Šeimai, ieškantiems bendraminčių ir paguodos
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Žurnalistiką studijuojanti mergina: noriu, kad
būtų vertinamas mano darbas, o ne negalia
Tolerancijos link
Šiandien Vilniaus universiteto žurnalistikos specialybės
studentė Laura Blaževičiūtė turi gintis vasarą atliktos
praktikos darbus. Besiruošdama šiam gynimui mergina
dar kartą pervertė Kaišiadorių laikraštyje „Atspindžiai“
išspausdintus savo straipsnius, perskaitė praktikos vadovės – šio laikraščio redaktorės jos darbo įvertinimą.
Viskas būtų gerai, jei ne iš
esmės teigiamai įvertintą
praktiką apibendrinantis teiginys: „9. Iki 10 pritrūko, nes
didesnes studentės galimybes
riboja judėjimo trūkumas.“
Darė, ką jau seniai norėjo
daryti

Laura neįgali nuo vaikystės.
Ji gimė su sunkia Spina Bifida forma. Medikai prognozavo,
kad mergaitė niekada nevaikščios, bet būdama trejų Laura atsistojo ir savo kojytėmis nutap-

Integracijos keliu
Seimo kontrolieriaus įstaigos atstovai nuo 2014 metų apsilankė dešimtyse šalies globos įstaigų ir įvertino
žmogaus teisių situaciją jose.
Paviešinto naujausio atlikto
tyrimo rezultatai atskleidė,
kad ne visi globos namuose dirbantys specialistai turi būtinų žinių apie tinkamą
gyventojų teisių užtikrinimą. Dažnai itin pažeidžiamų gyventojų teisės yra nepagrįstai varžomos, tačiau
nepagarbiai su gyventojais
besielgiantys specialistai savo veiksmų ydingumo nesuvokia, nes neturi reikiamos
kompetencijos.
Trūksta žinių

Seimo kontrolierių įstaigos
vadovas Augustinas Normantas
teigia, kad tokio neįprasto pobūdžio tyrimo poreikį pajautė,
kai suprato, kad dauguma žmogaus teisių pažeidimų socialinėse globos įstaigose yra susiję su
darbuotojų žinių trūkumu. O
šių įstaigų personalo dažnas negebėjimas atliepti į taip reikiamą

sėjo per kambarį. Ko gero, nuo
tada ir prasidėjo jos kova už gyvenimą – ne tokį, kokį pranašavo medikai, kiti žmonės, o tokį,
kokį pati įsivaizdavo ir atkak
liai siekė.

Žurnalistikos studijos – viena iš Lauros svajonių. Įstojusi į
Vilniaus universitetą mergina
svaigo iš laimės. Pirmieji studijų metai baigėsi, laukė praktika. Laura nekantravo paragau-

ti tikros žurnalistinės duonos –
viena savo mintimis dalytis socialiniuose tinkluose ir visai kas
kita – rinkti informaciją, kalbinti žmones, rašyti straipsnius
į laikraštį.

„Pirmąją savo gyvenimo
profesinę praktiką atlikau regio
ninėje spaudoje. Konkrečiai –
Kaišiadorių „Atspindžiuose“.
Viskas tuo metu buvo puiku.
Tiek redakcija, tiek kiti aplinkiniai priėmė draugiškai ir svetingai. Redaktorė net nuveždavo
kur reikia, kad tik galėčiau parašyti publikaciją.
Per mėnesį parengiau publikacijų pačiomis įvairiausiomis
temomis, nuo vaikų vasaros stovyklų iki Kaišiadorių miesto pritaikymo neįgaliesiems ir net reportažų iš spaudos konferencijos
ir atlaidų. Dirbti man patiko – ir
kaip nepatiks, kai dariau tai, ką
daryti norėjau jau seniai“, – socialiniame tinkle prisiminimais
dalijosi mergina.
Jos praktikos metu kilo
Žiežmarių skandalas. „Kas nepamena, trumpai priminsiu,
kad ten norėta apgyvendinti
grupę protiškai neįgalių žmonių
ir žmonės išsigando, kad jiems
jie trukdys kepti šašlykus. Prisimenu, kaip rašiau apie tai tekstą
traukinyje Vilnius–Kaišiadorys.
(nukelta į 3 psl.)

Pažeidimai globos įstaigose – nuo
nepritaikytos aplinkos iki žeminimo
žmogaus teisių užtikrinimo poreikį daro itin didelę neigiamą
įtaką socialinių globos įstaigų
gyventojų gerovei, kartais netgi
jų saugumui bei teikiamų paslaugų kokybei. Seimo kontrolierius
apgailestauja, kad taip pat ne visi socialinių paslaugų ir sveikatos
priežiūros sektorių studijas baigę
asmenys įgyja taip reikiamų žinių, susijusių su žmogaus teisių
apsauga bei įgyvendinimu.

Sulaukia nepagarbaus
elgesio

Keletą metų Seimo kontrolierių įstaigos atstovai ir socialinio darbo ekspertai vertino situaciją globos įstaigose. Pastebėta įvairių žmogaus teisių pažeidimų.
Nors didesnėje dalyje globos
namų gyventojai buvo patenkinti darbuotojais, jų atliekamomis
pareigomis ir bendravimu, tačiau kai kurių įstaigų globotiniai
skundėsi netinkamu darbuotojų
elgesiu. Visagino globos namuose apgyvendinti žmonės nurodė,

kad darbuotojai kelia balsą, šaukia, vartoja orumą žeminančius
žodžius, nesisveikina, ne visuomet padeda; Krizių centre „Angelų pieva“ apgyvendintieji aiškino, kad personalas rėkia, sunkiai
prisišaukiamas prireikus pagalbos, ypač naktį. Nemunėlio Rad
viliškyje įsikūrusių O. Milienės
senelių globos namų gyventojai teigė, kad darbuotojai apšaukia, verčia daryti tai, ko žmogus
nenori. Taip pat sulaukta skundų, kad darbuotojai yra „ypatingai neatsakingi, dirba atmestinai
ir nesuteikia reikalingos pagalbos“, kartais organizuoja darbą
taip, kaip nėra patogu gyventojams, pvz., gulintys asmenys keliami prieš 6 val. ryto tam, kad
būtų apiprausiami. Pasitaiko,
kad administracijos darbuotojai
vartoja stigmatizuojančius epitetus ir pan.
Tyrimas parodė, kad kai kuriuose globos namuose personalui trūksta konfliktų psichologijos, smurto prevencijos žinių,
(nukelta į 5 psl.)
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„Vilties paukštės“ dainos skambėjo Tauragėje,
Šeduvoje ir Varėnoje

Š

Į finalinį „Vilties paukštės“ koncertą pateko Alytaus miesto neįgaliųjų draugijos kolektyvas „Dzūkijos atgaiva“.

Šiemetinė „Vilties paukštė“ skirta Baltijos kelio“ 30-mečiui, tad joje netrūko
tautinių motyvų.
auragės kultūros rūmuose lų komiteto pirmininkė Jolanta
vykusiame neįgaliųjų drau- Skrodenienė, rajono savivaldygijų festivalyje-koncerte daly- bės tarybos nariai, Lietuvos nevavo 8 neįgaliųjų meno kolek- įgaliųjų draugijos atstovai.
tyvai: „Dzūkijos atgaiva“ (Aly„Mūsų mieste rengiamas
tus), „Rambynas“ (Pagėgiai), šventinis koncertas – visiems
„Draugystė“ ( Jurbarkas), „Vil- puiki proga ne tik pasirodyti,
tis“ (Kalvarija), „Siesartis“ (Ša- bet ir susitikti, pabendrauti, pakiai), „Gaja“ (Raseiniai), „Sva- silinksminti“, - teigė svečius suja“ (Šiaulių r.), „Svajonė“ (Kel- tikęs bei visiems geros viešnagės
mė), „Šilainė“ (Šilutė) ir „Vaka- ir sveikatos linkėjęs Tauragės
rėja“ (Tauragė).
rajono neįgaliųjų draugijos pirRenginio dalyvius sveikino mininkas Kęstutis Petkus.
ir smagaus laiko palinkėjo TauNugalėjo ir teisę dalyvauti
ragės rajono savivaldybės me- finaliniame koncerte iškovojo
ro pavaduotoja Virginija Eičie- Alytaus miesto neįgaliųjų draunė, Sveikatos ir socialinių reika- gijos kolektyvas.

T

„Medlieva“ iš Kazlų Rūdos sulaukė daug šiltų sveikinimų.
askutinis šiais metais atran- sena“ (Alytaus r.), „Rasa“ (Druskinis „Vilties paukštės“ turas kininkai), „Atjauta“ (Lazdijai),
vyko Varėnos kultūros centre.
„Kraštietės“ (Vilkaviškis), „Šilas“
Į šventę atvyko kolektyvai „Šyp (Prienai), „Vaivorykštė“ (Vilniaus

P

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje
Alytus:
Romutė Udrakienė su „Bičiulystės“ skaitytojais dalijasi akimirkomis iš Alytaus „Artrito“ klubo veiklos.
Ruduo – tinkamas metų laikas kūrybai, pamąstymui, ramybei. Skirtingame amžiuje ruduo suvokiamas vis kitaip. To
nereikia bijoti. Dauguma mūsų
„Artrito“ klubo narių jau sulaukė „rudens“ amžiaus, bet palaiko prasmingus, artimus santykius. Žmogui svarbu nelikti vienam.
Klubo gyvenimas rudenį
spalvingas, kaip ir gamta. Sakoma, kad dangiškuosius angelus Dievas sukūrė tam, kad jie
globotų žmones. O štai žemiškiesiems angelams jau reikia pa-

čių žmonių, sveikųjų ir stipriųjų, globos. Tokie angelai supa ir
mus. Sulaukėme gydytojų Janinos Dvilinskiekės, Ramunės
Zelenienės bei „Gintarinės vaistinės“ vaistininkių Danutės Čižauskienės ir Vilmos Šarkauskienės apsilankymo. Šventėme
Artrito dieną, dalyvavome Lietuvos artrito asociacijos konferencijoje Vilniuje.
Alytaus „Artrito“ klubo, vadovaujamo Zitos Bekešienės,
tikslas – suteikti kuo daugiau
žinių apie ligą, tobulinti narių
gebėjimus, rūpintis jų laisvalaikiu. To imasi tarybos nariai
Vanda Stočkienė, Vida Kručkienė, Marijona Kažemėkaitienė, Irena Janulevičiūtė ir Vladas
Prieskienis. Jų rengiama Rudenėlio šventė, Šeimos diena ir

eduvos kolektyvas „Verdenė“, praėjusiais metais tapęs
konkurso „Vilties paukštė“ nugalėtoju, šiemet mielai priėmė 8
kolektyvus iš įvairių šalies kampelių. Kultūros ir amatų centro
scenoje šįkart pasirodė kolektyvai: „Pagairė“ (Klaipėda), „Gabija“ (Radviliškis), „Verdenė“
(Šeduva), „Šiladis“ (Pakruojis),
„Žalsvasis šaltinis“ (Pasvalys),
„Gaja“ (Kėdainiai), „Jovaras“
(Panevėžys), „Ievaras“ (Vievis)
ir „Goda“ (Ukmergė).
Renginys prasidėjo Radviliškio kultūros centro teatro
studijos „Balta“ etiudu „Žemės
stichijos“. Šventės dalyvius pasveikino ir visiems didžiausios
sėkmės palinkėjo savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas Justinas Pranys bei
Šeduvos miesto seniūno pavaduotoja, laikinai einanti seniūno pareigas, Aušra Stanevičiūtė. Miesto šeimininkai patikino,
kad Šeduva lauks vėl į jų miestą
sugrįžtančios „Vilties paukštės“.
Neįgaliųjų kolektyvus vertino profesionali komisija: Radviliškio muzikos mokyklos direktorė Aurelija Stončiuvienė, grupės
„Aura“ narys, solistas Romualdas
Juzukonis ir Šeduvos kultūros ir
amatų centro direktorius Vaidotas Katutis. Buvo vertinama kūrinių atlikimo technika, atlikimo įtaigumas, sceninis įvaizdis
ir kultūra, repertuaro sudėtingumas, kūrinių atlikimo ansambliš-

Šeduvoje geriausiu pripažintas Ukmergės rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Goda“.

Panavėžiečiai pasipuošė tautiniais drabužiais.

kumas ir kolektyviškumas.
Geriausiai Šeduvoje pasirodė
ir kelialapį į baigiamąjį koncertą
pelnė Ukmergės rajono neįgaliųjų draugijos kolektyvas „Goda“, vadovaujamas Zitos Kvik

Šalčininkų rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Dainuok, širdele“.
r.), „Atgaiva“ (Varėna), „Dainuok,
Daugiausiai komisijos balsų
širdele“ (Šalčininkai) ir 2 kolek- pelnė ir kelialapį į „Vilties paukštyvai iš Kazlų Rūdos: „Sidabrinė tės“ finalą iškovojo kapela „Med
gija“ ir „Medlieva“.
lieva“ iš Kazlų Rūdos.

lienės. Ukmergiškiai buvo vieni tų, kurie daug dėmesio skyrė
šiemetinei tema – Baltijos kelio
30-mečio paminėjimui. Vienas
akcentų – plazdančios visų trijų Baltijos šalių vėliavos.
Lietuvos neįgaliųjų draugijos
renginių organizatorė Saulė Vėjelienė pasidžiaugė, kad pasibaigus visiems turams matyti, kiek
yra daug norinčių dainuoti žmonių – beveik kiekviename rajone turime po vieną ar net keletą
ansamblių: „Smagu, kad negalią turintys žmonės moka prasmingai leisti laisvalaikį, džiugina, kad jie į sceną lipa pasitempę, gražiais sceniniais drabužiais.
Norėtųsi, kad kolektyvai vis tobulėtų, augtų, siektų aukštesnio
meninio lygio. Dėl to ir rengiame konkursą, kurio baigiamasis
turas šiemet vyks Anykščiuose.“
„Bičiulystės“ inf.

Klube – galimybė atrasti malonią veiklą

Alytaus „Artrito“ klubo nariai nesėdi užsidarę namuose.

kitos padeda negalią turintiems
žmonėms bendrauti, mažina jų
socialinę atskirtį.
Fizinio aktyvinimosi prie-

monių yra labai daug, jos prieinamos visiems reumatoidiniu
artritu sergantiems asmenims.
Kiekvienu atveju jos turi būti

individualios. Vieni gali lengvai
mankštintis namuose, kiti pajėgia ir aktyviau sportuoti. Klubo
narės Janina Kumetienė, Marytė Mosteikienė ir kitos pamėgo
šiaurietišką vaikščiojimą.
Mūsų klubo nariai aktyviai
dalyvauja kitų miesto organizacijų renginiuose, šventėse, užsiėmimuose. Jie gali išbandyti savo gebėjimus meninėse veiklose, mokymuose. Tad jeigu norite gyventi ilgiau – laikas nustoti
skųstis, susiimti ir pagaliau prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą. Nors oras vis dažniau
primena, kad pamažu artinasi
žiema, dar galima suspėti pasidžiaugti auksiniu rudeniu. Žiemos irgi laukiame, tik ne žmogaus gyvenime.
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Prisimenu, kaip juokėmės iš hipotetinės Žiežmarių Mariaus reakcijos, jei rengti reportažo apie
situaciją būčiau atvažiavus aš –
neįgalus žmogus, įsivaizduojat?“
Praktikai pasibaigus Laura
su redakcija išsiskyrė draugiškai: „Laikraščius, kuriuose buvo išspausdintos mano publikacijos, man atsiuntė paštu. Beliko
ramiai laukti įvertinimo... O tada viskas pasisuko ta linkme...“

Gimtadienio „dovana“

Praktikos įvertinimą Laura gavo per savo gimtadienį. Į
elektroninį paštą atėjęs praktikos vadovės laiškas merginą iš
pradžių nudžiugino. „Šiek tiek
besinervindama atsidarau failą... ir nušvintu. Keli dešimtukai,
keli devintukai, bendras įvertinimas – devyni, viskas super...
Ir tada pamatau komentarą prie
įvertinimo. „9. Iki 10 pritrūko,
nes didesnes studentės galimybes riboja judėjimo trūkumas.“
Sustingstu. Pajuntu, kaip gyslose
užverda kraujas“, – emocijų neslepia Laura.
20-metė mergina sako visą
gyvenimą laužiusi visuomenės
įsitikinimus, koks turi būti neįgalus žmogus. „Pradėjau būdama trejų, kai atsistojau ir nuėjau,
nors prognozės to niekada nežadėjo. Koncertavau Krokuvoje,
Berlyne, Rygoje, grojau muzikos sostinėje – Vienoje. Dėl koncertų važiavau į Londoną, Varšuvą ir Rygą, pastarojoje aplenkiau kelis tūkstančius žmonių ir
stovėjau pirmoje eilėje aštuonias
valandas. /.../ Buvau Paryžiuje.
Duokit man ramentus, aš maratoną nubėgsiu. Aš studijuoju
žurnalistiką. Vieną iš tų specialybių, į kurių aprašymus praktiškai galima įrašyti nuolatinį bėgimą ir darbą naktimis.“
Ir še tau, kad nori: „Dides-

Remiantis savivaldybių pateiktais duomenimis, šiuo metu už parduotus savivaldybių
būstus jos yra sukaupusios
apie 13,2 mln. eurų. Pagal
įstatymą šios lėšos turi būti
naudojamos socialinio būsto
fondo plėtrai – tai reiškia, už
jas turi būti įsigyjama naujų
socialinių būstų, kurių visoje
Lietuvoje laukia 10,5 tūkst.
šeimų ar asmenų.
2017 m. savivaldybės nupirko 188 naujus socialinius būstus,
kai pardavė 468 senus savivaldybių būstus, o 2018 m. – nupirko
52, kai pardavė 304.
Reaguodama į neproporcingą parduotų savivaldybių būstų
ir įsigytų socialinių būstų santykį, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paprašė Valstybės kontrolės įvertinti socialinio
būsto fondo plėtros efektyvumą
savivaldybėse.
„Šeimos, kurioms reikalingas socialinis būstas, negali jo
laukti metų metus. Taip susiformuoja ydinga praktika, kai nepasiturintys gyventojai tarsi turi
įstatymuose įtvirtintą teisę prašyti pagalbos apsirūpinti būstu,
tačiau realybėje šia teise niekada negali pasinaudoti. Manome,

Žurnalistiką studijuojanti mergina: noriu, kad
būtų vertinamas mano darbas, o ne negalia
nes studentės galimybes riboja
judėjimo trūkumas.“ Tokio akibrokšto nesitikėjusi aktyvi mergina neslepia apmaudo: „Ar galėjau atsisėsti į vežimėlį ir nieko
nedaryti? Žinoma. Man išniro kairysis klubas, ateityje reiks
keisti sąnarį. Dabar jau tikrai galiu sėstis į ratukus... bet nenoriu.
Galėjau rinktis sėslią specialybę,
kad ir tą patį vertimą... bet nenorėjau. Noriu stotis. Eiti. Daryti.
Ir patikėkit manim, šiais laikais,
kai egzistuoja automobiliai, patogus viešasis transportas ir pavėžėjai, tokie, kaip Uber, beveik
viskas įmanoma net ir „klipatai“.
„Ar galėjau savo praktikoje
padaryti daugiau? Taip. Žinoma
galėjau, visada galima padaryti
geriau, greičiau, daugiau. Tačiau
aš padariau viską, ką galėjau ir
kas man buvo užduota. Ar parašiau tobulai? Ne, ne viską. Vertinimo lentelėje viskas paaiškinta,
yra ten ir tų devintukų. Ir jų ten
vienu daugiau nei dešimtukų, todėl vertinimas skaičiuku yra teisingas. Tačiau, mano nuomone,
vertinti reikėtų tai, kaip atliktas
tas darbas, kuris yra atliktas. Ne
dėl judėjimo trūkumo padariau
klaidų savo publikacijose“, – dalijasi mintimis Laura.

Ekspromtu gimusi
palaikymo akcija

Sekmadienio pavakarę feisbukas virte virė – situaciją komentavę žmonės neabejojo, kad
mergina patyrė diskriminaciją
dėl negalios, sveikino už drąsą
viešinti tokius dalykus, ragino
kreiptis į neįgaliųjų teises ginančias institucijas.
Prie komentatorių prisijungė
ir Lauros praktiką vertinusi Kai-

šiadorių laikraščio „Atspindžiai“
redaktorė Virginija Šimkūnienė.
„ Apgailestauju, bet tokia tiesa.
Laura, žurnalistus maitina kojos. Toks yra priežodis. Tad jei
tu neturėtum negalios – tikiu,
kad visus „apspjautum“, būtum
visur pirma. Įsitikinsi, kad ne visada bus kas nuveža ar paveža.
Šiaip tavo noras būti sunkios ir
kartais negailestingos profesijos
atstove mane žavi. Tad pirmyn
ir sėkmės“, – savo nuomonę išsakė redaktorė.
Tačiau šis jos komentaras
tik dar labiau įaudrino interneto vartotojus. Žurnalistė Rita Miliūtė prisiminė, kaip „Atspindžių“ redaktorė ragino būti „realistais ir labiau tolerantiškais“ tuos žiežmariškius, kurie
sukilo prieš globos namus žmonėms su negalia. Tuos, kuriems
nepatinka, kad vaikai per langą gali pamatyti kitokį žmogų.
Ir čia pat – sumažino studentei praktikos vertinimą tiktai už
tai, kad pirmakursė – su judėjimo negalia.
V. Šimkūnienė „Bičiulystę“
tikino net mintyse neturėjusi
tikslo praktikos pažymio susieti su merginos negalia ir taip ją
diskriminuoti „Gyvenu toje pačioje Žiežmarių Lauko gatvėje ir ginu neįgaliuosius“, – sako
V. Šimkūnienė ir priduria dėl to
net su visais kaimynais susipykusi, nes esanti neįgaliųjų pusėje
ir niekada nieko nediskriminuojanti. O tuo įrašu esą tik konstatavusi faktą, kad Laura negalėjusi visur savarankiškai nueiti,
atlikti užduočių. Redaktorė teigia pati praktikantę vežiodavusi, vedžiodavusi, visaip padėdavusi, todėl dėl kilusio skandalo

jaučiasi labai įskaudinta. „Aš gi
neparašiau toje ataskaitoje, kad
sumažinau jai pažymį už tai, kad
ji neįgali“, – sako V. Šimkūnienė. Pasak jos, Laura labai norėjo 10-uko, bet jo neužsidirbo –
tiesiog neturėjo tam fizinių galimybių. Be to, ir nuotraukas prie
jos straipsnių tekdavo padaryti ar
redakcijos archyve surasti, ir parašus joms sugalvoti, ir straipsnių
įžangas parašyti, pačius straipsnius papildyti, pataisyti.
Na taip, iki idealo, šiuo atveju – 10-uko, šiek tiek trūksta, dėl
to Laura ir nesiginčija. Vis dėlto
klausantis V. Šimkūnienės argumentų nejučiom kyla klausimas – ar pirmą kursą baigusiai
studentei redaktorė kelia ne per
aukštus reikalavimus? Juk tai –
viso labo pirmasis jos profesinis bandymas. Praktikos tam ir
reikalingos, kad vienos ar kitos
specialybės siekiantis studentas
įgytų įgūdžių, o ne iš karto pademonstruotų aukštą klasę. Vis
dėlto, kaip bežiūrėsi, studentės
praktiką apibūdinantis įrašas ne
be reikalo sukėlė tokią audrą.

Diskriminacijos apraiškos
jau nelieka nepastebėtos

Situaciją pakomentuoti paprašytas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Teisės skyriaus vedėjas Vytis Muliuolis,
pabrėžia – labai gerai, kad neįgalieji vis aktyviau gina savo teises ir į diskriminacijos apraiškas
jau nenumoja ranka. Ar visada
tai, ką jie patiria, galima susieti su Lygių galimybių įstatymo
pažeidimu, išsiaiškinama tik atlikus išsamų tyrimą. Tokio tyrimo reikėtų ir šįkart.
Pasak V. Muliuolio, švietimo

įstaigų pareiga vienodai vertinti visus studentus ir nediskriminuoti negalios pagrindu. Iš pirmo žvilgsnio Lauros situacija atitiktų diskriminacijos požymius,
vis dėlto šiuo atveju praktikantę
vertino ne švietimo įstaigos, o
praktikos vadovas. „Bet yra pasirašoma trišalė sutartis, pagal
kurią tam tikros švietimo teikėjo pareigos ir teisės praktikos
metu perduodamos praktikos
vadovui, įstaigai, kurioje atliekama profesinė praktika, – sako
V. Muliuolis. – Reikėtų įdėmiai
išanalizuoti šios sutarties turinį
ir įsitikinti, ar pareiga užtikrinti
lygias galimybes buvo perduota
praktikos vadovui, kokios numatytos jo teisės ir pareigos.“
Didžiulio rezonanso sulaukusia situacija besidomintys
žmonės neabejoja, kad šis atvejis bus tiriamas ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje, ir
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete, ir kitose negalią turinčios studentės teises ginančiose institucijose. Didėja ir
žiniasklaidos dėmesys šiai temai.
O žurnalistikos studentė L. Blaževičiūtė visus dar kartą ragina:
„Atsakykit sau į klausimą: ar norėtumėte, kad jus akademinėje aplinkoje vertintų pagal jūsų
akių spalvą ar svorį? Tikriausiai
ne. Lygiai taip ir aš nusipelniau
būti vertinama už tai, kaip atlieku savo darbą, o ne dėl to, kad
į atlaidus nuvažiavau su ramentais ar kad mane kažkur reikėjo
pavežti. Į įvykių vietas aš nuvažiavau ir publikacijas parengiau,
o kaip ten atsidūriau – jau mano
reikalas. Nors ir ant skraidančio
kilimo...“
Aldona MILIEŠKIENĖ

Savivaldybės turi 13,2 mln. eurų socialiniams
būstams, bet eilėje laukia 10,5 tūkst. šeimų ir asmenų
kad savivaldybės neišnaudoja visų teisinių ir finansinių galimybių socialiniams būstams pirkti
ar remontuoti ir tai šiek tiek stebina, nes pajamos, gautos pardavus savivaldybių būstą, gali būti naudojamos tik socialiniams
būstams. Siekiame išsiaiškinti,
kodėl tai nedaroma“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.
Skaičiuojama, kad šiuo metu
socialiniame būste gyvena 11,2
tūkst. šeimų arba asmenų.

Stabilizuota eilė

Socialinio būsto laukiančių
šeimų ir asmenų skaičius ypač
sumažėjo 2016 m. – nuo 23,2
tūkst. iki 12 tūkst. šeimų ar asmenų. Toks skirtumas fiksuotas
po to, kai 2015 m. įsigaliojo naujas Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas ir buvo patikrinta, ar visi socialinio būsto
laukiantieji atitinka įstatyme numatytus reikalavimus.
Pastaruosius trejus metus socialinio būsto laukiančiųjų skaičius išlieka gana stabilus – maždaug 10,5 tūkst. šeimų ar asme-

nų. Tokia situacija rodo, kad šiame įstatyme nustatytomis paramos priemonėmis pavyko sustabdyti laukiančiųjų eilių didėjimą, tačiau labiau eilė nemažėja.
Reaguojant į tai, nuo šių
metų rugsėjo mėnesio įsigaliojo nauja socialinio būsto plėtros
forma, kuomet savivaldybės rinkoje išnuomotą būstą gali pernuomoti tokio būsto laukiančioms šeimoms ar asmenims.

Daugiau galimybių
socialinio būsto laukiantiems

Savivaldybėms, išsinuomojančioms būstą iš fizinių ar juridinių asmenų ir pernuomojančioms jį žmonėms, kuriems
reikia socialinio būsto, iš valstybės biudžeto kompensuojama
70 proc. lėšų Vilniaus mieste ir
rajone, Kauno, Klaipėdos, Palangos miestuose ir Neringoje, o kitose savivaldybėse – po 80 proc.
Likusi nuomos mokesčio dalis
yra apmokama iš nuomininkų
mokamo mokesčio.
Taip pat nuo rugsėjo mėnesio dėl socialinio būsto nuomos
gali kreiptis daugiau nedideles

pajamas gaunančių žmonių nei
dabar, nes riba, iki kurios užtik
rinama teisė pretenduoti į tokį
būstą, padidinta 20 proc.
Tai reiškia, jei žmogus gauna minimalią algą, jis gali gauti valstybės paramą būstui nuomotis, skirtingai nuo ankstesnės
situacijos, kai buvo laikoma, jog
šios pajamos jau per didelės.
Taip pat savivaldybėms numatyta pareiga sumažinti socialinio būsto nuomos mokestį ar iš
viso nuo jo atleisti žmones, kurių gaunamos pajamos asmeniui
ar vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 183 eurų.

Parama būstui įsigyti ar
išsinuomoti

Primename, kad gyventojai
gali pasinaudoti parama būstui

įsigyti ar išsinuomoti, priklausomai nuo pajamų ir turimo turto dydžio:
Parama būstui išsinuomoti
(socialinio būsto nuoma): parama teikiama nuomojant socialinį būstą, priklausomai nuo pajamų, gali būti mažinamas nuomos mokestis.
Parama būstui išsinuomoti (būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija): kompensuojama rinkoje nuomojamo būsto
nuomos mokesčio dalis, jeigu sudarytos legalios nuomos sutartys.
Parama būstui įsigyti (išperkamosios būsto nuomos
mokesčio kompensacija): kompensuojama rinkoje nuomojamo būsto nuomos mokesčio dalis, jeigu sudarytos legalios nuomos sutartys.
Parama būstui įsigyti (valstybės remiamas būsto kreditas): teisę turi jaunos šeimos, be
tėvų globos likę asmenys, neįgalieji ir jų šeimos ir daugiavaikės
šeimos; mokama 10 arba 20 proc.
subsidija pirminiam įnašui arba būsto kredito daliai padengti.
SADM ir „Bičiulystės“ inf.
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Pasaulinė plaučių uždegimo
diena: kas gresia laiku
nesikreipiant į gydytoją?

Daktaras
Aiskauda

ai kalbama apie šį reiškinį,
dažniausiai sutinkami tokie
terminai: meteojautrumas (jaut
rumas orų permainoms), meteopriklausomybė (meteopatija) ir meteoneurozė. Dauguma
žmonių visus šiuos tris terminus laiko sinonimais, nors tai
yra klaida.

Lapkričio 12-ąją minimos
Pasaulinės plaučių uždegimo dienos proga sveikatos
specialistai atkreipia dėmesį, jog šios ligos atveju svarbiausia – neuždelsti ir laiku
kreiptis į gydytojus.

Pagrindiniai
meteojautrumo ypatumai

Šią sąvoką galime taikyti
daugumai žmonių, nes beveik
kiekvienas iš mūsų vienaip ar kitaip reaguojame į orų pokyčius,
ypač kai susiduriame su staigiais
temperatūros arba klimato pokyčiais. Paprastai organizmo reakcija būna nežymi ir trunka neilgai. Pasireikšti ji gali tokiais požymiais: galvos skausmu, bendru
silpnumu, mieguistumu. Į orų
permainas gali reaguoti bet kokio amžiaus žmonės, net vaikų
nuotaika linkusi kaitaliotis priklausomai nuo orų sąlygų.
Meteojautrumo požymiai:
šaltos galūnės, galvos svaigimas,
padažnėjęs arba sulėtėjęs pulsas,
sąnarių skausmas, regėjimo ir
klausos pablogėjimas.

Kaip įveikti
meteopriklausomybę?

Viena iš pagrindinių meteojautrumo priežasčių – prasta
kraujagyslių būklė, todėl jas reikia treniruoti. Šiam reikalui naudingas kontrastinis dušas, taip
pat santūrus grūdinimasis. Dienomis, kai jaučiamas neigiamas
orų poveikis, reikia gerai ir dažniau ilsėtis, būti šviežiame ore,
miegoti ne mažiau kaip 8 valandas. Su gydytoju turėtų būti tariamasi dėl reikiamų vitaminų
ir mineralų vartojimo, nes šios
medžiagos stiprina kraujagysles
ir širdį. Be to, kai tokiomis dienomis žmogus jaučiasi prastai,
būtina riboti keptų, riebių mėsiškų valgių vartojimą. Taip pat
nerekomenduojama vartoti karčių prieskonių, gerti alkoholinių
gėrimų. Naudinga valgyti jūros
kopūstus, žuvį, pupeles, burokėlius, spanguoles, virtas bulves,
orkaitėje keptus obuolius.
Jeigu atsiranda dusulys, galvos svaigimas, nuovargis, deguonies trūkumas, reikia pamatuoti arterinį kraujospūdį. Jam
pakilus – gerti gydytojo paskirtus vaistus, jei žemas – gali padėti arbatžolių juodoji arbata, į
kurią įberta kiek mažiau kaip
0,4 šaukštelio kininio citrinvyčio (kininės šizandros).

Meteopriklausomybė
(meteopatija)

Tai stipresnė organizmo reakcija netgi į nežymius orų sąlygų pokyčius. Kai kuriems žmonėms staigūs temperatūrų pokyčiai arba netikėtas oro sąlygų
pasikeitimas gali sukelti lėtinių
ligų paūmėjimą. Ypač orų sąlygų pokyčiams gali būti jaut
rūs žmonės, sergantys širdies ir
kraujagyslių, kvėpavimo organų,
nervų sistemos, atramos ir judėjimo aparato, sąnarių reumatinėmis ligomis bei besiskundžiantys
bendru organizmo pervargimu.

Jautrumas orų
permainoms
Meteopriklausomybės požymiai: dėl staigių oro sąlygų permainų žmogaus organizme pradeda tirštėti kraujas, todėl sutrinka kraujo cirkuliacija ir smegenyse atsiranda deguonies stygius. Be to, meteopriklausomybės atveju pasireiškia nuovargis,
energijos stoka, mieguistumas,
arterinio kraujospūdžio nepastovumas, galvos ir širdies skausmai, nemiga ir prastas apetitas.
Pastabos:
1) dažniausiai meteopriklausomybę žmonės pradeda
jausti prieš dvi dienas oro sąlygoms pradedant keistis; tuo metu žmonės, kuriuos vargina ši
negalia, jaučia bendrą organizmo silpnumą ir skundžiasi galvos svaigimu;
2) meteopriklausomybės sistema yra įgimta, todėl negali organizmo apsaugoti nuo stiprios
reakcijos į orų pokyčius;
3) meteopriklausomybė taip
pat dar gali atsirasti po galvos
traumos, gripo, anginos, plaučių uždegimo;
4) meteopriklausomybė būdinga pagyvenusiems žmonėms,
tuo metu pastebimas kraujagyslių tonuso sumažėjimas; ši negalia kur kas dažniau pasitaiko
dėl neteisingo gyvenimo būdo,
pervargus, varginant stresams.

Meteoneurozė

Šį terminą reikia suprasti kaip neurotinio sutrikimo
atmainą. Žmonės, kuriuos vargina ši liga, labai sunkiai pakelia netgi pačius mažiausius orų
pokyčius. Užtat labai sunku iš
anksto numatyti būsimą organizmo reakciją.
Paaiškinimas:
neurotinis sutrikimas (neuro
tizmas) – psichinė būsena, kuri
pasireiškia emociniu nepastovumu, nerimu, susilpnėjusia savigarba bei vegetacinės nervų sistemos sutrikimais,

Rizikos grupė

Jautresni orų permainoms
dažniau būna tie žmonės, kurie dėl savo charakterio ar darbo pobūdžio patenka į stresines
situacijas, nėra atsisakę žalingų
įpročių, daug laiko praleidžia patalpose, fiziškai neaktyvūs, kurie
nesigrūdina, mažai kreipia dėmesio į savo imuninę sistemą,
mitybą, per mažai vartoja skysčių, nežino, kaip atsipalaiduoti.
Sąnarių ligos, gripas, angina, plaučių uždegimas, nuola-

tinis fizinis ir protinis pervargimas išsekina organizmą ir susilpnina imunitetą. Užtat 35–70 %
šių ligų paveiktų žmonių taip pat
tampa jautrūs orų permainoms.

Komentaras

Meteorologinės sąlygos daugiau ar mažiau lemia žmonių fizinę, protinę ir emocinę būklę.
Beje, išsivysčiusiose šalyse jaut
rumas orų permainoms vargina
trečdalį vyrų ir beveik pusę moterų, ši negalia didėja su žmogaus amžiumi. Tam tikra dalis
žmonių jautrumą orų permainoms yra paveldėję. Beje, meteorologiniai pokyčiai sveikiems
žmonėms nepavojingi. Pastebėta, kad jautrumas orų permainoms nemaža dalimi priklauso nuo žmogaus sudėjimo ir net
temperamento.
Ypač orų pokyčiams yra jaut
rūs ligoniai, sergantys širdies ir
kraujagyslių ligomis (tokių yra
60 %). 80 % iš jų ypač nepalankiai veikia tokia situacija, kai
kartu sumažėja atmosferos slėgis ir padidėja oro drėgnumas.

Statistikos duomenys

Statistikos duomenimis, dėl
staigios orų kaitos 30 % padidėja širdies infarktų. Beje, stipriai
pakilus oro temperatūrai ir drėg
mei, sumažėja transporto vairuotojų dėmesingumas, lėtėja reakcija, todėl būna 30 % daugiau
eismo įvykių.
Saulės aktyvumo, magnetinių audrų dienomis širdies infarktų, insultų vidutiniškai padidėja 1,5 karto ir pasiekia aukščiausią ribą pirmą ir antrą parą po vadinamųjų geomagnetinių audrų.

Miegas irgi gydo

Būtų idealu visais atvejais
miegoti gerai išvėdintame kambaryje (tačiau ne šaltame), patogioje lovoje, kambaryje, į kurį
nepatenka gatvės šviesa ir įvairūs
garsai, o prieš pat miegą bent 5
min. pakvėpuoti grynu oru. Taip
pat labai svarbu prieš miegą savęs neaudrinti, karštai nesiginčyti su namiškiais, nežiūrėti aštraus siužeto filmų, trankios muzikos koncertų bei televizijos laidų, kurios sukelia ilgai nepraeinantį pyktį ar kitokias neigiamas
reakcijas. Nedera prieš pat miegą
užsiimti ir azartiniais žaidimais,
daug protinių resursų reikalaujančiais darbais.
Romualdas OGINSKAS

Sunku atskirti nuo
bronchito

„Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Kristina Šnirpūnienė pasakoja, kad plaučių uždegimas
yra infekcijos sukeltas plaučių
audinio uždegimas, kurio metu
plaučių alveolėse kaupiasi skystis,
blogai pasisavinamas deguonis.
Kūdikiams ir vaikams iki penkerių metų pneumoniją dažniausiai
sukelia virusai, vyresniems vaikams ir suaugusiems – bakterijos. Tipinį plaučių uždegimą dažniausiai sukelia dviejų rūšių bakterijos: streptococcus pneumoniae ir
haemophilus influenzae.
„Staigi pradžia, aukšta, daugiau nei 38 laipsnius siekianti
kūno temperatūra, dažnas kosulys su skrepliavimu, skausmas šonuose, oro trūkumas ar
dusulys, silpnumas – dažniausi
šios ligos simptomai, dėl kurių
beveik niekam nekyla abejonių
ir iš karto kreipiamasi į medikus. Kur kas sudėtingiau atpažinti netipinį plaučių uždegimą,
kurį dažniausiai sukelia bakterijos – Mycoplasma pneumoniae.
Jam būdinga lėta pradžia, nedidelis karščiavimas, kurio gali ir nebūti, sausas kosulys, silpnumas, prakaitavimas“, – sako
K. Šnirpūnienė.
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, pneumonija yra trečia dažniausia mirties
priežastis. Skaičiuojama, kad
Lietuvoje šia liga kasmet suserga
1 iš 100 gyventojų. Todėl net ir
pajutus menkiausius plaučių uždegimo požymius, pasak vaistininkės, svarbu kreiptis į gydytoją, kuris, paklausęs plaučius, atlikęs kraujo tyrimą ir plaučių rentgenogramą, galės nustatyti tikslią diagnozę ir paskirti gydymą.

Taikinyje – nuo turinčių
gretutines ligas iki
rūkančiųjų

Vaistininkės teigimu, plaučių uždegimu neretai susergama iš karto pabaigus sirgti virusinėmis kvėpavimo takų ligomis. Taip pat pneumonija yra
gana dažna gripo komplikacija.
„Gripo virusas neretai susilpnina žmogaus imunitetą, sudaro palankias sąlygas į organizmą patekti ir įsitvirtinti pavojingoms bakterijoms. Ypač
budriems reiktų būti tiems, kurie serga lėtinėmis kvėpavimo
takų ligomis, pavyzdžiui, astma, lėtiniu obstrukciniu bronchitu, nes ligos paveikti kvėpavimo takai nebeatlieka savo apsauginės funkcijos.
Taip pat į rizikos grupę patenka sergantieji diabetu, širdies
nepakankamumu, imuninės sis-

temos ligomis, kadangi šios ligos susilpnina imunitetą. Dėl
pažeistų plaučių ir kvėpavimo
takų saugotis turėtų ir rūkantieji bei alkoholizmu sergantys
žmonės, kurių imuninė sistema
silpsta dėl nuolatinės organizmo
intoksikacijos. Senyvo amžiaus
žmonės ir tie, kuriems taikomas
gulimas režimas, taip pat priskiriami rizikos grupei“, – aiškina
K. Šnirpūnienė.
Tiems, kas serga plaučių uždegimu nebe pirmą kartą, turi lėtinių ligų, taip pat dažnai sergantiems bakterinėmis infekcijomis
vaikams iki 5 metų rekomenduojama pasiskiepyti pneumokokinės infekcijos vakcina, kuri saugos nuo dažniausiai pasitaikančių plaučių uždegimo sukėlėjų.

Apsaugai – čiobrelis ar pušų
pumpurai

„Ši liga įprastai gydoma antibiotikais, karščiavimą mažinančiais, atsikosėjimą lengvinančiais, bronchus plečiančiais, kai
kada – papildomais priešuždegiminiais vaistais. Žarnyno apsaugai papildomai patariu gerti gerųjų bakterijų, atsikosėjimą
skatinančių arbatų, pavyzdžiui,
čiobrelio, pušų pumpurų, islandinės kerpenos. Mažiems vaikams ir gulimą režimą turintiems ligoniams išsikosėti padeda specialus nugaros vibromasažas, o pasitarus su gydytoju – ir
fiziologinio druskos tirpalo inhaliacijos“, – siūlo vaistininkė.
Tinkamai gydant plaučių uždegimą, karščiavimas išnyksta
po 2–4 vaistų vartojimo parų,
tačiau kosulys gali užsitęsti ir iki
7–10 dienų.

Vartojant antibiotikus –
išskirtinis dėmesys

Vaistininkė atkreipia dėmesį,
kad gydantis nuo plaučių uždegimo nemažai bėdų pridaro antibiotikų vartojimas, todėl prieš
perkant vaistus, skirtus pneumonijai gydyti, reiktų informuoti
vaistininką ir apie kitus vartojamus vaistus.
„Ar vieni vaistai netrukdo
kitiems tinkamai veikti, išsiaiškinti labai svarbu. Kartais vaistų tarpusavio sąveika netgi gali
būti pavojinga sveikatai. Pavyzdžiui, antibiotikas azitromicinas
nedera su priešgrybeliniu vaistu flukonazoliu, nes gali sukelti
širdies ritmo pokyčių. Šio antibiotiko negalima vartoti ir kartu su rūgštingumą reguliuojančiais vaistais, nes pastarieji silp
nina jo veikimą. Na, o antibiotikas cefuroksimas mažina kontra
ceptikų veiksmingumą. Antibiotiko klaritromicino veikimą
silpnina jonažolių arbata, o jis
pats didina statinų koncentraciją
kraujyje bei jų šalutinį poveikį.
Pasikonsultuoti dėl vaistų tarpusavio sąveikos ar jų derinimo
su maistu galima „Gintarinėse
vaistinėse“, kur įdiegta vaistų
suderinamumo sistema“, – teigia K. Šnirpūnienė.
„Bičiulystės“ inf.
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Pažeidimai globos įstaigose –
nuo nepritaikytos aplinkos iki žeminimo

(atkelta iš 1 psl.)

taip pat įgūdžių, kuriuos pasitelkus būtų lengviau valdyti agresyvų elgesį, užtikrinti vyresnio
amžiaus žmonių socialinės globos teises ir pan.

Ne visose įstaigose
pritaikyta aplinka

Asmens teisių suvaržymai
pastebimi netgi tokiose srityse,
kaip aplinkos prieinamumas.
Yra įstaigų, kurios visiškai nepritaikytos judėjimo sunkumų
arba fizinę negalią turintiems
gyventojams: Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro pagrindinis įėjimas ir teritorija nepritaikyti neįgaliųjų poreikiams (prie įėjimo neįrengtas
pandusas, nėra kiemelio, pavėsinės, suoliukų, takelių važiuoti
vežimėliu). Įstaigos patalpos taip
pat nepritaikytos: koridoriuje yra
slenksčiai, trūksta 8 turėklų, nėra lifto arba keltuvo. Yra ne vienas atvejis, kai judėjimo negalią
turintys žmonės apgyvendinti
II aukšte, nors nėra nei lifto, nei
keltuvo. Legailių (Biržų r.) globos namuose žmonėms nesudarytos galimybės nuolat naudotis
įstaigoje įrengtu liftu, nes jis užrakintas ir pan.
Kai kuriose suaugusiųjų globos įstaigose tik iš dalies pritaikytos higienos patalpos: nepakankamo pločio durys / nedidelė erdvė, dėl to sudėtinga įvažiuoti į patalpą, nėra galimybės
su vežimėliu privažiuoti prie
kriauklės, trūksta ranktūrių. Neretai regėjimo negalią turinčių
asmenų poreikiams nepritaikytos laiptinės, koridoriai ir pan.
Ne visose įstaigose yra galimybė asmenis, turinčius sunkią
judėjimo negalią (gulinčius), išvežti į lauką. Kai kur nėra pritaikyta globos namų teritorija – nepatogūs pasivaikščiojimo takeliai (juos sunku pravažiuoti neįgaliojo vežimėliu, duobėta danga), neįrengti suoliukai. Ne visose įstaigose asmenims, turintiems judėjimo negalią, užtikrinta, kad gyvenamajame kambaryje langų aukštis ir (arba) lovos
vieta būtų tokia, kad būtų galima sėdint arba gulint pro langą

Seimo kontrolierių įstaigos vadovas Augustinas Normantas.

stebėti aplinką. Kai kur per langą galima matyti tik aukštą mūrinę tvorą.

Nepakanka techninės
pagalbos priemonių

Ne visos įstaigos yra apsirūpinusios techninės pagalbos
priemonėmis, kuriomis naudodamiesi darbuotojai galėtų saugiai ir kokybiškai atlikti kasdienes funkcijas: trūksta specialių
kėdučių, naudojamų maudant
sunkiai vaikštančius gyventojus,
žmonės skundžiasi nepatogiomis
vaikštynėmis ir pan.
Seimo kontrolieriaus ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į
Socialinių paslaugų priežiūros
departamento prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
rekomendacijas dėl socialinės
globos normų reikalavimo, kad
globos įstaigose, kuriose nuolat
gyvena senyvo amžiaus asmenys, suaugę asmenys su negalia,
turintys įvairių judėjimo, koordinacijos sutrikimų ir pan., turi
būti sudarytos sąlygos gyventojams lengvai ir saugiai judėti įstaigos patalpose ir teritorijoje.
Aplinkos pritaikymas, naudojami įrengimai, priemonės turi
užtikrinti kuo savarankiškesnį,
lengvesnį ir saugesnį socialinės
globos gavėjų mobilumą. Globos
įstaigose, kuriose gyvena itin silpnai matantys arba regos negalią
turintys gyventojai, turėtų bū-

Aktualijos
Lapkričio 14-oji – Pasaulinė diabeto diena (tai insulino išradėjo
Frederiko Bantingo gimimo diena). Šia proga norime pristatyti
klubo „Diabitė“ veiklą, supažindinti, su kokiais iššūkiais kasdien susiduria I tipo diabetu sergantys vaikai ir jų tėvai.

Klubas stengiasi organizuoti diabetu sergantiems vaikams įvairius renginius,
vasaros išvykas.

I tipo cukriniu diabetu dažniausiai suserga vaikai ir jauni
žmonės. Dėl autoimuninio uždegimo endokrininė liauka – kasa

nebeišskiria hormono insulino –
biologiškai veiklios medžiagos,
kuri skaldo cukrų (gliukozę). Liga nepagydoma, o norint išveng-

ti ieškoma galimybių pritaikyti
bendrojo naudojimo patalpas šių
asmenų poreikiams: laiptinėse ir
koridoriuose prieš slenksčius galėtų būti įrengta skirtingo reljefo grindų danga, savarankiškai
naudotis liftu padedantys iškilūs
reljefiniai informaciniai užrašai.

Dažnai pažeidžiamas
privatumas

Seimo kontrolierius, atlikęs
patikrinimus socialinės globos
įstaigose, ne kartą yra konstatavęs sisteminius gyventojų teisės
į privatumą pažeidimus bei tai,
jog socialinių globos įstaigų darbuotojams trūksta žinių apie asmens teisės į privatumą užtikrinimą. Ne visose globos įstaigose
paisoma tokių paprastų dalykų,
kaip belstis įeinant į kambarius,
garantuoti asmens privatumą atliekant higienos bei medicinines
paslaugas, bendraujant su artimaisiais ir pan.
Be to, kai kuriose globos įstaigose nėra atskiros patalpos,
kur gyventojai galėtų valgyti,
nėra sudaromos sąlygos patiems
gamintis valgyti, tvarkytis kambarius, rūpintis drabužiais.
Yra įstaigų, kuriose ribojama gyventojų galimybė laisvai
judėti po įstaigos teritoriją ir už
juos ribų (užrakinamas koridorius, kai kada ir kambarys, naudojamos tramdomosios priemonės). Tačiau esama ir gerų pa-

vyzdžių – 2018 metais tikrintuose Švč. Marijos globos namuose (Marijampolės apskritis) visi gyventojai skatinami
bent kartą per dieną išeiti į lauką, įskaitant ir tuos gyventojus,
kurie turi judėjimo negalią. Netgi tie gyventojai, kurie sunkiai
orientuojasi erdvėje, gali laisvai
judėti įstaigos pastate; jų judėjimą iš šalies stebi paskirti darbuotojai ir padeda gyventojams
susiorientuoti arba užtikrinti,
kad gyventojai neišeitų iš įstaigos nepastebėti.
Seimo kontrolieriaus įstaigos
atstovai pastebėjo, kad globos įstaigose yra pageidaujančių gyventi savarankiškai, tačiau bendruomenėje nėra jiems reikalingų priežiūros ir pagalbos paslaugų sistemos.
Išsakyta pastabų ir dėl nepakankamo gyventojų užimtumo –
kai kuriose įstaigose nėra užimtumo specialistų, kurie užtikrintų kokybišką gyventojų laisvalaikį, įstaigose nėra užsiėmimams
(laisvalaikiui) skirtų patalpų ir
pan. Taip pat ne visose įstaigose sudaromos galimybės išsakyti savo pageidavimus bei pastabas, išsikviesti pagalbą. Ne visur
užtikrinama psichologo pagalba.

Siūlo kurti specializuotus
globos namus

Tikrinant globos įstaigas pastebėta, kad jose yra gyventojų,
kuriems reikalingos specializuotos paslaugos ir priežiūra, o įstaiga nėra pajėgi jų suteikti. Pavyzdžiui, Suvalkijos globos namuose (Marijampolės apskritis)
apgyvendintas asmuo, kuriam
reikalinga nuolatinė intensyvi
specialistų (psichiatrų, slaugytojų, sanitarų ir socialinių darbuotojų) priežiūra, kitaip yra didelė
rizika, kad pasikartos smurtinis
elgesys. Dėl savo psichikos sveikatos būklės pavojų kitiems gyventojams keliančių asmenų yra
ir Adakavo, Smalininkų globos
namuose, Kazlų Rūdos socialinės

paramos centre. Tokiais atvejais
pažeidžiama globojamų asmenų
teisė į kokybiškas, jų poreikius
atitinkančias socialines paslaugas, neužtikrinamas globojamų
asmenų ir darbuotojų saugumas.
Seimo kontrolierius rekomenduoja socialinės apsaugos ir
darbo ministrui Linui Kukuraičiui apsvarstyti galimybę steigti specializuotas globos įstaigas (skyrius): asmenims su psichikos / proto negalia, kuriems
reikalinga nuolatinė darbuotojų
priežiūra (pavyzdžiui, įstaigas,
kuriose vienas darbuotojas prižiūrėtų ne daugiau kaip 2–3 asmenis), taip pat asmenims, kuriems reikalinga nuolatinė specialistų (gydytojų psichiatrų,
psichologų) priežiūra (pavyzdžiui, globos skyrius vienoje iš
psichiatrijos ligoninių).

Pinigų socialinei globai –
per mažai

Seimo kontrolierius, pristatęs
ataskaitą, kreipėsi į Prezidentą,
Ministrą Pirmininką, Žmogaus
teisių komiteto pirmininką bei
Švietimo ir mokslo komiteto pirmininką, prašydamas skirti didesnį dėmesį žmogaus teisių užtikrinimo bei apsaugos temoms
rengiant specialistus.
Asmenų su sunkia negalia
socialinei globai kitąmet valstybės biudžete numatyta 34,2
mln. eurų – maždaug 10 mln.
eurų daugiau negu buvo skirta pernai ar užpernai. Socialinės apsaugos ir darbo ministras
L. Kukuraitis, komentuodamas
šią sumą sako, kad ir didėjančio
finansavimo nepakanka. „Poreikis globai auga drastiškai. Per 10
metų beveik dešimt kartų išaugo
poreikis globai. Tai rodo senstančios visuomenės situaciją“, –
Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete per 2020 metų valstybės biudžeto projekto svarstymą teigė L. Kukuraitis.
Aurelija Babinskienė
Seimo kontrolierių įstaigos nuotr.

Kaip padėti diabetu sergančiam vaikui
ti rimtų komplikacijų (inkstų nepakankamumo, galūnių amputacijų, regos praradimų), ją būtina griežtai kontroliuoti – nuolat
matuoti gliukozės kiekį kraujyje,
skaičiuoti suvartojamus angliavandenius, baltymus ir riebalus,
nuolat leistis tiksliai apskaičiuotas insulino dozes.
Pagrindinės problemos, su
kuriomis susiduria šeimos, kai
vaikas suserga I tipo diabetu: ne
tik reguliarūs dūriai, bet ir nežinia dėl ateities – kai suserga mažas vaikas, dažnai vienas iš tėvų
yra priverstas išeiti iš darbo, nes
darželiai atsisako prižiūrėti tokį vaiką, įstatymiškai nėra numatyta medicininė tokio vaiko
priežiūra ugdymo įstaigose. Pasitaiko atvejų, kai net seneliai atsisako prižiūrėti tokį vaiką, nes
bijo atsakomybės už jo sveikatos būklę, kuri per pusvalandį
gali pasikeisti iš geros į kritinę...

Mes, klubo „Diabitė“ valdyba, padedama savanorių, siekiame palengvinti sergančių vaikų
ir jų tėvų gyvenimą. Organizuojame savitarpio pagalbą, diabeto
mokymus, susitikimus, stovyk
las, renginius, remiame diabeto
priežiūros priemonėmis, atstovaujame sergančiųjų interesams
valstybės institucijose.
Artimiausiuose klubo planuose yra savitarpio pagalbos
mokymai „Mama – mamai, tėtis – tėčiui! Padėkime vieni kitiems!“, į kuriuos susirinks diabetu sergančių vaikų tėvai, norintys padėti naujai susirgusiųjų
tėveliams išmokti gyventi su liga. Kalbėsime apie tai, kaip suteikti emocinę pagalbą, kaip tai
daryti tinkamai ir ko vengti.
Klubas stengiasi organizuoti diabetu sergantiems vaikams
įvairius renginius, vasaros išvykas, kad vaikai susipažintų, ben-

drautų su likimo draugais ir nesigėdytų savo ligos.
Vienas iš svarbiausių klubo planų – sukurti mobiliosios
pagalbos paslaugų tinklą naujai
susirgusiems. Mobilioji pagalba
apimtų konsultacijas ir pagalbą naujai susirgusių vaikų šeimoms – kaip valdyti diabetą,
kur kreiptis dėl kompensuojamų
priemonių, kur įsigyti papildomų
priemonių (ne visos jos prieinamos Lietuvoje) ir kaip jomis tinkamai naudotis. Susirgus vaikui
mobiliosios pagalbos nariai nuvyktų į jo ugdymo įstaigą (mokyklą/darželį), supažindintų pedagogus su šia liga ir jos priežiūra, naujais vaiko poreikiais, pristatytų ligą klasės/grupės draugams, kad jie suprastų, kokia tai
liga, kad sergantysis jos nesigėdytų, nesislėptų, ir nesulauktų
dėl to patyčių.
Miglė KALINAUSKIENĖ
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Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

LRT
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. PIRMADIENĮ – KETVIRtadienĮ:
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40,
09.10 – Labas rytas, Lietuva. 6.30,
8.00, 9.00 – žinios, orai. 7.00, 7.30,
8.30 – žinios, orai, sportas.
Pirmadienis, lapkričio 18 d.

09:20 Senis. N-7. 374 s. 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 3. N-7. 3/7 s.
11:10 Komisaras Reksas. N-7. 66 s. 12:00
Beatos virtuvė. (subtitruota, kart.). 13:00
Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Keno
Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:20
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios.
Sportas. Orai. 16:20 Laba diena, Lietuva. 16:35 Kūrybingumo mokykla. 16:45
Premjera. Ponių rojus. N-7. 194 s. 17:30
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 Kas ir kodėl? 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Vartotojų kontrolė.
(subtitruota). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 LRT forumas. 22:30 Dviračio
žinios. 23:00 Premjera. Tikrasis genijus.
N-7. 1 s. 23:45 Komisaras Reksas. N-7. 66
s. (kart.). 00:30 Klausimėlis. (kart.). 01:00
LRT radijo žinios. 01:05 Savaitė. (kart.).
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? (kart.). 03:30 Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Tikrasis genijus. N-7. 1 s. (kart.).
04:50 Kūrybingumo mokykla. (kart.).
05:00 LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. N-7. 194 s. (kart.).

Antradienis, lapkričio 19 d.

09:20 Senis. N-7. 375 s. 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 3. N-7. 3/8 s.
11:10 Komisaras Reksas. N-7. 67 s. 12:00
Stilius. (kart.). 13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios.
Sportas. Orai. 14:20 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:15 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:20 Laba diena, Lietuva. 16:35 Kūrybingumo mokykla. 16:45 Premjera. Ponių rojus. N-7. 195 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00
Kas ir kodėl? 18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai. (subtitruota).
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30
Nacionalinė ekspedicija. (subtitruota).
22:30 Dviračio žinios. 23:00 Premjera.
Apgavikai 1. N-14. 1 s. 23:45 Komisaras Reksas. N-7. 67 s. (kart.). 00:30 Tėčio
reikalai. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Istorijos detektyvai. (subtitruota, kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Kas ir kodėl? (kart.).
03:30 Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT
radijo žinios. 04:05 Apgavikai 1. N-14. 1
s. (kart.). 04:50 Kūrybingumo mokykla.
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. N-7. 195 s. (kart.).

Trečiadienis, lapkričio 20 d.

09:20 Senis. N-7. 376 s. 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 3. N-7. 3/9 s.
11:10 Komisaras Reksas. N-7. 68 s. 12:00
Vartotojų kontrolė. (subtitruota, kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas.
Orai. 14:20 Laba diena, Lietuva. 15:00
Žinios. Orai. 15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:20 Laba diena, Lietuva. 16:35 Kūrybingumo mokykla. 16:45 Premjera. Ponių
rojus. N-7. 196 s. 17:30 Žinios. Sportas.
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 Kas
ir kodėl? 18:30 Klauskite daktaro. 19:30
Gyvenimo spalvos (subtitruota). 20:25
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Ypatingas
būrys. (subtitruota). 22:30 Dviračio žinios. 23:00 Premjera. Dingę be žinios 1.
N-14. 12 s. 23:45 Komisaras Reksas. N-7.
68 s. (kart.). 00:30 Bloga mergaitė. 25 s.
(su garsiniu vaizdavimu). (kart.). 01:00
LRT radijo žinios. 01:05 Stilius. (kart.).
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Kas ir kodėl? (kart.). 03:30
Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Dingę be žinios 1. N-14.
12 s. (kart.). 04:50 Kūrybingumo mokykla. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10
Ponių rojus. N-7. 196 s. (kart.).

Ketvirtadienis, lapkričio 21 d.

09:20 Senis. N-7. 377 s. 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 3. N-7. 3/10 s.
11:10 Komisaras Reksas. N-7. 69 s. 12:00
(Ne)emigrantai. (subtitruota, kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas.
Orai. 14:20 Laba diena, Lietuva. 15:00
Žinios. Orai. 15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:20 Laba
diena, Lietuva. 16:35 Kūrybingumo
mokykla. 16:45 Premjera. Ponių rojus.
N-7. 197 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su
vertimu į gestų k.). 18:00 Kas ir kodėl?

18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Daiktų
istorijos. 20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Gyvenk be skolų. 22:30 Dviračio žinios. 23:00 Ištikimybė. N-14.
1 s. 23:45 Komisaras Reksas. N-7. 69
s. (kart.). 00:30 Bloga mergaitė. 26 s.
(su garsiniu vaizdavimu). (kart.). 01:00
LRT radijo žinios. 01:05 Vakaras su Edita. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Kas ir kodėl? (kart.).
03:30 Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT
radijo žinios. 04:05 Ištikimybė. N-14. 1
s. (kart.). 04:50 Kūrybingumo mokykla.
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. N-7. 197 s. (kart.).

Penktadienis, lapkričio 22 d.

06:02 Labas rytas, Lietuva. 06:30
Žinios. Orai. 06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas. 07:10 Labas
rytas, Lietuva. 07:30 Žinios. Orai. Sportas. 07:40 Labas rytas, Lietuva. 08:00
Žinios. Orai. 08:07 Labas rytas, Lietuva. 08:25 1863–1864 m. sukilimo vadų
ir dalyvių valstybinių laidotuvių ceremonija. (su vertimu į gestų k.). 09:05
Gražiausios poetų dainos. 10:30 Dainos Lietuvai. Partizanų dainos. 11:30
1863–1864 m. sukilimo vadų ir dalyvių valstybinių laidotuvių ceremonija.
(su vertimu į gestų k.). 12:00 1863–1864
m. sukilimo vadų ir dalyvių valstybinių
laidotuvių ceremonija. Šv. Mišių iš Vilniaus arkikatedros. 13:20 1863–1864 m.
sukilimo vadų ir dalyvių valstybinių laidotuvių ceremonija. (su vertimu į gestų k.). 16:00 Premjera. Paberžė – nepaklusniųjų lizdas. 16:35 Kūrybingumo
mokykla. 16:45 Premjera. Ponių rojus.
N-7. 198 s. 17:25 Loterija „Keno Loto“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu
į gestų k.). 18:00 Kas ir kodėl? 18:30
Visi kalba. 19:30 Beatos virtuvė. (subtitruota). 20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 22:55 Bastilijos diena. N-14. 00:25 Nepalūžęs. N-14.
(Originalo kalba), (subtitruota). 02:40
Klausimėlis. 03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? (kart.). 03:30 Šventadienio mintys. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Beatos virtuvė.. (subtitruota, kart.). 05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. N-7. 198 s. (kart.).

Šeštadienis, lapkričio 23 d.

06:05 Daiktų istorijos. (kart.). 07:00
Mūšio laukas. 07:30 Lasės ir Majos seklių biuras. Chameleono kerštas. 09:00
Labas rytas, Lietuva. 09:30 Žinios. Orai.
09:35 Labas rytas, Lietuva. 10:30 Žinios.
Orai. 10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30
Žinios. Orai. 11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:00 Iškilminga rikiuotė Katedros
aikštėje ir paradas Gedimino prospekte, skirta Lietuvos kariuomenės dienai.
13:00 Premjera. Redde, quod debes.
Nepriklausomybės kovos. I dalis. Atsilaikymas. 13:45 Premjera. Redde, quod
debes. Nepriklausomybės kovos. II dalis. Pergalė. 14:40 Džesika Flečer 9. N-7.
9/20 s. 15:28 Loterija „Keno Loto“. 15:30
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
15:45 Sveikinimų koncertas. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 „Lietuvos karžygys“ – iškilminga
Lietuvos kariuomenės apdovanojimų
ceremonija. 19:30 Stilius. 20:25 Loterijos
„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai. 21:00 Šok su žvaigžde. 23:10 Suknelė vestuvėms. N-7. 00:50
Bastilijos diena. N-14. (kart.). 02:20 Europos kinas. Mažumą kitokia. N-14. (kart.).
03:45 Paberžė – nepaklusniųjų lizdas..
(kart.). 04:20 Lasės ir Majos seklių biuras.
Chameleono kerštas. (kart.).

Sekmadienis, lapkričio 24 d.

06:05 Nacionalinė ekspedicija.
(subtitruota, kart.). 07:00 Šventadienio
mintys. 07:30 Klausimėlis. 08:00 Tėčio
reikalai. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00 Premjera. Pasaka apie
Lietaus fėją. 10:00 Gustavo enciklopedija. (subtitruota). 10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera.
Mėlynoji planeta iš arti. Sugrįžimas. 2
d. Didysis barjerinis rifas. (subtitruota).
12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera.
Serengetis. 3 d. Antplūdis. (subtitruota). 13:45 Puaro. N-7. 2/3, 2/4 s. 15:28 Loterija „Keno Loto“. 15:30 Žinios. Orai (su
vertimu į gestų kalbą). 15:45 Premjera.
Neužmiršti. 12 d. 16:30 Gyvenk be skolų. (kart.). 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su
vertimu į gestų k.). 18:00 Duokim garo! 19:30 Savaitė. 20:25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52
Sportas. Orai. 21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 21:30 Bloga mergaitė. 27,
28 s. (su garsiniu vaizdavimu). 22:30
Premjera. Laiko tiltai. (subtitruota).
23:50 Be stabdžių. N-14. 01:55 Pasaulio dokumentika. Mėlynoji planeta iš
arti. Sugrįžimas. 2 d. Didysis barjerinis
rifas. (subtitruota, kart.). 02:50 Pasaulio dokumentika. Serengetis. 3 d. Antplūdis. (subtitruota, kart.). 03:45 Šventadienio mintys. (kart.). 04:15 Suknelė
vestuvėms. N-7. (kart.).

TV3
Pirmadienis, lapkričio 18 d.

00:25. Žvaigždžių karai. Galia nubunda (kart.). 02:50. Pokerio princesė. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Transformeriai. Maskuotės meistrai 4, 424.
06:55. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą
1, 155. 07:25. Kempiniukas Plačiakelnis 1, 64. 07:55. Svajonių sodai (kart.)
9. 08:55. Meilės sūkuryje 3182. 10:00.
Meilės simfonija 1, 96. 11:00. Meilės
simfonija 1, 97. 12:00. Atsargiai! Merginos 1, 17. 12:30. Atsargiai! Merginos
1, 18. 13:00. Pažadėtoji 7, 2222. 13:30.
Pažadėtoji 7, 2223. 14:00. Pažadėtoji 7, 2224. 14:30. Pažadėtoji 7, 2225.
15:00. Simpsonai 29, 5. 15:30. Simpsonai 29, 6. 16:00. TV3 žinios 229. 16:25.
TV3 orai 229. 16:30. TV Pagalba 14, 55.
18:30. TV3 žinios 322. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 322. 19:30. Namas
2, 12. 20:30. Moterys meluoja geriau
12, 39. 21:00. TV3 vakaro žinios 183.
21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai
183. 22:00. Kobra 11 23, 12. 23:00. Karaliaus vardu 2. Du pasauliai.

Antradienis, lapkričio 19 d.

01:00. Rezidentas 2, 13. 01:50.
Amerikiečiai 5, 13. 02:50. Ekstrasensai
tiria 6, 103. 04:20. Kobra 11 (kart.) 23,
12. 05:10. Atsargiai! Merginos (kart.) 1,
17. 05:40. Atsargiai! Merginos (kart.) 1,
18. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Transformeriai. Maskuotės meistrai 4, 425.
06:55. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1, 156. 07:25. Kempiniukas Plačiakelnis 1, 65. 07:55. Namas (kart.) 2, 12.
08:55. Meilės sūkuryje 3183. 10:00.
Meilės simfonija 1, 98. 11:00. Meilės
simfonija 1, 99. 12:00. Atsargiai! Merginos 1, 19. 12:30. Atsargiai! Merginos
1, 20. 13:00. Pažadėtoji 7, 2226. 13:30.
Pažadėtoji 7, 2227. 14:00. Pažadėtoji 7, 2228. 14:30. Pažadėtoji 7, 2229.
15:00. Simpsonai 29, 7. 15:30. Simpsonai 29, 8. 16:00. TV3 žinios 230. 16:25.
TV3 orai 230. 16:30. TV Pagalba 14,
56. 18:30. TV3 žinios 323. 19:22. TV3
sportas 1. 19:27. TV3 orai 323. 19:30.
Prieš srovę 19, 12. 20:30. Moterys meluoja geriau 12, 40. 21:00. TV3 vakaro
žinios 184. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57.
TV3 orai 184. 22:00. Universalus karys.
Regeneracija.

Trečiadienis, lapkričio 20 d.

00:00. Skubi pagalba 1, 5. 01:00.
Rezidentas 2, 14. 01:50. Pasitikėjimas 1, 1. 03:00. Ekstrasensai tiria 6,
104. 04:25. Skubi pagalba (kart.) 1,
5. 05:10. Atsargiai! Merginos (kart.) 1,
19. 05:40. Atsargiai! Merginos (kart.)
1, 20. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Transformeriai. Maskuotės meistrai 4, 426.
06:55. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą
1, 157. 07:25. Kempiniukas Plačiakelnis 1, 66. 07:55. Prieš srovę (kart.) 19,
12. 08:55. Meilės sūkuryje 3184. 10:00.
Meilės simfonija 1, 100. 11:00. Meilės
simfonija 1, 101. 12:00. Atsargiai! Merginos 2, 21. 12:30. Atsargiai! Merginos
2, 22. 13:00. Pažadėtoji 7, 2230. 13:30.
Pažadėtoji 7, 2231. 14:00. Pažadėtoji 7, 2232. 14:30. Pažadėtoji 7, 2233.
15:00. Simpsonai 29, 9. 15:30. Simpsonai 29, 10. 16:00. TV3 žinios 231. 16:25.
TV3 orai 231. 16:30. TV Pagalba 14, 57.
18:30. TV3 žinios 324. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 324. 19:30. Gero
vakaro šou 6, 12. 20:30. Moterys meluoja geriau 12, 41. 21:00. TV3 vakaro
žinios 185. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57.
TV3 orai 185. 22:00. Karšta pupytė.
22:25. Vikinglotto 47.

Ketvirtadienis, lapkričio 21 d.

00:05. Skubi pagalba 1, 6. 01:05.
Rezidentas 2, 15. 01:55. Pasitikėjimas
1, 2. 03:00. Ekstrasensai tiria 6, 105.
04:30. Skubi pagalba (kart.) 1, 6. 05:15.
Atsargiai! Merginos (kart.) 2, 21. 05:40.
Atsargiai! Merginos (kart.) 2, 22. 06:10.
Televitrina 3. 06:25. Keršytojų komanda 1, 27. 06:55. Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą 1, 158. 07:25. Kempiniukas
Plačiakelnis 1, 67. 07:55. Gero vakaro
šou (kart.) 6, 12. 08:55. Meilės sūkuryje 3185. 10:00. Meilės simfonija 1, 102.
11:00. Meilės simfonija 1, 103. 12:00.
Atsargiai! Merginos 2, 23. 12:30. Atsargiai! Merginos 2, 24. 13:00. Pažadėtoji 7, 2234. 13:30. Pažadėtoji 7, 2235.
14:00. Pažadėtoji 7, 2236. 14:30. Pažadėtoji 7, 2237. 15:00. Simpsonai 29, 11.
15:30. Simpsonai 29, 12. 16:00. TV3 žinios 232. 16:25. TV3 orai 232. 16:30. TV
Pagalba 14, 58. 18:30. TV3 žinios 325.
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai
325. 19:30. Farai 13, 12. 20:30. Moterys meluoja geriau 12, 42. 21:00. TV3
vakaro žinios 186. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai 186. 22:00. Kietas riešutėlis 2.

Penktadienis, lapkričio 22 d.

00:25. Skubi pagalba 1, 7. 01:25.
Rezidentas 2, 16. 02:15. Pasitikėjimas
1, 3. 03:15. Ekstrasensai tiria 6, 106.
04:45. Kietuoliai 1, 20. 05:10. Atsargiai!
Merginos (kart.) 2, 23. 05:35. Atsargiai!
Merginos (kart.) 2, 24. 06:10. Televitri-

na 3. 06:25. Keršytojų komanda 1, 28.
06:55. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą
1, 159. 07:25. Kempiniukas Plačiakelnis
1, 68. 07:55. Farai (kart.) 13, 12. 08:55.
Legendinės legendos 1, 10. 10:00.
Meilės simfonija 1, 104. 11:00. Meilės
simfonija 1, 105. 12:00. Atsargiai! Merginos 2, 25. 12:30. Atsargiai! Merginos
2, 26. 13:00. Pažadėtoji 7, 2238. 13:30.
Pažadėtoji 7, 2239. 14:00. Pažadėtoji 7,
2240. 14:30. Pažadėtoji 7, 2241. 15:00.
Simpsonai 29, 13. 15:30. Simpsonai
29, 14. 16:00. TV3 žinios 233. 16:25.
TV3 orai 233. 16:30. TV Pagalba 14, 59.
18:30. TV3 žinios 326. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 326. 19:30. Madagaskaras 3. 21:15. Šelmis-1. Žvaigždžių
karų istorija.

Šeštadienis, lapkričio 23 d.

00:05. 1303 butas. 01:40. Kietas
riešutėlis 2 (kart.). 03:50. Karšta pupytė (kart.). 06:15. Televitrina 3. 06:30.
Ančiukų istorijos 1, 9. 07:00. Vėžliukai
nindzės 1, 14. 07:30. Aladinas 1, 140.
08:00. Ančiukų istorijos 1, 10. 08:30.
Virtuvės istorijos 10, 12. 09:00. Gardu Gardu 8, 12. 10:00. Būk sveikas! 2,
12. 10:30. Penkių žvaigždučių būstas
7, 12. 11:00. Misija: dirbame sau 3, 10.
11:30. Mano pinigai 1, 4. 12:00. Baltoji Iltis (White Fang, 1991, JAV). 14:05.
Kūdikis už 30 milijonų. 16:45. Ekstrasensai. Stipriausių mūšis 10. 18:30. TV3
žinios 327. 19:17. TV3 sportas 1. 19:22.
TV3 orai 327. 19:25. Eurojackpot 47.
19:30. Turtuolis vargšas 2, 12. 21:00.
Pjūklo ketera. 23:50. Amitivilio siaubas. Pabudimas.

Sekmadienis, lapkričio 24 d.

01:30. Universalus karys. Regeneracija (kart.). 03:10. Karaliaus vardu
2. Du pasauliai (kart.). 05:45. Televitrina 3. 06:00. Sveikatos medis 6, 11.
07:00. Vėžliukai nindzės 1, 15. 07:30.
Aladinas 1, 141. 08:00. Ančiukų istorijos 1, 11. 08:30. Svajonių ūkis 6, 10.
09:00. La Maistas 1, 12. 10:00. Pasaulis pagal moteris 8, 12. 11:00. Svajonių
sodai 10. 12:00. Arlo - kalbantis paršelis. 13:40. Princesė Ir Janekas. 15:15.
Kadetė Kelė. 17:30. Visi mes žmonės
3, 12. 18:30. TV3 žinios 328. 19:22. TV3
sportas 1. 19:27. TV3 orai 328. 19:30. X
Faktorius 7, 12. 22:30. Paskutinės dienos Marse.

LNK
Pirmadienis, lapkričio 18 d.

06:00 „Mano gyvenimo šviesa“
(1196). N-7. 06:30 „Mano gyvenimo
šviesa“ (1197). N-7. 07:00 „Mano gyvenimo šviesa“ (1198). N-7. 07:30 „Tomo
ir Džerio šou“ (3). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (73). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (74). N-7. 09:55
Gyvūnų pasaulis (kart.). N-7. 10:25 „Rozenheimo policija“ (17). N-7. 11:25 KK2
penktadienis. N-7. 13:00 „Paskolinta
meilė“ (86). 14:00 „Našlaitės“ (118). N-7.
15:00 „Svajoklė“ (118). 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“ (44). N-7. 21:30 Žinios.
22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:28 Telefoninė loterija 1634. 22:30 VAKARO
SEANSAS Viešpatavimas. N-14. 00:50
„Akloji zona“ (1). N-7. 01:45 Pakeleiviai (kart.). N-7.

Antradienis, lapkričio 19 d.

06:00 „Mano gyvenimo šviesa“
(1199). N-7. 06:30 „Mano gyvenimo
šviesa“ (1200). N-7. 07:00 „Mano gyvenimo šviesa“ (1201). N-7. 07:30 „Tomo
ir Džerio šou“ (4). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (75). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (76). N-7. 09:55
„Rimti reikalai 2“ (44) (kart.). N-7. 10:25
„Rozenheimo policija“ (18). N-7. 11:25
„Supermamos“ (4). N-7. 12:00 Nuo...
Iki... (kart.) 13:00 „Paskolinta meilė“
(87). 14:00 „Našlaitės“ (119). N-7. 15:00
„Svajoklė“ (119). 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“ (45). N-7. 21:30 Žinios. 22:20
Sportas. 22:27 Orai. 22:30 VAKARO
SEANSAS. PREMJERA Dugnas. N-14.
00:20 „Akloji zona“ (2). N-7. 01:20 Viešpatavimas (kart.). N-14.

Trečiadienis, lapkričio 20 d.

06:00 „Mano gyvenimo šviesa“ (1202). N-7. 06:30 „Mano gyvenimo šviesa“ (1203). N-7. 07:00 „Mano
gyvenimo šviesa“ (1204). N-7. 07:30
„Tomo ir Džerio šou“ (5). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (77). N-7.
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“
(78). N-7. 09:55 „Rimti reikalai 2“ (45)
(kart.). N-7. 10:25 „Rozenheimo policija“ (19). N-7. 11:25 „Supermamos“ (5).
N-7. 12:00 Bus visko (kart.). 13:00 „Paskolinta meilė“ (88). 14:00 „Našlaitės“
(120). N-7. 15:00 „Svajoklė“ (120). 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 Gaudyk laiką. N-7. 21:00 „Rimti reikalai 2“
(46). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas.
22:27 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS
Rydiko kronikos. Sugrįžimas. N-14.
00:55 „Akloji zona“ (3). N-7. 01:50 Dugnas (kart.). N-14.

Ketvirtadienis, lapkričio 21 d.

06:00 „Mano gyvenimo šviesa“
(1205). N-7. 06:30 „Mano gyvenimo
šviesa“ (1206). N-7. 07:00 „Mano gyvenimo šviesa“ (1207). N-7. 07:30 „Tomo
ir Džerio šou“ (6). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (79). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (80). N-7. 09:55
„Rimti reikalai 2“ (46) (kart.). N-7. 10:25
„Rozenheimo policija“ (20). N-7. 11:25
„Supermamos“ (6). N-7. 12:00 VIDO
VIDeO. N-7. 13:00 „Paskolinta meilė“
(89). 14:00 „Našlaitės“ (121). N-7. 15:00
„Svajoklė“ (121). 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“ (47). N-7. 21:30 Žinios.
22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Inferno. N-14. 00:55
„Akloji zona“ (4). N-7. 01:50 Rydiko kronikos. Sugrįžimas (kart.). N-14. 03:45
Alchemija IV. ŠMC. Naujausioji meno
istorija. 04:10 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, lapkričio 22 d.

06:00 „Mano gyvenimo šviesa“
(1208). N-7. 06:30 „Mano gyvenimo
šviesa“ (1209). N-7. 07:00 „Mano gyvenimo šviesa“ (1210). N-7. 07:30 „Tomo
ir Džerio šou“ (7). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (81). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (82). N-7. 09:55
„Rimti reikalai 2“ (47) (kart.). N-7. 10:25
„Rozenheimo policija“ (21). N-7. 11:25
„Supermamos“ (7). N-7. 12:00 Valanda
su Rūta (kart.). 13:00 „Paskolinta meilė“ (90). 14:00 „Našlaitės“ (122). N-7.
15:00 „Svajoklė“ (122). 16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:30 „Galiu rytoj“ (23).
N-7. 18:00 „Galiu rytoj“ (24). N-7. 18:30
Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30
KK2 penktadienis. N-7. 21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Slaptas keleivis. N-14. 23:10 Misija „Neįmanoma“.
N-7. 01:25 Superbombonešis. Naikinti viską. N-7. 03:25 Inferno (kart.). N-14.

Šeštadienis, lapkričio 23 d.

06:50 „Tomo ir Džerio šou“ (6)
(kart.). 07:15 „Zigis ir Ryklys“ (3). 07:40
„Šaunusis Skūbis-Dū“ (11). 08:05 „Ponas Bynas“ (16). 08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (13). 09:05 „Beprotiškos
melodijos“ (3). 09:30 KINO PUSRYČIAI
Slaptoji komanda. 11:30 PREMJERA
Akistata su laukine gamta. Kelionė su
drambliu. 13:20 Rašalo širdis. 15:25 Sutrikusi mafija. N-7. 17:25 Kelionių panorama. 17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7.
18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai.
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA Gandrų siuntų tarnyba. 21:15 Mano tobulas gangsteris. N-14. 23:10 Džo Purvinis. Gražuolis nevykėlis. N-14. 01:20
Slaptas keleivis (kart.). N-14.

Sekmadienis, lapkričio 24 d.

06:50 „Tomo ir Džerio šou“ (7)
(kart.). 07:15 „Zigis ir Ryklys“ (4). 07:40
„Šaunusis Skūbis-Dū“ (12). 08:05 „Ponas Bynas“ (17). 08:30 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“ (14). 09:00 Sveikatos namai.
N-7. 10:00 KINO PUSRYČIAI Lego Skūbis-Dū. Holivudo vaiduokliai. 11:35
Šaunioji beždžionė. 13:30 Paskutinė
mimzė. 15:25 Policijos akademija 5.
Užduotis Majamio pakrantėje. 17:20
Teleloto. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas.
19:27 Orai. 19:30 PREMJERA Lietuvos
balsas. Senjorai. 21:45 PREMJERA Bado žaidynės. Strazdas giesmininkas. 2
dalis. N-14. 00:25 PREMJERA Dimensijos. N-14. 02:15 Mano tobulas gangsteris (kart.). N-14.

BTV
Pirmadienis, lapkričio 18 d.

06:00 „CSI. Majamis“ (20) (kart.).
N-7. 06:55 „Mano virtuvė geriausia“
(43) (kart.). 08:25 „Stoties policija“
(16) (kart.). N-7. 09:25 „Paskutinis faras“ (19) (kart.). N-7. 10:20 „Daktaras
Richteris“ (12) (kart.). N-7. 11:30 „Nusikaltimų tyrėjai“ (1) (kart.). N-7. 12:35
„Visa menanti“ (7). N-7. 13:35 „Mano
virtuvė geriausia“ (44). 14:55 „Stoties
policija“ (17). N-7. 16:00 „Paskutinis faras“ (20). N-7. 17:00 Info diena. 17:30
„Daktaras Richteris“ (13). N-7. 18:35
„CSI. Majamis“ (21). N-7. 19:30 „Privatus detektyvas Magnumas“ (18). N-7.
20:30 Oplia! N-7. 21:00 2012. N-7. 00:10
Mirtinas ginklas 2 (kart.). N-14. 02:20
„Narkotikų prekeiviai“ (1) (kart.). N-14.
03:15 „Gyvi numirėliai“ (6) (kart.). N-14.
04:10 „Visa menanti“ (7) (kart.). N-7.

Antradienis, lapkričio 19 d.

06:05 „CSI. Majamis“ (21) (kart.).
N-7. 07:00 „Mano virtuvė geriausia“
(44) (kart.). 08:20 „Stoties policija“

(17) (kart.). N-7. 09:20 „Paskutinis faras“ (20) (kart.). N-7. 10:15 „Daktaras
Richteris“ (13) (kart.). N-7. 11:25 „Privatus detektyvas Magnumas“ (18)
(kart.). N-7. 12:25 „Visa menanti“ (8).
N-7. 13:25 „Mano virtuvė geriausia“
(45). 14:55 „Stoties policija“ (18). N-7.
16:00 „Paskutinis faras“ (21). N-7. 17:00
Info diena. 17:30 „Daktaras Richteris“
(14). N-7. 18:35 „CSI. Majamis“ (22). N-7.
19:30 „Privatus detektyvas Magnumas“ (19). N-7. 20:30 Oplia! N-7. 21:00
Prezidento sprendimas. N-7. 23:45
2012 (kart.). N-7. 02:35 „Visa menanti“
(8) (kart.). N-7.

Trečiadienis, lapkričio 20 d.

06:00 „CSI. Majamis“ (22) (kart.).
N-7. 06:55 „Mano virtuvė geriausia“
(45) (kart.). 08:20 „Stoties policija“
(18) (kart.). N-7. 09:20 „Paskutinis faras“ (21) (kart.). N-7. 10:15 „Daktaras
Richteris“ (14) (kart.). N-7. 11:25 „Privatus detektyvas Magnumas“ (19)
(kart.). N-7. 12:25 „Visa menanti“ (9).
N-7. 13:25 „Mano virtuvė geriausia“
(46). 14:55 „Stoties policija“ (19). N-7.
16:00 „Paskutinis faras“ (22). N-7. 17:00
Info diena. 17:30 „Daktaras Richteris“
(15). N-7. 18:35 „CSI. Majamis“ (23). N-7.
19:30 „Privatus detektyvas Magnumas“ (20). N-7. 20:30 Oplia! N-7. 21:00
Panikos kambarys. N-14. 23:20 Prezidento sprendimas (kart.). N-7. 01:50
„Visa menanti“ (9) (kart.). N-7. 02:35
„Detektyvų istorijos“ (8). N-7.

Ketvirtadienis, lapkričio 21 d.

06:00 „CSI. Majamis“ (23) (kart.).
N-7. 06:55 „Mano virtuvė geriausia“
(46) (kart.). 08:20 „Stoties policija“ (19)
(kart.). N-7. 09:20 „Paskutinis faras“
(22) (kart.). N-7. 10:15 „Daktaras Richteris“ (15) (kart.). N-7. 11:25 „Privatus detektyvas Magnumas“ (20) (kart.). N-7.
12:25 „Visa menanti“ (10). N-7. 13:25
„Mano virtuvė geriausia“ (47). 14:55
„Stoties policija“ (20). N-7. 16:00 „Paskutinis faras“ (23). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Daktaras Richteris“ (16). N-7.
18:35 „CSI. Majamis“ (24). N-7. 19:30
„PREMJERA Jūrų pėstininkai“ (1). N-7.
20:30 Oplia! N-7. 21:00 Juodojo angelo skrydis. N-7. 23:15 Panikos kambarys (kart.). N-14. 01:25 „Visa menanti“
(10) (kart.). N-7. 02:10 „Detektyvų istorijos“ (1). N-7.

Penktadienis, lapkričio 22 d.

06:05 „CSI. Majamis“ (24) (kart.).
N-7. 07:00 „Mano virtuvė geriausia“
(47) (kart.). 08:30 „Stoties policija“
(20) (kart.). N-7. 09:30 „Paskutinis faras“ (23) (kart.). N-7. 10:25 „Daktaras
Richteris“ (16) (kart.). N-7. 11:35 „Jūrų
pėstininkai“ (1) (kart.). N-7. 12:35 „Mano virtuvė geriausia“ (48). 14:55 „Stoties policija“ (21). N-7. 16:00 „Paskutinis faras“ (24). N-7. 17:00 Info diena.
17:30 „Daktaras Richteris“ (17). N-7.
18:35 „CSI. Majamis“ (1). N-7. 19:30
„Amerikietiškos imtynės“ (45) (Wrestling - RAW). N-7. 20:30 „Amerikietiškos imtynės“ (45) (Wrestling - SmackDown). N-7. 21:30 Užtikrintas teisingumas. N-14. 23:35 Juodojo angelo
skrydis (kart.). N-7. 01:45 „Detektyvų
istorijos“ (2). N-7.

Šeštadienis, lapkričio 23 d.

06:30 Oplia! (kart.) N-7. 07:00
Oplia! (kart.) N-7. 07:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (46) (kart.).
N-7. 08:30 Oplia! (kart.) N-7. 09:00 Sveikatos kodas. 10:05 „Varom!“ (10). N-7.
10:35 „Varom!“ (11). N-7. 11:05 „Didieji gyvūnai. Paskutiniai milžinai“ (1).
12:15 „Ekstremalūs išbandymai“ (19).
N-7. 12:45 „Džeimio ir Džimio kulinarinės dvikovos“ (5). 13:50 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“
(6). N-7. 14:50 „Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas“ (47). N-7. 15:50 „Nusikaltimų tyrėjai“ (2). N-7. 17:00 Betsafe–LKL čempionatas. CBet - Pieno žvaigždės. 19:30 Muzikinė kaukė.
22:05 MANO HEROJUS Mirtinas ginklas 3. N-14. 00:30 AŠTRUS KINAS Galutinis tikslas 4. N-14.

Sekmadienis, lapkričio 24 d.

06:30 Galiūnai. Pasaulio taurė.
Kaunas (kart.). 07:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (47) (kart.).
N-7. 08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Galiūnai. Mačas Lietuva-Latvija. Skuodas. 10:05 „Varom!“ (12). N-7. 10:35
„Didieji gyvūnai. Paskutiniai milžinai“ (2). 11:40 „Lemtinga diena“ (1).
12:40 „Džeimio ir Džimio kulinarinės
dvikovos“ (6). 13:45 „Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“ (7). N-7.
14:45 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“ (48). N-7. 15:45 „Nusikaltimų tyrėjai“ (3). N-7. 17:00 Betsafe–
LKL čempionatas. Neptūnas - Rytas.
19:30 Žandaras iš San Tropezo. N-7.
21:40 „Narkotikų prekeiviai“ (2). N-14.
22:45 „Gyvi numirėliai“ (7). N-14. 23:45
Užtikrintas teisingumas (kart.). N-14.
01:40 Galutinis tikslas 4 (kart.). N-14.

Redakcija primena,
kad verta sekti TV stočių
skelbimus, nes programose
gali būti pakeitimų.
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Neįgalieji
pasaulyje
Daša gimė Jakutijoje, mieste šalia deimantų kasyklos,
pavadinimu Udačnyj (liet.
Sėkmingas). Merginai ne itin
pasisekė. Ji gimė su Dauno
sindromu. Daša buvo ugdoma namie, nes mama Oksana nesiryžo jos atiduoti į gydytojų rekomenduotą internatą už maždaug 600 km.

Svajonių darbas: krauti
butelius į šaldytuvus

Gera idėja – tik pusė darbo

„Coca-Cola“ – tai ne tik skanus gėrimas ir tradicinis Kalėdų karavanas. Ši kompanija jau
pusę amžiaus remia žmones, turinčius intelekto sutrikimų, finansuoja Specialiąją olimpiadą.
„Coca-Cola“ Krasnojarsko universiadoje išsikėlė užduotį parodyti, kad pasaulis turi būti atviras visiems, nepriklausomai nuo
gyvenamosios vietos, amžiaus ar
asmeninių ypatumų.
Be abejo, Oksana aplankė
„Coca-Colos“ atstovus, pasiteiravo apie neįgalių jaunuolių
įdarbinimo galimybes. Tokios
patirties ši įmonė neturėjo, tačiau mielai pakvietė neįgaliuo-

Daša didžiuojasi, ką ją priėmė padirbėti per universiadą.

sius dalyvauti konkurse dėl galimybės dirbti universiadoje.
Oksana jau norėjo eiti pro duris, bet stabtelėjo. Kito šanso gali
ir nebūti! Ji paaiškino, kad sveikieji tikrai nukonkuruos neįgaliuosius, bet pastaruosius į darbo vietas mielai palydėtų tėvai –
taip išsilygintų galimybės.
Nežinia, kas nulėmė, tačiau
garsioji kompanija pasiūlė proto
negalią turintiems jaunuoliams
atnešti medicinines pažymas ir
kitus dokumentus, reikalingus
įsidarbinant. Kol buvo ruošiami popieriai, Daša ir jos draugai dalyvavo „Coca-Colos“ organizuotuose mokymuose. Išmokti dirbti buvo lengviau nei
gauti popierius...

Gydytojai tikino pirmą
kartą sprendžiantys tokią
problemą

Jaunųjų krasnojarskiečių
sveikatos kortelėse, individualiuose reabilitacijos planuose išvardyti labai griežti apribojimai,
kurie neįgaliųjų įdarbinimą daro beveik neįmanomą. Kadangi anksčiau jokių realių šansų
dirbti nebuvo, tėvai net nežinojo, kas tuose popieriuose parašyta, nesidomėjo. Dašos draugo
Dimos (autizmo spektro sutrikimai, bet išsaugotas intelektas,
puikūs pažymiai atestate) dokumentuose parašyta rekomendacija: „Dėžučių klijavimas“.
„Daša išvis pripažinta nedarbinga, – sako Oksana. – Ji gal
neįstengtų perskaityti buto pirkimo sutarties, bet tikrai išplautų laiptinės grindis.“
Medikų komisijai teko įvertinti neįgaliųjų sveikatą. Po
bendros apžiūros jie gavo tei-

giamą įvertinimą. O ką daryti
psichologui? Nekyla ranka proto negalią turintiesiems rašyti –
sveikas. Bet ir uždrausti dirbti
negražu...
Sparčiai artėjo universiada.
„Coca-Cola“ atstovai aiškino
daugiau negalintys laukti, tad
finišą pasiekė tik keturi – Daša,
Saša, Dima ir Amraksas. Juos
suskirstė poromis, kiekvienai
porai skyrė lydintįjį.

Laimingos dienos

Daša kas rytą apsivilkdavo
firminę uniformą, ryškiai raudoną striukę, prisegdavo juostelę
su akreditacija ir kartu su mama
keliaudavo į ledo rūmus „Kristall Arena“. Oksana labai mėgo
stebėti, kaip Daša bendrauja su
kolegomis. Jai net ašaros ištrykšta pagalvojus: joms pavyko! Pasirašė kontraktą ir tapo „CocaColos“ komandos narėmis. Tegu tik kelioms savaitėms. Kaip
bus toliau – kas žino.
Universiada visuomet liks
širdyse. Toks kuklus darbelis –
statyti butelius į šaldytuvus, papildyti atsargas. Bet įmonė laikosi griežtų standartų. Buteliai turi būti sustatyti tam tikra
tvarka, lyg pagal liniuotę, etiketė
prie etiketės. Tokia užduotis negąsdino, nes Dašai ir jos draugams labai patinka kone matematiškai tikslus darbas.
Ir Dimos mama pastebėjo,
kad jų vaikai gal tik porą dienų
traukė žmonių žvilgsnius. Paskui visi apsiprato ir bendravo be
jokių problemų. Kas toliau? Oksana žada vėl aplankyti „Dekat
lono“ direktorių. Nieko tokio,
kad eksperimentas Maskvoje
jau pasibaigė ir nebuvo pratęstas.
Niekas nedraudžia jo pakartoti
Krasnojarske. Daša paraiškoje
jau galės pasigirti darbo didelėje kompanijoje patirtimi.
Pagal užsienio spaudą parengė
Brigita Balikienė

„Bičiulystę“ skaitykite
ir internete

www.biciulyste.lt
Krasnojarsko universiados akimirka.

Negalią turintys žmonės puikiai
atlieka jiems pavestus darbus
Portale www.pertvarka.lt rašoma apie naują paslaugą – įdarbinimą su pagalba.

Mama nepailsdama tiesė
dukrelei gyvenimo kelią

Dašai jau buvo 18-ka, kai
mama su dukra persikėlė gyventi į Krasnojarską. Į mokyklą buvo per vėlu, tačiau milijoniniame Sibiro mieste mama atrado
kitokių galimybių. Daša vaidino jaunojo žiūrovo teatre, lankė šokių, dainavimo pamokas.
Oksana kartu su kitais neįgalių
vaikų tėvais įsteigė organizaciją
„Saulė mūsų širdyse“. Rūpinosi
vaikų užimtumu, pramogomis,
ugdymu, nes Rusijoje įdarbinti
proto negalią turintį žmogų –
neįmanoma misija.
Kartą Oksana perskaitė internete apie prekybos centrą
„Dekatlonas“ (Maskva), kuriame eksperimento tvarka įdarbino du Dauno sindromą turinčius jaunuolius. Krasnojarske
irgi yra „Dekatlonas“! Oksana
aplankė jo direktorių, pasiteiravo jo nuomonės apie eksperimentą sostinėje. Direktorius
sutriko: „Įdomi idėja, bet mes
neseniai atsidarėme, gal kada
nors ateityje.“
Niekam nerūpėjo Daša, tik
mamai. O miestas jau ūžė –
ruošėsi 2019-ųjų žiemos universiadai. Vienas iš universia
dos partnerių ir tiekėjų buvo
„Coca-Cola“.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Psichikos sveikatos problemų turintys žmonės – mažiausiai dirbantys iš visų neįgaliųjų. Pavyzdžiui, beveik 95 proc. šizofrenijos diagnozę turinčių žmonių
nedirba. Tokią statistiką vardija įmonės „Inlinen“ įdarbinimo
tarpininkė Jurgita Gračiovienė.
Žmonėms, turintiems proto ir
(ar) psichikos negalią, J. Gračiovienė padeda surasti darbą ir jame išsilaikyti.
Įdarbinimo su pagalba paslauga pirmiausia teikiama žmonėms, kurie yra darbingo amžiaus, patys nori ir gali dirbti,
tačiau dėl savo negalios pobūdžio ar visuomenėje vyraujančios diskriminacijos negali rasti darbo pagal savo gebėjimus ir
rinkos galimybes. Tokie žmonės motyvuojami, jiems padedama parašyti ir išsiųsti gyvenimo
aprašymą, pasiruošti pokalbiui
su darbdaviu. Kartais klientai,
kreipdamiesi į įdarbinimo tarpininką, tikisi, kad norimas darbas
jiems iš karto bus pasiūlytas. Tačiau jiems paaiškinama, kad, norint sėkmingai įsidarbinti, reikia
sutelkti pastangas.
„Kiekvienas atvejis labai individualus, kiekvienas žmogus
labai skirtingas. Galima pasidžiaugti, kad jau įdarbintas žmogus, kuris buvo nedirbęs net 10

metų, nors ir bandė ieškotis darbo pats“, – pasakojo specialistė.
Anot jos, šis vyriškis nedirbo dėl
šeiminių aplinkybių – slaugė artimą žmogų namuose.
„Jis yra baigęs aukštojo
mokslo studijas, paskui susirgo psichikos liga. Dabar dirba
maketuotoju ir labai džiaugiasi,
nors kartais ir būna sunku“, –
pasakojo ji.
Dažniausiai darbdaviams
būna svarbi ne negalia, o rezultatas. „Projekto metu teko bendrauti su daugybe darbdavių, jie
nusiteikę tikrai geranoriškai“, –
pasakojo įdarbinimo tarpininkė.
Vienas projekto dalyvis puse
etato įsidarbino prekybos centre. Kai darbdaviai pamatė, kad
jis puikus darbuotojas, pasiūlė
jam dirbti didesniu darbo krūviu. „Šis dalyvis savo vadovės
vis klausinėjo, kada bus pirma
alga. Ji pasiteiravo, ką jis veiks,
ką pirks, kai gaus algą. Dalyvis
atsakė, jog svarbiausia, kad algos užtektų megztukui nusipirkti. Vadybininkė pasakė, kad ne
tik megztukui, bet ir batams, ir
kelnėms užteks ir dar liks. Gražiausia buvo, kai jis gavo algą ir
parašė vadovei žinutę, kad jei
visada tokią algą gaus, niekada
nebesirgs depresija“, – džiaugėsi
J. Gračiovienė.

A. Šimkuvienė: „Už viską esu
dėkinga likimui“
Interneto svetainėje www.budas.lt skelbiamas Gražinos Veršinskienės interviu su Mažeikių neįgaliųjų centro vadove Aud
rone Šimkuviene.
Moteris pasakoja, kad tapti socialine darbuotoja privertė gyvenimas, nes pati užaugino kurčią sūnų ir žino, ką reiškia, kai
šeimoje auga vaikas su negalia.
„Nors dabar sąlygos visai kitos, bet valdžios požiūris į šeimą,
kurioje gimsta vaikas su negalia,
mažai pasikeitė. Norėdama toms
šeimoms palengvinti kelią ir dalinuosi savo gyvenimiška patirtimi – dėl tų gyvenimiškų funkcijų ir tampi socialiniu darbuotoju“, – sako A. Šimkuvienė.
Ji pasakoja, kad jos 33-ejų sūnus visiškai integruotas – baigė mokslus, turi specialybę, yra
sukūręs šeimą, dirba didžiulėje įmonėje. Nepaisant to, kad jis
vienintelis kurčias, kuo puikiausiai bendrauja ir susikalba su kolegomis.
Pasak A. Šimkuvienės, kurtumas yra viena iš apgaulingiausių negalios formų. Kodėl? Tėvai ilgai gali slėpti vaiko negalią. Tai blogiausia. Kol mama ir
tėvas nesusitaiko su tuo, kad turi ypatingą vaiką, tol jie niekada
nepadės – visada gėdysis. Vaiko
atžvilgiu tai prarastas laikas, nes
mažylis neugdomas. Moteris pasakoja, kad jos vaikas buvo nuolat
mokomas – namie viskas buvo
nusagstyta lapeliais, pvz., ant stalo užrašas „stalas“, ant spintos –

„spinta“. Kurčiam vaikui sunkiausia išaiškinti žodžius, kurie
reiškia abstrakčias sąvokas, pvz.,
oras. Kai sūnus pradėjo mokytis,
šeimai teko išmokti gestų kalbą.
Pasak A. Šimkuvienės, šiuo
metu Neįgaliųjų centre paslaugas
gali gauti visi rajono neįgalieji.
Galima atsinešti skalbinių – juos
išskalbs, išdžiovins, pageidaujant
ir išlygins. Teikiamos kirpyklos
paslaugos. Padedama susitvarkyti dokumentus, neįgaliesiems
atstovaujama įvairiose įstaigose.
Yra gestų kalbos vertėjas. Kartais žmonės tiesiog ateina išsikalbėti. Centre yra treniruoklių salė,
dirba kineziterapeutė. „Pas mus
daug užimtumo – žmonės čia
dainuoja, šoka, groja, yra rankdarbių būrelis. Centre vykstantys
kompiuterių kursai neįgaliajam
žingsnelis po žingsnelio padeda
įsisavinti šiuolaikines technologijas. Viską net sunku išvardinti, –
sako Mažeikių neįgaliųjų centro
direktorė. – Svajojau ir dabar svajoju, kad Neįgaliųjų centras vienoje vietoje jungtų kuo daugiau
negalių. Mano giliu įsitikinimu,
integracija turėtų prasidėti nuo
mūsų, skirtingų negalių, integracijos tarpusavyje. Jeigu mes vienas kitą labiau pažinsime, vienas
kito nebijosime, galėsime vienas
kitam labiau padėti.“
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Prie kūrybos
šaltinio
Humoreska
Su vyru ruošiamės į kelionę. Metusi žvilgsnį, išvydau, kad
mano inžinierius į kelnių juosmenį veria diržą. Supykau:
– Kiek kartų sakiau, kad diržas sutrikdo vidaus organų kraujotaką, o tai turi neigiamą įtaką
širdžiai, galutinis rezultatas – infarktas. Vyrams gydytojai turėtų skirti petnešas, o ne generinius vaistus rekomenduoti, tada
ir statistika pagerėtų.
– Pamiršk savo profesiją.
– Negaliu. Medicina – mano
didžioji meilė.
– O aš maniau, kad tai aš –
tavo didžioji meilė.
Vyro ranka stabtelėjo, bet ir
vėl tęsė pradėtą darbą.
– Kuo tau neįtinka petnešos?
– Į teatrą su petnešom!? Kodėl tu neavi kroksų?
Supratusi, kad vyras iš lovos
išlipęs ne ta koja, mostelėjau ranka – na ir tesijuosia tą odinį žaltį. Išskubėjome.
Transporto priemonė, turėjus mus nugabenti į šiaurės Lietuvos sostinę (ten laukė nuostabus įvykis – spektaklis), nekėlė
susižavėjimo. „Pagal Jurgį ir kepurė“, – kolektyviai atsiduso visa senjorų grupė. Autobuso vidus buvo ne ką šaunesnis už išorę, o vairuotojas tiko į anūkus.
– Ponai pensininkai... ar kaip

Konkursas

8 psl.

Atsarginiai saugos diržai
ten jus vadina... a... senjorai, svarbiausia: atsisėdę užsisekite saugos
diržus, nes baudą mokėsite jūs.
Avarijos atveju nekelkite panikos,
o man neuždavinėkite klausimų,
nes šio autobuso vairuotojas susirgo, todėl pasamdė mane.
Čia mūsų vadovė senjorė
Marytė sušuko:
– O ar turite plaktuką?
– Plaktuką? – apstulbo jaunasis vairuotojas. – Ką veiksite
su plaktuku?
– Kuo išdaušime stiklą avarijos atveju?
– Aš turiu du plaktukus:
muštuvėlį mėsai mušti ir net nedidelį ledkirtį, – pasigyrė triskart našlys Vincas.
– Tada užteks, – nusprendė
vadovė ir paragino: – užsisekite
saugos diržus ir pirmyn.
Vairuotojas kad jau truktelėjo – mano saugos diržas taip ir liko saujoje. Kumštelėjau vyrą. Šis
mostelėjo ranka ir ėmė snausti.
Po valandos pusė senjorų pradėjo užkandžiauti, keletas žiūrėjo
pro langą, kiti miegojo, tik staiga Vincas sušuko:
– Pasiruoškite – tikrina, ar
visi prisisegę saugos diržus.
Miegą bei apatiją pakeitė šurmulys, o aš tirpau iš baimės lyg
cukrus karštame vandeny – kas
dabar bus? Nesugalvojusi nieko
geresnio, įbrukau vyrui į ranką
nutrūkusį diržą ir sušnabždėjau:
„Gelbėk.“ Mano inžinierius pra-

dėjo veikti: iš kelnių juosmens
išvėrė diržą ir juo prisegė mane.
Laukėme. Tikrintojai neskubėdami įlipo, pasisveikino ir pradėjo savo darbą. Vienas jų tikrino
labai sąžiningai. Priartėjo.
– Čia dabar kas? – paklausė pamatęs mane, prisegtą kelnių diržu.
– Tai mano žmona, – atsakė
inžinierius.
– Aš apie diržą, – patikslino.
– Tai mano diržas, o savąjį,
prašau, pasiimkit, – ištiesė kontrolieriui.
– Bet kaip gudriai sugalvojot,– nustebęs ištiesė ranką,
kluptelėjo ir neatsargiai palietė
mano koją aukščiau kelio.
– Nepriekabiaukit, kaip jūs
drįstat... – kiek per garsiai sušukau.
– Nepykit, ponia, aš netyčia, – ir nemandagiai įgėlė: – rudeninės rūtos nejaudina.
Jo replika įžeidė senjores.
Širšių lizdas sujudo. Man į pagalbą jau tiesėsi rankos: viena
laikė plaktuką, antra – muštuvėlį, trečia – ledkirtį. Paraudęs
kontrolierius, murmėdamas atsiprašymus, spruko iš autobuso.
Kelionė tęsėsi. Aš mąsčiau, kokie
geri kolegos senjorai ir kiek daug
gali diržas, kai jis atsiduria tinkamoje vietoje tinkamu laiku ir
svarbiausia – tikro vyro kelnėse.
Gražina ČEKAVIČIENĖ
Jonava

„Buvau į Lietuvą išėjęs..“

Vasaros ilgesys

Nepavėluokim

Baigės ilgos ir saulėtos dienos,
Šiandien verkia supykęs dangus,
O gražiai tebežydinčius žiedus
Plėšo jau šiaurės vėjas rūstus.

Jūs nevėluokit, noriu laiką
pristabdyti.
Atverti primirštas datas,
Įpinti prasmę naujiems žodžiams
Ir pasvajoti esamam laike.

Jau rugsėjis ir dienos trumpėja,
Lapai krinta pakąsti šalnos,
Tik pro debesį kartais išnirusi saulė
Šiltą spindulį dar dovanos.
Paukščiai išskrenda, – jiems
nebemielas
Toks rūstus ir šaltas dangus.
Į pietus jų keliai nusitiesia,
Bet pavasarį grįš vėl pas mus.
Tamsų vakarą tu dar ilgėsies
Šiltos saulės ir giedro dangaus,
Bet vasara grįš – jos sulauksi,
Tik jaunystės, deja, niekados.

Laiko ratas
Ruduo. Po kojomis – geltonų
lapų auksas,
O plikos šakos ilgis žalumos.
Išskrido paukščiai, gėlės tyliai
miršta,
Užklotos balta, ledine skara
šalnos.
O vakarai ilgi ir niūrūs, rytai
ūkanoti,
Dienom retai aplanko saulės
spindulys.
Gamta lėtai užmiega, tarsi
kūdikis sūpuotas
Ir liūdna širdyje, kol ji ir vėl nubus.
Bet mes nebarkim vėjo, kurs
lapus nudrasko
Nuo sodo obelies ir beržo pakelėj.
Nepykim ant šalnos, kad ji žiedus
nuskynė –
Taip būdavo ir bus taip visados.
Tie laiko ratai tyliai, greitai rieda,
Ruduo su žiemos rogėm iškeliaus,
Bus vėl pavasaris žieduotas,
čiulbės paukščiai
Ir saulė spindulius dalins visiems.
Tas laiko ratas tik negailestingas
žmogui –
Ateis gyvenimo ruduo ir jau
pavasariai negrįš.
Gyvenimas kaip ta šalna
nubalins plaukus,
O laiko rato nepasuksi atgalios.
Ramutė URBANAVIČIENĖ
Šakių r.

Janės Blėdienės nuotr., Varėna

„Bičiulystė“ – Jūsų žinių šaltinis!
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 atsinaujinusi. Išeisime 2 kartus
per mėnesį, bet pažadame, kad skelbsime dar
daugiau ir įdomesnės
informacijos.

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

Nelikite be savo
„Bičiulystės“!



Įpilkim į taures sidabro gijų –
Jos puošia mus visus.
Praėjo mūsų vasaros svajoklės,
Tačiau ir rudeninis laikas toks
brandus.
Atraskime veiduos primirštą
žvilgsnį,
Jaunystės juoką, sklidusį kadais,
Takelį siaurą atpažinkim –
Jis vedė mus gyvenimui plačiai.
Kokia graži ta mūs gimtinė,
Kurią savy nešiosim visada.
Iš rugio varpų ar iš mėnesienos,
Prisiminimų švelniai išausta.
O juk tai tik trapi akimirka
Ir žvilgsnis tas akimirkos akiraty
trapus.
Tik žodžiai, žodžiai biro greitai
Ir nepajutom – čia esam laikini.
Bejėgiai esame laike sugrįžt
jaunystės upėn,
Bet savo laiko neišbarstėm – ne,
Sudėjom jį tarsi gyvenimo aruodą,
Todėl turtingi esame dvasia.

Verpiu metus
Laiko ratelyje verpiu metus
Ir plonos gijos sukasi – netrūkinėja.
Jose sudėjau aš gyvenimo metus
Ir verpstė vis pilnėja ir pilnėja.
Ratelio girgždesy vaikystė juokias.
Sidabro aidesiu atsiliepia širdy.
Jau pamiršta troba tuščiais
langais rymoja,
Subirę tvoros ir seni varteliai
užkelti.
Vyniojas metai į gijas ploniausias,
Jaunystės šėlsmas pamirštas
seniai.
Gimta Šešupė savo vandenis
vis neša
Tolyn, kur nesimatėm taip ilgai.
Dainuoja verpstė – rankos sunkios.
Auksiniai metai keičias sidabru.
Susuksiu juos į brangią laiko giją
Ir neskaičiuoti savo metų negaliu.
Saulėtekiai ir saulės laidos
Lyg ašaros rasos kristalais
papuošti.
O mano metai vis dar saugo,
saugo
Aidu tą tylų, švelnų krebždesį širdy.
Laimutė ŠATIENĖ
Jonava

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

