisijungti ir ją. Atsi-
rado ir daugiau burtis, situaciją 
keisti norinčių žmonių. 2018 m. 
kovo mėn. asociaciją „Savaran-
kiškas gyvenimas“ įsteigę akty-
vūs neįgalieji pradėjo susitikinė-
ti su valdžios atstovais, pasakoti 
apie problemas, pristatyti geruo-
sius užsienio pavyzdžius, moky-
ti vežėjus, kaip elgtis su neįga-
liaisiais ir pan. 

Apsilankę prezidentūroje asociacijos „Savarankiškas gyvenimas“ nariai išsakė savo nuogąstavimus dėl neįgaliųjų 
vietos gerovės valstybės sampratoje.

Tolerancijos link

Prezidentūroje surengtame 
susitikime su Ekonominės 
ir socialinės politikos gru-
pės vadovu, prezidento vy-
riausiuoju patarėju Simonu 
Krėpšta ir prezidento patarė-
ja socialinės politikos klau-
simais Irena Segalovičiene 
asociacijos „Savarankiškas 
gyvenimas“ atstovai išsakė 
susirūpinimą, kad kuriamo-
je valstybės gerovės koncep-
cijoje nėra negalią turinčių 
žmonių. Prezidento koman-
dos nariams pristatę svar-
biausias žmonių su negalia 
problemas, asociacijos „Sa-
varankiškas gyvenimas“ na-
riai išreiškė viltį, kad į jas bus 
atkreiptas dėmesys ir priimti 
reikalingi sprendimai. 

Trūksta informacijos 
Vilniaus rajono socialinių 

paslaugų centro direktorė Beata 
Bartkienė sako, kad socialiniai 
darbuotojai susiduria su daugeliu 
problemų skirstant techninės pa-
galbos priemones. Pirmas daly-
kas, kurį B. Bartkienė pastebi – 
kad žmonės dažnai nežino apie 
tai, kad jiems gyvenimą galėtų 
palengvinti kokia nors priemonė. 

Socialinei darbuotojai kyla 
klausimas, kas turi žmogų in-
formuoti, kad jis gali pasinaudoti 
vienokia ar kitokia pagalba? De-
ja, gydytojai, pas kuriuos žmo-
gus apsilanko pirmiausia, daž-
niausiai tokios informacijos ne-
suteikia. Vilniaus rajonas labai 
didelis, paslaugų centras įsikū-
ręs Nemenčinėje, tad visų nega-
lią turinčių žmonių čia dirbantys 
darbuotojai nepažįsta, o jie patys 
į centrą nesikreipia. Kita vertus, 
kai žmogus pateikia dokumentus 
priemonei gauti, dažnai jos atsi-
imti ateina jo artimieji, tad lieka 
neaišku, ar ta priemonė žmogui 
tikrai tiks. 

Tiesa, situacija šiek tiek pasi-
keitė, kai socialiniai darbuotojai 
buvo įpareigoti atlikti žmogaus 
savarankiškumo vertinimą nu-
statant jo specialiuosius porei-
kius. Tai gera proga su žmogumi 
susipažinti. Tuomet pasiūlomos 
ne tik TPP, bet ir kitos jam rei-
kalingos paslaugos. Būna atvejų, 
kad tas žmogus jau 5-erius me-
tus nesikelia iš lovos, bet socia-
linių paslaugų centras nieko ne-
žino apie jį.  

Vežimėlis – ne visada 
lengvesnis yra geresnis 
Seminare dalyvavusiems so-

cialiniams darbuotojams buvo 
skirtos praktinės užduotys: vieni 
turėjo palydėti neįgaliojo veži-
mėlyje sėdintį žmogų į parduo-
tuvę, kitiems teko atrasti 3 skir-
tumus tarp skirtingų vežimėlių, 
trečia komanda mokėsi dirbti su 
komunikacijos priemone Go talk, 
o dar viena grupė visą dieną tu-
rėjo nešioti imitacines pirštines 
ir akinius, kurios padeda geriau 

Žmogaus savarankiškumui trukdo nepritaikyta aplinka ir netinkamai pa-
rinkta techninės pagalbos priemonė.

Aldonos Milieškienės nuotr.
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�� „Bičiulystei“ atsiųstame 
laiške Lina Kovalevskienė 
papasakojo apie Aukštaitijos 
regiono neįgaliųjų žaidynes. 

Ignalinoje vyko XII 
Aukštaitijos regiono ne-
įgaliųjų žaidynės, kurio-
se sulaukta komandų iš 
Utenos, Zarasų, Visagino, 
Švenčionių, Molėtų, Ku-
piškio. Tai graži ir pras-
minga sporto ir bendrystės 
šventė, turinti gyvas tra-
dicijas ir padedanti įvairių 
negalių žmonėms pajus-
ti buvimo kartu džiaugs-
mą, varžytis ir būti įver-
tintiems. Žaidynes kartu 
su rajono neįgaliųjų drau-
gija organizavo Ignalinos 
kultūros ir sporto centras, 
savivaldybė. 

Žaidynės ir jų atidary-
mas vyko Ignalinos spor-
to ir pramogų centre. Vi-
sus pasveikino Ignalinos 
rajono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Regina Slaba-
dienė ir savivaldybės me-
ras Justas Rasikas, kultūros 
ir sporto centro direktorius 
Darginas Mikėnas, sportą 
kuruojantis vyr. specialis-
tas Artūras Česliokas. Me-
ras džiaugėsi renginiu ir 
linkėjo gerai praleisti lai-
ką Ignalinoje. Kiekvienai 
komandai jis įteikė knygų 

ir saldžių dovanų. Merui 
toks renginys buvo pirma-
sis, todėl jis nusprendė visą 
žaidynių laiką praleisti su 
jų dalyviais. 

Komandų vadovai taip 
pat sveikino draugus, or-
ganizatoriams dėkojo už 
renginį ir perdavė atvežtus 
suvenyrus. Vyriausias žai-
dynių teisėjas ir Ignalinos 
neįgaliųjų sporto būrelio 
vadovas Vytautas Motie-
jonis dalyvius supažindi-
no su taisyklėmis, pristatė 
teisėjų komandą. 

Žaidynių dalyviai var-

žėsi 8 rungtyse: mėtė krep-
šinio baudas, lankus, plau-
kė baseine, sėdo prie šaš-
kių stalų, rankos taiklu-
mą bandė strėlyčių mėty-
mo, kopėtėlių varžybose, 
jėgas – svarmenų laiky-
mo rungtyje. Apdovano-
jimų ceremonijoje atski-
rų rungčių vyrų ir moterų 
grupėse nugalėtojams bu-
vo įteikti medaliai, kiek-
viena komanda gavo tau-
res ir padėkas. 

Išdalinta kelios dešim-
tys medalių, kai kurie žai-
dynių dalyviai jų gavo po 

du, tris ar net keturis. Šaš-
kėmis geriausiai žaidė ute-
niškiai, baudas mėtė mo-
lėtiškiai, ignaliniečiams 
sekėsi boulingas, strėly-
tės, svarsčio kilnojimas, 
plaukimas. Apdovanotos 
ir daugiausiai medalių ga-
vusios komandos. Ignali-
niečiai laimėjo 18 meda-
lių, uteniškiai – 8, visa-
giniečiai – 6. Meras ypač 
džiaugėsi Ignalinos jau-
nimo komanda. Jiems vi-
siems įteikti medaliai. 

Pasibaigus žaidynėms 
dar neskubėta skirsty-
tis. Renginio šeimininkė 
R. Slabadienė visus kvietė 
pasivaišinti ir smagiai ap-
tarti dienos įspūdžius. Žai-
dynių dalyviai buvo tikrai 
gerai nusiteikę, džiaugė-
si ir už savo, ir už draugų 
komandas. Medaliai, kaip 
padėkos ženklas, užkabinti 
ir savivaldybės merui, kul-
tūros ir sporto centro di-
rektoriui, sporto specialis-
tui. Meras visiems padėko-
jo už dalyvavimą, parodytą 
ryžtą ir norą sportuoti bei 
kvietė atvažiuoti ir kitais 
metais, o pats žadėjo apsi-
vilkti sportinį kostiumą bei 
išbandyti daugiau rungčių.  

Šventės dalyvius pasveikino Ignalinos rajono savivaldybės me-
ras Justas Rasikas (kairėje). 

Ignalina:

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Kloja žemę lapų šilkas / Į kapus kelelis pilkas / 
Ten palaidota motulė / Ten tėvelis tyliai guli...

S. Nėris

Rašytoja Aldona Ruseckaitė, šiais metais visą Lietu-
vą apkeliavusi su savo knyga apie tragiško likimo poe tę 
Salomėją Nėrį „Padai pilni vinių“, privertė ne vieną iš 
mūsų prisiminti ne tik nuostabią poemos apie našlai-
tėlę Sigutę pradžią, bet ir permąstyti žymių žmonių ir 
savo išėjusių artimųjų gyvenimus… Ir nors liaudies iš-
mintis mums sufleruoja: apie mirusius atsimink tik tai, 
kas buvo gera, arba nieko, kai kurie iš mūsų negalime 
ir turbūt nepajėgiame nusiimti teisėjų mantijos. O gal 
mirusiųjų teismas leidžia gyviesiems pasijusti stipres-
niems ir reikšmingesniems? Ir visgi manau, kad smerkti 
mirusiuosius yra gyvųjų silpnumo požymis. Tokie švie-
suoliai, kaip Dalai Lama, moko mus ne smerkti, o su-
prasti ir atjausti. Tad su atjauta širdyje ir aš keliauju 
per mūsų kapines, sustoju mintyse prie šviesaus atmi-
nimo M. Martinaičio kapo, nes ant mano stalo guli ką 
tik perskaitytas jo romanas „Mes gyvenome“. O ir ra-
šo jis apie tuos kraštus, kur gyveno mano proseneliai, 
iš kur kilę rašytojo bendraamžiai mano tėvai. 

Atvirai prisipažinsiu – nemėgstu šiuolaikinių kapi-
nių. Mano širdžiai svetimi juodo, rudo granito monu-
mentai, nieko bendro neturintys su mūsų tautinio pa-
veldo tradicija. Prieš dešimtmetį buvau parašiusi ir su 
kaimo bendruomenės vaikais vykdžiau projektą „Mūsų 
protėvių paskutinė poilsio vieta“. Kauno rajonas užima 
didelį plotą, tad suradome daug senų kapinių, kuriose 
ant kapų dar stovėjo mediniai kryžiai su stogeliais vė-
lėms nurimti, metalinės tvorelės apie kapavietę bei me-
diniai suoleliai atėjusiems aplankyti prisėsti. Tuomet 
su vaikais kapuose ieškojome ir išlikusios senosios kul-
tūros ženklų. Kryžiai, tvorelės – tai ne vien tik vietinių 
meistrų meno kūriniai ar krikščioniškos tradicijos iš-
raiška. Atidžiau įsižiūrėjus, juose galime aptikti daug 
simbolinių ornamentų. Žalčiukai, kvadratėliai, ąžuolo 
ar šermukšnio lapai kapinių atributikoje atkeliauja iš 
mūsų etnokultūros kaip mirusiojo apsauga, o saulutės, 
žvaigždelės, mėnuliukai, – tai kosmoso ženklai, nuro-
dantys išėjusiam kelią į tolesnį gyvenimą. Žinoma, ka-
pinių ornamentika gali turėti ne tik religinę, simbolinę 
bet ir estetinę, puošybos prasmę, bet jos svarbą mūsų 
kultūrai parodo ir tai, kad labai panašiais raštais mar-
ginami ir margučiai per Velykas. Laidojimo papročių 
tyrinėtojas V. Kašinskas aptaria ir juostų svarbą. Vi-
si pamename, kad karstą į duobę leidžia dviem juosto-
mis. Anksčiau tokias juostas turėjo kiekvienas kaimas, 
jas išausdavo kaimo audėjos. Tačiau juostos buvo tie-
siamos ir ant karsto, šermenų stalo, o kai kur net iška-
lamos ant paminklo... 

Vėlinių laikas neprasideda nuo lapkričio 1-osios. 
Kapų lankymo tradicija tęsiasi kelias savaites. Nenuos-
tabu, kad ir nūdien dauguma iš mūsų stengiasi aplan-
kyti išėjusiuosius dar gerokai anksčiau iki Visų Šven-
tųjų bei Vėlinių dienos. Gaila tik, kad mes, judantys 
neįgaliųjų rateliais, ne visada galime aplankyti net sa-
vo artimųjų kapus. 

Anksčiau vykdami į kapus žmonės nešdavosi ir 
maisto, kurį palikdavo vėlėms pasivaišinti, nes ruduo – 
derliaus metas ir kaip tomis gėrybėmis nepasidalinti su 
tais, kurie visai neseniai dar buvo šalia. Šiandien vaišių 
tradicija mūsuose išnyko, tiksliau, – persikėlė į artimųjų 
namus. Malonu susirinkti po šv. mišių kartu prie stalo, 
ant kurio dažnai paliekama ir tuščia lėkštė ką tik išėju-
siam. Dar XIX a. ant stalo turėdavo būti padėta dvy-
lika patiekalų. Tikėta, kad prie jo susitinka visi... Bū-
tų prasminga susėdus už stalo padėkoti ir Dievui Že-
mininkui (Vėlių Dievui, požemio ir mirusiųjų dvasiai): 
„Tau, o Žemininkai, aukojame ir dėkojame, kad mus 
praėjusiais metais sveikus ir visko pertekusius užlaikei, 
javų ir viso gero davei, nuo ugnies, geležies, ligų ir visų 
mūsų priešų apsaugojai.“

Vėlinės

Apie ta
i, 

kas jau
dina Aukštaitijos neįgaliųjų žaidynėse – 

gerų emocijų ir medalių lietus

�� Aldona Kalinauskie-
nė su „Bičiulystės“ skaity-
tojais dalijasi kelias meno 
kryptis pristatančios paro-
dos įspūdžiais.

Marijampolės savival-
dybės neįgaliųjų draugi-
jos organizuojamose už-
imtumo programose da-
lyvaujantys nariai savo ar-
timuosius ir bičiulius pa-
kvietė į trigubą kūrybos 
darbų pristatymą. Pet-
ro Kriaučiūno viešojoje 
bibliotekoje ataskaitines 
parodas surengė draugijos 
fotografų būrelis „Žvilgs-
nis“, dailės ir rankdarbių 
studija „Fantazija“. Šiai 
studijai jau dešimtmetį va-
dovaujanti Jūratė Jaugelie-
nė pristatė ir keliolika savo 
autorinių tapybos darbų.

Į parodų atidarymą su-
sirinkę draugijos nariai, 
svečiai, Marijampolės sa-
vivaldybės atstovai vieni 
kitiems išsakė daug gražių 
padėkos žodžių. Draugi-

jos pirmininkė Lina Eže-
rinskienė džiaugėsi akty-
viais, kūrybingais drau-
gijos žmonėmis, dėkojo 
užimtumo programų va-
dovams už atsidavimą sa-
vo darbui ir kantrybę. Pa-
sak pirmininkės, neįgalių 
žmonių bendrystė ir kūry-
ba daro stebuklus – gerė-
ja ne tik jų dvasinė, bet ir 
kūno sveikata, būrelių na-
riai padeda vieni kitiems, 
tampa tarsi šeimos nariais. 

Tikriausiai ne taip ir 
svarbu, kokio meninio ly-
gio kūriniai eksponuoja-
mi parodoje. Vieni žiū-
rovai aikčiojo iš susižavė-
jimo, matydami tokioje 
veikloje tik teigiamas pu-
ses, kitiems gal kažkas ir 
užkliuvo. Paro dos atida-
ryme dalyvavo ir ne vie-
nas tituluotas ir diplomuo-
tas Marijampolės meno at-
stovas – vadinasi, ir jiems 
buvo įdomu pasižiūrėti. Ir 

ką gali žinoti, gal kažkurio 
neįgalaus žmogaus fotogra-
fija ar paveikslas įkvėps ir 

profesionalus savoje kūry-
boje paieškoti šilumos bei 
jaukumo.

Autorės nuotr.

Dailės ir rankdarbių studijos „Fantazija“ moterų darbai.

Marijampolė: 
Gydanti kūrybos galia

�� Laiške „Bičiulystei“ va-
rėniškė Laima Jezepčikaitė 
pasidalijo įdomios parodos 
įspūdžiais.

Varėnos viešojoje bib-
liotekoje pristatyta Lietu-
vos kurčiųjų menininkų 
paveikslų paroda. Ši par-
oda – projekto „Kurčių-
jų meno pasaulis – pama-
tykime ir susipažinkime“ 

rezultatas. Projektą prista-
tė ir paskaitą apie kurčiuo-
sius pasaulio dailininkus 
paskaitė Joana Vanagienė. 
Jai padėjo vertėjas į gestų 
kalbą Arūnas Šaukeckas. 

Į parodos atidarymą 
atvyko Varėnos rajono sa-

vivaldybės mero pavaduo-
tojas Giedrius Samulevi-
čius,  nemažai kurčiųjų 
bendruomenės narių. Ta-
lentingų kurčiųjų meni-
ninkų paveikslai visiems 
labai patiko. 

Pažintį su kurčiųjų 

kūrėjų darbais ilgai pri-
siminsiu. Man ypač pa-
tiko Ievos Augaitytės pa-
veikslas „Vilnius – mano 
miestas“. Varėnos viešojo-
je bib liotekoje eksponuo-
jamą parodą dar ir dabar 
galima apžiūrėti.

Varėna:
Kurčiųjų paveiksluose – 

savitas pasaulis 
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to tėvai nežino. Jis iškart pajunta, 
kieno namuose jam gerai ir ku-
riuose nesinori būti. Tada velka 
mamai paltą ir ima ją už rankos. 

Rita pasakoja, kad jos sūnė-
nas – ne tik „keistuolėlis“, bet 
ir žmogus amfibija. Labai mėgs-
ta vandenį, nardo vonioje. Da-
bar jis gyvena socialinės globos 
namuose Valakampiuose, o sa-
vaitgaliais tėvai jį pasiima į na-
mus. „Gal Jonukas savaip „kal-
tas“, kad priėmėte į giedojimo 
mokyk lėlę ir specialiųjų poreikių 
turinčių vaikų?“ – klausiu Ritos. 
Tačiau ji teigia, jog dar tada, kai 
buvo Lietuvos radijo ir televi-
zijos vaikų choro chormeisterė, 
labai išgyveno, kad ne visi vai-
kai buvo priimami į chorą. „Iš-
mokti dainuoti gali kiekvienas 
vaikas, – sako ji, – tereikia jam 
padėti kantriai kartu dirbant.“

Mūsų „keistuoliukų“ 
daugėja

Giedojimo mokyklėlę prie 
Bernardinų bažnyčios Rita įkū-
rė prieš 24 metus, 1995-aisiais, 
kartu su pranciškonu tėvu Bene-
diktu. Mokykloje vaikai mokosi 
nuo ketverių metų. Jie išmoksta 
muzikos rašto, giedojimo ir vo-
kalo meno paslapčių. Veikia ke-
turi įvairaus amžiaus vaikų cho-
rai. „Mokydamasis muzikos vai-
kas išmoksta susikaupti, tampa 
imlesnis užsienio kalboms, net 
matematikai, – pasakoja Rita. – 
Kai tik įsikūrė mokyklėlė, mama 
atvedė dukrą, turinčią raidos su-
trikimų, mes mergaitę priėmėme. 
Lina (mergaitės vardas pakeis-
tas – red. pastaba) stropiai mokė-

si dainuoti, o šiuo metu jau gie-
da mišriame chore.“ Rita pasa-
koja, kad mergaitė labai stengėsi, 
o dirbant su ja svarbiausia buvo 
geranoriškumas. Ji socializavosi, 
dirba ir stebina savo išmintimi. 

„Mūsų giedojimo mokyklė-
lę lanko du berniukai, broliukai, 
turintys autizmo spektro sutri-
kimų. Kai ruošėmės važiuoti į 
stovyklą, paskambino jų mama 
ir paprašė juos paimti, ji paaiš-
kino, kad berniukai šiek tiek ki-
tokie negu kiti vaikai“, – prisi-
mena Rita ir sako išsyk pajutu-
si, jog tėvai labai daug dirba su 
savo sūnumis. Berniukai laikė-
si taisyklių, laiku eidavo mie-
goti, prieš tai būtinai išsivalyda-
vo dantis, pažino laikrodį ir kt. 
„Tačiau tėvai mus buvo įspėję, 
kad jie gali išeiti iš tos aplinkos, 
kuri jiems tuo metu nepatinka. 
Per repeticijas ir prasidainavimus 
elgdavosi kaip ir visi kiti, tačiau 
mokytis naujų kūrinių jiems bu-
vo per sunku, tad broliukai tie-
siog išeidavo. Vienas atsisėsdavo 
netoli dirigento kėdės, „pasisko-
lindavo“ vadovės telefoną ir žais-
davo, o kitas išvis išeidavo ir bū-
davo vienas, klausydavosi muzi-
kos per ausines“, – pasakoja Rita. 

„Dar anksčiau į mūsų mokyk-
lėlę atėjęs vyresnis berniukas su 
autizmo sutrikimu turi feno-
menalią klausą, visas dainas iš-
moksta atmintinai. O choristė 
mergaitė, turinti Dauno sindro-
mą, labai nuoširdi, ji turi nema-
tomą draugę, su kuria visą laiką 
kalbasi. Kamilė (vardas pakeis-
tas – red. pastaba) labai sten-
giasi, prisitaiko, pati supranta, 
kad kartais nepataiko į toną, ta-
da – tik žiopčioja, bet kai į ją 
pasižiūri, atrodo, kad dainuoja. 
Tuos kūrinius, kurie jai aiškes-
ni, išmoksta, o kitu atveju pri-
sitaiko, kad netrukdytų kitiems 
dainuoti“, – pasakoja dirigentė. 
Prieš tai Kamilė dainavo jaunes-
nių vaikų chore, o šiemet atėjo 
į Ritos vadovaujamą pagrindinį 
vaikų chorą „Švento Pranciš-
kaus paukšteliai“. „Kitokių“ vai-
kų mokyklėlėje daugėja, jie auga.

Nepamirštami susitikimai
Ritos pažintis su negalią tu-

rinčiais vaikais ir jų tėvais ar 
globėjais labai įvairi. Ji tęsia sa-
vo pasakojimą perkeldama mus 
į Karpatus. 

Slidinėdama su draugais Kar-
patų kalnuose Rita ir jos bičiuliai 
susipažino su biologais ir metro-
logais. Tarp jų buvo ir Mykolo, 
jaunas biologas, kurio žmona mi-
rė gimdydama, o jis liko su maža 
dukrele ir ką tik gimusiu sūnu-
mi, sergančiu cerebriniu paraly-
žiumi. „Mes Mykolo lankėme ir 
matėme, su kokiu pasiaukojimu 
jis augina vaikus“, – sako ji. 

Rita pasakoja, kad jos pažįs-
tamam biologui medikai siūlė 
atiduoti sūnų į globos institu-
cijas, nes jis, vienišas vyras, ne-
pajėgs rūpintis dviem vaikais, 
iš kurių vienas neįgalus, tačiau 
tėvas niekam sūnaus neatidavė, 
užaugino berniuką pats. Jis dir-
bo nuotoliniu būdu, mankštin-
davo sūnų, vežiojo pas specialis-
tus. Vėliau įkūrė asociaciją, su-
būrė Lvove gyvenančius tėvus, 
auginančius cerebriniu paraly-
žiumi sergančius vaikus, tapo 
šios asociacijos prezidentu. Be 
to, užmezgė ryšius su įvairiose 
šalyse esančiomis tėvų, augi-
nančių neįgalius vaikus, asocia-
cijomis. O likimas jam vėl at-
siuntė mylimą moterį – ukrai-
nietę, gyvenančią JAV. Jiedu 
susituokė. Kai Mykolo atvyko 
į Vilniuje vykusią konferenciją, 
Rita susitiko su juo. Vyras pasi-
džiaugė, kad jo sūnus užaugo, 
labai mėgsta klausytis klasiki-
nės muzikos.

Kitas ne mažesnį įspūdį Ri-
tai palikęs susitikimas įvyko tuo-
met, kai savanoriaudama ji drau-
ge su kunigu Arūnu Peškaičiu 
lankė kalinius. „Išgirdau ir vė-
liau iš arčiau pažinau Žygiman-
tą Digaitį, jauną vyrą, nuteistą 
15 metų kalėti už žmogžudystę. 
Kalėdamas Žygimantas pasikeitė 
ir, norėdamas išpirkti savo kal-
tę, pasisiūlė gyventi vienoje ka-
meroje su visų atstumtu kaliniu 
kurčiuoju. Šis vyras nemokėjo 
gestų kalbos, neturėjo elemen-
tariausių higienos įgūdžių, ne-
mokėjo praustis, skustis, valgyti 
su stalo įrankiais ir daugelio kitų 
dalykų, kurie kitiems įprasti. Net 
tualetu nesinaudojo. Žygiman-
tas, naudodamasis vaizdo grotu-
vu, išmoko gestų kalbą ir išmo-
kė jos kurčiąjį. Šveitė jo kamerą, 
nupirko dantų šepetuką ir pasi-
rūpino, kad tas vyras gautų pasą. 
Ž. Digaitis rašė dienoraštį, kuris 
virto knyga „7 kvad ratiniai met-
rai“. „Vėliau mąsčiau, kad žmo-
gus tuo ir skiriasi nuo gyvūno: 
gyvūnai silpnuosius sunaikina, o 
žmonės gelbsti“, – pasakojo Rita.

Su Rita dar galėjome kalbė-
tis ilgai, bet laikas sparčiai bėgo, 
o jos laukė giedojimo mokyk-
la, Vilniaus universiteto mergi-
nų choras „Virgo“. Tačiau kad ir 
kur būtų dirigentė Rita Krauce-
vičiūtė, ji niekada nepraeis nepa-
stebėjusi negalią turinčio žmo-
gaus ir neatvėrusi jam savo dos-
nios širdies.

Eglė KULVIETIENĖ
Asmeninio archyvo nuotr.

Tolerancijos link Kaip aš pažinau negalią

Dirigentė Rita ir jos mylimi „keistuolėliai“Rita Kraucevičiūtė – žino-
ma choro dirigentė, Vilniaus 
Bernardinų bažnyčios gie-
dojimo mokyklos įkūrėja ir 
vadovė. Steigdama šią gie-
dojimo mokyklą nesvajojo, 
kad jos chorai taptų įvairių 
konkursų laureatais, tenorė-
jo, jog visi į chorą atėję vai-
kai išmoktų giedoti per mi-
šias. O kai mamos į mokyk-
lėlę atvedė ir vaikų, turinčių 
įvairių raidos sutrikimų, Ri-
ta nuoširdžiai juos priėmė. 
Šiuos vaikus choro vadovė 
švelniai vadina „keistuolė-
liais“. O jos pažintis su „ki-
tokiais“ vaikais prasidėjo dar 
tuomet, kai mokėsi vidurinė-
je mokykloje.

„Kitoks“ sūnėnas turi 
nenusakomą nuojautą
R. Kraucevičiūtė pasakoja, 

kad pirmą kartą daug neįgalių 
vaikų ji pamatė būdama dešim-
tokė. „Viešėjau su drauge tuome-
tinėje demokratinėje Vokietijoje. 
Mano draugės bičiulė, pas ku-
rią apsigyvenome, savanoriavo 
internate, kuriame gyveno ne-
įgalūs vaikai. Tada pirmą kartą 
pamačiau daug vaikų, turinčių 
negalią, ir sužinojau apie sava-
norystę“, – prisimena ji.

„Jonukas, trečias, jauniausias 
mano sesers vaikas, gimė turė-
damas dvigubą širdies ydą. Ber-
niukas ištvėrė sunkią operaciją, 
užaugo. Dabar jam 25-eri. Jis ne-
kalba, turi įvairių sutrikimų“, – 
pasakoja Rita ir pripažįsta, kad 
ją nepaprastai žavi ir stebina se-
sers pasiaukojimas. 15 metų ji 
nemiegodavo naktimis, nes sū-
nus naktį vaikščiodavo, tekdavo 
užrišti visus stalčius, šaldytuvą, 
visaip jį raminti. „Jonuko negalia 
dar labiau suvienijo mano sesers 
šeimą, – sako Rita. – Pamenu, 
kaip jo sesutė pasakė, kad Die-
vas Jonuką jiems davė, kad taptų 
geresni.“ O gerumo ir kantrybės 
vaiko artimiesiems iš tiesų nie-
kada nestigo. 

Jonukas stebina savo neįpras-
ta nuojauta. Vaikinas kartais pra-
deda nuo sienų mėtyti paveiks-
lus, bet ne visus. Kai kuriuos pa-
lieka... O kodėl, negali paaiškinti, 

Bernardinų bažnyčios giedojimo mokyklos chore dainuoti mokosi įvairiausių 
galimybių vaikai. 

Choro dirigentė Rita Kraucevičiūtė.

Regioninėje ansamblių ap-
žiūroje Jonavoje savo prog-

ramas pristatė meno mėgėjų ko-
lektyvai iš Marijampolės („Gir-
nos“ ir „Gija“), Garliavos („Šar-
ma“), Elektrėnų („Žara“), Kai-
šiadorių („Gabija“), Šiaulių mies-
to („Verbena“) ir Jonavos rajono 
(„Lietava“) neįgaliųjų draugi-

jų. Renginyje dalyvavo ir Šiau-
lių širdininkų klubo kolektyvas. 

Renginio svečius linksmi-
no Jonavos Janinos Miščiukai-
tės meno mokyklos styginių ko-
lektyvas ir istorinių šokių gru-
pė „Fioretti“, o Jonavos rajono 
neįgaliųjų draugijos kultūrinių 
renginių organizatorė Gražina 

Čekavičienė padeklamavo iš-
trauką iš Oskaro Milašiaus po-
emos „Lietuvai“. Po kolektyvų 
pasirodymų, komisijai skaičiuo-
jant balus, scenoje netrūko gerų 
emocijų – Jonavos rajono neį-
galiųjų draugijos humoro grupė 
„Rykštenė“ parodė G. Čekavi-
čienės humoreską, Bronius Sed-
leckas atliko jausmingą roman-
są, o Mykolas Kručas įsikūnijo į 
dainininką Edmundą Kučinską.

Vertinimo komisijos, kuriai 
pirmininkavo Jonavos kultūros 
centro direktorius Sergejus Jefi-
menka, sprendimu, Jonavoje vy-
kusiame „Vilties paukštės“ ture 
geriausiai pasirodė Elektrėnų neį-
galiųjų draugijos ansamb lis „Žara“.

Integracijos keliu „Vilties paukštė“ Jonavai padovanojo 
skambių dainų puokštę

Renginyje apsilankiusi Lie-
tuvos neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė Jelena Ivančenko pa-
dėkojo Jonavos rajono neįga-
liųjų draugijai už pastangas ir 
darbą organizuojant šį rengi-

nį, o projektų vykdytoja Saulė 
Vėjelienė sakė tikinti, kad „Vil-
ties paukštė“ dar sugrįš į svetin-
gą Jonavą. 

„Bičiulystės“ inf. 
LND archyvo nuotr.

Renginio „Vilties paukštė“ akimirka.

Geriausiai pasirodė Elektrėnų neįgaliųjų draugijos ansamb lis „Žara“.
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Daktaras
Aiskauda

Kažin ar daug rasime moterų, 
kurios nežinotų, kad indus 

reikia plauti ne plikomis ranko-
mis, o užsimovus gumines pirš-
tines. Beje, plovimo priemonės, 
kurios greitai ir švariai nuplau-
na indus, turi medžiagų, kurios 
tampa didžiausiais priešais lipi-
dams. Taigi taip rankų oda ne-
tenka drėgmės, džiūsta, o tai yra 
viena iš svarbiausių odos senėji-
mo priežasčių. 

Paaiškinimas: lipidai – auga-
linės ir gyvūninės kilmės orga-
ninės medžiagos, kurioms pri-
klauso riebalai ir į juos panašios 
medžiagos; vandenyje netirpsta, 
organiniuose tirpikliuose tirpsta 
gerai; jų yra visų organizmo ląs-
telių sudėtyje.

Lengvo cheminio 
nudegimo nepastebime
Kartkartėmis tenka plauti 

grindis su viena specialia prie-
mone, langus – su kita, kilimus – 
su trečia, vonią, kriauklę ir kitas 
vietas – dar su kitomis cheminė-
mis priemonėmis. Visa tai seniai 
sugalvojo gamintojai, kad palen-
gvintų mūsų gyvenimą norint 
atsikratyti nešvarumų, riebalų, 
dulkių ir t. t. Deja, šios chemi-
nės medžiagos turi tokių aktyvių 
komponentų, kaip, pavyzdžiui, 
chloras, kuris, patekęs ant odos, 
sukelia lengvo laipsnio cheminį 
nudegimą, kurio mes nepastebi-
me, tačiau tai nereiškia, kad to-
kio nudegimo nebuvo.

Išvada: kai turime reikalų su 
buitine chemija, nevenkime mū-
vėti guminių pirštinių, nes visos 
čia aptariamos  priemonės žalo-
ja gležną rankų odą, spartina jos 
senėjimą.

Šaltas ruduo ir žiema – 
ne pats geriausias metas 

rankoms
Šaltas oras ir žema tempera-

tūra išdžiovina epidermį (pavir-
šinį odos sluoksnį), o kai vengia-
ma mūvėti šiltas pirštines, rankų 
oda pasidaro grubi, atsiranda su-
dirginimas, paraudimas, perštė-
jimas, deginimas, įtrūkos, kurios 

gali netgi kraujuoti. Beje, šaltuo-
ju metų laiku reikalingos ne tik 
šiltos pirštinės, bet ir specialūs 
šiam laikotarpiui skirti kremai 
rankoms. Taip pat reiktų neuž-
miršti šiam periodui skirtų odą 
maitinančių kaukių.

Kaukių rankoms receptai
 Maitinančiu ir balinančiu 

efektu pasižymi varškės ir grieti-
nės kaukė. Šiam reikalui prireiks 
šaukšto varškės, 2 šaukštų grie-
tinės, šaukštelio medaus ir kelių 
lašų citrinos sulčių. Gerai išmai-
šytas mišinys užtepamas ant ran-
kų, užmaunamos polietileninės 
arba latekso pirštinės, palaukia-
ma 20–25 minutes, po to kau-
kė nuplaunama šiltu vandeniu, 
sausai nušluostoma ir užtepa-
mas įprastinis kremas rankoms.
 Šaltuoju metų laiku taip pat 

galima naudoti šiltus kompresus. 
Daroma taip: parenkamas indas, 
į kurį būtų galima lengvai pa-
nardinti abi plaštakas, po to pa-
šildoma stiklinė alyvuogių arba 
kitokio augalinio aliejaus (geriau 
nerafinuoto – jame daugiau vi-
taminų), įlašinami du lašai jo-
do. Paskui ruošinys ataušinamas 
iki komfortinės temperatūros, 
įmerkiamos plaštakos, palaukia-
ma 15–20 minučių, tada rankos 
nušluostomos popierine servetė-
le. Beje, po to reikės bent 4 va-
landas saugoti rankas nuo kon-
takto su vandeniu. Toks aliejinis 
kompresas puikiai padeda atsi-
statyti sausai, buitinės chemijos 
bei šaltojo meto sąlygų pažeistai 
rankų odai.

Pastaba: kad nereiktų 4 va-
landas saugoti rankas nuo kon-

takto su vandeniu, šią procedūrą 
galima atlikti prieš miegą. 

Svarbūs patarimai
1. Nedera rankas plauti labai 

karštu vandeniu. Mat mūsų oda 
padengta specialia plėvele, kuri 
saugo odą nuo perdžiūvimo, vi-
rusų ir bakterijų. Karštas van-
duo nuplauna natūralią apsaugą.

2. Reikia vengti kasdien nau-
dotis antibakteriniu muilu ir ser-
vetėlėmis. Ir viena, ir antra sausi-
na rankų odą. Todėl pasinaudo-
jus tokiomis priemonėmis būtina 
nedelsiant patepti rankas drėki-
nančiu arba maitinančiu kremu.

3. Jeigu rankų nenušluosto-
me po kontakto su vandeniu, ga-
ruodami vandens lašeliai papil-
domai sausina odą.

4. Dieną geriau naudoti len-
gvą drėkinantį arba apsauginį 
kremą, nakčiai – kur kas riebes-
nį, kuris maitina odą ir padeda 
jai atsistatyti. Kai žiemą rankas 
patepate kremu, niekada neišei-
kite į gatvę anksčiau kaip po 15–
20 min., antraip sulauksite odos 
perdžiūvimo ir įtrūkų.

Rankų pirštų įtrūkos
Šaltuoju metų laiku ne tik 

sausėja plaštakos, bet dar gali atsi-
rasti pirštų įtrūkų. Mažos žaizde-
lės sugyja pačios, didesnės sukelia 
įvairių nemalonumų ir dar skau-
da. Šio reiškinio priežastys – daž-
ni kontaktai su vandeniu ir che-
minėmis plovimo priemonėmis 
arba problemos organizmo vidu-
je. Beje, turint vidinių sveikatos 
problemų, įtrūkų gali atsirasti ne 
tik pirštų galuose po nagais, bet ir 
delnuose bei kitose rankų vietose. 

Taigi prie vidinių priežasčių 
priskiriama neracionali mityba, 
medžiagų apykaitos sutrikimai, 
hormonų disbalansas sergant cu-
kriniu diabetu, skydliaukės ir ki-
tomis endokrininių liaukų ligo-
mis. Taip pat tokie dalykai pri-
klauso nuo amžinių organizmo 
pokyčių bei trikdžių imuninėje 
bei virškinimo sistemose.

Pavyzdžiui, nykščių įtrūkos 
dažniausiai atsiranda sergant in-
fekcinėmis ir neinfekcinėmis odos 
ligomis. Esant grybelinei infek-
cijai, liga pasireiškia niežėjimu, 
odos spalvos pokyčiais, pleiska-
nojimu, kartais atsiranda pūslių, 
nagai tampa trapūs ir deformuoti.

Dažna įtrūkų priežastis – 
kai kurių vitaminų 
ir mineralų stoka

Viena pagrindinių tiek del-
nų, tiek pirštų įtrūkų priežas-
čių – B grupės vitaminų (B1, 
B2, B9), vitamino A, C, D, E bei 
mineralų magnio ir cinko stoka. 

B grupės vitaminai saugo odą 
nuo neigiamų išorinių faktorių, 
vitaminas C padeda įsisavinti fos-
forą ir kalcį, greitina įtrūkų giji-
mą, kovoja su laisvaisiais radika-
lais. Vitaminas E stiprina orga-
nizmo imunitetą, padeda viršu-
tiniam odos sluoksniui išlaikyti 
drėgmę, saugo nuo ultravioleti-
nių spindulių žalingo poveikio. 
Vitaminas A padeda susidaryti 
naujoms odos ląstelėms, palaiko 
normalią odos ir gleivinių būk-
lę, nuo jo greičiau gyja žaizdos. 

Mineralas magnis labai svar-
bus medžiagų apykaitai, jis da-
lyvauja daugelio fermentų veik-
loje. Stokojant cinko lėtai gy-
ja žaizdos, susilpnėja imuninė 
sistema. 

Paaiškinimas: laisvieji radi-
kalai – nestabilūs atomai, mole-
kulės, jonai, kurie turi vieną ar 
daugiau nesuporintų elektronų. 
Jie prisijungia elektronus iš ki-
tų ląstelių molekulių ir sutrikdo 
organizmo cheminius procesus. 

Romualdas OGINSKAS

Finansinių nusikaltimų ty-
rimo tarnybos (FNTT) Vil-
niaus apygardos valdybai 
kartu su Vilniaus apygardos 
prokuratūra pradėjus didelio 
masto ikiteisminį tyrimą dėl 
ortopedine įranga prekiau-
jančių bendrovių, Valstybi-
nė ligonių kasa (VLK) stab-
do naujų užsakymų priėmi-
mą ir apmokėjimą tyrime fi-
gūruojančiose įmonėse.

„Gavus FNTT oficialų raštą 
dėl, kaip įtariama, didelės vertės 
svetimo turto įsigijimo apgaule 
ir apgaulingo apskaitos tvarky-
mo, dokumentų klastojimo or-
topedijos įmonėse, VLK stabdo 
naujų užsakymų priėmimą ir 
apmokėjimą tiriamose įmonė-
se, kurios turi sutartį su ligonių 
kasa. Šios įmonės negalės re-
gistruoti naujų užsakymų spe-
cialioje VLK sistemoje, taip pat 
jos negaus apmokėjimo iš Priva-
lomojo sveikatos draudimo fon-
do lėšų, kol nebus pabaigtas ty-
rimas, – sako VLK direktoriaus 
pavaduotojas, laikinai vykdantis 
direktoriaus pareigas, Viačesla-
vas Zaksas. – Savo ruožtu, jau 
bendradarbiaujame su ikiteismi-
nį tyrimą atliekančiais pareigū-
nais ir tikimės operatyvios tyri-
mo baigties.“

Vykstant FNTT ikiteismi-
niam tyrimui ir specialistams 
negalint įvardyti konkrečių 
įmonių pavadinimų, visi pacien-
tai, kuriems gali kilti klausimų 
dėl ortopedijos priemonių už-
sakymo vykdymo, kviečiami 
kreiptis į jau pradėjusią veik-
ti specialią informacijos liniją.

„Suprasdami pacientų neri-
mą dėl jau užsakytų ortopedijos 
gaminių, jau įdiegėme specialią 
informacijos liniją ir esame pa-
sirengę konsultuoti bei spręsti 
kiekvieną atvejį individualiai. 
Norime nuraminti visus, kad 
pacientai tikrai neliks be reikia-
mos pagalbos, t. y. jiems reika-
lingų ortopedijos priemonių“, – 
sako VLK Ortopedijos tech-
nikos kompensavimo skyriaus 
vedėjas Giedrius Baranauskas.

Dėl kilusių klausimų apie 
ortopedijos priemonių gamy-
bą, pacientai kviečiami kreiptis 
el. paštu: ortopedija@vlk.lt ar-
ba bendruoju ligonių kasų tele-
fonu (8 5) 232 2222.

VLK šiuo metu yra sudariusi 
sutartis dėl ortopedijos techni-
nių priemonių gamybos ir pri-
taikymo su 28 ortopedijos įmo-
nėmis Lietuvoje.

VLK ir „Bičiulystės“ inf. 

Stabdomas naujų 
užsakymų priėmimas 

ir apmokėjimas 
įtariamose 

ortopedijos įmonėse

Kas žaloja rankų odą ir kaip to 
išvengti

Iš pirmo žvilgsnio žvynelinė 
(psoriazė) daugeliui atrodo 
kaip liga, pasireiškianti tik 
kosmetinėmis problemomis. 
Tačiau ja sergantys pacien-
tai susiduria su rimtesnėmis 
problemomis, o jų gyvenimo 
kokybė yra prilyginama vėžiu 
sergančių pacientų kokybei. 

Lietuvoje apie 3 proc. gyven-
tojų serga šia liga, tačiau jų gyve-
nimo kokybei trukdo ne tik su-
dėtingi simptomai, bet ir visuo-
menės priešiškumas bei gydymo 
ribojimas, kuris atima galimybę 
gauti tinkamiausius vaistus.

Apie 80 proc. atvejų žvyneli-
nė pasireiškia viso kūno paden-
gimu rausvomis plokštelėmis. 
Gydytojos dermatovenerologės 
prof. dr. Matildos Bylaitės-Bu-
činskienės teigimu, dėl šio simp-
tomo žmonės dažnai mano, kad 
tai tėra odą pažeidžianti liga, ta-
čiau ją lydi daug daugiau pacien-
tus kamuojančių problemų.

„Tai yra sisteminė organizmo 
liga – lėtinė, atsikartojanti, autoi-
muninė, uždegiminė. Ji pasireiš-
kia odoje, bet gali būti pažeista 
ir galvos plaukuotoji dalis, nagų 
plokštelės, o trečdaliui pacientų 
pažeidžiami sąnariai – plaštakų, 
pėdų, kelių, klubų ar net žandi-
kaulio. Kaip ir cukrinio diabe-
to atveju, tai yra viso organizmo 
susirgimas“, – teigia profesorė.

„Tai yra paveldima liga, ku-
ri gali pasireikšti dėl ją provo-
kuojančių faktorių – nuovargio, 
streso, netaisyklingos mitybos, 
infekcijų ir kitų išorinių dirgi-
klių. Nereikia bijoti žvyneline 
sergančių pacientų. Jei paspausi 
ranką, apkabinsi ar prisiglausi – 
jokių būdu neužsikrėsi, tai tėra 
mitas“, – sako profesorė.

M. Bylaitės-Bučinskienės tei-
gimu, liga iš esmės pakeičia visą 

gyvenimą. Pacientai neretai ne-
tenka draugų, darbo, juos palieka 
antrosios pusės. Tokios situacijos 
kelia didžiulį stresą, o stresas dar 
labiau provokuoja ligą.

Minint Pasaulinę Psoriazės 
(žvynelinės) dieną, visuome-
nė kviečiama atkreipti dėmesį 
į žvyneline sergančių pacientų 
problemas. Situacija Lietuvoje – 
itin problemiška, pacientai gydo-
mi pigiausiu vaistu, nes gydy-
tojai neturi teisės paskirti jiems 
tinkamiausią gydymą.

„Tais atvejais, kada lengves-
ne forma sergantiems pacientams 
nepadeda taikomas gydymas ar-
ba tada, kai pacientas serga sunkia 
žvynelinės forma, yra taikomas 
sisteminis gydymas. Tam kom-
pensuojami vaistai yra geri, ta-
čiau kartais pacientai juos sunkiai 
toleruoja arba išvis netoleruoja, 

o kartais jie tiesiog neefektyvūs. 
Džiaugiamės, kad Lietuvoje jau 
skiriami biologiniai vaistai žvy-
nelinei gydyti. Bet mes neturime 
laisvės pasirinkti geriausio vaisto 
pacientui, neturime galimybės jo 
keisti pacientui tinkamesniu, nes 
privalome rinktis pigiausią vais-
tą“, – sako gydytoja.

Profesorės teigimu, mokslo 
pažanga padėjo padaryti tikrą 
perversmą žvynelinės žvyneli-
nės gydyme, kuris atsirado kar-
tu su inovatyviu gydymu biolo-
giniais vaistais – TNF inhibito-
riais, o ypač – interleukinų inhi-
bitoriais. Toks gydymas padeda 
suvaldyti ypač sunkią ligos for-
mą, tačiau Lietuvos pacientams 
jo skyrimas yra labai ribotas, o 
patys naujausi interleukinų in-
hibitoriai išvis nėra prieinami.

„Bičiulystės“ inf. 

Žvynelinė Lietuvoje gydoma ne 
pačiais moderniausiais vaistais
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Tinkamiausia priemonė – ne ta, kuri brangiausia

Gerovės valstybė – be neįgaliųjų?(atkelta iš 1 psl.)

(atkelta iš 1 psl.)

„Pilietinė visuomenė – žmo-
gaus teisių pagrindas“, – sakė 
prof. J. Ruškus, pasidžiaugęs esąs 
šios neįgaliųjų teises ginančios, 
už Konvencijos įgyvendinimą 
aktyviai pasisakančios bendruo-
menės nariu. 

Konvenciją supranta 
nevienodai

Asociacijos „Savarankiškas 
gyvenimas“ prezidentas Ričar-
das Dubickas neslepia – susitin-
kant su už Konvencijos įgyven-
dinimą atsakingomis institucijo-
mis, jų atstovais neretai tenka iš-
girsti, kad neįgalieji esą kelia per 
didelius reikalavimus. 

Pasak prof. J. Ruškaus, JT Ne-
įgaliųjų teisių komiteto atstovai su 
tokia prieštara susiduria ir vertin-
dami kitų šalių nuveiktus darbus. 
Nepaisant to, kad Konvenciją ren-
gė įvairių šalių neįgaliųjų lyderiai, 
patys gerai išmanantys situaciją, ir 
šiame žmogaus teisių dokumen-
te aiškiai sudėliojo svarbiausius 
dalykus, JT Neįgaliųjų teisių ko-
mitetas parengė ir išleido 7 ben-
druosius komentarus, ką reikia 
daryti, kad neįgaliųjų teisės iš tik-
rųjų būtų įgyvendintos. Kai ku-
riuos komentarus, išverstus į lie-
tuvių kalbą, galima rasti Neįga-
liųjų reikalų departamento inter-
neto svetainėje. 

Kas penkerius metus JT Ne-
įgaliųjų teisių komitetas vertina, 
kaip šalys šių įsipareigojimų lai-

kosi. Pirmasis vertinimas Lietu-
vai nebuvo palankus – šaliai pa-
teiktose rekomendacijose buvo 
nurodyta padėtį taisyti iš esmės. 
Kitais metais mūsų laukia nau-
jas vertinimas. Nors, pasak prof. 
J. Ruškaus, kaip komiteto narys 
jis savo šalies vertinime nedaly-
vauja, tačiau kaip pilietis gerai 
mato, kad žmogaus teisių srity-
je nedaug pasistūmėta į priekį. 

Apie penktadalį Lygių gali-
mybių kontrolieriaus tarnybos 
gaunamų skundų sudaro nusis-
kundimai dėl galimos diskrimi-
nacijos negalios pagrindu. Prof. 
J. Ruškus patvirtina – negalią 
turintys žmonės diskriminaciją 
patiria įvairiose srityse. JT Ne-
įgaliųjų teisių komiteto vicepir-
mininkas išskyrė 5 pagrindines 
sritis, kuriose diskriminacija yra 
ryškiausia: politinių teisių (dėl 
galimybių visavertiškai dalyvau-
ti rinkimuose), pilietinių teisių 
(dėl negalią turintiems žmonėms 
atimto teisinio veiksnumo), eko-
nominių teisių (dėl tinkamų są-
lygų nesudarymo negalią turin-
tys žmonės eliminuojami iš dar-
bo rinkos, o jų patiriamas skur-
das dvigubai didesnis nei kitų 
šalies piliečių), socialinių teisių 
(institucinių globos namų per-
tvarka, kuriai skiriamos didžiu-
lės lėšos, nukreipta į tokių pačių, 
tik mažesnių institucijų kūrimą), 

kultūrinių teisių (kultūros, spor-
to objektai ir renginiai nepriei-
nami neįgaliesiems) srityse. 

Už diskriminaciją turėtų 
būti baudžiama

Ir susitikimo dalyviai patei-
kė neįgaliųjų diskriminacijos pa-
vyzdžių. Itin dažnai jie susiduria 
su prieinamumo problemomis. 
Pasak asociacijos „Savarankiš-
kas gyvenimas“ narės Monikos 
Ošmianskienės, nerimą kelia tai, 
kad į neįgaliųjų poreikius nere-
tai žvelgiama pro „varnelės“ sta-
tybos objektų priėmimo doku-
mentuose prizmę. Kol objektas 
nepriimtas, teisės aktuose nu-
matyti pritaikymai yra, o statinį 
pradėjus eksploatuoti jie išnyks-
ta. Nėra jokios stebėsenos, kon-
trolės – niekas neprisiima atsako-
mybės, kad tais pritaikymais ne-
įgalieji galėtų visą laiką naudotis. 

Moteris pasakojo neseniai 
apsilankiusi naujai įrengtoje ka-
vinėje, bet rateliais judančiam 
žmogui pritaikyto tualeto ten 
neradusi. „Atrodo, neįmanoma, 
nes turėjo būti, bet nėra“, – kal-
bėjo Monika. Nors, pasak jos, 
turime ir Statybos techninių rei-
kalavimų reglamentą, ir veikian-
čią Valstybinę teritorijų planavi-
mo ir statybos inspekciją, bet to-
lesnis pritaikytų objektų likimas 
niekam nerūpi. 

Dar vienas tai iliustruojantis 
pavyzdys – naujos statybos na-
muose įrengtos požeminės au-
tomobilių stovėjimo aikštelės. 
Pasak R. Dubicko, 11-os vie-
tų automobilių stovėjimo aikš-
telėje 2 vietos turi būti skirtos 
neįgaliesiems. Tik ką pastaty-
to namo požeminėje aikštelėje 
šios proporcijos laikomasi, ta-
čiau tik tol, kol pritrūksta vie-
tų negalios neturintiems namo 
gyventojams. Tokioje situaci-
joje ką tik atsidūrė asociacijos 
narys Vaidas Kuliauskas. Dau-
giabutyje apsigyvenęs neįgalio-
jo vežimėliu judantis vaikinas 
panoro įsigyti ir vietą požemi-
nėje aikštelėje. Deja, paaiškėjo, 
kad jos nebėra, nes ją nusipirko 
anksčiau šiame name apsigyve-
nęs žmogus. Dabar Vaidas savo 
automobilį priverstas palikti už 
pusės kvartalo nuo namų esan-
čioje aikštelėje, kuriai pasiekti 
prireikia ir daug laiko, ir jėgų. O 
kaip sunkią negalią turintis vai-
kinas ją pasieks žiemą?

Pasak R. Dubicko, neįgalie-
ji ir toliau diskriminuojami po-
liklinikose, ligoninėse – šaly-
je nėra nė vienos gydymo įstai-
gos, kurioje jie galėtų gauti vi-
sas jiems reikalingas paslaugas. 
Netgi greitosios pagalbos auto-
mobiliai nepritaikyti vežti sun-
kios negalios žmonėms.

Prof. J. Ruškus įsitikinęs, 
kad tinkamų sąlygų nesudary-
mas turi būti traktuojamas kaip 
diskriminacija ir už ją turi būti 
baudžiama. Deja, pasak jo, anti-
diskriminacinė teisinė bazė Lie-
tuvoje dar labai silpna. 

Lūkesčių ir vizijos kryptis – 
ta pati 

Prezidento patarėja sociali-
nės politikos klausimais I. Se-
galovičienė susitikimo dalyvius 
patikino, kad neįgaliųjų proble-
mos jiems – ne naujiena. Pre-
zidento patarėjai yra susipažinę 
su JT Neįgaliųjų teisių komite-
to rekomendacijomis Lietuvai, 
puikiai supranta ir užimtumo, 
ir paslaugų, socialinės atskirties, 
skurdo, universalaus dizaino, ir 
bendrai sąlygų sudarymo, ypač 
švietimo srityje, problematiką. 
I. Segalovičienės teigimu, visi 
šie dalykai yra prezidento dar-
botvarkėje ir tariantis, bendra-
darbiaujant su neįgaliaisiais bus 
sprendžiami. 

Ekonominės ir socialinės po-
litikos grupės vadovo, preziden-
to vyriausiojo patarėjo S. Krėpš-
tos teigimu, vienas iš kertinių ge-
rovės valstybės elementų – at-
skirties, nelygybės mažinimas. 
Pasak jo, akivaizdu, kad neįga-
liųjų lūkesčių ir prezidento vizi-
jos kryptis ta pati – mažinti ne-
pagrįstus skirtumus. Ir šiuo keliu 
bus nuosekliai einama. 

Aldona MILIEŠKIENĖ

suprasti, ką jaučia silpniau ran-
kas valdantis ar regėjimo proble-
mų turintis žmogus. 

Daugelis praktines užduotis 
atlikusiųjų sakė sužinoję nema-
žai dalykų, apie kuriuos nebu-
vo pagalvoję. Tarkim, stebint 
žmogų neįgaliojo vežimėlyje 
atrodo, kad jam judėti aplinko-
je labai paprasta, tačiau iš tiesų 
taip nėra. Į parduotuvę lydėjusi 
grupė pamatė, kiek daug žmo-
gaus savarankiškumui įtakos 
turi aplinka – ir sunkiai atsida-
rančios durys, ir nelygios grin-
dinio plytelės, ir šaligatvių bor-
teliai. Ir, be abejo, labai svarbu, 
kad žmogui būtų tinkamai pa-
rinktas vežimėlis. Pasak TPNC 
direktorės Ilonos Ogurcovos, 
dažnai manoma, kad kuo ve-
žimėlis lengvesnis, tuo jis ge-
resnis, tačiau iš tiesų taip nėra. 
Lengvo vežimėlio reikia akty-
viam, savarankiškam žmogui, 
kad galėtų tą vežimėlį įsikelti 
į automobilį. Sunkesnis veži-
mėlis yra stabilesnis, ant jo dar 
galima užsidėti krepšį ar kitą 
nešulį. Be to, universalūs veži-
mėliai susiglaudžia, juos galima 
įdėti į didesnę bagažinę. Svar-
bu, kad priemonė tiktų būtent 
konkrečiam žmogui.

Jai pritarė ir savo patirtimi 
pasidalijusi visuomenės svei-
katos specialistė Ana Staševi-
čienė – prieš skubant imti labai 
manevringą, lengvą vežimėlį, 
reikia įvertinti savo galimybes 
ir būti įgudus jį valdyti. Pasak 
Anos, jai užtruko, kol išmoko 
saugiai judėti vežimėliu, ir ne 
kartą buvo atsidūrusi situacijo-
je, kai jo nesuvaldžiusi griuvo. 

TPNC direktorė įsitikinusi, kad 
žmogui nereikia skubėti skirti 
ir elektrinio vežimėlio. Atsisė-
dęs į rankomis varomą vežimėlį 
jis gali būti kur kas aktyvesnis ir 
savarankiškesnis.

Pasak asociacijos „Savaran-
kiškas gyvenimas“ prezidento 
Ričardo Dubicko, tam, kad ve-
žimėlyje sėdintis žmogus jaus-
tųsi patogiai, įtakos turi labai 
daug dalykų – vežimėlio plotis, 
nugarėlės įtempimas, padan-
gų minkštumas ir pan. TPNC 
direktorės teigimu, labai svar-
bu vežimėlį ir tinkamai sure-
guliuoti. Norint padėti žmogui, 
reikia skirti jam dėmesio. Ge-
rai būtų, kad jis pats pabandy-
tų važiuoti vežimėliu įvairiais 
paviršiais. Na, o pradėti reikia 
nuo instrukcijos, kurią galima 
rasti TPNC kataloguose. Iškilus 
klausimų galima pasitarti skam-
binant bendruoju TPNC telefo-
nu 19989.

Kaip padėti žmonėms, 
kuriems suku kalbėti? 
Neretai nesinaudojama prie-

mone, nes apie ją tiesiog per ma-
žai žinoma. Vienas iš tokių ins-
trumentų – komunikacijos įren-
ginys Go talk, kurio paskirtis – 
padėti komunikuoti asmenims, 
negalintiems kalbėti. Jis pir-
miausia skirtas vaikams, ypač 
turintiesiems autizmo spektro 
sutrikimą, raidos sutrikimų ar 
cerebrinį paralyžių, tačiau gali 
būti naudingas ir kitais atvejais 
sutrikus kalbai – po insultų, ser-
gant neurodegeneracinėmis li-
gomis ir pan. Kol kas priemonė 
skiriama žmonėms iki 21 metų, 
tačiau galima nemokamai į savo 
planšetinį kompiuterį atsisiųsti 
alternatyviosios komunikacijos 
programėlę „Mano žodis“. 

Po insulto, galvos smegenų 
traumos, sergant tokiomis ligo-
mis, kaip išsėtinė sklerozė, de-
mencija, Alzheimeris, esant vai-

kų raidos sutrikimams, dėmesio 
koncentracijos ir hiperaktyvumo 
sindromui, gali pagelbėti pažin-
tinių funkcijų lavinimo progra-
minė įranga. Pateikus dokumen-
tą, kad žmogui tokios programos 
reikia, jam suteikiama prieiga 
prie jos per turimą kompiuterį. 

Su komunikacijos įrenginiu 
Go talk susipažinęs socialinis dar-
buotojas sakė, kad išmokti dirb-
ti su šia priemone nesudėtinga, 
tiesiog reikia tam skirti šiek tiek 
laiko. Nemažai seminaro daly-
vių apie ją sužinojo pirmą kartą. 

TPP naujovės 
Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos Tikslinės pagalbos 
skyriaus vyresnioji patarėja Jur-
gita Čiuladaitė-Pritulskienė pri-
statė aprūpinimo TPP naujoves, 
kurios įsigaliojo nuo š. m. rug-
sėjo 20 d. 

Pradėtos kompensuoti nau-
jos judėjimo ir klausos priemo-
nės: mechaninio tipo varytu-
vas (išmokama įsigijimo išlaidų 
kompensacija iki 900 eurų vie-
ną kartą per 6 metus); išmanusis 
laik rodis-apyrankė, skirta klau-
sos negalią turintiems žmonėms 
(ne daugiau kaip 49 eurai, ski-
riama vieną kartą per 3 metus). 

Atsirado naujos kompensacijų 
rūšys – norintiems įsigyti elektri-
nį varytuvą gali būti išmokama iš-
laidų kompensacija (80 proc. fak-
tinių įsigijimo išlaidų, bet ne dau-
giau kaip 3800 eurų); taip pat su-
mažintas triračio ar keturračio 
kompensacijos išmokėjimo termi-
nas (buvo vieną kartą per 6 me-
tus, dabar – kartą per 4 metus).  

Atsisakyta nuostatos, kad 
pirmą kartą nustačius aktyvaus 

tipo arba tetraplegikui išduoda-
mo vežimėlio poreikį 6 mėnesius 
asmuo turi naudotis tik TPNC 
išduodamais vežimėliais – da-
bar galima iš karto įsigyti veži-
mėlį ir kreiptis dėl įsigijimo išlai-
dų kompensacijos skyrimo. Kita 
naujiena – čiužinys nuo pragulų 
gali būti skiriamas ir aktyvaus ti-
po vežimėliu besinaudojantiems 
žmonėms.

Be to, kreipiantis antrą kar-
tą dėl tos pačios judėjimo prie-
monės, nebereikia pateikti išra-
šų iš medicinos dokumentų (for-
ma 027/a). 

Atsirado svarbi naujovė asme-
nims, kuriems nustatytas paliaty-
vios pagalbos paslaugų poreikis – 
jie, pateikę gydytojo išrašą apie šį 
poreikį, gali būti aprūpinami ne 
tik vežimėliais, vaikščiojimo rė-
mais ir vaikštynėmis, bet ir lo-
vomis bei čiužiniais nuo pragulų. 

Dar viena naujiena, aktua-
li aktyvaus tipo ir tetraplegikui 
skirtų vežimėlių naudotojams – 
234 eurais padidėjo kompensacija 
už juos. Ji dabar siekia 1450 eurų. 

Aurelija BABINSKIENĖ
Autorės nuotr. 

Vežimėlių yra įvairių. Svarbu parinkti tinkamą.

TPNC direktorė Ilona Ogurcova.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40, 
09.10 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
8.00, 9.00 – žinios, orai. 7.00, 7.30, 
8.30 – žinios, orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, lapkričio 4 d. 
09:20 Senis. N-7. 364 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 2. 
N-7. 2/22 s. 11:10 Komisaras Rek-
sas. N-7. 56 s. 12:00 Beatos virtuvė. 
(subtitruota, kart.). 13:00 Klauskite 
daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:20 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:15 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:20 Laba die-
na, Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių 
rojus. N-7. 184 s. 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 
Kas ir kodėl? 18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. (subtitruo-
ta). 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. 9 s. 23:45 Komisaras Reksas. 
N-7. 56 s. (kart.). 00:30 Klausimėlis. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 
Savaitė. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 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. 9 s. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. 
N-7. 184 s. (kart.).

Antradienis, lapkričio 5 d. 
09:20 Senis. N-7. 365 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 2. 
N-7. 2/23 s. 11:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 57 s. 12:00 Stilius. (kart.). 13:00 
Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Ke-
no Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:20 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:15 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:20 
Laba diena, Lietuva. 16:40 Premjera. 
Ponių rojus. N-7. 185 s. 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 
18:00 Kas ir kodėl? 18:30 Klauskite 
daktaro. 19:30 (Ne)emigrantai. (sub-
titruota). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema. 
21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija 
„Jėga“. 21:30 Nacionalinė ekspedi-
cija. (subtitruota). 22:30 Dviračio ži-
nios. 23:00 Premjera. Užverbuotas. 
N-14. 9 s. 23:45 Komisaras Reksas. 
N-7. 57 s. (kart.). 00:30 Tėčio reika-
lai. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 Istorijos detektyvai. (subti-
truota, kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 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. 9 s. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. 
N-7. 185 s. (kart.).

trečiadienis, lapkričio 6 d. 
09:20 Senis. N-7. 366 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7. 
2/24 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 
58 s. 12:00 Vartotojų kontrolė. (sub-
titruota, kart.). 13:00 Klauskite dak-
taro. N-7. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:20 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:15 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:20 Laba die-
na, Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių 
rojus. N-7. 186 s. 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 
Kas ir kodėl? 18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimo spalvos (subtitruo-
ta). 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 Premje-
ra. Dingę be žinios 1. N-14. 10 s. 23:45 
Komisaras Reksas. N-7. 58 s. (kart.). 
00:30 Bloga mergaitė. 21 s. (su gar-
siniu vaizdavimu). (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:05 Stilius. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radi-
jo žinios. 03:05 Kas ir kodėl? (kart.). 
03:30 Dviračio žinios. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:10 Dingę be ži-
nios 1. N-14. 10 s. (kart.). 05:00 LRT 
radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. N-7. 
186 s. (kart.).

ketvirtadienis, lapkričio 7 d.
09:20 Senis. N-7. 367 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7. 
2/25 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 
59 s. 12:00 (Ne)emigrantai. (subti-
truota, kart.). 13:00 Klauskite dakta-
ro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:20 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:15 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:20 Laba diena, 

Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių ro-
jus. N-7. 187 s. 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 
Kas ir kodėl? 18:30 Klauskite dak-
taro. 19:30 Daiktų istorijos. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panora-
ma. 21:00 Dienos tema. 21:20 Spor-
tas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Gyvenk be skolų. 22:30 Dviračio ži-
nios. 23:00 Premjera. Bankas. N-14. 
10 s. 24:00 Mūsų gyvūnai. (kart.). 
00:30 Bloga mergaitė. 22 s. (su gar-
siniu vaizdavimu). (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:05 Vakaras su Edi-
ta. (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. 10 s. (kart.). 05:00 LRT 
radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. N-7. 
187 s. (kart.).

Penktadienis, lapkričio 8 d. 
09:20 Senis. N-7. 368 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 3. N-7. 
3/1 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 
60 s. 12:00 Gyvenimo spalvos (sub-
titruota, kart.). 13:00 Ypatingas bū-
rys. (subtitruota, kart.). 13:58 Lote-
rija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Spor-
tas. 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. 188 s. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-
timu į gestų k.). 18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba. 19:30 Beatos vir-
tuvė. (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 Everestas. N-7. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Nacionali-
nė ekspedicija. (subtitruota, kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Visi 
kalba. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Kas ir kodėl? (kart.). 03:30 
Šventadienio mintys. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Beatos vir-
tuvė. (subtitruota, kart.). 05:00 LRT 
radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. N-7. 
188 s. (kart.).

Šeštadienis, lapkričio 9 d. 
06:05 Daiktų istorijos. (kart.). 

07:00 Mūšio laukas. 07:25 Premjera. 
Rikas, Oskaras ir pavogtas akmuo. 
09:00 Labas rytas, Lietuva. 09:30 Ži-
nios. Orai. 09:35 Labas rytas, Lietu-
va. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas ry-
tas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 
Labas rytas, Lietuva. 12:00 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Rudieji lo-
kiukai ir aš. 1 s. (subtitruota). 12:55 
Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos 
gyvūnų draugystės 4. 4/1 d. (subti-
truota). 13:50 Džesika Flečer 9. N-7. 
9/15, 9/16 s. 15:28 Loterija „Keno Lo-
to“. 15:30 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą). 15:45 Sveikinimų kon-
certas. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 17:55 Premjera. 
1989-ųjų dienoraščiai. Berlyno sie-
nos griūtis. (subtitruota). 18:45 Spe-
ciali laida, skirta Berlyno sienos nu-
griovimo 30-ųjų metinių minėjimui. 
19:15 Laisvės banga: nuo Vilniaus iki 
Berlyno. 20:25 Loterijos „Keno Lo-
to“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. Orai. 21:00 Šok su žvaigž-
de. 23:10 Pinigų liūnas. N-7. (subti-
truota). 00:40 Everestas. N-14. (kart.). 
02:45 Pasaulio dokumentika. Rudieji 
lokiukai ir aš. 1 s. (subtitruota, kart.). 
03:40 Pasaulio dokumentika. Neįti-
kėtinos gyvūnų draugystės 4. 4/1 
d. (subtitruota, kart.). 04:25 Džesi-
ka Flečer 9. N-7. 9/15, 9/16 s. (kart.).

Sekmadienis, lapkričio 10 d. 
06:05 Nacionalinė ekspedicija. 

(subtitruota, kart.). 07:00 Šventadie-
nio mintys. 07:30 Klausimėlis. 08:00 
Tėčio reikalai. 08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 09:00 Hanso Kris-
tiano Anderseno pasakos. 5 s. Kiau-
liaganys. 10:00 Gustavo enciklope-
dija. (subtitruota). 10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mūsų 
gyvūnai. 12:00 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Didžiosios pasau-
lio upės. 3 d. Misisipė. (subtitruo-
ta). 12:55 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Serengetis. 1 d. Likimas. 
(subtitruota). 13:45 Puaro. N-7. 1/9, 
1/10 s. 15:28 Loterija „Keno Loto“. 
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į ges-
tų kalbą). 15:45 Istorijos detektyvai. 
(subtitruota). 16:30 Gyvenk be sko-
lų. (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 Panora-
ma. 20:52 Sportas. Orai. 21:00 Savai-
tė su „Dviračio žiniomis“. 21:30 Bloga 
mergaitė. 23, 24 s. (su garsiniu vaiz-
davimu). 22:30 Premjera. Second 
Hand. N-14. 24:00 Mergina su drako-
no tatuiruote. S. 02:30 Istorijos de-
tektyvai. (subtitruota, kart.). 03:15 
Tėčio reikalai. (kart.). 03:45 Šventa-
dienio mintys. (kart.). 04:15 Puaro. 
N-7. 1/9, 1/10 s. (kart.).

tV3
Pirmadienis, lapkričio 4 d. 
00:30. Egzodas. Dievai ir kara-

liai (kart.). 03:05. Padangių akis (kart.). 
04:50. Rouzvudas 2, 19. 06:10. Televitri-
na 3. 06:25. Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 4, 414. 06:55. Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą 1, 145. 07:25. Kempi-
niukas Plačiakelnis 11, 235. 07:55. Sva-
jonių sodai (kart.) 7. 08:55. Meilės sūku-
ryje 3174. 10:00. Meilės simfonija 1, 76. 
11:00. Meilės simfonija 1, 77. 12:00. Svo-
tai 15. 13:00. Pažadėtoji 7, 2182. 13:30. 
Pažadėtoji 7, 2183. 14:00. Pažadėtoji 7, 
2184. 14:30. Pažadėtoji 7, 2185. 15:00. 
Simpsonai 28, 7. 15:30. Simpsonai 28, 
8. 16:00. TV3 žinios 219. 16:25. TV3 orai 
219. 16:30. TV Pagalba 14, 45. 18:30. TV3 
žinios 308. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. 
TV3 orai 308. 19:30. Namas 2, 10. 20:30. 
Moterys meluoja geriau 12, 31. 21:00. 
TV3 vakaro žinios 175. 21:52. TV3 spor-
tas 1. 21:57. TV3 orai 175. 22:00. Kobra 
11 23, 10. 23:00. Loganų sėkmė.

Antradienis, lapkričio 5 d. 
01:25. Rezidentas 2, 5. 02:15. X 

mutantai 2, 15. 03:05. Rouzvudas 2, 20. 
04:00. Amerikiečiai 5, 6. 04:50. Kietuo-
liai 1, 13. 05:15. Svotai (kart.) 15. 06:10. 
Televitrina 3. 06:25. Transformeriai. 
Maskuotės meistrai 4, 415. 06:55. Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 1, 146. 07:25. 
Kempiniukas Plačiakelnis 11, 236. 07:55. 
Namas (kart.) 2, 10. 08:55. Meilės sū-
kuryje 3175. 10:00. Meilės simfonija 1, 
78. 11:00. Meilės simfonija 1, 79. 12:00. 
Svotai 16. 13:00. Pažadėtoji 7, 2186. 
13:30. Pažadėtoji 7, 2187. 14:00. Paža-
dėtoji 7, 2188. 14:30. Pažadėtoji 7, 2189. 
15:00. Simpsonai 28, 9. 15:30. Simpso-
nai 28, 10. 16:00. TV3 žinios 220. 16:25. 
TV3 orai 220. 16:30. TV Pagalba 14, 46. 
18:30. TV3 žinios 309. 19:22. TV3 spor-
tas 1. 19:27. TV3 orai 309. 19:30. Prieš 
srovę 19, 10. 20:30. Moterys meluoja 
geriau 12, 32. 21:00. TV3 vakaro žinios 
176. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai 
176. 22:00. Kaip išsirinkti vyrą. 23:55. 
Skubi pagalba 1, 1.

trečiadienis, lapkričio 6 d. 
01:00. Rezidentas 2, 6. 01:50. X 

mutantai 2, 16. 02:40. Rouzvudas 2, 21. 
03:30. Rouzvudas 2, 22. 04:20. Kietuo-
liai 1, 14. 04:45. Kietuoliai 1, 15. 05:10. 
Svotai (kart.) 16. 06:10. Televitrina 3. 
06:25. Transformeriai. Maskuotės meis-
trai 4, 416. 06:55. Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą 1, 147. 07:25. Kempiniukas 
Plačiakelnis 11, 237. 07:55. Prieš sro-
vę (kart.) 19, 10. 08:55. Meilės sūkury-
je 3176. 10:00. Meilės simfonija 1, 80. 
11:00. Meilės simfonija 1, 81. 12:00. At-
sargiai! Merginos 1, 1. 12:30. Atsargiai! 
Merginos 1, 2. 13:00. Pažadėtoji 7, 2190. 
13:30. Pažadėtoji 7, 2191. 14:00. Pažadė-
toji 7, 2192. 14:30. Pažadėtoji 7, 2193. 
15:00. Simpsonai 28, 11. 15:30. Simpso-
nai 28, 12. 16:00. TV3 žinios 221. 16:25. 
TV3 orai 221. 16:30. TV Pagalba 14, 47. 
18:30. TV3 žinios 310. 19:22. TV3 spor-
tas 1. 19:27. TV3 orai 310. 19:30. Gero 
vakaro šou 6, 10. 20:30. Moterys me-
luoja geriau 12, 33. 21:00. TV3 vakaro 
žinios 177. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. 
TV3 orai 177. 22:00. 16 kvartalų. 22:25. 
Vikinglotto 45.

ketvirtadienis, lapkričio 7 d. 
00:00. Skubi pagalba 1, 2. 01:00. 

Rezidentas 2, 7. 01:50. Amerikiečiai 5, 
7. 02:45. Ekstrasensai tiria 6, 97. 04:10. 
Skubi pagalba 1, 2. 05:00. Atsargiai! 
Merginos 1, 1. 05:25. Atsargiai! Mer-
ginos 1, 2. 06:10. Televitrina 3. 06:25. 
Transformeriai. Maskuotės meistrai 4, 
417. 06:55. Čipas ir Deilas skuba į pa-
galbą 1, 148. 07:25. Kempiniukas Pla-
čiakelnis 11, 238. 07:55. Gero vakaro 
šou (kart.) 6, 10. 08:55. Meilės sūkury-
je 3177. 10:00. Meilės simfonija 1, 82. 
11:00. Meilės simfonija 1, 83. 12:00. At-
sargiai! Merginos 1, 3. 12:30. Atsargiai! 
Merginos 1, 4. 13:00. Pažadėtoji 7, 2194. 
13:30. Pažadėtoji 7, 2195. 14:00. Paža-
dėtoji 7, 2196. 14:30. Pažadėtoji 7, 2197. 
15:00. Simpsonai 28, 13. 15:30. Simpso-
nai 28, 14. 16:00. TV3 žinios 222. 16:25. 
TV3 orai 222. 16:30. TV Pagalba 14, 48. 
18:30. TV3 žinios 311. 19:22. TV3 spor-
tas 1. 19:27. TV3 orai 311. 19:30. Farai 
13, 10. 20:30. Moterys meluoja geriau 
12, 34. 21:00. TV3 vakaro žinios 178. 
21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai 178. 
22:00. Trys dienos nužudyti.

Penktadienis, lapkričio 8 d. 
00:20. Skubi pagalba 1, 3. 01:20. 

Rezidentas 2, 8. 02:10. Amerikiečiai 5, 
8. 03:00. Ekstrasensai tiria 6, 98. 04:30. 
Kietuoliai 1, 16. 04:55. Atsargiai! Mer-
ginos 1, 3. 05:20. Atsargiai! Merginos 
1, 4. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Trans-
formeriai. Maskuotės meistrai 4, 418. 
06:55. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 
1, 149. 07:25. Kempiniukas Plačiakelnis 
11, 239. 07:55. Farai (kart.) 13, 10. 08:55. 
Legendinės legendos 1, 8. 10:00. Mei-
lės simfonija 1, 84. 11:00. Meilės sim-
fonija 1, 85. 12:00. Atsargiai! Mergi-
nos 1, 5. 12:30. Atsargiai! Merginos 1, 

Lnk
Pirmadienis, lapkričio 4 d. 
06:00 „Mano gyvenimo švie-

sa“ (1166). N-7. 06:30 „Mano gyveni-
mo šviesa“ (1167). N-7. 07:00 „Mano 
gyvenimo šviesa“ (1168). N-7. 07:30 
„Tomo ir Džerio šou“ (19). 07:55 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (53). N-7. 
08:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (54). N-7. 09:55 „Rimti reikalai 2“ 
(36) (kart.). N-7. 10:25 „Rozenheimo 
policija“ (7). N-7. 11:25 KK2 penkta-
dienis. N-7. 13:00 „Paskolinta mei-
lė“ (76). 14:00 „Našlaitės“ (108). N-7. 
15:00 „Svajoklė“ (108). 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“ (37). N-7. 21:30 
Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 
22:28 Telefoninė loterija 1634. 22:30 
VAKARO SEANSAS Operacija „Argo“. 
N-14. 00:55 „Begėdis“ (5). S. 02:05 
Dvasia šarvuose (kart.). N-14.

Antradienis, lapkričio 5 d. 
06:00 „Mano gyvenimo švie-

sa“ (1169). N-7. 06:30 „Mano gyveni-
mo šviesa“ (1170). N-7. 07:00 „Mano 
gyvenimo šviesa“ (1171). N-7. 07:30 
„Tomo ir Džerio šou“ (20). 07:55 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (55). N-7. 
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(56). N-7. 09:55 „Rimti reikalai 2“ (37) 
(kart.). N-7. 10:25 „Rozenheimo po-
licija“ (8). N-7. 11:25 „Supermamos“ 
(16). N-7. 12:00 Nuo... Iki... (kart.) 13:00 
„Paskolinta meilė“ (77). 14:00 „Našlai-
tės“ (109). N-7. 15:00 „Svajoklė“ (109). 
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 Bus visko. 21:00 „Rimti reikalai 
2“ (38). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Spor-
tas. 22:27 Orai. 22:30 VAKARO SEAN-
SAS Piktas vairuotojas. N-14. 00:40 
„Begėdis“ (6). S. 01:45 Operacija „Ar-
go“ (kart.). N-14.

trečiadienis, lapkričio 6 d. 
06:00 „Mano gyvenimo švie-

sa“ (1172). N-7. 06:30 „Mano gyveni-
mo šviesa“ (1173). N-7. 07:00 „Mano 
gyvenimo šviesa“ (1174). N-7. 07:30 
„Tomo ir Džerio šou“ (21). 07:55 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (57). N-7. 
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(58). N-7. 09:55 „Rimti reikalai 2“ (38) 
(kart.). N-7. 10:25 „Rozenheimo po-
licija“ (9). N-7. 11:25 „Supermamos“ 
(17). N-7. 12:00 Bus visko (kart.). 13:00 
„Paskolinta meilė“ (78). 14:00 „Naš-
laitės“ (110). N-7. 15:00 „Svajoklė“ 
(110). 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“ (39). N-7. 21:30 Ži-
nios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS. PREMJERA Šalta 
naktis. N-14. 00:15 „Begėdis“ (7). S. 
01:20 Piktas vairuotojas (kart.). N-14.

ketvirtadienis, lapkričio 7 d. 
06:00 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1175). N-7. 06:30 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1176). N-7. 07:00 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (1177). N-7. 07:30 „Tomo ir 
Džerio šou“ (22). 07:55 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (59). N-7. 08:55 „Volke-
ris, Teksaso reindžeris“ (60). N-7. 09:55 
„Rimti reikalai 2“ (39) (kart.). N-7. 10:25 
„Rozenheimo policija“ (10). N-7. 11:25 
„Supermamos“ (18). N-7. 12:00 VIDO 
VIDeO. N-7. 13:00 „Paskolinta meilė“ 
(79). 14:00 „Našlaitės“ (111). N-7. 15:00 
„Svajoklė“ (111). 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“ (40). N-7. 21:30 Ži-
nios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS Absoliutus blogis. 
Atpildas. 00:20 „Begėdis“ (8). S. 01:25 
Šalta naktis (kart.). N-14. 02:50 Alche-
mija II. Nidos džiazas. 03:20 RETROS-
PEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ci-
klas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, lapkričio 8 d. 
06:00 „Mano gyvenimo švie-

sa“ (1178). N-7. 06:30 „Mano gyveni-
mo šviesa“ (1179). N-7. 07:00 „Mano 
gyvenimo šviesa“ (1180). N-7. 07:30 
„Tomo ir Džerio šou“ (23). 07:55 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (61). N-7. 
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(62). N-7. 09:55 „Rimti reikalai 2“ (40) 
(kart.). N-7. 10:25 „Rozenheimo poli-
cija“ (11). N-7. 11:25 „Supermamos“ 
(19). N-7. 12:00 Valanda su Rūta (kart.). 
13:00 „Paskolinta meilė“ (80). 14:00 
„Našlaitės“ (112). N-7. 15:00 „Svajo-
klė“ (112). 16:00 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:30 „Galiu rytoj“ (19). N-7. 18:00 
„Galiu rytoj“ (20). N-7. 18:30 Žinios. 
19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2 
penktadienis. N-7. 21:00 SAVAITĖS 
HITAS Savižudžių būrys. N-14. 23:25 
Ekstremalus greitis. N-14. 01:10 Niko. 
N-14. 02:55 Pažinimo klubas (kart.).

Šeštadienis, lapkričio 9 d. 
06:40 „Tomo ir Džerio šou“ (22) 

(kart.). 07:05 „Broliai meškinai. Nuo-
tykių ieškotojai“ (49). 07:20 „Bro-
liai meškinai. Nuotykių ieškotojai“ 
(50). 07:35 „Šaunusis Skūbis-Dū“ (7). 
08:05 „Ponas Bynas“ (12). 08:35 „To-
mo ir Džerio nuotykiai“ (9). 09:05 „Be-
protiškos melodijos“ (1). 09:30 KINO 
PUSRYČIAI Kria-kria-keriai. 11:15 Vie-
na diena Niujorke. 13:05 Nensė Driu. 
15:10 Mis Slaptoji agentė. N-7. 17:25 
Kelionių panorama. 17:55 Gyvū-
nų pasaulis. N-7. 18:30 Žinios. 19:20 
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 SUPERKI-
NAS. PREMJERA Smurfai. Pamirštas 
kaimelis. 21:20 Kung Fu Joga. N-7. 
23:20 Savigynos mokykla. N-14. 00:55 
Savižudžių būrys (kart.). N-14.

Sekmadienis, lapkričio 10 d. 
06:40 „Tomo ir Džerio šou“ (23) 

(kart.). 07:05 „Broliai meškinai. Nuo-
tykių ieškotojai“ (51). 07:20 „Bro-
liai meškinai. Nuotykių ieškotojai“ 
(52). 07:35 „Šaunusis Skūbis-Dū“ (8). 
08:05 „Ponas Bynas“ (13). 08:35 „To-
mo ir Džerio nuotykiai“ (10). 09:00 
Sveikatos namai. N-7. 09:55 KINO 
PUSRYČIAI Didysis Tomo ir Džerio 
nuotykis. 11:00 „Ponas Bynas“ (1). 
N-7. 11:30 Sveiki atvykę į praeitį! N-7 
13:40 Sklinda gandai. N-7. 15:35 Poli-
cijos akademija 3. Vėl apmokymuose. 
N-7. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 19:20 
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 Šokio revo-
liucija. 21:40 Slaptasis agentas. N-14. 
23:35 Skambutis. N-14. 01:45 Savigy-
nos mokykla (kart.). N-14.

btV
Pirmadienis, lapkričio 4 d. 
06:10 „CSI. Majamis“ (10) (kart.). 

N-7. 07:05 „Mano virtuvė geriausia“ 
(33) (kart.). 08:30 „Stoties policija“ (6) 
(kart.). N-7. 09:30 „Paskutinis faras“ (9) 
(kart.). N-7. 10:25 „Daktaras Richteris“ 
(2) (kart.). N-7. 11:35 „Privatus detekty-
vas Magnumas“ (9) (kart.). N-7. 12:35 
„Visa menanti“ (32). N-7. 13:35 „Mano 
virtuvė geriausia“ (34). 14:55 „Stoties 
policija“ (7). N-7. 16:00 „Paskutinis fa-
ras“ (10). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 
„Daktaras Richteris“ (3). N-7. 18:35 
„CSI. Majamis“ (11). N-7. 19:30 „Priva-
tus detektyvas Magnumas“ (10). N-7. 
20:30 Laba diena. N-7. 21:00 Organų 
vagys. N-14. 23:10 Apgaulės meistrai 
(kart.). N-7. 01:20 „Juodasis sąrašas“ 
(21) (kart.). N-7. 02:05 „Gyvi numirė-
liai“ (4) (kart.). N-14. 02:50 „Visa me-
nanti“ (32) (kart.). N-7. 03:35 „Detek-
tyvų istorijos“ (6). N-7.

Antradienis, lapkričio 5 d. 
06:15 „CSI. Majamis“ (11) (kart.). 

N-7. 07:10 „Mano virtuvė geriausia“ 
(34) (kart.). 08:30 „Stoties policija“ (7) 
(kart.). N-7. 09:30 „Paskutinis faras“ 
(10) (kart.). N-7. 10:25 „Daktaras Rich-
teris“ (3) (kart.). N-7. 11:35 „Privatus 
detektyvas Magnumas“ (10) (kart.). 
N-7. 12:35 „Visa menanti“ (33). N-7. 

6. 13:00. Pažadėtoji 7, 2198. 13:30. Pa-
žadėtoji 7, 2199. 14:00. Pažadėtoji 7, 
2200. 14:30. Pažadėtoji 7, 2201. 15:00. 
Simpsonai 28, 15. 15:30. Simpsonai 
28, 16. 16:00. TV3 žinios 223. 16:25. 
TV3 orai 223. 16:30. TV Pagalba 14, 49. 
17:55. Namų idėja su IKEA 2, 9. 18:30. 
TV3 žinios 312. 19:22. TV3 sportas 1. 
19:27. TV3 orai 312. 19:30. Monstrų 
universitetas. 21:35. Tobulos kopijos. 
23:45. Pabudimas.

Šeštadienis, lapkričio 9 d. 
01:45. 16 kvartalų (kart.). 03:30. 

Trys dienos nužudyti (kart.). 06:15. Te-
levitrina 3. 06:30. Ančiukų istorijos 1, 
5. 07:00. Vėžliukai nindzės 1, 10. 07:30. 
Aladinas 1, 136. 08:00. Ančiukų istori-
jos 1, 6. 08:30. Virtuvės istorijos 10, 10. 
09:00. Gardu Gardu 8, 10. 10:00. Būk 
sveikas! 2, 10. 10:30. Penkių žvaigždu-
čių būstas 7, 10. 11:00. Misija: dirbame 
sau 3, 8. 11:30. Mano pinigai 1, 2. 12:00. 
Alfa ir Omega. 13:40. 102 dalmatinai. 
15:45. Ekstrasensai. Stipriausių mūšis 
8. 17:25. Aplink Lietuvą. Žmonės 1, 10. 
18:30. TV3 žinios 313. 19:17. TV3 spor-
tas 1. 19:22. TV3 orai 313. 19:25. Euro-
jackpot 45. 19:30. Turtuolis vargšas 2, 
10. 21:00. Išgyventi vasarą. 22:50. Ne-
mirtingieji.

Sekmadienis, lapkričio 10 d. 
01:05. Kaip išsirinkti vyrą (kart.). 

02:45. Pabudimas (kart.). 04:35. Atsar-
giai! Merginos 1, 5. 05:45. Televitrina 3. 
06:00. Sveikatos medis 6, 9. 07:00. Vėž-
liukai nindzės 1, 11. 07:30. Aladinas 1, 
137. 08:00. Ančiukų istorijos 1, 7. 08:30. 
Svajonių ūkis 6, 8. 09:00. La Maistas 1, 
10. 10:00. Pasaulis pagal moteris 8, 10. 
11:00. Svajonių sodai 8. 12:00. Opera-
cija „Riešutai“ 2. 13:45. Gražuolė ir Se-
bastianas. Draugai visam gyvenimui. 
15:35. Lizės Magvair filmas. 17:30. Vi-
si mes žmonės 3, 10. 18:30. TV3 žinios 
314. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 
orai 314. 19:30. X Faktorius 7, 10. 22:00. 
Sicario 2. Kartelių karai.

Lrt
13:35 „Mano virtuvė geriausia“ (35). 
14:55 „Stoties policija“ (8). N-7. 16:00 
„Paskutinis faras“ (11). N-7. 17:00 In-
fo diena. 17:30 „Daktaras Richteris“ 
(4). N-7. 18:35 „CSI. Majamis“ (12). N-7. 
19:30 „Privatus detektyvas Magnu-
mas“ (11). N-7. 20:30 Laba diena. N-7. 
21:00 Specialistas. N-7. 23:15 Organų 
vagys (kart.). N-14. 01:20 „Visa menan-
ti“ (33) (kart.). N-7. 02:05 „Detektyvų is-
torijos“ (7). N-7.

trečiadienis, lapkričio 6 d. 
06:05 „CSI. Majamis“ (12) (kart.). 

N-7. 07:00 „Mano virtuvė geriausia“ 
(35) (kart.). 08:20 „Stoties policija“ (8) 
(kart.). N-7. 09:20 „Paskutinis faras“ (11) 
(kart.). N-7. 10:15 „Daktaras Richteris“ 
(4) (kart.). N-7. 11:25 „Privatus detekty-
vas Magnumas“ (11) (kart.). N-7. 12:25 
„Visa menanti“ (34). N-7. 13:25 „Mano 
virtuvė geriausia“ (36). 14:55 „Stoties 
policija“ (9). N-7. 16:00 „Paskutinis fa-
ras“ (12). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 
„Daktaras Richteris“ (5). N-7. 18:35 „CSI. 
Majamis“ (13). N-7. 19:30 „Privatus de-
tektyvas Magnumas“ (12). N-7. 20:30 
Laba diena. N-7. 21:00 Terminatorius. 
N-7. 23:15 Specialistas (kart.). N-7. 
01:20 „Visa menanti“ (34) (kart.). N-7. 
02:05 „Detektyvų istorijos“ (8). N-7.

ketvirtadienis, lapkričio 7 d. 
06:10 „CSI. Majamis“ (13) (kart.). 

N-7. 07:05 „Mano virtuvė geriausia“ 
(36) (kart.). 08:30 „Stoties policija“ (9) 
(kart.). N-7. 09:30 „Paskutinis faras“ (12) 
(kart.). N-7. 10:25 „Daktaras Richteris“ 
(5) (kart.). N-7. 11:35 „Privatus detekty-
vas Magnumas“ (12) (kart.). N-7. 12:35 
„Visa menanti“ (35). N-7. 13:35 „Mano 
virtuvė geriausia“ (37). 14:55 „Stoties 
policija“ (10). N-7. 16:00 „Paskutinis 
faras“ (13). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 
„Daktaras Richteris“ (6). N-7. 18:35 
„CSI. Majamis“ (14). N-7. 19:30 „Priva-
tus detektyvas Magnumas“ (13). N-7. 
20:30 Laba diena. N-7. 21:00 Privers-
tinis kerštas. N-14. 22:50 Terminato-
rius (kart.). N-7. 01:00 „Visa menanti“ 
(35) (kart.). N-7. 01:45 „Detektyvų is-
torijos“ (1). N-7.

Penktadienis, lapkričio 8 d. 
06:15 „CSI. Majamis“ (14) (kart.). 

N-7. 07:10 „Mano virtuvė geriausia“ 
(37) (kart.). 08:30 „Stoties policija“ (10) 
(kart.). N-7. 09:30 „Paskutinis faras“ (13) 
(kart.). N-7. 10:25 „Daktaras Richteris“ 
(6) (kart.). N-7. 11:35 „Privatus detekty-
vas Magnumas“ (13) (kart.). N-7. 12:35 
„Visa menanti“ (1). N-7. 13:35 „Mano 
virtuvė geriausia“ (38). 14:55 „Stoties 
policija“ (11). N-7. 16:00 „Paskutinis fa-
ras“ (14). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 
„Daktaras Richteris“ (7). N-7. 18:35 
„CSI. Majamis“ (15). N-7. 19:30 „Ame-
rikietiškos imtynės“ (43) (Wrestling - 
RAW). N-7. 20:30 „Amerikietiškos im-
tynės“ (43) (Wrestling - SmackDown). 
N-7. 21:30 Snaiperis 3. N-14. 23:20 Pri-
verstinis kerštas (kart.). N-14. 01:10 
„Detektyvų istorijos“ (2). N-7.

Šeštadienis, lapkričio 9 d. 
06:30 Laba diena (kart.). N-7. 

07:00 Laba diena (kart.). N-7. 07:30 
„Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėd-
sakas“ (42) (kart.). N-7. 08:30 Laba 
diena (kart.). N-7. 09:00 Sveikatos 
kodas. 09:30 Sveikatos kodas televi-
trina. 10:05 „Varom!“ (7). N-7. 10:40 
„Afrika. Mirtinai pavojingi“ (3). 11:45 
„Ekstremalūs išbandymai“ (12). N-7. 
12:20 „Būk ekstremalas“ (39) (Xtreme 
CollXtion II). N-7. 2014 m. Sporto laida. 
Austrija. 12:50 „Džeimio ir Džimio ku-
linarinės dvikovos“ (1). 13:55 „Antho-
nis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“ 
(2). N-7. 14:55 „Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas“ (43). N-7. 15:55 „Pa-
vojingi kaimynai“ (11). N-7. 17:00 Bet-
safe–LKL čempionatas. Neptūnas - 
Lietkabelis. 19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Mirtinas gin-
klas. N-14. 00:20 AŠTRUS KINAS Ga-
lutinis tikslas 2. N-14.

Sekmadienis, lapkričio 10 d. 
06:30 Tarptautinis galiūnų tur-

nyras „Savickas Classic“. Panevėžys 
(kart.). 07:30 „Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas“ (43) (kart.). N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Lietu-
vos galiūnų čempionato finalas. Šila-
lė. 10:05 „Varom!“ (8). N-7. 10:40 „Afri-
ka. Mirtinai pavojingi“ (4). 11:40 „Eks-
tremalūs išbandymai“ (13). N-7. 12:15 
„Ekstremalūs išbandymai“ (14). N-7. 
12:50 „Džeimio ir Džimio kulinarinės 
dvikovos“ (2). 13:55 „Anthonis Bour-
dainas. Nepažįstami kraštai“ (3). N-7. 
14:55 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“ (44). N-7. 15:55 „Pavojingi 
kaimynai“ (12). N-7. 17:00 Betsafe–LKL 
čempionatas. Sintek-Dzūkija - Žalgi-
ris. 19:30 „Tiltas“ (17). N-7. 20:35 „Til-
tas“ (18). N-7. 21:35 „Juodasis sąrašas“ 
(22). N-7. 22:30 „Gyvi numirėliai“ (5). 
N-14. 23:30 Snaiperis 3 (kart.). N-14. 
01:15 Galutinis tikslas 2 (kart.). N-14.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Aušros Vartų koplyčioje ir Šv. 
Teresės bažnyčioje tęsiami at-
naujinimo ir koplyčios pritai-
kymo neįgaliesiems darbai. Vil-
niaus arkivyskupijos ekonomo 
tarnyba atliko viešąjį pirkimą ir 
pasirašė sutartį su UAB „HSC 
Baltic“ dėl bažnyčios, koplyčios 
ir į ją vedančios galerijos tvarko-
mųjų paveldosaugos ir statybos 
darbų. Sutarties vertė – daugiau 
nei du milijonai eurų. Sutarta, 
kad pagrindiniai darbai prasidės 
po Aušros Vartų Gailestingumo 
Motinos atlaidų, kurie šiemet 
vyks lapkričio 10–17 dienomis, 
o baigti juos numatoma iki 2020 
metų pabaigos. 

Projekto metu bus atnauji-
nami prastos būklės fasado frag-

mentai, koplyčios langai ir lan-
ginės, pagerinta vėdinimo siste-
ma. Stebuklingąjį Gailestingumo 
Motinos paveikslą apsaugos spe-
cialus stiklas. Bus įrengta Aušros 
Vartų lobyno ekspozicija, suda-
ryta galimybė judėjimo negalią 
turintiems žmonėms apsilankyti 
koplyčioje. Dalis po Šv. Teresės 
bažnyčia esančio rūsio bus pri-
taikyta piligrimų reikmėms, baž-
nyčioje atnaujinti vitražai, langai 
ir centrinės durys, atliekami kiti 
remonto darbai. Galerijoje, jun-
giančioje Šv. Teresės bažnyčią su 
Aušros Vartų koplyčia, bus at-
naujinami vargonai ir jiems skir-
ta patalpa. Bažnyčioje, galerijoje 
ir kop lyčioje planuojama įrengti 
bend rą vaizdo ir garso sistemą. 

Aušros Vartai bus pritaikyti 
neįgaliesiems

Sostinės naujienų portale www.madeinvilnius.lt skelbiamas Si-
gitos Zumerytės pranešimas apie tai, kad netrukus ir neįgalieji 
galės apsilankyti Aušros Vartų koplyčioje. 

Kam reikia neįgalaus 
sūnaus už parlamentaro 

algą – 8000 zlotų?

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Lenkijos Seimo apsaugos pa-
reigūnai jaučiasi nei šiaip, nei 
taip. Pernai jie nesiterliojo su 
protestuotojais dėl neįgaliųjų 
teisių, kurie 40 dienų gyve-
no Seimo koridoriuje. Užra-
kindavo tualetus, neleisda-
vo praverti langų ir išvėdin-
ti patalpos, naktį įjungdavo 
stipriausius šviestuvus... Na, 
o šiemet to garsiojo protes-
to žymiausia žvaigždė Ivo-
na Hartvič ką tik išrinkta į 
Seimą!

Visi laukė skandalo
Išties po pastarųjų rinkimų į 

Lenkijos Seimą daugelis domė-
josi Torunės rinkiminės apygar-
dos rezultatais. Atmosfera ėmė 
kaisti dar vasarą. I. Hartvič, į 
rinkimus ėjusi su opozicine „Pi-
lietine koalicija“, kandidatų są-
raše savo pavardę rado paskuti-
nėje eilutėje. Ivona pasijuto ap-
gauta, mat jai žadėjo aukštą vie-
tą sąraše. Trumpai tariant, kan-
didatė sukėlė skandalą ir pasakė 
visai nedalyvausianti rinkimuo-
se gimtojoje Torunėje, jei jos ne-
kilstels aukščiau. Taip ji atsirado 
sąraše trečia.

Už ją balsavo 10865 rinkė-
jai. To pakako – Ivona tapo par-
lamento nare. Tačiau ar ji pateks 
į savo darbo vietą, ar jai leis pri-
siekti? Juk po streiko 2018 me-
tais, kuriame dalyvavo visas bū-
rys neįgalių vaikų ir jų tėvų, už-
ėmusių Seimo koridorių, mote-
riai uždrausta lankytis Seime. 
Draudimo galiojimo pabaiga – 
2020-ųjų gegužės 27 diena. 

Seimo informacinio centro 
darbuotojas Andžejus Gžegžol-
ka nuramino visuomenę: „Vos 
tik buvo patvirtinti rinkimų re-
zultatai, draudimas Ivonai įeiti į 
Seimą nustojo galioti.“ Ši perga-
lė aktyvistei itin saldi. Juk ji nu-
galėjo valdančiosios partijos ats-
tovę Bernadetą Krynicką. Len-
kijoje retas nėra matęs pernykš-
tės nuotraukos iš Seimo: Berna-
deta išdidžiai pakelta galva ap-
lenkia protestuotojus, o Ivona 
įkandin jai kažką šaukia.

Ar protestas buvo 
sėkmingas?

Protestuotojai siekė, kad ne-
įgaliųjų socialinė pašalpa būtų 
tokia pati, kaip minimali netek-

to darbingumo pensija. Įvairių 
buvo reikalavimų. Pavyzdžiui, 
daugeliui tėvų ir globėjų buvo 
labai svarbu išsireikalauti mėne-
sinį 500 zlotų (116 eurų) prie-
dą nesavarankiškiems jaunuo-
liams su negalia, kuriems suė-
jo 18 metų.

Kas pasikeitė? Socialinė pa-
šalpa išaugo nuo 865 zlotų (202 
eurų) iki 1029 zlotų (240 eu-
rų). Dar Vyriausybė tebesvars-
to įvairius kitus pasiūlymus. Ne-
įgalius vaikus prižiūrinčioms 
mamoms labai svarbu, kad bent 
kiek padidintų pinigus slaugos 
priemonėms.

„Patekau į Seimą, dabar atsi-
vers visai kitos galimybės, – sa-
ko Ivona. – Organizuosiu konfe-
rencijas, kur pristatysime neįga-
liųjų bendruomenės problemas. 
Dabar jau niekas manęs neuž-
čiaups. Seimo apsauginiams ne-
keršysiu, tegu nebijo. Būsiu la-
bai garsus neįgaliųjų balsas, ti-
kiuosi, pavyks daug nuveikti.“

Neįgalaus Jakubo mama ap-
gailestauja, kad iki šiol žmonėms 
su negalia nebuvo tinkamai ats-
tovaujama.

Piktus komentarus  
tikisi nutildyti sėkminga 

veikla
Po rinkimų Ivona sulaukė ir 

labai piktų replikų. „Pagulėjo 

Seime ant grindų, patiko ir nu-
tarė: dabar laikas atsisėsti į de-
putato krėslą.“ „Įvairiais būdais 
galima siekti parlamentaro al-
gos. Vienas jų: tapti rėksniu.“

Ivona šypteli: „O taip, labai 
smagiai gulėjome ant grindų... 
Iš tikrųjų 40 dienų ir naktų ko-
vojome, kad neįgalieji galėtų 
normaliai funkcionuoti. Visai 
to nenorėdama tapau protesto 
veidu ir toliau nežadu pasiduo-
ti. Į mano gyvenimą dabar žiū-
rima pro stiprius žiūronus. Vis-
ką pastebi... Tik kas – tuoj pra-
nešama. Įsivaizduokite tik, visa 
šeima buvo išvykusi atostogų! 
Ar mes neturime teisės atosto-
gauti? Mano vyras dirba, užsi-
dirba. Gal buvome Dubajuje ar 
Australijoje? Ne, tik Kroatijo-
je. Ir vis tiek randa ką pakalbėti 
mūsų atostogų tema – va, pra-
lobo iš vaiko pinigų, važinėja.“

Kita apkalbų tema: Ivona iki 
šiol nedirbo, nes prižiūrėjo sū-
nų, turintį cerebrinį paralyžių, 
visiems aiškino negalinti nuo 
jo atsitraukti nė minutei, o va 
į Seimą tai jau tekina lekia. Na 
ir kas dabar jos sūnų prižiūrės?

Tiesa paprasta: Ivona Toru-
nėje neįstengė rasti darbo, kuris 
būtų gerai apmokamas, o gauna-
mos algos pakaktų ir pagalbinin-
kei nusamdyti. Be abejo, į Seimą 
eina pirmiausia dirbti labai nau-
dingų darbų, bet ir alga – svar-
bi. Ji tikrai nėra didelė. Lenkijos 
Seimo nariai gauna daug mažiau 
už kaimyninių valstybių parla-
mentarus – 8000 zlotų (1870 eu-
rų). Tiems pletkininkams, kurie 
nenustoja prikaišioti jai Seimo 
narės atlyginimo, moteris kartais 
nori pasiūlyti viską atiduoti: imk 
mano algą ir mano ligotą sūnų, 
gerai juo pasirūpink.

Anot Ivonos, ji tikrai laimin-
ga patekusi į Seimą. Tik čia, pa-
čiame viršuje, galima daryti įta-
ką priimamiems įstatymams, 
siūlyti svarbius projektus. Ji la-
bai gerai žino, kuo gyvena neį-
galiųjų bendruomenės. Telieka 
pasiraitoti rankoves.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

Ivona su sūnumi.

Lenkijoje retas nėra matęs nuotraukos iš Seimo: Bernadeta Krynicka išdidžiai 
pakelta galva aplenkia protestuotojus, o Ivona įkandin jai kažką šaukia.

Iš Vilniaus atvykusių svečių, ku-
rie norėjo išbandyti, kaip Kėdai-
nių miesto erdvės yra pritaikytos 
asmenims, judantiems neįgaliojo 
vežimėliais, nuotaikos po vizito 
nebuvo pačios geriausios. Atvy-
kusieji jau iš tolo traukė akį – bu-
vo pasipuošę baltais angelo spar-
nais, intensyviai skambino var-
peliu. Visa tai skirta atkreipti ne 
tik valdžios, bet ir likusių kėdai-
niečių dėmesį, kad judantys ve-
žimėliuose taip pat nori gyventi 
turtingą ir įvairiapusišką socia-
linį gyvenimą.

Lietuvos žmonių su negalia 
projektų koordinatorė ir rengi-
nio organizatorė Ginta Žemai-
taitytė sakė, kad dalis Kėdainių 
senamiestyje esančių objektų 
yra visiškai nepritaikyti judan-
tiems vežimėliuose, kai kurie jų 
pritaikyti tik iš dalies. Vienas 
pavyzdžių – Kėdainių daugia-
kultūris centras. Meno ir įvai-
rių renginių erdvė judantiems 
vežimėliuose yra pritaikyta tik 
iš dalies, mat privažiavimas iki 
pastato yra labai komplikuotas. 
Aikštė grįsta akmenimis, per 
kuriuos važiuoti žmogui rate-
liuose yra gana sudėtinga, tad 
reikia pagalbos. Be to, nors įva-
žiuoti į patį pastatą nėra sunku 
(visai neseniai buvo įrengtas 
specialus nuolydis), tačiau vi-
duje, šalia laiptų esantis nuoly-
dis yra gana status.

Pasak G. Žemaitaitytės, pa-
čioje Senosios Rinkos aikštėje, 
norint pagerinti judėjimą veži-
mėliais, nereiktų ypač didelių 
investicijų – pasak jos, užtektų 
įrengti lygaus, šlifuoto akmens 
takelius, kuriais judėti taptų žy-
miai paprasčiau.

„Šiuo metu Lietuvoje vyksta 
nemažai įvairių infrastruktūros, 
tarp jų ir turizmo, rekonstrukci-
jos darbų. Tačiau mes pastebime, 
kad neįgalus žmogus labai dažnu 

atveju yra pamirštamas ir nepa-
galvojama apie jo poreikius“, – 
teigė pašnekovė. 

„Pavyzdžiui, kaip užvažiuo-
ti ir nusileisti nuo šaligatvių, nes 
nuolydžių net prie perėjų nėra. 
Teko atsisakyti ir minties patekti 
į kokią nors senamiesčio krautu-
vėlę net keliaujant Didžiąja gat-
ve. Ir ne todėl, kad sparnai ne-
leido, o todėl, kad šioje pėsčiųjų 
gatvėje įrengta tarsi važiuojamoji 
dalis su gan aukštais šaligatviais, 
o neįrengtas nei vienas nuolydis 
nei į krautuvėles, nei ant šaligat-
vių“, – pastabas išsakė ratukais 
judanti moteris.

Pasak Almos Margevičie-
nės, Kėdainių rajono paraplegi-
kų asociacijos vadovės, svečių iš 
Vilniaus vizitas – vienas iš bū-
dų atkreipti dėmesį į esamą si-
tuaciją.

„Galiu tik pasidžiaugti, kad 
Kėdainių neįgalieji gali lengvai 
patekti į visas Kėdainiuose įsikū-
rusias valdiškas institucijas. Iš-
skyrus vieną objektą – Kėdainių 
paštą, įsikūrusį miesto centre. 
Tačiau į kai kuriuos kultūrinius 
objektus, pavyzdžiui, Kėdainių 
krašto muziejų, patekti žmogui 
rateliuose taip pat yra neįmano-
ma“, – kalbėjo A. Margevičienė. 
Miesto parduotuvės bei dalis ka-
vinukių, geležinkelio bei autobu-
sų stotys taip pat draugiškos ju-
dantiems rateliais.

Bene opiausia problema – 
pėsčiųjų perėjos. Sunku perei-
ti gatvę prie poliklinikos, sudė-
tinga kirsti ir itin judrią centrinę 
J. Basanavičiaus gatvę. 

„Mes nieko nereikalaujame, 
tiesiog norime, kad prieš planuo-
jant įvairius rekonstrukcijos dar-
bus, būtų atsižvelgiama ir į mū-
sų nuomonę, į mūsų pastabas bei 
pageidavimus“, – vieningai kal-
bėjo Kėdainių paraplegikų aso-
ciacijos nariai.

Neįgaliesiems Kėdainiuose – 
problemų apstu

 Vaida Masilionytė naujienų portale http://muge.eu rašo apie tai, 
kaip Kėdainiuose apsilankę neįgaliųjų atstovai įvertino aplinkos 
prieinamumą šiame mieste. 
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Žvakių 
liepsnelės

Prie kūrybos 
šaltinio

  
 

  
   

 

Konkursas „Buvau į Lietuvą išėjęs...“

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

Širvintų r. neįgaliųjų draugijos 
pirmininkę Stanislavą Maslinskienę,

Radviliškio r. neįgaliųjų draugijos 
pirmininkę Jūratę Bredulskienę, 

Klaipėdos m. neįgaliųjų draugijos 
pirmininką Vladą Alsį,
Garliavos neįgaliųjų draugijos pirmininką Eugenijų Stanislovaitį. 

„Mes negalime daryti didelių darbų žemėje, 
tik mažus dalykus su didele meile.“ 

(Motina Teresė) 
Linkime mažų dalykų, daromų su didele meile.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija

Pradedame „Bičiulystės“ prenumeratą kitiems metams
Mieli skaitytojai, 

jau laikas užsiprenumeruoti „Bičiulystę“ kitiems metams. 
Norėdami tai padaryti iki gruodžio 10 dienos kreipkitės 
į savo neįgaliųjų organizaciją. Prenumeratos kaina visiems 
metams – 10 eurų.

Kitais metais „Bičiulystė“ Jus pasitiks atsinaujinu-
si. Išeisime 2 kartus per mėnesį, bet pažadame, kad 
skelbsime dar daugiau ir įdomesnės informacijos. 

Pirmuosiuose puslapiuose operatyviai informuosime apie 
Jums svarbias naujienas, teisės aktų pasikeitimus. Daug 
aktualios informacijos pateiksime naujoje rubrikoje „Ne-
įgalumo ABC“, atsakysime į Jūsų klausimus, pateiksime 
komentarus. Jūsų pačių nuomonę jaudinančiais klausimais 
spausdinsime skyrelyje „Aš – pilietis“. Jau pamėgtą „Dak-
tarą Aiskaudą“ pakeis rubrika „Padėk sau be vaistų“, ku-
rioje rasite ne tik išbandytų liaudies medicinos patarimų, 
bet ir sveikatos apsaugos naujovių. Aktualius mokslo atra-
dimus skelbsime skyrelyje „Mokslo parkas“, o kuriančius 
žmones suvienysime „Kūrybos laboratorijoje“, kurioje pri-
statysime įvairius literatūros žanrus ir pakviesime išban-
dyti savo jėgas. Jūsų lauks konkursai, kūrybos pristaty-
mai, įkvepiančios ir skaudžias istorijos – tai, kas padėtų 
suprasti, kad negalią turintys žmonės – svarbi visuomenės 
dalis, galinti svariai prisidėti ne tik prie savo asmeninės, 
bet ir visos valstybės gerovės. 

Atėjo metas, kai turime pasikeisti. Tačiau pagrindinės mūsų 
vertybės išliks tos pačios – dėmesys paprastam žmogui, 
jo teisių gynimas. 

Nelikite be savo „Bičiulystės“!

„Bičiulystė“ – Jūsų žinių šaltinis!

Artėja Vėlinės. Vėl mintyse 
atgyja išėjusiųjų Anapilin 

veidai, žvilgsniai, žodžiai. Tie 
išėjusieji gyvena mūsų prisimi-
nimuose. 

O mes, pasiėmę žvakeles, 
skubame į tą tylų amžinąjį pa-

minklų miestą – kapines. Dega-
me auksines liepsneles ant tyliųjų 
žemės kauburėlių ir prisimename 
vieno poeto eiles: „Mes pamir-
šome žolę ir atspalvį saulės lai-
dos, mes žeme nepraeisime jau 
niekados.“ 

O mes, gyvieji, mokysimės 
iš Anapilin išėjusiųjų kantrybės, 
nuoširdumo, mokėjimo atjaus-
ti tą, kuriam sunkiau už mus 
gyventi. 

O išėjusiems tešlamės kapinių 
ąžuolai ir tešvies amžinoji šviesa. 

Aušra VERBLIUDAVIČIŪTĖ
Šeduva

Pasikvietė aukštesnė valdžia 
kleboną ir sako, kad senu-

kas iš jo parapijos skundžiasi, jog 
senių ir ligonių sielovadai mažai 
dėmesio teskiriama.

Klebonas už galvos griebėsi:
 – O jurgutėliau! Dar tie. 

Reikalingus sakramentus pra-
šantys gauna, mišias atlaikom, į 
kapus lydim. Ko jiems dar? Juk 
žinot, kiek darbo parapijoj. Jau-
nimas, ūkis, choras, remontai, 
ryšiai su visuomene, atsakymai 
į užklausimus, į skundus ir dar 
bala žino kas... 

Patylėjęs pridūrė:
– Bet tas reikalas kažkaip na-

tūraliai juk sprendžiasi. Jie iške-
liauja ir baigta – iš ten skundų 
negauname.

– Taigi, esate teisus. Iš ten 
nieko negauname. Jie sau, mes 
sau.

Po dviejų savaičių vėl kvie-
čia kleboną.

– Tamstos senukas arkivys-
kupui ilgą skundą parašė. Vėl 
ta tema. Reikia mums tvarky-
tis. Atsiuntė kopiją. Prirašyta 
ten daug. Kad „tikėjimas tam-
pa išorinio blizgesio perkrau-
tais renginiais, šou spektakliais“ 
ir t. t. Va, dar iš Švento Rašto: 
„Ko nepadarėte vienam mažiau-
sių mano brolių – man nepada-
rėte. Jūsų Ekselencija, padėkit. 
Tegul dalis stropiųjų iškilmių, 

adoracijų lankytojų geriau vyk-
tų pas mus, į tą ašarų pakalnę. 
Joje Dievą jie tikrai ras. Esu ša-
lia durų, kurioms atsivėrus, kaip 
sakoma, melsdamasis „su palai-
minga viltimi“ žengsiu susitikti 
su Juo, apsčiai gyvenimo mums 
pažadėjusiu, bet Tamstos padė-
jėjai beaiškindami nutyli, supai-
nioja, tarsi gyvenimo apstybės 
rasime jau šiapus, o man, sto-
vinčiam prie Anapusybės durų, 
tokie pigūs juokeliai nepadoriais 
atrodo“, – rašo taviškis. Ir dar 
ten aibes prirašęs. 

Tarėsi ilgai. Nusprendė, kad 
klebonas vyks pas senuką rimtai 
dvasingai pasikalbėti.

Po savaitės klebonas skam-
bina:

– Nebereikia. Išsisprendė 
įprastu būdu. Užvakar palaido-
jau. Gražios, gausios buvo laido-
tuvės. Taigi. Dar naują akustiką 
bažnytėlėje įrengiau. Muzika da-
bar puikiai skambės. Kviečiame 
paklausyti.

Dvasininkas atsiduso, paėmė 
senuko skundą iš gaunamų raštų 
aplanko, atidžiai perskaitė ir, vėl 
atsidusęs, įdėjo atgal. 

Naktį susapnavo, kad vėlė 
aplankė. Jei pamenat A. Lind-
gren pasaką, buvo panaši į Karl-
soną, kurs skraidė įsisupęs į pa-

džiautus baltus drabužius. Taip 
išrodanti viešnia lakiodama virš 
lovos sapnavosi dvasininkui. 
Lengvai atpažino senuko vėlę, 
ėmė jai kažką sakyti apie klebo-
no pavėlavimą, bet ji pertraukė: 
„Už tą skundą tik pylos gavau.“ 
Iš besiplaikstančios tuščios ran-
kovės ištraukė virvagalį ir tęsė: 
„Va, neišrišti mazgai. Liepė aiš-
kintis su išrišėjais – gal aš, gal 
jie to nepadarę. Sakė, kad maz-
gas ant Didžiojo ir dar kažkurio 
įsakymo, nebepamenu. Jei myli 
visa širdimi, tai kokios dar sie-
lovados reikia atėjus laikui pas Jį 
keliauti? Protėviai tavo Praam-
žiui šaukiant džiugiai ir drąsiai 
paklusdavo. O tu teesie Tavo va-
lia sakai, bet nevykdai, pagalbos 
šaukiesi. Tad ar čia meilė? Reikia 
išpažinti, kad nemyli. O išpaži-
nęs ar gailiesi visa širdimi? Gal 
tau ir neaiškino, kad nenuoširdi 
atgaila niekais viską verčia? Tu 
pasakei reikalingus žodžius, lau-
kei, tau pasakė, po to žegnojotės, 
barbeno. Ir viskas, apeiga baigta. 
O kur širdis atgailaujanti, sugru-
dus? Matai, neišrišti mazgai. Imk 
juos, aiškinkis. Tegul ir jie žino.“ 

Pašokęs iš miego, aišku, vė-
lės nebematė.

Saulius LYNIKAS
Druskininkai

sveikiname                         mėnesį  
gimtadienius šventusius

Senuko skundas

Stanislavos Juozapaitytės nuotr., Panevėžys

Žiedynai
Viksvų užvėjoje
Baltus vaisius
Augins.

* * *
Delnas nesiekia delno.
Šešėlio ilgiuose
Kaštonai juosta.
Purkšnoja lietus
Į kiaurą langą.
Užtrauki storas
Aksomo užuolaidas,
Bijai skersvėjų.
O tavo
Mažoji mergaitė
Purto
Nuo pakalnučių žiedų
Rasą.

Rita Mockeliūnienė
Šakių r. 

Šventraščio
Auksinis skirtukas
Lyg upė slėnyje
Iš kaulėtų pirštų
Šešėliais suteka
Į delno raižinius.
Lūpos kruta
Žodžio akivaruose.
Susitiksim
Kitoje
Stotelėje?

* * *
Laibi pirštukai įsivelia
Voratinklio pinklėse
Ir purto gyvą rasą.
Byra pelenai žali
Į šalnos sugeltą
Lapų aksomą.
Trapūs rožiniai
Šešialapiai


