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Į autobusiuką dabar bus galima patekti keltuvu.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis automobilių naudotojams linkėjo saugių kelionių.

Integracijos keliu

Vilniuje, „Peugeot“ servi-
so centre, socialinės apsau-
gos ir darbo ministras Li-
nas Kukuraitis dar 20-iai 
nevyriausybinių organizaci-
jų įteikė neįgaliesiems vežti 
pritaikytų autobusiukų do-
kumentus ir raktelius. Taip 
baigtas įgyvendinti valsty-
binis investicinis projektas, 
pagal kurį nupirkta ir pa-
gal panaudos sutartis nevy-
riausybinėms organizacijoms 
perduota 60 savivaldybėse 
transporto paslaugas neįga-
liesiems teiksiančių automo-
bilių. „Peugeot Boxer Com-
bi“ autobusiukus gavo ir 9 
neįgaliųjų draugijos.

Savarankiškai organizavus darbus 
būstus galima pritaikyti greičiau 

(nukelta į 5 psl.)

(nukelta į 3 psl.)

vičienė apgailestauja, kad pernai 
metų pabaigoje Vilniaus miesto 
savivaldybė grąžino 190 tūkst. 
eurų – tokios sumos nepanau-
dojo būsto pritaikymo programai 
įgyvendinti. A. Kandratavičienės 
manymu, dėl to nukenčia žmo-
nės. Juk pritaikytas jo būstas – 
būtina savarankiškumo sąlyga. 
Direktorė įsitikinusi, kad Vil-

niaus miesto savivaldybė ne vis-
ką padarė, kad panaudotų jiems 
skirtas būsto pritaikymui skirtas 
lėšas. Departamento duomeni-
mis, pernai sostinėje buvo pritai-
kyti 24 būstai, nors planuota 117.

Vilniaus miesto savivaldy-
bės Socialinių reikalų ir svei-
katos departamento specialistas 
Darius Laiconas neneigia, kad 

buvo problemų vykdant būs-
to pritaikymo darbus – įmonės 
nenoriai dalyvavo viešųjų pir-

kimų konkurse, o kai pagaliau 
buvo išrinktas laimėtojas, jis ne-
silaikė darbų atlikimo terminų.  

Aplinka visiems

Vilniaus miesto savivaldybė 
paskelbė, kad kviečia žmones 
būsto pritaikymą organizuo-
ti savarankiškai. Pasak savi-
valdybės atstovų, vis sunkiau 
rasti darbus norinčių atlikti 
rangovų, todėl būsto pritai-
kymo darbai užsitęsia. 

Neįgalieji sulaukė 
autobusiukų su keltuvais

„Mes autobusiukų laukėme 
ilgiausiai, užtat gavome geriau-
sius: devynviečiuose automo-
biliuose galėsime vežti tris ve-
žimėliuose sėdinčius žmones, o 
svarbiausia – nereikės jų įsiręžus 
stumti vidun, nes šiuose auto-
busiukuose įrengti keltuvai“, – 
džiugesio neslėpė Šiaulių rajono 
neįgaliųjų draugijos pirmininkė 
Elena Kačinskienė.

Šiaulių rajono neįgaliųjų 
draugijai – tai pirmasis autobu-
siukas. 10 metų būtiniausioms 
reikmėms draugija naudojosi 
automobiliu pagal panaudos su-
tartį. Jis nebuvo pritaikytas rate-
liuose sėdintiems žmonėms vež-
ti, be to, buvo galima padengti 
tik degalų sąskaitas, o visos ki-
tos su automobilio eksploatacija 
susijusios išlaidos tekdavo auto-
mobilio savininkui. 

E. Kačinskienė neslepia: ne-
mažam Šiaulių rajonui autobu-
siuko tikrai labai reikėjo. Vien 
draugija turi 7 padalinius, o 
transporto paslaugų reikia ir Ša-
kynos, ir Kurtuvėnų seniūnijose 
gyvenantiems organizacijai ne-
priklausantiems neįgaliesiems. 

Į daugelį atokių kaimų autobu-
sai važiuoja tik kartą ar du per 
savaitę, tad kelionės į gydymo 
įstaigas ar netgi Šiaulius – tik
ras iššūkis. „Dabar bus daug 
lengviau, – sako E. Kačinskie-
nė. – Žinoma, keliones stengsi-
mės planuoti iš anksto, derinti 
kelių žmonių poreikius.“ 

Šiaulių rajono meras Anta-
nas Bezaras, dar dalyvaudamas 
Tarptautinės neįgaliųjų dienos 
minėjime, pažadėjo autobusiuko 
išlaikymui skirti 15 tūkst. eurų. 
E. Kačinskienė džiaugiasi, kad šį 
pažadą rajono meras pakartojo ir 
kartu su kitais savivaldybės at-
stovais sutikęs į Šiaulius parvy-
kusį autobusiuką. Prie automo-
bilio išlaikymo prisidės ir patys 
neįgalieji. Nuspręsta, kad rajo-
no teritorijoje pavėžėjimo pa-
slaugos bus nemokamos, tačiau 
leidžiantis į tolesnes keliones už 
nuvažiuotą kilometrą reikės mo-
kėti po 20 centų.

Pirmaisiais pritaikytais au-
tobusiukais į savo savivaldybes 

grįžo ir Neringos miesto bei 
Skuodo rajono neįgaliųjų drau-
gijų pirmininkės Liucija Olšaus-
kienė ir Raminta Zabitienė. Or-
ganizacijų vadovės neabejoja, 
kad pradėtos teikti transporto 
paslaugos leis į veiklas įtraukti 
dar daugiau žmonių, palengvins 
jų gyvenimą. Jiezno žmonių su 
negalia sąjungos pirmininkė 
Augenija Stoškuvienė Neįgalių-

jų reikalų departamento (NRD) 
skirtą naują autobusiuką priė-
mė kaip įvertinimą už sėkmin-
gą 5erių metų veiklą, o kartu 
ir kaip įpareigojimą dar visapu-
siškiau padėti negalią turintiems 
žmonėms.

Autobusiukų reikia visoms 
savivaldybėms

Nauji „Peugeot Boxer Com-

bi“ autobusiukai šįkart skirti 
Birštono, Druskininkų, Elek-
trėnų, Neringos, Kauno ir Vil-
niaus miestų, Ignalinos, Jurbar-
ko, Kaišiadorių, Kauno, Klaipė-
dos, Molėtų, Prienų, Rokiškio, 
Skuodo, Šiaulių, Širvintų, Tra-
kų, Vilkaviškio ir Vilniaus ra-
jonų savivaldybėms. Iš 60 ša-
lies savivaldybių neįgaliesiems 
vežti pritaikytų autobusiukų at-
sisakė tik 4. 

Automobilių raktelius ne-
vyriausybinėms organizacijoms 
įteikęs socialinės apsaugos ir dar-
bo ministras L. Kukuraitis nea-
bejojo, kad neįgaliesiems pritai-
kytų autobusiukų reikia visoms 
savivaldybėms. Pasak ministro, 
draugijoms automobilis būtinas 
ne tik nuvykti į užimtumo cent
rą, gydymo įstaigą ar bendruo-
menės narių susitikimus, bet ir 
surengti tolimesnę kelionę, ap-
lankyti įvairius Lietuvos kam-
pelius. L. Kukuraitis pasidžiaugė 
sėkmingu bendradarbiavimu su 
savivaldybėmis bei nevyriausy-
binėmis organizacijomis ir nea-
bejojo, kad būtent šiuo keliu rei-
kia ir toliau eiti. 

Autobusiukų dokumentus 
atsiėmę neįgaliųjų organizacijų 
vadovai labiausiai džiaugėsi ne-
formaliu jų pritaikymu. Dau-
gelio nuomone, būtent keltuvas 
padės žmonėms pasijusti sava-
rankiškesniems, drąsiau leistis į 
įvairias keliones. 

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento direktorės Astos Kand
ratavičienės teigimu, apie to-
kį pritaikymą galvota ir anks-
čiau, tačiau viską lėmė turimos 
lėšos. Kadangi šiuos autobusiu-
kus iš „Peugeot“ bendrovės pa-
vyko nupirkti pigiau, pridėjus 
dar šiek tiek, atsirado galimybė 
juose įrengti keltuvus. 

Savarankiškai pritaikyti 
būstą galima greičiau
Neįgaliųjų reikalų departa-

mento direktorė Asta Kandrata-
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Manau, ir nė kiek neabejoju, 
kad Odeta Šulciūtė – di-

džiausia sporto entuziastė Kaz-
lų Rūdoje, o Neįgaliųjų draugi-
joje ji pirmoji skuba padėti, pa-
gelbėti visuose darbuose ir rei-
kaluose. Odeta dalyvauja visose 
sporto varžybose, kurias organi-
zuoja Neįgaliųjų draugija, vyks-
ta ir į kitus miestus. Ji dalyvau-
ja ir Marijampolės sporto klubo 
„Siekis“ veikloje.

Su Kazlų Rūdos neįgaliai-
siais Odeta pernai dalyvavo 
sporto šventėje Tauragėje ir lai-
mėjo pirmąją vietą krepšinio 
baudų mėtymo rungtyje. Ma-
rijampolės „Sūduvos“ stadione 
vykusiose „Olimpinės mylios“ 
varžybose žaidė šaškėmis, mėtė 

baudas ir smiginį. Kauno spor-
to halėje vykusiose respubliki-
nėse žaidynėse baudų mėtymo 
rungtyje užėmė trečiąją vietą, 
o krepšinio varžybose 3x3 (da-
lyvavo Odeta, Irma Budrevi-
čiūtė ir Kazlų Rūdos neįgalių-
jų draugijos pirmininkė Ramu-
tė Sarapinavičienė) šiai trijulei 
nebuvo lygių – iškovota pirmoji 
vieta. Organizatoriai džiaugėsi, 
kad Kazlų Rūda niekam neuž-
leidžia pirmosios vietos. Rude-
nį Sporto centre vykusioje Ne-
įgaliųjų draugijos sporto šventė-
je O. Šulciūtei atiteko pirmosios 
vietos krepšinio baudų, žiedų, 
kamuoliuko mėtymo, smiginio 
rungtyse.

Atstovaudama Marijampo-

lės sporto klubui „Siekis“, Ode-
ta 2018 metais Kaune, „Girstu-
čio“ baseine, vykusiame Lietu-
vos plaukimo čempionate pelnė 
3 vietą plaukdama 50 metrų nu-
gara. Lietuvos lengvosios atleti-
kos čempionate Šiauliuose ieties 
metimo rungtyje laimėjo 2 vie-
tą, o Lietuvos biliardo čempio-
nate Klaipėdoje – 3 vietą. 

Ji mielai prisimena išvykas 
į varžybas užsienio valstybėse. 
2004 metais dalyvavo neįgaliųjų 
spartakiadoje Lenkijoje. Varžė-
si lengvosios atletikos rungtyse, 
žaidė krepšinį. 2006 metais da-
lyvavo Vokietijoje, 16 valstybių 
neįgaliųjų spartakiadoje ir lai-
mėjo 1 vietas 100 ir 200 metrų 
bėgimo rungtyse. 

Šiai sportiškai moteriai už-
daviau keletą klausimų.

Kada susidomėjote sportu? 
Trečioje klasėje, kai buvau 

9 metų. Tada dažnai žaisdavo-
me kvadratą. Po to susidomėjau 
lengvąja atletika, buvau sprinte-
rė: bėgau 100 ir 200 metrų, šo-
kau į tolį. Mano treneris buvo 
Valdas Kazlauskas. Kazlų Rū-
dos vidurinėje mokykloje (da-
bar Kazio Griniaus gimnazija) 
bėgant 100 m visada būdavau 
pirmoji, niekas manęs neaplenk-
davo. Žaidžiau krepšinį, trene-
ris buvo šviesaus atminimo mo-
kytojas A. Mocevičius. O žiemą 
slidinėjau – miesto parke anks-

čiau būdavo didelės žiemos spor-
to šventės.

Kokia sporto šaka labiau-
siai patinka?

Esu universali sportininkė, 
daugelis sporto šakų patinka, 
tačiau mielai žaidžiu badminto-
ną, biliardą ir tenisą, šaškėmis... 
Kai studijavau Alytuje, lankiau 
dziudo treniruotes, teko ir var-
žybose dalyvauti.

Kokie dar pomėgių turite?
Labai mėgstu muziką – klau-

sausi ir populiariųjų melodijų, 
ir klasikinių kūrinių, dalyvauju 
neįgaliųjų ansamblyje „Sidabri-
nė gija“, dainuoju. Kai mokiausi 
mokykloje, šokau kultūros namų 

tautinių šokių kolektyve. Patin-
ka kulinarija, laisvalaikiu mėgstu 
gaminti, labiausiai patinka tradi-
ciniai lietuviški patiekalai. Jau 3 
metai savanoriauju „Carito“ val-
gykloje. Gaminame maistą, mai-
tiname, seneliams pietus neša į 
namus. Į valgyklą ateina iki 50 
žmonių. Vasarą už savanoriavi-
mą mums padovanoja kelionę, 
pernai buvome Palangoje, aplan-
kėme muziejus, parodas.

Dėkoju už nuoširdų pasi-
dalijimą. Sportas, matyt, ne tik 
sveikatą stiprina, bet ir metus 
nubraukia: visi apsirinka, pa-
jaunindami jus net 10–15 metų.

Vitalija KaValiūNaitė

Odeta – šauniausia Kazlų Rūdos sportininkė

Odeta su tautiniais rūbais (pirma iš kairės) su „Sidabrinės gijos“ dainininkais.
Asmeninio Odetos Šulciūtės albumo nuotr.

Lietuvos badmintono čempionate Marijampolėje (2018 m.) Odeta Šulciūtė 
su Vytautu Krinicku laimėjo pirmą vietą.

Iki šių metų nustatant spe
cialiuosius poreikius buvo pil-
doma Barthel indekso lentelė. 
Pakeitus specialiųjų poreikių 
nustatymo tvarką, vietoj jos 
įvestas asmens veiklos ir gebėji-
mų dalyvauti įvertinimo klau-
simynas. Kas juo vertinama? 

Naujuoju klausimynu įverti-
nama asmens veikla ir gebėjimas 
dalyvauti, t. y. savarankiškumas. 
Šis klausimynas daug išsamesnis 
negu Barthel indeksas. Pirmoji 
klausimyno dalis skirta bendrai 
informacijai apie asmenį, kuri 
reikalinga nustatant specialiuo-
sius poreikius, išsiaiškinti. Antrą-
ja dalimi siekiama išsiaiškinti, ko-
kių sunkumų asmuo dėl sveika-
tos sutrikimų turi savarankiškai 
vykdydamas tam tikrą veiklą, ar 
jam reikalinga kito asmens pagal-
ba, pagalbinės priemonės ir pan. 

Barthel indekso lentelėje 
buvo vertinama 10 žmogaus 
savarankiškumo, tiksliau – 
gebėjimo apsitarnauti aspek-
tų. Kokias sritis apima nau-
jasis klausimynas? 

Klausimynu įvertinamos 
penkios pagrindinės asmens 
veiklos – mobilumas (judėji-
mas), žinių taikymas, bendravi-
mas, savarankiškumas ir kasdie-
nė veikla. Vertinant mobilumą 
atsižvelgiama, kaip žmogus ga-
li atsisėsti, sėdėti, persėsti į kitą 
vietą, atsistoti, stovėti, eiti, nau-
dotis viešuoju ir privačiu trans-
portu, paimti ir perkelti daiktus, 
lipti laiptais; vertinant žinių tai-
kymą – kaip gebama susikaup-
ti, atsiminti, rašyti ir skaičiuoti, 
kaip orientuojamasi aplinkoje ir 
laike, kaip suprantama regimoji 
ir girdimoji informacija. Bendra-
vimo dalyje įvertinamas gebėji-
mas bendrauti su nepažįstamais 
ir artimais asmenimis, kalbėji-
mas ir kalbos suvokimas; sava-
rankiškumo dalyje – gebėjimai 
savarankiškai praustis ir maudy-
tis, apsirengti ir nusirengti, val-
gyti, naudotis tualetu, pasirūpin-
ti savo sveikata. Vertinant gebė-
jimus atlikti kasdienes veiklas, 
atsižvelgiama, kaip asmuo geba 
pasiruošti maistą ir atlikti namų 
ruošos darbus. Atkreipiu dėme-
sį, kad veiklos apribojimai, kitaip 
sakant, sumažėjęs savarankišku-
mas, turi kilti dėl sveikatos su-
trikimų, o ne dėl kokių nors ki-
tų priežasčių.  

Barthel indekso lentelę pil-
dė medikai. Kam patikėta klau-
simyno pildymo atsakomybė?

Asmens veiklos ir gebėji-

mo dalyvauti klausimyną pildo 
NDNT vertintojas. Jis žodžiu pa-
teikia asmeniui klausimus ir ties 
kiekviena veikla pagal asmens 
ar jo atstovo pateiktą informaci-
ją pažymi atsakymą ir jį įvertina 
balais. Tiesa, klausimyno pildy-
mas pradedamas tik tuomet, kai 
asmuo (ar asmens atstovas) pa-
rašu patvirtina, kad yra supažin-
dintas su vertinimo eiga ir klau-
simyno reikšmėmis. Užpildžius 
klausimyną, asmuo ir vertinto-
jas parašais patvirtina, kad atsa-
kymai pažymėti teisingai. Taigi 
vertintojas prisiima atsakomy-
bę, kad teisingai pažymėjo atsa-
kymus, o asmuo – kad juos pa-
teikė teisingus. 

Reikia paminėti, kad vaikų 
nuo 4 iki 18 m. asmens veiklos 
ir gebėjimų dalyvauti klausimy-
nai yra pritaikyti skirtingoms 
amžiaus grupėms, o vaikams 
iki 4 m. jis nepildomas, tokio 
amžiaus vaikų asmens veiklos 

ir gebėjimo dalyvauti koeficien
tas prilyginamas 1.

Kaip minėjau, klausimy-
no atsakymai įvertinami balais, 
vėliau jie prilyginami atitinka-
miems koeficientams.

Klausimynas labai svarbus 
vertinant specialiuosius porei-
kius, nes jie nustatomi bazinio 
funkcionavimo lygmens (kuris 
nustatomas pagal asmens svei-
katos būklę pagal pateiktus me-
dicininius dokumentus) balus 
padauginus iš minėtų asmens 
savarankiškumo koeficientų.

Anksčiau nustatant specia-
liuosius poreikius asmens svei-
katos būklė buvo vertinama 
atsižvelgiant į diagnozę, da-
bar – į  bazinį funkcionavimo 
lygmenį, kuris taip pat vertina-
mas balais. Tai daro patys me-
dikai ar taip pat NDNT dar-
buotojai?

Ši tvarka nesikeičia. Visą in-
formaciją apie žmogaus sveikatos 
būklę, kaip ir anksčiau, pateiks 
gydytojas siuntime į NDNT ir 
prie jo pridėtuose medicininiuo-
se dokumentuose. NDNT ver-
tintojas bazinį funkcionavimo 
lygmenį balais nustatys remda-
masis minėtuose dokumentuo-
se pateikta informacija. 

Taigi specialieji poreikiai 
nustatomi atsižvelgiant į ba-
zinį funkcionavimo lygį ir as-
mens savarankiškumo koefici-
entą. Kiek balų reikia surink-
ti, kad būtų nustatyti skirtingi 
specialieji poreikiai?

Kai bazinį funkcionavimo 
lygmenį padauginus iš asmens 
savarankiškumo koeficiento 
gaunama 

7, 8, 9, 10, 11, 12 arba 14 balų, 
nustatomas pirmojo lygio specia-
lusis nuolatinės slaugos poreikis; 

16, 18, 20 arba 21 balas – an-
trojo lygio specialusis nuolatinės 
slaugos poreikis; 

22, 24, 27, 28 arba 30 ba-
lų – pirmojo lygio specialusis 
nuolatinės priežiūros (pagalbos) 
poreikis; 

32, 33, 36 arba 40 balų – an-
trojo lygio specialusis nuolatinės 
priežiūros (pagalbos) poreikis. 
Jei gautas balų skaičius yra di-
desnis negu 40 balų, specialieji 
poreikiai nenustatomi. 

Per pirmąjį mėnesį dėl 
specia liųjų poreikių į NDNT 
kreipęsi neįgalieji gavo ir naują 
rekomendaciją, kurioje nurodo-
ma, kokios pagalbos (techninės 
pagalbos priemonių) jiems rei-
kėtų. Papasakokite plačiau apie 
šią naujovę. Į ką žmogus su šia 
rekomendacija turi kreiptis? 

Taip, pagal nuo šių metų sau-
sio 1 d. įsigaliojusią tvarką, pa-
tvirtintą socialinės apsaugos ir 
darbo ir sveikatos apsaugos mi-
nistrų, NDNT, atlikusi asmens 
veiklos ir gebėjimo vertinimą, 
asmeniui išduoda rekomendaci-
ją dėl pagalbos poreikio, kurio-
je nurodyta, kur – į savivaldybę 
ar Techninės pagalbos neįgalie-
siems centrą – asmuo gali kreip-
tis dėl jam reikiamų techninių 
pagalbos priemonių, būsto pri-
taikymo, socialinės reabilitacijos 
paslaugų ir kt. Tačiau atkreipia-
me dėmesį, kad šis dokumentas 
nėra privalomas, tai tik rekomen-
dacija, kokia pagalba asmeniui 
padidintų jo savarankiškumą.

Kalbėjosi aldona DEltUVaitė 

Tolerancijos link Specialieji poreikiai nustatomi individualiau
Specialieji poreikiai neįgalie-
siems šiemet nustatomi pagal 
naują tvarką. Esminis poky-
tis – nuo šiol nustatomi dvie-
jų lygių specialieji slaugos ir 
dviejų lygių priežiūros (pagal-
bos) poreikiai. Tikimasi, kad 
tai leis labiau diferencijuoti 
neįgaliųjų specialiuosius po-
reikius, bus galima juos nu-
statyti individualiau. Apie 
tai, kaip šis vertinimas atlie-
kamas, kalbamės su Neįga-
lumo ir darbingumo nusta-
tymo tarnybos (NDNT) prie 
Socia linės apsaugos ir darbo 
ministerijos direktoriaus pa-
vaduotoja, laikinai vykdančia 
direktoriaus funkcijas, Vy-
taute Polujanskiene.

Vytautė Polujanskienė.
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skaitytojo bei suteiks skaitymo 
džiaugsmą ir tiems, kurie netu-
ri fizinių galimybių atkeliauti iki 
bibliotekos.

Norintys pasinaudoti Kauno 
Vinco Kudirkos viešosios biblio
tekos knygų pristatymo į na-
mus paslauga, kviečiami kreip-
tis į Jaunimo, meno ir muzikos 
skyrių telefonu (8 37) 22 04 61 
arba el. paštu jaunimas@kau-
nas.mvb.lt.

„Bičiulystės“ inf. 

Negalintiems atvykti į biblioteką – knygos į namus
Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka pristato naują pa-
slaugą kauniečiams – skaitytojų su fizine negalia ir vyresnių 
nei 70 m. senjorų aptarnavimą namuose. Vienas svarbiausių 
biblio tekos veiklos principų – atvirumas ir prieinamumas vi-
siems. Tad, atsižvelgiant į tai, jog kai kurie kauniečiai neturi 
fizinių galimybių patys atvykti į biblioteką, knygos jiems bus 
pristatomos į namus.

tojai, vyresni nei 70 m. senjorai, 
turintys senatvės judėjimo prob
lemą, bei žmonės, turintys neį-
galumo pažymėjimą dėl fizinės 

negalios. Jiems skaitytojo pažy-
mėjimas išduodamas nemoka-
mai, o knygos skolinamos mė-
nesio laikotarpiui su galimybe šį 
terminą prasitęsti dar du kartus, 
jei leidinys nerezervuotas kito 
vartotojo. Bibliotekos darbuo-
tojai pas tokius skaitytojus už-
suks kartą per mėnesį. Knygas 
iš bibliotekos užsisakyti galima 
telefonu, internetu per bibliote-
kos elektroninį katalogą arba su 
artimųjų pagalba.

Pasak bibliotekos direktorės 
Nomedos Domeikienės, tiek pa-
gal tarptautines gaires, tiek pagal 
Kauno miesto kultūros strategiją 
ir pačios bibliotekos planavimo 
dokumentus, esminis viešosios 
bibliotekos principas yra tai, kad 
jos paslaugos turi būti vienodai 
prieinamos visoms gyventojų 
grupėms, taip pat ir žmonėms, 
turintiems fizinę negalią. Ti-
kimasi, kad nauja paslauga dar 
labiau priartins biblioteką prie 

Kauno Vinco Kudirkos vie-
šosios bibliotekos knygų prista-
tymo į namus paslauga pasinau-
doti gali laikinai neįgalūs varto-

Svarstyti, analizuoti įvairūs 
keltuvų variantai. Pasirinktas 
skandinaviškas modelis, kai kel-
tuvas įrengiamas ne automobi-
lio viduje, o jo išorėje. Taip su-
taupoma vietos, tad išėmus ga-
lines sėdynes, autobusiuke telpa 
trys neįgaliųjų vežimėliai. Juos 
patikimai pritvirtintus saugos 
diržais, neįgaliesiems nereikia 
persėsti, jie gali patogiai keliau-
ti savo rateliuose. 

Atsiimti autobusiuko – 
kartu su savivaldybių 

vadovais
A. Kandratavičienė pabrė-

žia, kad nepaisant to, kokiai rajo-
ne veikiančiai organizacijai savi-
valdybė patikėjo naują, modernų 
autobusiuką, transporto paslau-
gas ji turės teikti ne vien savo, bet 
ir kitų organizacijų nariams, šių 
paslaugų besikreipiantiems neį-
galiesiems. Be to, pasak A. Kan-
dratavičienės, rekomenduoda-
mos savo teritorijoje veikiančią 
organizaciją savivaldybės įsipar-
eigojo prisidėti prie transporto 
priemonės išlaikymo. Nemažai 
autobusiukų į Vilnių atsiimti at-
vykusių neįgaliųjų organizacijų 
vadovų džiaugėsi, kad savivaldy-
bės pasirūpino automobilių drau-
dimu, pažadėjo atlygį vairuoto-
jui, lėšų degalams. 

Kartu su Birštono neįgalių-
jų draugijos pirmininke Julija 
Senavaitiene atvykęs Birštono 
savivaldybės mero pavaduoto-
jas Vytas Kederys buvo atviras: 
„Mes labai džiaugiamės, kad tu-
rime tokią neįgaliųjų draugiją, 
kuri vienija daug žmonių, tei-
kia reikalingas paslaugas, ku-
rias atlieka jų darbuotojai. Sa-
vivaldybė prisideda prie pagal-
bos į namus bei kitų paslaugų, 
patalpų išlaikymo, remia kitas 
programas. Prisiimame ir visas 
autobusiuko išlaikymo išlaidas.“ 

J. Senavaitienė patvirtina – 
savivaldybė išlaikė ir prieš 11 
metų gautą automobilį, pasirašė 
ir visus naujo autobusiuko eks-
ploatacijos garantinius raštus. 
Sprendimas atsisakyti dažnai 
gedusio senojo ir teikti prašymą 
naujajam taip pat buvo priimtas 
abiem pusėms sutarus. 

Neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė pasidžiaugė, kad naujasis 
autobusiukas šildomas. O tai, 
pasak jos, labai svarbu, kai rei-
kia vežti dializuojamus žmones. 
„Po dializės procedūros juos pa-
imdavome iš šiltos lovos ir kai 
reikėdavo pasodinti į šaltą auto-
mobilį, žmonės tikrai gerai ne-

sijausdavo. Automobilyje nebu-
vo ir kondicionieriaus, dėl to va-
sarą neįgalieji kaisdavo. Senasis 
autobusiukas nebuvo pritaiky-
tas neįgaliesiems vežti“, – sako 
J. Senavaitienė. 

Be Prienų, į kuriuos tris die-
nas per savaitę vežami dializuo-
jami žmonės, autobusiuko marš-
rutas siekia ir Kaune, Vilniuje 
esančias gydymo įstaigas. Pa-
sak pirmininkės, tolesnių kelio-
nių grafikas surašytas jau visam 
vasario mėnesiui – žmonės re-
gistruojasi iš anksto. Transpor-
to paslaugos birštoniškiams mo-
kamos – pagal draugijos tarybos 
patvirtintus įkainius už kelionės 
kilometrą reikia mokėti 7 cen-
tus. „Kelionė į Kauną atsieina 7 
eurus, bet žmogų nuvežame nuo 
namų iki pat gydymo įstaigos 
durų, atgal parvežame. Patiems 
nereikia niekuo rūpintis“, – sa-
ko pirmininkė.  

Atsakingai neįgaliųjų porei-
kius vertina ir Kaišiadorių rajo-
no savivaldybė. Kartu su Kaišia-
dorių krašto neįgaliųjų sąjungos 
pirmininku Ramūnu Adomai-
čiu į „Peugeot“ centrą atvykęs 
rajono meras Vytenis Tomkus 
papasakojo ir apie savivaldybės 
pastangas spręsti neįgaliesiems 
kylančius rūpesčius dėl pėsčių-
jų tilto virš geležinkelio, ir apie 
baseine įrengtą keltuvą – dabar 
sveikatinimo paslaugomis gali 
naudotis ir judėjimo negalią tu-

rintys kaišiadoriškiai. Pasak me-
ro, savivaldybė gerai supranta ir 
transporto paslaugų poreikį, to-
dėl ir prisiėmė įsipareigojimą pa-
dėti išlaikyti neįgaliesiems pri-
taikytą autobusiuką. 

Neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkę Stanislavą Maslinskienę 
į sostinę atlydėjo ir Širvintų ra-
jono savivaldybės merė Živilė 
Pinskuvienė. Ji pasidžiaugė, kad 
buvo atsižvelgta į savivaldybės 
prašymą ir padėkojo ministrui 
L. Kukuraičiui už pagalbą, ski-
riamą vienai iš jautriausių socia
linių grupių.

Transporto paslaugų 
poreikis nemažėja

Nemažai naujų autobusiukų 
raktelius gavusių neįgaliųjų or-
ganizacijų vadovų jau turi trans-
porto paslaugų teikimo patirties. 
Elektrėnų neįgaliųjų draugijai 
„Peugeot Boxer Combi“ autobu-
siukas – trečias, Birštono, Kauno 
miestų, Širvintų, Rokiškio, Igna-
linos rajonų neįgaliųjų draugi-
joms – antras. Tai akivaizdus įro-
dymas, kad transporto paslaugų 
poreikis savivaldybėse ne tik ne-
mažėja, bet netgi didėja.

Bene geriausiai tai iliustruo-
ja Ignalinos rajono neįgalių-
jų draugijos pavyzdys. Pirmą-
jį autobusiuką ji gavo 2008ųjų 
sausį. Po 11 metų rajono savi-
valdybė prisiėmė įsipareigojimą 
dar labiau išplėsti neįgaliųjų pa-

vėžėjimo galimybes ir prisidėti 
prie naujo automobilio išlaiky-
mo, pasiliekant ir senąjį. Neįga-
liųjų draugijos pirmininkė Re-
gina Slabadienė neslepia – ki-
lometrų jis nuvažiavęs nema-
žai, tačiau gerai prižiūrėtas dar 
tik rai gali tarnauti. „Rajone yra 
11 kaimiškų seniūnijų, kai ku-
rios labai nutolusios nuo rajono 
centro, o žmonės turi įvairiausių 
reikalų, – pasakoja R. Slabadie-
nė. – Žinoma, dažniausiai pri-
reikia medikų pagalbos, o mūsų 
gydymo įstaiga nėra stipri, todėl 
jeigu atvejis sudėtingesnis, tenka 
važiuoti arba į Uteną, arba į Vil-
nių, o kartais – ir Kauną. Būna, 
kad ir kiekvieną dieną vežam.“ 

Ignalinos rajono neįgaliųjų 
draugija į dializes žmonių ne-
vežioja, bet autobusiukas garaže 
nestovi. Neįgalieji nori dalyvau-
ti įvairiuose būreliuose, meni-
nėje, sportinėje veikloje. „Ben-

draujame su kitų rajonų neįga-
liųjų organizacijomis, vykstame 
į įvairias varžybas – žmonės no-
ri visur dalyvauti“, – pasakoja 
R. Slabadienė. 

Kauno miesto neįgaliųjų 
draugija savo pirmąjį autobu-
siuką gavo 2002aisiais. Pasak 
draugijos pirmininko Igno Ma-
čiuko, juo pavėžėjimo paslaugas 
teikė ir į gydymo įstaigas vyks-
tantiems neįgaliesiems, ir studi-
juojantiems jauniems žmonėms. 
Iki šiol šiuo autobusiuku vežė į 
dializių procedūras, rateliais ju-
dančius sportininkus – į treni-
ruotes, paimdavo žmones iš li-
goninės ir pan. Deja, automobi-
lis jau visiškai susidėvėjo ir tech-
ninės apžiūros nepraėjo. Nauja-
sis autobusiukas leis užtikrinti 
transporto paslaugų tęstinumą, 
pateisinti žmonių lūkesčius. 

aldona MiliEŠKiENė
Autorės nuotr.

Nauji autobusiukai su keltuvais pasiekė 20 šalies savivaldybių
(atkelta iš 1 psl.)

Ignalinos r. neįgaliųjų draugija nuo šiol turės du autobusiukus. Kauno m. neįgaliųjų draugija ir toliau tęs teikiamas pavėžėjimo paslaugas.

Birštono savivaldybė įsipareigojo 100 proc. išlaikyti autobusiuką.

Į Lietuvos kelius išriedėjo 20 neįgaliesiems pritaikytų autobusiukų.

Naujo keltuvo naudojimo instruktažas.
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Daktaras
Aiskauda

Prakaitas – prakaito liaukų iš-
skiriamas skystis, kuris susi-

deda iš 98 % vandens, 0,7–2 % 
sausųjų medžiagų, šlapalo, šlapi-
mo rūgšties, amoniako, hipūro, 
pieno ir riebalų rūgščių. Prakai-
tas yra sūroko skonio, nes jame 
yra 0,4 % natrio chlorido, spe-
cifinio nemalonaus kvapo, kurį 
suteikia jame esančios lakiosios 
rūgštys. Su prakaitu iš organiz-
mo pasišalina kai kurie medžia-
gų apykaitos produktai, vanduo, 
druskos ir šiluma, gali pasišalin-
ti kai kurie arseno, bromo, jodo 
preparatai ar vaistai.

Prakaitavimas (šį darbą atlie-
ka odoje esančios apie 2,5 mln. 
prakaito liaukų) padeda mūsų 
organizmui išvengti perkaitimo, 
prisideda prie druskų ir vandens 
apykaitos (pvz., geriant daug 
skysčių, prakaituojama daugiau) 
bei tam tikra dalimi palengvina 
inkstų darbą (su prakaitu iš or-
ganizmo pašalinama dalis šalin-
tinų medžiagų). Daugiau pra-
kaituoja tos kūno vietos, kurio-
se yra daugiau prakaito liaukų 
(pvz., kiek viename kaktos, pa-
žastų, padų odos kvadratiniame 
centimetre yra nuo 400 iki 500 
prakaito liaukų) arba pačios pra-
kaito liaukos yra didesnės (pvz., 
pažastyse ir kirkšnyse). Šios pra-
kaito liaukos vadinamos specifi-
nėmis, nes jų prakaitas turi kie-
kvienam žmogui savitą kvapą. 

Nepageidautiną kvapą 
sukelia bakterijos

Pats prakaitas neturi nema-
lonaus kvapo. Nepageidautiną 
kvapą sukelia odos paviršiuje 
esančios bakterijos (šitaip nu-
tinka vos per keletą prakaitavi-
mo minučių). Užtat abiejų lyčių 
asmenims patartina nuolatos ša-
linti plaukus pažastyse, nes jie 
sudaro palankią terpę daugintis 
bakterijoms. 

Ribotas gausus prakaitavi-
mas dažniausiai būna galvos 
plaukuotosios dalies, veido, kak-
tos, kaklo, delnų, padų, pažas-
tų, kirkšnių srityse. Vadinamo-
jo universalaus padidėjusio pra-
kaitavimo atvejais (dažniausiai 
pasitaiko sergant tuberkulioze, 
cuk riniu diabetu, neurastenija, 

Verta žinoti, kad visos pir-
minės sveikatos priežiūros įs-
taigos turi užtikrinti prie jų 
prisirašiusiems pacientams ne-
pertraukiamą (visą parą – tiek 
darbo, tiek šventinėmis dieno-
mis) šeimos gydytojo paslaugų 
teikimą. Tiesa, vienos įstaigos 
šias paslaugas nepertraukiamai 
teikia pačios (poliklinikoje bu-
di gydytojas), o kai kurios dėl 
šių paslaugų teikimo yra suda-
riusios sutartis su kitomis svei-
katos priežiūros įstaigomis. Kad 
sunegalavus nereikėtų gaišti lai-
ko ligoninės priimamajame, iš 
anksto vertėtų pasidomėti, kur 
teikiamos šeimos gydytojo pa-
slaugos įstaigos, prie kurios jie 
prisirašę, nedarbo metu (pvz., 
naktį ar savaitgalį). 

VlK ir „Bičiulystės“ inf. 

Bazedovo liga) prakaitavimas 
apima didelius odos plotus.

Prakaitavimas miegant
Gausus prakaitavimas, pa-

vyzdžiui, miego metu priski-
riamas universalaus padidėjusio 
prakaitavimo atvejams. Vyrams 
ši negalia pasitaiko dėl emoci-
nio nestabilumo, dažnų arteri-
nio kraujospūdžio svyravimų. 
Moterims gausus prakaitavimas 
miegant dažniausiai susijęs su 
organizmo hormoniniu persi-
tvarkymu nėštumo bei klimak-
so periodu. Beje, abiejų lyčių su-
augusių žmonių gausus prakai-
tavimas miegant gali būti su-
keltas ir kitų priežasčių (jas gali 
nustatyti tik gydytojas). Vaikų 
gausus prakaitavimas susijęs su 
augimo periodo pokyčiais. Be-
je, laikoma norma, kai gausiai 
prakaituoja (ne vien miego me-
tu) vaikai iki 12 mėnesių.

Gausaus prakaitavimo 
priežastys:

 būsenos ir ligos, susijusios 
su belatakėmis liaukomis (sino-
nimai: vidaus sekrecijos liau-
kos, endokrininės liaukos; tai – 
hipofizė, epifizė, skydliaukė, 
prieskydinės liaukos, užkrūčio 
liauka, antinksčiai, kasa, lyti-
nės liaukos), 
 psichoemocinės sferos ir 

nervų sistemos sutrikimai: įvai-
rios liguistos baimės, panikos 
atakų priepuoliai, insultas, Par-
kinsono liga ir kt.,
 infekcinės ligos: tuber-

kuliozė, bruceliozė, maliarija, 
AIDS, kirmėlinės ligos,
 širdies ir kraujagyslių li-

gos: išeminė širdies liga, arte-
rinio kraujospūdžio padidėji-
mas ir kt.,
 išsėtinė sklerozė,
 onkologinės ligos,
 inkstų ligos,
 paveldėjimas,
 alkoholizmas, apsinuodiji-

mas grybais, narkotinių medžia-
gų poveikis,
 silpnas imunitetas,
 antibiotikų vartojimas.
Pastaba: tyrimais nustatyta, 

kad gausus pažastų, plaštakų ir 
pėdų prakaitavimas taip pat su-
sijęs su stipriais stresais.

Gausus prakaitavimas – 
daugybė nemalonumų
Kai aplinkos temperatūra ne 

didesnė už kambario tempera-
tūrą, nieko nedirbantis suaugęs 
sveikas žmogus per parą išpra-
kaituoja puslitrį ar kiek daugiau 
prakaito, sportuodamas ar dirb-
damas sunkų darbą – 10–12 lit
rų. Beje, kai kada gausus prakai-
tavimas netgi skatinamas (pvz., 
sergant peršalimo ligomis). Ta-
čiau egzistuoja kur kas daugiau 
atvejų, kai gausus prakaitavi-
mas sukelia daugybę nemalo-
numų. Dėl per didelio prakaita-
vimo būna nemalonus kvapas, 
drabužiuose atsiranda prakaitui 
būdingų dėmių, parausta, niežti, 
peršti labiausiai prakaituojančias 
vietas, būna iššutimų (dažniau-
siai nukenčia pažastys, tarpvie-
tė, kirkšnių sritis, tarpupirščiai 
ir kai kitos kūno vietos), atsiran-
da nuotrynų, įtrūkų, susergama 
bakterinės ar grybelinės kilmės 
odos ligomis ar net hidradenitu.

Paaiškinimas: hidradenitas – 
prakaito liaukų uždegimas, kurį 
sukelia stafilokokai ir kiti mik
robai, patekę pro ištekamąjį pra-
kaito liaukos lataką, rečiau lim-
fagyslėmis; liga prasideda tem-
peratūros padidėjimu, galvos 
skausmu, kietų ir skausmin-
gų paslankių poodinių gum-
bų atsiradimu pažastų, kirkš-
nių, tarpvietės, sėdmenų ir ki-
tose srityse.

Patarimai
 Ne tik per vasaros karš-

čius, bet ir kitais metų laikais 
reiktų vengti sintetinių drabu-

žių, kojinių, puskojinių (kojines, 
puskojines būtina keisti kasdien) 
bei dirbtinės odos apavo; vasarą 
geriau avėti basutėmis. Gausiai 
prakaituojant geriausia dėvėti 
natūralaus pluošto (linas, med
vilnė), lengvus ir nevaržančius 
judesių drabužius.
 Būtina kelis kartus per 

dieną nusiprausti drungnu van-
deniu po dušu (beje, vengtinas 
šaltas vanduo, kuris skatina pra-
kaitavimą). Žinotina, jog dažnai 
ir ypač gausiai naudojant muilą, 
šampūną, išsausėja oda, atsiran-
da stiprus niežėjimas ir kitokie 
nepageidautini reiškiniai. 
 Prakaitavimas sumažės, 

jei vengsime riebaus, aštraus 
maisto, mažiau vartosime gė-
rimų, turinčių teobromino, ko-
feino (arbatos, kakavos, kavos, 
kolos ir šokolado) ir alkoholio. 
 Naudojantiems dezodo-

rantus žinotina, kad jie tik slo-
pina, maskuoja, naikina nema-
lonų kvapą, tačiau nesustabdo 
prakaito išsiskyrimo.

Dezodorantai su įvairiomis 
kvapiomis medžiagomis (jie ne-
naudotini nepridengtoms kūno 
vietoms, kurias gali veikti sau-
lės spinduliai) neturi dezinfe-
kuojančių savybių. Jie naudingi 
tuomet, kai prakaituojama ne-
žymiai ir prakaitas neturi nema-
lonaus kvapo (beje, prakaituo-
jantis žmogus dažniausiai pri-
pranta prie savo prakaito kvapo 
ir jo nebeužuodžia; užtat užuo-
džia kiti žmonės).

Talkas ir pudra su dezodo-
ruojančiu efektu (naudojami tik 
esant švariai ir sausai odai) tin-
ka tais atvejais, kai būtina su-
mažinti prakaitavimą. Rezul-
tatas – dingsta nemalonus kva-
pas, tačiau drabužiai prilimpa 
prie kūno.

Losjonai, turintys dezodo-
ruojančių savybių (jie pasižymi 
šaldymo efektu ir dezinfekuo-
jančiai veikia nemalonaus kvapo 
šaltinį), savo sudėtyje turi spi-
rito. Tokių losjonų naudojimas 
turi būti ribotas, nes jie sausina 
ir erzina odą. 
 Antiperspirantų, turin-

čių aliuminio ir cinko junginių 
(juose nėra dezinfekuojančių me-

džiagų) paskirtis – mažinti gausų 
prakaitavimą. Žinotina, kad šios 
priemonės nenaudotinos dažnai 
(pakanka vieno karto per die-
ną). Dirbant sunkų fizinį darbą 
ar sportuojant geriau naudoti de-
zodorantus (dėl antiperspirantų 
naudojimo gali atsirasti pabrinki-
mų ir prasidėti uždegimas). Beje, 
antiperspirantai tinka tik pažas-
tims, jie nenaudotini kaktai, nu-
garai, krūtinei, pėdoms. Taip pat 
antiperspirantai netiks susiruo-
šus eiti į pliažą (veikiant saulės 
spinduliams, nuo kai kurių an-
tiperspirantų gali atsirasti tam-
sių pigmentinių dėmių).

Populiariausi liaudies 
medicinos receptai

Šios priemonės siūlomos pa-
pildomam gydymui, jos negali 
pakeisti gydytojo paskirtų vais-
tų, procedūrų ir kitokių gydy-
mo būdų.
 Kai gausiai prakaituoja vei-

das, pažastys, pėdos, plaštakos ar 
net visas kūnas gali padėti juo-
zažolė (vaistinis izopas). Šaukš-
tas sausos (išdžiovintos) susmul-
kintos žolės užplikomas stikline 
verdančio vandens, indas užden-
giamas ir paliekamas šiltoje vie-
toje arba kuo nors šiltai užden-
giamas. Po dviejų valandų užpi-
las nukošiamas ir geriamas 3–4 
kartus per dieną po 1/3–1/2 stik
linės prieš valgį. Gydymo kur-
sas – 2–3 savaitės.
 Gausiai prakaituojančioms 

plaštakoms naudotini baltojo 
gluosnio džiovintos žievės mil-
teliai. Šaukštelis miltelių sube-
riamas į puslitrį kambario tem-
peratūros virinto vandens ir pa-
liekama 8 valandoms. Po to šis 
užpilas naudojamas keletą kartų 
per dieną plaštakų vietinėms vo-
nelėms (vienos procedūros tru-
kmė – 5–10 min.).
 Gausiai prakaituojančioms 

pėdoms galima naudoti sausos 
ąžuolo žievės miltelių užpilą. 
Šaukštelis miltelių užpilamas 
puslitriu kambario temperatū-
ros virinto vandens, palaikoma 
8 valandas, po to nukošiama ir 
daromos 5–10 min. trukmės 
vietinės vonelės kojoms.

Romualdas OGiNSKaS

Pasak Valstybinės ligonių 
kasos prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos (VLK) Paslaugų 
ekspertizės ir kontrolės skyriaus 
vyriausiosios specialistės Ok-
sanos Burokienės, pravartu ži-
noti, kad gydytojai į namus at-
vyksta, tačiau tik pas tam tikrus 
pacientus.

„Pirmiausia, dėl gydymo 
taktikos parinkimo, vaistų sky-
rimo, paciento lankymo na-

muose ir slaugos paslaugų tei-
kimo namuose sprendžia paci-
entą gydantis gydytojas. Paslau-
gos namuose turi būti teikia-
mos ligoniams, kuriems pakilo 
aukštesnė nei 38,50 C tempera-
tūra ir kurios neveikia tempera-
tūrą mažinantys vaistai ar ku-
riems karščiavimo metu atsira-
do naujų odos bėrimų. Taip pat 
šios paslaugos teikiamos nauja-
gimiams, sergantiems vaikams 
iki vienerių metų arba sunkų 
neįgalumą turintiems vaikams, 
asmenims, kuriems nustatytas 
iki 25 proc. darbingumo lygis 
arba specialus nuolatinės slaugos 
poreikis, gyventojams, kuriems 
ūmiai sutriko judėjimo funkci-
ja ir jie negali savarankiškai ju-
dėti“, – vardina O. Burokienė.

Pacientų lankymo namuose 

sąlygas ir reikalavimus nusta-
to asmens sveikatos priežiūros 
įstaiga. Tad pacientui (ar jo at-
stovui) reikia kreiptis į gydymo 
įstaigą, prie kurios jis yra pri-
sirašęs. 

Specialistė atkreipia dėmesį 
į tai, kad gripo epidemijos me-
tu pacientai namuose taip pat 
gali būti lankomi šeimos gydy-
tojų. „Gripo epidemijos metu 
pirminės ambulatorinės sveika-
tos priežiūros įstaigos turi savo 
darbą organizuoti taip, kad kuo 
daugiau karščiuojančių pacientų 
(ypač sergančių lėtinėmis ligo-
mis, neįgalių), negalinčių atvyk-
ti į gydymo įstaigą, būtų lanko-
mi namuose. Be to, esant gri-
po epidemijai, gydymo įstaigos 
privalo užtikrinti vaikų iki 10 
metų vizitavimą namuose tais 

atvejais, kai temperatūra aukš-
tesnė nei 38,5 laipsnio“, – sako 
O. Burokienė.

Pasak jos, pajutus į gripą pa-
našius simptomus (karščiavimą, 
kosulį, gerklės, galvos, sąnarių 
skausmus, drebulį, nuovargį, 
viduriavimo ir vėmimo požy-
mius), rekomenduojama nedelsti 
ir kreiptis į šeimos gydytoją. Gy-
dymo įstaigose gripo epidemijos 
metu turi būti sudarytos visos 
sąlygos, kad susirgę pacientai 
sulauktų kvalifikuotos pagalbos.

O. Burokienė teigia, kad 
esant tam tikroms indikacijoms, 
pavyzdžiui, labai aukštai tem-
peratūrai, pacientas pas šeimos 
gydytoją (arba budintį gydytoją) 
turi būti priimtas tą pačią die-
ną, o tuo atveju, jeigu paūmėjo 
lėtinė liga – per 7 darbo dienas.

Klausėte–atsakome Kada šeimos gydytoją galima išsikviesti į namus?
Ligonių kasų specialistai 
pastaruoju metu sulaukia vis 
daugiau gyventojų klausimų 
dėl šeimos gydytojo iškvieti-
mo į namus. Jie teiraujasi, ar 
šiais laikais šeimos gydytojai 
atvyksta į namus, jei atvyks-
ta – ką reikėtų žinoti, norint 
jį išsikviesti.

GausiamGausiam prakaitavimui – ne!
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Europos Komisija paskelbė 
28 valstybių narių apžvalgą. 

Ja siekiama skleisti gerąją patirtį, 
suteikiančią daugiau galimybių 
neįgaliems asmenims dalyvauti 
įvairiuose sporto šakose. Euro-
pos Sąjungoje (ES) yra apie 80 
mln. žmonių su negalia, tai su-
daro apie 15 proc. ES gyvento-
jų. Neįgalūs žmonės rečiau da-
lyvauja tarptautiniuose, pasaulio 
čempionatuose, varžybose negu 
sveikieji ir taip jie praranda dau-
gelį privalumų, kuriuos suteikia 
dalyvavimas sportinėje veikloje.

Šioje apžvalgoje pateikta in-
formacija apie neįgaliųjų dalyva-
vimą sporto veikloje – analizuo-
jamos psichologinės ir socialinės 
kliūtys, dėl kurių neįgaliems as-
menims gali būti sunkiau daly-
vauti sporte. Išskirti trys pagrin-
diniai dalyvavimo sportiniame 
gyvenime privalumai: sveikata, 
tobulėjimas ir dalyvavimas so-
cialiniame gyvenime.

ES yra pasirašiusi Jungtinių 
Tautų Neįgaliųjų teisių konven-
ciją, kurioje pabrėžiama Euro-
pos Komisijos ir valstybių na-

rių pareiga imtis tinkamų prie-
monių, kad sporto veikla būtų 
įtraukta į neįgaliųjų gyvenimą – 
visų pirma, kad neįgalieji galė-
tų lygiomis teisėmis dalyvau-
ti poilsio, laisvalaikio ir spor-
to veikloje.

Tokio pobūdžio apžvalgos 
yra labai svarbios kuriant aplin-
ką, kurioje kiekvienas – nepri-
klausomai nuo negalios – tu-
ri galimybę aktyviai dalyvau-
ti socialiniame, kultūriniame ir 
sportiniame gyvenime.

KKSD ir „Bičiulystės“ inf. 

Žmogaus gyvenimui erdvės 
begalybėje skirtas trumpas 

laikas ir iš niekur negausime li-
cencijos papildomam gyvenimui. 
Skirtingas žmonių buvimo šioje 
Žemėje imperatyvas: vieniems 
maga patirti didžiąją būtį, ki-
tiems terūpi būti. 

Atidžiau pasižiūrėkime į sa-
ve, pasitikrinkime savo žmogiš-
kumo prabą. 

Skubame... Amžinai skuba-
me pro žiemos grožį, pro paukš-
tį, pro žmogų. Laikmečio skers-
vėjai skverbiasi į mūsų gyveni-
mus. Gąsdina užplūdusi varto-
tojiškumo banga, perdėtas racio
nalumas, pragmatizmas. 

Dažnai nugali grubi jėga, ku-
riai nepažįstama nei minties gel-
mė, nei išminties šviesa, nei jaus-
mo kaitra. O koks didelis kar-
tais atstumas tarp gražių žodžių 
ir darbų!

Bet mes ištversime, kiek li-
kimo atseikėta. Džiaugdamiesi 
saule, sniegu, kaimynu, drau-
gu, šypsena, žodžiu, duona kas-
dienine...

Jeigu visada turime ką val-
gyti, kuo apsirengti, stogą virš 
galvos, esame turtingesni už 
75 proc. kitų žemėje gyvenan-
čių žmonių, kuriems nuolat to 
trūksta. Jeigu šypsaisi ir džiau-
giesi tuo, kas esi ir tuo, ką turi, 
jauskis labai išmintingas. 

Šiais laikais madinga dejuo-
ti. Bet mes įrodykime, kad bent 
dvasia galime būti stipresni už 
sveikuosius. 

Džiaukimės pragyventa die-
na, išmintingu žodžiu, krintan-
čiomis snaigėmis, retkarčiais pa-
sirodančia, tarsi pavasarį kvie-
čiančia, saulute. Skubėkime 
džiaugtis!

Janina OžaliNSKaitė 

Skubėkime džiaugtis

Europos Komisija parengė apžvalgą apie 
neįgaliųjų dalyvavimą sporto veikloje

Dėl to nepavyko būstų pritai-
kyti laiku. Pasak D. Laicono, 
žmonės nebuvo patenkinti, kad 
darbai užtruko. Šiemet taip pat 
nėra garantijos, kad pavyks ras-
ti gerą rangovą ir visi darbai bus 
atlikti tvarkingai ir laiku. Kai 
sulaukia būsto pritaikymo ko-
misijos apsilankymo, žmogus 
tikisi, kad tuoj prasidės darbai, 
tačiau praeina dar daug laiko, 
kol išsprendžiami visi „popieri-
niai“ reikalai. Todėl savivaldybė 
ragina vilniečius, kad jie patys, 
jei turi tokią galimybę, imtųsi 
organizuoti būsto pritaikymo 
darbus. Tai, pasak D. Laicono, 
būtų kur kas greičiau. 

Dar galima kreiptis 
dėl būsto pritaikymo 
Vis dėlto reikia turėti ome-

nyje, kad prieš pradedant dar-
bus reikės sulaukti savo eilės. 
Pirmiausia pas žmogų į namus 
atvykusi Būsto pritaikymo ko-
misija įvertins, ką reikia padary-
ti, parengs detalų darbų aprašą. 
Paskui bus pasirašoma sutartis 
su savivaldybe, kuri įsipareigos 
padengti būsto pritaikymo iš-
laidas. Tuomet asmuo jau ga-
lės ieškoti rangovų, kurie at-
liktų darbus, ir pradėti juos or-
ganizuoti.

D. Laiconas pabrėžia, kad 
finansuojami tik tiesiogiai su 
būsto pritaikymu susiję dar-
bai ar įranga griežtai pagal pa-
rengtą aprašą. Būsto pritaiky-
mą organizuojant pačiam žmo-
gui jam teks parengti ir tech-
ninę dokumentaciją, jei tokios 
reikės. D. Laiconas tikina, kad 
žmogus nepatirs finansinių iš-
laidų – pinigus už atliktus dar-
bus savivaldybė perves tiesiai 
juos atlikusiai įmonei. Pagal 
Būsto pritaikymo neįgaliesiems 
tvarkos aprašą tokios galimybės 
nenumatyta – tokia tvarka bus 
taikoma Vilniaus miesto savi-
valdybėje.

Pasak D. Laicono, jau šį mė-
nesį žadama apvažiuoti planuo-
jamus pritaikyti būstus, todėl 
dar galima pateikti prašymą. 
Šiais metais planuojama pritai-
kyti 79 būstus. Aplankius visus 
būstus ir įvertinus būsimas iš-
laidas, gali būti, kad jų bus pri-
taikyta ir daugiau. Prašymų yra 
gauta apie 160. 

Problema – nepavyksta 
baigti darbų laiku

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento Programų stebėsenos ir 
kontrolės skyriaus vyriausio-
ji specialistė Kristina Žebraus-
kienė taip pat apgailestauja, 
kad Vilniaus miesto savivaldy-
bė grąžino didžiulę sumą lėšų, 
kurios buvo skirtos būstui pri-
taikyti. K. Žebrauskienės teigi-
mu, savivaldybė dėjo tikrai daug 
pastangų, kad darbai būtų pra-
dėti laiku, tačiau patyrė didelių 
problemų dėl darbus atliksian-
čių rangovų trūkumo. Keletą 
kartų neįvyko viešieji pirkimai. 
Dėl to ir nepavyko įsisavinti lė-
šų. Paradoksas, bet rangovai 
kartais mieliau renkasi mokėti 
baudas negu laiku baigti darbą. 
Būsto pritaikymas neįgaliesiems 
yra specifinis darbas, ne visi jo 
nori imtis. 

Specialistės teigimu, panaši 
tendencija ir kituose didžiuo-
siuose miestuose – Kauno mies-
to savivaldybė taip pat nebaigė 
visų suplanuotų darbų. Klaipė-
doje konkurse dalyvavo vos vie-
nas rangovas. 

Tvarka, kad žmonės pa-
tys organizuoja būsto pritaiky-
mo darbus, nėra nauja, tačiau 
dar nedaug žmonių tam ryžta-
si (pernai būstą savarankiškai 
pritaikė 39 asmenys). Pagrindi-
nė priežastis – reikia turėti savo 
lėšų. Vilniaus miesto savivaldy-

bė padarė išimtį ir nereikalauja 
investuoti savo pinigų. K. Že-
brauskienė atkreipė dėmesį, kad 
sostinės savivaldybė būsto pri-
taikymo darbams skyrė nemažai 
savo lėšų (61 tūkst. eurų). 

Tvarka, kai žmonės būstų 
pritaikymą organizuoja patys, 
turi nemažai privalumų – jie ga-
li patys planuoti darbus, reika-
lauti kokybės. K. Žebrauskienė 
sako, kad yra atvejų, kai žmogus 
keletą metų laukia nedidelio pri-
taikymo – pavyzdžiui, prisukti 
ranktūrius. Tokiu atveju tikrai 
galima būtų nelaukti, o darbus 
organizuoti pačiam. 

A. Kandratavičienė primena, 
kad žmogus gali būstą pritaiky-
ti ir savo lėšomis dar neatėjus jo 
eilei. Tokiu atveju patirtos išlai-
dos jam bus kompensuojamos 
sulaukus savo eilės. Direktorės 
teigimu, yra parengtas ir laukia 
patvirtinimo naujas būsto pri-
taikymo tvarkos aprašas. Padi-
dinta vieno žmogaus būsto pri-
taikymui skiriama suma, numa-
tyta ir daugiau pakeitimų, kurie 
turėtų įsigalioti jau šiais metais. 

Būsto pritaikymas – 
ne remontas

Vilniaus miesto neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Jadvyga 
Rostovskaja, kuri 2018 metais 
buvo būsto pritaikymo komi-
sijos Vilniaus miesto savivaldy-
bėje narė, taip pat drąsina žmo-
nes bandyti patiems organizuoti 
būsto pritaikymą. Žinoma, se-
nukai, vienišos mamos su vai-
kais pačios to nepadarys, tačiau 
Vilniaus mieste jau yra ne vie-
nas atvejis, kai žmonės sava-
rankiškai pritaikė savo būstus. 
Tiesa, vienais metais kilo nepa-
sitenkinimas, kai žmogus no-
rėjo atlikti daugiau, negu buvo 
nurodyta sąmatoje, pasiremon-
tuoti namus. J. Rostovskajos tei-
gimu, reikia suprasti, kad būs-
to pritaikymas nėra remontas. 
Tačiau galbūt ne visi žino, kad 
iš Būsto pritaikymo neįgalie-
siems lėšų galima pirkti ir įvai-
rios įrangos – keltuvą į vonią, 
mobilų keltuvą, kuriuo žmogų 
galima atvežti iš kambario į vo-
nią ir pan. Tiesa, pasitaiko žmo-
nių, kurie nepatenkinti savo lo-
va. Deja, tai jau techninės pagal-
bos priemonė. 

aurelija BaBiNSKiENė 

Savarankiškai organizavus darbus 
būstus galima pritaikyti greičiau

(atkelta iš 1 psl.)

Neįgaliųjų reikalų departamento di-
rektorė Asta Kandratavičienė.

Priemokos bus išmokamos 
šioms grupėms, jei ligšiolinės 
gaunamos išmokos nesiekė 
238,45 eurų:

l Senatvės pensijos gavė-
jams (išskyrus išankstinės pen-
sijos gavėjus);

l  Netekto darbingumo pen-
sijos gavėjams (netekus 60 proc. 
ir daugiau darbingumo);

l  Senatvės pensijos amžiaus 
sulaukusiems netekto darbingu-
mo ar invalidumo pensijų gavė-
jams (netekus 4555 proc. dar-
bingumo).

Skaičiuojama, kad vidutiniš-
kai priemoka sieks apie 20 eu-
rų, tačiau individualiai gauna-
mas priemokos dydis skirsis – 
kuo didesnį pensijų socialinio 
draudimo stažą žmogus yra įgi-
jęs, tuo didesnė priemoka bus 
mokama.

Pavyzdžiui, du senatvės pen-
sijos gavėjai, gaunantys po 170 
eurų išmoką, gaus skirtingas 
priemokas: asmens, įgijusio 15 
metų stažą, priemoka sieks 32 
eurus, turinčio 20 metų stažą – 
43 eurus.

Priemokos iš valstybės biu-
džeto mažų pensijų gavėjams 

nuo 2019 m. mokamos pirmą 
kartą – taip siekiama padėti gy-
ventojams, kurie arba nesukau-
pė pakankamai ilgo stažo pen-
sijai gauti, arba savo darbingu 
laikotarpiu gavo itin mažas pa-
jamas.

„Kai kurie senjorai dėl gy-
venime susiklosčiusių įvairių 
aplinkybių gauna labai mažas 
pensijas, todėl Vyriausybė ir 
Seimas sutarė šiems žmonėms 
mokėti priemokas iš valstybės 
biudžeto. Turime pasirūpinti 
žmonėmis, kurie dirbdami gavo 
mažus atlyginimus arba neturė-
jo galimybės sukaupti ilgesnio 
stažo: tai gali būti vaikus augi-
nusi mama, darbingumą dėl li-
gos praradęs asmuo“, – sako so-
cialinės apsaugos ir darbo mi-
nistras Linas Kukuraitis.

Kaip apskaičiuoti priemo-
kos dydį?

Turint būtinąjį stažą: 
0,95 x 251 – visų mokamų 

pensijų suma = PRIEMOKA
Neturint būtinojo stažo: 
(0,95 x 251 – visų mokamų 

pensijų suma) x (įgytas stažas ÷ 
būtinasis stažas) = PRIEMOKA

„Sodros“ duomenimis, šios 
priemokos bus išmokėtos apie 
95 tūkst. žmonių.

Primenama, kad Lietuvoje 
vidutinis senatvės pensijos dy-
dis 2018 m. pabaigoje siekė 319 
eurų, o turint būtinąjį stažą – 
337 eurus. Nuo 2016 m. pabai-
gos vidutinė senatvės pensija iš-
augo 64 eurais, turint būtinąjį 
stažą – 71 euru.

Šiuo metu minimalus pen-
sijų socialinio draudimo stažas 
senatvės pensijai gauti siekia 15 
metų, būtinasis stažas pilnai se-
natvės pensijai – 31 metai.

SaDM ir „Bičiulystės“ inf.

Nuo vasario pradedamos  
mokėti priemokos mažiausių 

pensijų gavėjams

Aktualijos

Vasario mėnesį bus pradėtos 
mokėti priemokos iš valsty-
bės biudžeto tiems „Sodros“ 
pensijų gavėjams, kurių vi-
sų gaunamų išmokų suma 
nesiekia 238,45 eurų. Tokia 
priemoka jos gavėjus pasieks 
kartu su kitomis „Sodros“ 
mokamomis išmokomis kas 
mėnesį. Vasario mėnesį prie-
moka bus išmokėta už sausio 
mėnesį, kovą – už vasarį ir 
taip toliau.

„Bičiulystę“  
skaitykite ir 

internete
www.biciulyste.lt
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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, vasario 11 d. 
09:20 Senis. N-7. 186 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 4. N-7. 4/18 
s. 11:15 Aukštuomenės daktaras 1. 
N-7. 9 s. 12:00 Beatos virtuvė. (subti-
truota, kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Ponių rojus. N-7. 3 s. 17:30 
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Vartoto-
jų kontrolė. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema. 
21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jė-
ga“. 21:30 LRT forumas. 22:30 Dviračio 
žinios. 23:00 Premjera. Medičiai. Floren-
cijos valdovai 2. N-14. 2/1 s. 24:00 LRT 
radijo žinios. 00:10 Štutgarto krimina-
linė policija 4. N-7. 4/18 s. (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 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 
03:30 Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Vartotojų kontrolė. 
(kart.). 05:00 Ponių rojus. N-7. 3 s. (kart.).

Antradienis, vasario 12 d. 
09:20 Senis. N-7. 187 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 4. N-7. 4/19 s. 
11:15 Aukštuomenės daktaras 1. N-7. 
10 s. 12:00 Stilius. (kart.). 13:00 Klaus-
kite daktaro. 13:58 Loterija „Keno Lo-
to“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:30 Premjera. Ponių rojus. 
N-7. 4 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite dakta-
ro. 19:30 (Ne)emigrantai. (subtitruota). 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pano-
rama. 21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Nacio-
nalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrai-
ną“. 22:30 Dviračio žinios. 23:00 Prem-
jera. 12 beždžionių 2. N-14. 2/8 s. 23:45 
Klausimėlis.lt (kart.). 24:00 LRT radijo ži-
nios. 00:10 Štutgarto kriminalinė polici-
ja 4. N-7. 4/19 s. (kart.). 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:10 Istorijos detektyvai. (sub-
titruota, kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 Dviračio 
žinios. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 (Ne)emigrantai. (subtitruota, 
kart.). 05:00 Ponių rojus. N-7. 4 s. (kart.).

trečiadienis, vasario 13 d. 
09:20 Senis. N-7. 188 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 4. N-7. 4/20 
s. 11:15 Aukštuomenės daktaras 1. N-7. 
11 s. 12:00 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. (kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lie-
tuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 
Laba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. 
Ponių rojus. N-7. 5 s. 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite 
daktaro. 19:30 Gyvenimas. (subtitruo-
ta). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 21:00 Dienos tema. 21:20 Spor-
tas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Ma-
no mama gamina geriau! 22:30 Dvira-
čio žinios. 23:00 Premjera. Paskutinė 
karalystė 2. N-14. 2/5 s. 24:00 LRT radi-
jo žinios. 00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 4. N-7. 4/20 s. (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:05 Stilius. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 
Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT radi-
jo žinios. 04:05 Nacionalinė ekspedici-
ja „Dniepru per Ukrainą“. (kart.). 05:00 
Ponių rojus. N-7. 5 s. (kart.).

ketvirtadienis, vasario 14 d.
09:20 Senis. N-7. 189 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 4. N-7. 4/21 
s. 11:15 Aukštuomenės daktaras 2. N-7. 
2/1 s. 12:00 Gyvenimas. (subtitruota, 
kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Lo-
terija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Ponių 
rojus. N-7. 6 s. 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klaus-
kite daktaro. 19:30 Specialus tyrimas. 
(subtitruota). 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos te-
ma. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija 

„Jėga“. 21:30 Gimę tą pačią dieną. (sub-
titruota). 22:30 Dviračio žinios. 23:00 
Premjera. Babilonas Berlynas. N-14. 1 
s. 24:00 LRT radijo žinios. 00:10 Štut-
garto kriminalinė policija 4. N-7. 4/21 
s. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 
Vakaras su Edita. (jaunesnysis). (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 
03:30 Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Specialus tyrimas. 
(subtitruota, kart.). 05:00 Ponių rojus. 
N-7. 6 s. (kart.).

Penktadienis, vasario 15 d. 
09:20 Senis. N-7. 190 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 4. N-7. 4/22 
s. 11:15 Aukštuomenės daktaras 2. N-7. 
2/2 s. 12:00 Vasario 16 d. Lietuvos lais-
vės kovos sąjūdžio tarybos deklaracijos 
paskelbimo 70-mečio minėjimas. Tie-
sioginė transliacija iš Lietuvos partiza-
nų memorialo Minaičių kaime, Radviliš-
kio rajone (su vertimu į gestų k.). 12:30 
Karinės paslaptys. (kart.). 13:00 Vartoto-
jų kontrolė. (kart.). 13:58 Loterija „Keno 
Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietu-
va. 16:30 Premjera. Ponių rojus. N-7. 7 s. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į 
gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. 19:30 Beatos virtuvė.. (subtitruota). 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pano-
rama. 20:52 Sportas. Orai. 20:59 Loterija 
„Jėga“. 21:00 „Aš – dalis Tavęs“. Šventi-
nis koncertas. 23:10 Fantastiškas penk-
tadienis. Nesaugus prieglobstis. N-14. 
01:10 Štutgarto kriminalinė policija 4. 
N-7. 4/22 s. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:05 Gimę tą pačią dieną. (sub-
titruota, kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Na-
cionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 05:00 
Ponių rojus. N-7. 7 s. (kart.).

Šeštadienis, vasario 16 d. 
06:05 Nacionalinė ekspedicija 

„Dniepru per Ukrainą“. (kart.). 07:00 
Vendi. 08:30 Karinės paslaptys. 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 Valstybės atkūrimo diena. Trijų 
Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ce-
remonija Simono Daukanto aikštėje 
Vilniuje. Respublikos Prezidentės Da-
lios Grybauskaitės kalba. Tiesioginė 
transliacija (su vertimu į gestų k.). 12:30 
Lietuvos Nepriklausomybės diena. Šv. 
mišių tiesioginė transliacija iš Vilniaus 
arkikatedros. 13:40 Dainuoju Lietuvą. 
Patriotinės dainos. 14:00 Valstybės at-
kūrimo diena. Vasario 16-osios minėji-
mas prie Lietuvos nepriklausomybės 
signatarų namų Vilniuje. Tiesioginė 
transliacija (su vertimu į gestų k.). 14:30 
Dainuoju Lietuvą. 14:50 „Kidy Tour“ 
Karaliaus Mindaugo krepšinio taurė. 
Pusfinalis. 16:58 Loterija „Keno Loto“. 
17:00 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k.). 17:20 „Kidy Tour“ Karaliaus 
Mindaugo krepšinio taurė. Pusfinalis. 
19:30 Šventinis Vasario 16-osios rengi-
nys „MKČ kodas LT“. Dalyvauja Lietu-
vos nacionalinis simfoninis orkestras, 
Kauno valstybinis choras, solistai. 21:10 
Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 21:15 
Panorama. 21:27 Sportas. Orai. 21:30 
„Eurovizija 2019“. Nacionalinė atranka. 
II pusfinalis. 00:15 Naktis be karūnos. 
N-7. 01:50 Nesaugus prieglobstis. N-14. 
(kart.). 03:50 „Aš – dalis Tavęs“. Šventi-
nis koncertas. (kart.).

Sekmadienis, vasario 17 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (subtitruota, 

kart.). 07:00 Šventadienio mintys. 07:30 
Klausimėlis.lt. 08:00 Gyventi kaime ge-
ra. Veikime kartu. 08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 09:00 Brolių Grimų pa-
sakos. 4 s. Sniego močia. 10:00 Gustavo 
enciklopedija. (subtitruota). 10:30 Lie-
tuvos tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mū-
sų gyvūnai. 12:00 Pasaulio dokumenti-
ka. Tamsioji augalų pusė. 2 d. Apgaulė 
dėl išlikimo. (subtitruota). 12:55 Pasau-
lio dokumentika. Laukinė Šri Lankos 
gamta. 1 d. Ežerų kraštas. (subtitruota). 
13:50 „Kidy Tour“ Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurė. Rungtynės dėl 3 vie-
tos. 16:58 Loterija „Keno Loto“. 17:00 
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.). 17:30 „Kidy Tour“ Karaliaus Min-
daugo krepšinio taurė. Finalas. 20:25 
Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 21:00 
Keliai. Mašinos. Žmonės. 21:30 Prem-
jera. Laisvės kaina. Disidentai. N-7. 5 s. 
(su garsiniu vaizdavimu). 22:30 Premje-
ra. Neužmiršti. 2 d. 23:30 Premjera. He-
rojai. N-14. 01:00 Vasara Romoje. N-7. 
02:30 Pasaulio dokumentika. Tamsioji 
augalų pusė. 2 d. Apgaulė dėl išlikimo. 
(subtitruota, kart.). 03:25 Pasaulio do-
kumentika. Laukinė Šri Lankos gamta. 
1 d. Ežerų kraštas. (subtitruota, kart.). 
04:20 Neužmiršti. 2 d. (kart.). 05:15 Še-
šėlių frontas. Lietuvos žvalgyba 1918–
1940. (kart.).

Pirmadienis, vasario 11 d. 
01:30. Nemirtingieji (kart.). 03:25. 

Transporteris (kart.). 05:00. Svotai 5, 5. 
06:10. Televitrina 12. 06:25. Transfor-
meriai. Maskuotės meistrai (kart.) 4, 
411. 06:55. Simpsonai (kart.) 11, 1. 07:25. 
Simpsonai (kart.) 11, 2. 07:55. Svajonių 
sodai (kart.) 23. 08:55. Meilės sūkuryje 
141. 10:00. Meilės žiedai 105. 11:00. Mei-
lės žiedai 106. 12:00. Svotai 5, 6. 13:00. 
Pažadėtoji 6, 113. 13:30. Pažadėtoji 6, 
114. 14:00. Pažadėtoji 6, 115. 14:30. Pa-
žadėtoji 6, 116. 15:00. Simpsonai 11, 3. 
15:30. Simpsonai 11, 4. 16:00. TV3 žinios 
29. 16:25. TV3 orai 29. 16:30. TV Pagalba 
12, 46. 18:30. TV3 žinios 42. 19:25. TV3 
orai 42. 19:30. Namas 1, 3. 20:30. Prakeik-
ti 7, 3. 21:00. TV3 vakaro žinios 23. 21:55. 
TV3 orai 23. 22:00. Prezidento lėktuvas.

Antradienis, vasario 12 d. 
00:30. Kaulai 12, 12. 01:20. Apsu-

krios kambarinės 3, 302. 02:10. Ekstra-
sensai tiria 6, 103. 03:35. Kaulai (kart.) 
12, 12. 04:25. Iš Los Andželo į Vegasą 1, 
10. 04:50. Apsukrios kambarinės (kart.) 
3, 302. 06:10. Televitrina 12. 06:25. Trans-
formeriai. Maskuotės meistrai (kart.) 4, 
412. 06:55. Simpsonai (kart.) 11, 3. 07:25. 
Simpsonai (kart.) 11, 4. 07:55. Namas 
(kart.) 1, 3. 08:55. Meilės sūkuryje 142. 
10:00. Meilės žiedai 107. 11:00. Meilės 
žiedai 108. 12:00. Svotai 5, 7. 13:00. Pa-
žadėtoji 6, 117. 14:00. Pažadėtoji 6, 118. 
14:30. Pažadėtoji 6, 119. 15:00. Simpso-
nai 11, 5. 15:30. Simpsonai 11, 6. 16:00. 
TV3 žinios 30. 16:25. TV3 orai 30. 16:30. 
TV Pagalba 12, 47. 18:30. TV3 žinios 43. 
19:25. TV3 orai 43. 19:30. Prieš srovę 19, 
6. 20:30. Prakeikti 7, 4. 21:00. TV3 vakaro 
žinios 24. 21:55. TV3 orai 24. 22:00. Trys 
dienos nužudyti.

trečiadienis, vasario 13 d. 
00:15. Skubi pagalba 1, 1. 01:15. Iš 

Los Andželo į Vegasą 1, 11. 01:40. Apsu-
krios kambarinės 3, 303. 02:30. Ekstra-
sensai tiria 6, 104. 04:00. Skubi pagalba 
(kart.) 1, 1. 04:50. Iš Los Andželo į Vega-
są (kart.) 1, 11. 05:15. Apsukrios kam-
barinės (kart.) 3, 303. 06:10. Televitrina 
12. 06:25. Aladinas (kart.) 1, 136. 06:55. 
Simpsonai (kart.) 11, 5. 07:25. Simpso-
nai (kart.) 11, 6. 07:55. Prieš srovę (kart.) 
19, 6. 08:55. Meilės sūkuryje 143. 10:00. 
Meilės žiedai 109. 11:00. Meilės žiedai 
110. 12:00. Svotai 5, 8. 13:00. Pažadėtoji 
6, 120. 13:30. Pažadėtoji 6, 121. 14:00. Pa-
žadėtoji 6, 122. 14:30. Pažadėtoji 6, 123. 
15:00. Simpsonai 11, 7. 15:30. Simpsonai 
11, 8. 16:00. TV3 žinios 31. 16:25. TV3 orai 
31. 16:30. TV Pagalba 12, 48. 18:30. TV3 
žinios 44. 19:25. TV3 orai 44. 19:30. Ge-
ro vakaro šou 5, 22. 20:30. Prakeikti 7, 5. 
21:00. TV3 vakaro žinios 25. 21:55. TV3 
orai 25. 22:00. Teta Helena. 22:25. Vikin-
glotto 7. 22:30. Teta Helena.

ketvirtadienis, vasario 14 d. 
00:30. Skubi pagalba 1, 2. 01:25. Iš 

Los Andželo į Vegasą 1, 12. 01:50. Apsu-
krios kambarinės 3, 304. 02:40. Ekstra-
sensai tiria 6, 105. 04:05. Skubi pagalba 
(kart.) 1, 2. 04:55. Iš Los Andželo į Vegasą 
(kart.) 1, 12. 05:15. Apsukrios kambarinės 
(kart.) 3, 304. 06:10. Televitrina 12. 06:25. 
Aladinas (kart.) 1, 137. 06:55. Simpsonai 
(kart.) 11, 7. 07:25. Simpsonai (kart.) 11, 
8. 07:55. Gero vakaro šou (kart.) 5, 22. 
08:55. Meilės sūkuryje 144. 10:00. Mei-
lės žiedai 111. 11:00. Meilės žiedai 112. 
12:00. Svotai 5, 9. 13:00. Pažadėtoji 6, 
124. 13:30. Pažadėtoji 6, 125. 14:00. Pa-
žadėtoji 6, 126. 14:30. Pažadėtoji 6, 127. 
15:00. Simpsonai 11, 10. 15:30. Simpso-
nai 11, 11. 16:00. TV3 žinios 32. 16:25. TV3 
orai 32. 16:30. TV Pagalba 12, 49. 18:30. 
TV3 žinios 45. 19:25. TV3 orai 45. 19:30. 
Farai 12, 22. 20:30. Prakeikti 7, 6. 21:00. 
TV3 vakaro žinios 26. 21:55. TV3 orai 26. 
22:00. Kažkas skolinto.

Penktadienis, vasario 15 d. 
00:20. Skubi pagalba 1, 3. 01:15. Iš 

Los Andželo į Vegasą 1, 13. 01:40. Apsu-
krios kambarinės 3, 305. 02:30. Ekstra-
sensai tiria 6, 106. 04:00. Skubi pagalba 
(kart.) 1, 3. 04:50. Iš Los Andželo į Vega-
są (kart.) 1, 13. 05:15. Apsukrios kamba-
rinės (kart.) 3, 305. 06:10. Televitrina 12. 
06:25. Kempiniukas Plačiakelnis (kart.) 
10, 211. 06:55. Simpsonai (kart.) 11, 10. 
07:25. Simpsonai (kart.) 11, 11. 07:55. Fa-
rai (kart.) 12, 22. 08:55. Meilės sūkuryje 
145. 10:00. Meilės žiedai 113. 11:00. Mei-
lės žiedai 114. 12:00. Svotai 5, 10. 13:00. 
Pažadėtoji 6, 128. 13:30. Pažadėtoji 6, 
129. 14:00. Pažadėtoji 6, 130. 14:30. Pa-
žadėtoji 6, 131. 15:00. Simpsonai 11, 12. 
15:30. Simpsonai 11, 13. 16:00. TV3 ži-
nios 33. 16:25. TV3 orai 33. 16:30. TV Pa-
galba 12, 50. 18:30. TV3 žinios 46. 19:25. 
TV3 orai 46. 19:30. Atlantida. Prarastoji 
imperija. 21:20. Legenda apie Heraklį. 
23:10. Žmogus žmogui – vilkas.

Šeštadienis, vasario 16 d. 
01:05. Trys dienos nužudyti (kart.). 

03:05. Teta Helena (kart.). 05:10. Svo-
tai 5, 8. 06:15. Televitrina 10. 06:30. Či-
pas ir Deilas skuba į pagalbą (kart.) 1, 
145. 07:00. Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 4, 413. 07:30. Aladinas 1, 138. 

Pirmadienis, vasario 11 d. 
06:00 Dienos programa. 06:05 

„Mano gyvenimo šviesa“ (616). N-7. 
06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (617). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(618). N-7. 07:35 „Tomas ir Džeris“ (15). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(98). N-7. 09:05 „Monikai reikia mei-
lės“ (9). N-7. 09:40 „Namai, kur šir-
dis“ (50). N-7. 10:25 KK2 penktadienis 
(kart.). N-7. 12:00 „Mano likimas“ (17). 
N-7. 13:00 „Gyvenimo daina“ (172). 
N-7. 14:00 „Aukštakulnių kerštas“ (64). 
14:55 „Dvi širdys“ (1453). N-7. 15:25 „Dvi 
širdys“ (1454). N-7. 15:55 „Dvi širdys“ 
(1455). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 Nuo... Iki... 20:30 „Pa-
veldėtoja 2“ (17). N-7. 21:00 „Monikai 
reikia meilės“ (19). N-7. 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:27 Orai. 22:28 Te-
lefoninė loterija 1634. 22:30 VAKARO 
SEANSAS Operacija „Kardžuvė“. N14. 
00:30 „Juodasis sąrašas“ (15). N-7. 01:25 
2012 (kart.). N-7.

Antradienis, vasario 12 d. 
06:00 Dienos programa. 06:05 

„Mano gyvenimo šviesa“ (619). N-7. 
06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (620). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(621). N-7. 07:35 „Tomas ir Džeris“ (16). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(99). N-7. 09:05 „Monikai reikia mei-
lės“ (10). N-7. 09:40 „Namai, kur širdis“ 
(51). N-7. 10:25 KK2 (kart.). N-7. 10:55 
Nuo... Iki... (kart.) 11:25 „Paveldėtoja 
2“ (17) (kart.). N-7. 12:00 „Mano liki-
mas“ (18). N-7. 13:00 „Gyvenimo daina“ 
(173). N-7. 14:00 „Aukštakulnių kerštas“ 
(65). 14:55 „Dvi širdys“ (1456). N-7. 15:25 
„Dvi širdys“ (1457). N-7. 15:55 „Dvi šir-
dys“ (1458). N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 Nuo... Iki... 20:30 „Pavel-
dėtoja 2“ (18). N-7. 21:00 „Monikai rei-
kia meilės“ (20). N-7. 21:30 Žinios. 22:24 
Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO SE-
ANSAS Skundikas. N14. 00:45 „Juoda-
sis sąrašas“ (16). N-7. 01:40 Operacija 
„Kardžuvė“ (kart.). N14.

trečiadienis, vasario 13 d. 
06:00 Dienos programa. 06:05 

„Mano gyvenimo šviesa“ (622). N-7. 
06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (623). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(624). N-7. 07:35 „Tomas ir Džeris“ (17). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(100). N-7. 09:05 „Monikai reikia mei-
lės“ (11). N-7. 09:40 „Namai, kur širdis“ 
(52). N-7. 10:25 KK2 (kart.). N-7. 10:55 
Nuo... Iki... (kart.) 11:25 „Paveldėtoja 
2“ (18) (kart.). N-7. 12:00 „Mano liki-
mas“ (19). N-7. 13:00 „Gyvenimo daina“ 
(174). N-7. 14:00 „Aukštakulnių kerštas“ 
(66). 14:55 „Dvi širdys“ (1459). N-7. 15:25 
„Dvi širdys“ (1460). N-7. 15:55 „Dvi šir-
dys“ (1461). N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 Nuo... Iki... 20:30 „Pavel-
dėtoja 2“ (19). N-7. 21:00 „Monikai rei-
kia meilės“ (21). N-7. 21:30 Žinios. 22:24 
Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO SE-
ANSAS Žiemos spąstuose. N14. 00:20 
„Juodasis sąrašas“ (17). N-7. 01:15 Skun-
dikas (kart.). N14.

ketvirtadienis, vasario 14 d. 
06:00 Dienos programa. 06:05 

„Mano gyvenimo šviesa“ (625). N-7. 
06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (626). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(627). N-7. 07:35 „Tomas ir Džeris“ (18). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 

(101). N-7. 09:05 „Monikai reikia mei-
lės“ (12). N-7. 09:40 „Namai, kur širdis“ 
(1). 10:25 KK2 (kart.). N-7. 10:55 Nuo... 
Iki... (kart.) 11:25 „Paveldėtoja 2“ (19) 
(kart.). N-7. 12:00 „Mano likimas“ (20). 
N-7. 13:00 „Gyvenimo daina“ (175). 
N-7. 14:00 „Aukštakulnių kerštas“ (67). 
14:55 „Dvi širdys“ (1462). N-7. 15:25 
„Dvi širdys“ (1463). N-7. 15:55 „Dvi šir-
dys“ (1464). N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 Valanda su Rūta. 21:00 
„Monikai reikia meilės“ (22). N-7. 21:30 
Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS Troja. N14. 01:40 
Žiemos spąstuose (kart.). N14. 03:05 
Alchemija. VDU karta. 03:35 RETROS-
PEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ci-
klas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, vasario 15 d. 
06:00 Dienos programa. 06:05 

„Mano gyvenimo šviesa“ (628). N-7. 
06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (629). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(630). N-7. 07:35 „Tomas ir Džeris“ (19). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(102). N-7. 09:05 „Monikai reikia mei-
lės“ (13). N-7. 09:40 „Namai, kur širdis“ 
(2). 10:25 KK2 (kart.). N-7. 10:55 Valan-
da su Rūta (kart.). 12:00 „Mano likimas“ 
(21). N-7. 13:00 „Gyvenimo daina“ (176). 
N-7. 14:00 „Aukštakulnių kerštas“ (68). 
14:55 „Dvi širdys“ (1465). N-7. 15:25 
„Dvi širdys“ (1466). N-7. 15:55 „Dvi šir-
dys“ (1467). N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 Bus visko. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 
penktadienis. N-7. 21:00 SAVAITĖS HI-
TAS. PREMJERA Sumažinti žmonės. 
N14. 23:40 Smagus pasivažinėjimas. 
N14. 01:35 Penktadienis, 13-oji. N14.

Šeštadienis, vasario 16 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

„Tomas ir Džeris“ (18) (kart.). 06:50 
„Žvėrelių būrys“ (4). 07:15 „“Nicke-
lodeon“ valanda. Keista šeimynė-
lė“ (1). 07:40 „Neramūs ir triukšmin-
gi“ (23). 08:05 „Riterių princesė Nela“ 
(34). 08:30 „Tomo ir Džerio pasakos“ 
(9). 08:55 KINO PUSRYČIAI Sujudimas 
džiunglėse. 10:35 Megamaindas. 12:25 
Denis - grėsmė visuomenei. Nuoty-
kiai tęsiasi. 14:00 Čarlis ir šokolado fa-
brikas. 16:10 Tūkstančiai mylių iki ta-
vęs. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 Saldi laisvė. Šven-
tinė transliacija iš Vilniaus Katedros 
aikštės. 21:00 PREMJERA Septynios 
minutės po vidurnakčio. N-7. 23:10 
Norbitas. N14. 01:05 Sumažinti žmo-
nės (kart.). N14.

Sekmadienis, vasario 17 d. 
06:45 Dienos programa. 06:50 

„Tomas ir Džeris“ (19) (kart.). 07:15 
„“Nickelodeon“ valanda. Žvėrelių bū-
rys“ (5). 07:40 „Keista šeimynėlė“ (2). 
08:05 „Neramūs ir triukšmingi“ (24). 
08:30 „Riterių princesė Nela“ (35). 
08:55 „Ogis ir tarakonai“ (23). 09:05 KI-
NO PUSRYČIAI Nykštuko Tomo ir Co-
liukės nuotykiai. 10:25 Kung Fu Pan-
da. 12:10 Žmogus-voras 3. N-7. 14:55 
Gyvūnas. N-7. 16:40 Ne vienas kely-
je. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Lietuvos 
balsas. Vaikai. 21:45 PREMJERA Atvy-
kimas. N14. 00:05 Didžioji skola. N14. 
02:35 Septynios minutės po vidurnak-
čio (kart.). N-7.

Pirmadienis, vasario 11 d. 
07:15 „Vaikai šėlsta“ (15). 07:40 „Sto-

ties policija“ (18) (kart.). N-7. 08:40 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (3) (kart.). N-7. 09:40 
„Įteisintas faras“ (34) (kart.). N-7. 10:45 
„Gelbėtojai - 112“ (83) (kart.). N-7. 11:15 
„Ekstrasensų mūšis“ (5) (kart.). N-7. 13:40 
„Stoties policija“ (19). N-7. 14:40 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (4). N-7. 15:45 „Įtei-
sintas faras“ (35). N-7. 16:50 „Gelbėtojai 
- 112“ (85). N-7. 17:25 „Gelbėtojai - 112“ 
(86). N-7. 18:00 Info diena. 18:35 „Men-
talistas“ (9). N-7. 19:30 „Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (13). N-7. 
20:30 „Varom!“ (23). N-7. 21:00 Tamsos 
riteris. N-7. 00:00 Smurto istorija (kart.). 
N14. 01:50 „Antrininkas“ (7) (kart.). N14. 
02:40 „Kortų namelis“ (5) (kart.). N14.

Antradienis, vasario 12 d. 
07:15 „Vaikai šėlsta“ (16). 07:40 

„Stoties policija“ (19) (kart.). N-7. 08:40 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (4) (kart.). 
N-7. 09:40 „Įteisintas faras“ (35) (kart.). 
N-7. 10:45 „Gelbėtojai - 112“ (85) (kart.). 
N-7. 11:15 „Gelbėtojai - 112“ (86) (kart.). 
N-7. 11:45 „Mentalistas“ (9) (kart.). N-7. 
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“ (13) (kart.). N-7. 13:40 
„Stoties policija“ (20). N-7. 14:40 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (5). N-7. 15:45 „Įtei-
sintas faras“ (36). N-7. 16:50 „Gelbėtojai 
- 112“ (87). N-7. 17:25 „Gelbėtojai - 112“ 
(88). N-7. 18:00 Info diena. 18:35 „Men-
talistas“ (10). N-7. 19:30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (14). 
N-7. 20:30 „Varom!“ (24). N-7. 21:00 Nak-
ties sargyba. N14. 23:05 Tamsos riteris 
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08:00. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1, 
146. 08:30. Kempiniukas Plačiakelnis 10, 
212. 09:00. Virtuvės istorijos 9, 7. 09:30. 
Gardu Gardu 7, 8. 10:00. Svajonių ūkis 5, 
24. 10:30. Būk sveikas! 1, 3. 11:00. Jūrų di-
nozaurai 3D. 11:50. Eragonas. 13:55. Un-
dinė. 16:00. Vakaro pasakojimai. 18:00. 
Raudonas kilimas 5, 7. 18:30. TV3 žinios 
47. 19:22. TV3 orai 47. 19:25. Eurojackpot 
7. 19:30. Geriausi mūsų metai.Speciali 
vasario 16 – osios laida. 21:00.  Grąžinti 
nepriklausomybę. 22:25. Nepriklauso-
mybės diena.

Sekmadienis, vasario 17 d. 
01:20. Legenda apie Heraklį (kart.). 

02:55. Kažkas skolinto (kart.). 05:00. Svo-
tai 5, 9. 06:15. Televitrina 10. 06:30. Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą (kart.) 1, 146. 
07:00. Transformeriai. Maskuotės meis-
trai 4, 414. 07:30. Aladinas 1, 139. 08:00. 
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1, 147. 
08:30. Mamyčių klubas 21, 7. 09:00. Ku-
linarinis detektyvas 2, 7. 09:30. Penkių 
žvaigždučių būstas 6, 7. 10:00. Pasaulis 
pagal moteris 7, 7. 10:30. Svajonių sodai 
24. 11:30. Išsinuomokit vaiką!. 13:20. Šni-
pų vaikučiai. Laiko sergėtojas. 15:10. As-
teriksas ir Obeliksas: jos didenybės tar-
nyboj. 17:30. Visi mes žmonės 2, 3. 18:30. 
TV3 žinios 48. 19:25. TV3 orai 48. 19:30. 
Rytojaus žemė. 22:05. Transporteris 2. 
23:50. Nepriklausomybės diena (kart.).

Lrt
(kart.). N-7. 01:55 „Didžiojo sprogimo 
teorija“ (5). N-7. 02:15 „Didžiojo sprogi-
mo teorija“ (6). N-7.

trečiadienis, vasario 13 d. 
07:15 „Vaikai šėlsta“ (17). 07:40 

„Stoties policija“ (20) (kart.). N-7. 08:40 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (5) (kart.). 
N-7. 09:40 „Įteisintas faras“ (36) (kart.). 
N-7. 10:45 „Gelbėtojai - 112“ (87) (kart.). 
N-7. 11:15 „Gelbėtojai - 112“ (88) (kart.). 
N-7. 11:45 „Mentalistas“ (10) (kart.). N-7. 
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“ (14) (kart.). N-7. 13:40 
„Stoties policija“ (21). N-7. 14:40 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (6). N-7. 15:45 „Įtei-
sintas faras“ (37). N-7. 16:50 „Gelbėtojai 
- 112“ (89). N-7. 17:25 „Gelbėtojai - 112“ 
(90). N-7. 18:00 Info diena. 18:35 „Men-
talistas“ (11). N-7. 19:30 „Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (15). N-7. 
20:30 „Tautos tarnas“ (1). N-7. 21:30 Vora-
tinklis. N-7. 23:35 Nakties sargyba (kart.). 
N14. 01:25 „Didžiojo sprogimo teorija“ 
(7). N-7. 01:45 „Didžiojo sprogimo teo-
rija“ (8). N-7. 02:05 „Velniški Stivo Ostino 
išbandymai“ (13) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, vasario 14 d. 
07:15 „Vaikai šėlsta“ (18). 07:40 

„Stoties policija“ (21) (kart.). N-7. 08:40 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (6) (kart.). 
N-7. 09:40 „Įteisintas faras“ (37) (kart.). 
N-7. 10:45 „Gelbėtojai - 112“ (89) (kart.). 
N-7. 11:15 „Gelbėtojai - 112“ (90) (kart.). 
N-7. 11:45 „Mentalistas“ (11) (kart.). N-7. 
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“ (15) (kart.). N-7. 13:40 
„Stoties policija“ (22). N-7. 14:40 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (7). N-7. 15:45 „Įtei-
sintas faras“ (38). N-7. 16:50 „Gelbėtojai 
- 112“ (91). N-7. 17:25 „Gelbėtojai - 112“ 
(92). N-7. 18:00 Info diena. 18:35 „Men-
talistas“ (12). N-7. 19:30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (16). 
N-7. 20:30 „Tautos tarnas“ (2). N-7. 21:00 
Mirties apsuptyje. N14. 23:05 Voratinklis 
(kart.). N-7. 01:05 „Didžiojo sprogimo te-
orija“ (9). N-7. 01:25 „Didžiojo sprogimo 
teorija“ (10). N-7. 01:45 „Spec. būrys. Iš-
lieka stipriausi“ (1) (kart.). N-7.

Penktadienis, vasario 15 d. 
07:15 „Vaikai šėlsta“ (19). 07:40 

„Stoties policija“ (22) (kart.). N-7. 08:40 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (7) (kart.). 
N-7. 09:40 „Įteisintas faras“ (38) (kart.). 
N-7. 10:45 „Gelbėtojai - 112“ (91) (kart.). 
N-7. 11:15 „Gelbėtojai - 112“ (92) (kart.). 
N-7. 11:45 „Mentalistas“ (12) (kart.). N-7. 
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“ (16) (kart.). N-7. 13:40 
„Stoties policija“ (23). N-7. 14:40 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (8). N-7. 15:45 „Įtei-
sintas faras“ (39). N-7. 16:50 „Gelbėtojai 
- 112“ (93). N-7. 17:25 „Gelbėtojai - 112“ 
(94). N-7. 18:00 NKL čempionatas. Molė-
tų „Ežerūnas“ - Kauno „Žalgiris-2“. 20:00 
„Amerikietiškos imtynės“ (5) (Wrestling 
- RAW). N-7. 21:00 „Amerikietiškos imty-
nės“ (5) (Wrestling - SmackDown). N-7. 
22:00 Snaiperis 3. N14. 23:50 Mirties 
apsuptyje (kart.). N14. 01:40 „Didžiojo 
sprogimo teorija“ (11). N-7. 02:00 „Di-
džiojo sprogimo teorija“ (12). N-7.

Šeštadienis, vasario 16 d. 
06:15 „Varom!“ (23) (kart.). N-7. 

06:40 „Varom!“ (24) (kart.). N-7. 07:05 
„Vaikai šėlsta“ (17) (kart.). 07:30 „Vaikai 
šėlsta“ (18) (kart.). 08:00 „Vaikai šėlsta“ 
(19) (kart.). 08:29 „Top Shop“ televitrina. 
08:45 Sveikatos ABC televitrina. 09:00 
Baltijos galiūnų čempionatas. 2018 m. 
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“ (23). 
10:30 „PREMJERA Iš visų jėgų“ (1). N-7. 
11:05 „PREMJERA Būk ekstremalas“ (1). 
N-7. 11:40 „Spec. būrys. Išlieka stipriau-
si“ (2). N-7. 12:50 „Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal“ (8). 13:50 „Vanity Fair. 
Visiškai slaptai“ (10). N-7. 14:50 „Amžiaus 
nusikaltimai“ (7). N-7. 15:50 Ieškokit Gu-
dručio! N-7. 18:00 PREMJERA Nuosta-
bieji lūzeriai. Kita planeta. N-7. 19:30 Mu-
zikinė kaukė. Geriausieji. 22:00 Išminuo-
tojų būrys. N14. 00:40 Nuo sutemų iki 
aušros. N14. 02:30 „Didžiojo sprogimo 
teorija“ (9) (kart.). N-7. 02:50 „Didžiojo 
sprogimo teorija“ (10) (kart.). N-7. 03:10 
„Didžiojo sprogimo teorija“ (11) (kart.). 
N-7. 03:30 „Didžiojo sprogimo teorija“ 
(12) (kart.). N-7.

Sekmadienis, vasario 17 d. 
06:30 Baltijos galiūnų čempiona-

tas (kart.). 2018 m. 07:30 „Iš visų jėgų“ 
(1) (kart.). 08:00 „Būk ekstremalas“ (1). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Sveikatos 
kodas. 09:30 Sveikatos kodas televitri-
na. 10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“ (24). 
10:30 „Iš visų jėgų“ (2). N-7. 11:05 „Būk 
ekstremalas“ (2). N-7. 11:40 „Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi“ (3). N-7. 12:50 „PREM-
JERA Gordono, Džino ir Fredo kulinari-
nės kelionės“ (1). N-7. 13:50 „Ekstrasen-
sų mūšis“ (6). N-7. 16:30 „Vanity Fair. Vi-
siškai slaptai“ (11). N-7. 17:30 „Kas žudi-
kas?“ (13). N-7. 18:30 „Amžiaus nusikal-
timai“ (8). N-7. 19:30 Žandaras ir ateiviai. 
N-7. 21:30 „Antrininkas“ (8). N14. 22:35 
„Kortų namelis“ (6). N14. 23:40 Snaipe-
ris 3 (kart.). N14. 01:20 Nuo sutemų iki 
aušros (kart.). N14.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Panamos sostinėje vykusiame 
viename iš Pasaulio jaunimo 
dienų susitikimų, kurio ben-
dras dalyvių skaičius viršijo pu-
sę milijono, dalyvavęs popie-
žius Pranciškus pirmiausia iš-
klausė tris liudijimus. Pirmąjį 
pateikė jauna Erikos ir Rogelio 
šeima: vienam iš jų vaikų bu-
vo diagnozuotas Dauno sindro-
mas. Kitą liudijimą pateikė vai-
kinas Alfredas: paauglystėje nu-
tolo nuo tikėjimo, įniko į nar-
kotikus, beveik prarado šeimą. 
Šiandien stengiasi vėl stovėti ant 
savo kojų. Trečiąjį liudijimą pa-
teikė mergina iš Palestinos Nir-
meen: žodžiai „Dievas“ ir „ti-
kėjimas“ jai nedaug ką reiškė iki 
Pasaulio jaunimo dienų Kroku-
voje, po kurių prasidėjo naujas 
kelio etapas.

„Šis gyvenimas nėra išgel-
bėjimas (virtualioje) debesijo-
je, kurį galima parsisiųsti, nėra 
nauja „programėlė“ ar asmeni-
nio augimo technikų pastangų 
rezultatas. Viešpaties dovano-
jamas išgelbėjimas yra kvieti-
mas dalyvauti meilės istorijoje, 
kuri persipina su mūsų istorijo-
mis, kuri gimsta ir skleidžiasi  
ten, kur esame, kokie esame ir 

su kuo esame“, – sakė Šventasis 
Tėvas. Jauna mergaitė iš Nazare-
to nebuvo savo laikų „socialinių 
tinklų“ žvaigždė, nebuvo nuo-
monių formuotoja (influencer), 
tačiau, pati to nesiekdama, tapo 
moterimi, kuri labiausiai prisi-
dėjo formuojant istoriją. Toks 
yra krikščioniškas paradoksas: 
išganymo istorijos veikėjai yra 
ne šio pasaulio didieji, o mažie-
ji, kurie moka rizikuoti, įveik-
ti abejonę, pasitikėti ir pasakyti 
„taip“, „tebūnie pagal tavo žodį“.

„Taip“ pasakė jauna pora, 
kuriai gimė neįgali dukra. Jų 
nerimas yra suprantamas. Ta-
čiau jie turėjo drąsos patikėti, 
kad pasaulis nėra vien stiprie-
siems. Nes pasakyti „taip“ Vieš-
pačiui reiškia drąsą su meile ap-
kabinti gyvenimą tokį, koks jis 
yra, trapų, menką, neretai lydi-
mą prieštaringumo ir prasmės 
trūkumo. Tai reiškia būti sve-
tingam ne vien tam, kas tobu-
la ir gryna. Ar tas, kuris neįga-
lus ir trapus, nėra vertas meilės?

„Klausiu jūsų: ar neįgalus 
asmuo, trapus asmuo yra vertas 
meilės?“ – dar kartą paklausė 
popiežius.  „Taip“, – garsiai pa-
tvirtino tūkstančiai jaunuolių. 

Dar kartą atkreipė dėmesį 
į „mažuosius“ 

Vatikano naujienų portale www.vaticannews.va skelbiamoje po-
piežiaus Pranciškaus Panamoje vykstančiose jaunimo dieno-
se pasakytoje kalboje svarstoma apie tai, kaip priimti negalią. 

Pirmiausia įdarbinami 
paralyžiuotieji

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Įdomi naujiena aplėkė vi-
są pasaulį: Tokijuje atidary-
ta kavinė, kurios lankytojus 
aptarnauja robotai. Svar-
biausia, tuos robotus iš na-
mų kontroliuoja žmonės su 
sunkia negalia, kurie gyve-
na nebūtinai Tokijuje.

Tie japonai...
Taip, tokia kavinė tikrai veikė 

Japonijos sostinėje, bet laikinai – 
nuo lapkričio 26os iki gruodžio 
7os dienos. Norėta išbandyti ir 
įsitikinti, ar įstengs namuose gu-
lintys ar sėdintys neįgalieji val-
dyti robotus padavėjus.

Tokios idėjos negimsta tuš-
čiame lauke. Vienas sumanyto-
jų – Masatane Muto – serga iš-
sėtine skleroze, o idėją įgyven-
dinančios firmos Ory Lab direk-
torius Kentaro Yoshifuji jaunys-
tėje patyrė sunkių komplikacijų 
dėl išgyvento streso, buvo atsi-
skyręs nuo bendraamžių. Su-
brendęs ir atsistatęs, studijavo 
robotiką. Kentaro netgi svajoja 
sukurti sistemą, kurioje robo-
tai tarpininkaus sunkiai bendrą 
kalbą randantiems žmonėms.

Iš pirmo žvilgsnio tokios 
fantastinės idėjos labiau tik-
tų vaidybiniams filmams. Ta-
čiau štai robotai juda tiesiu taku 
tarp staliukų, stabteli prie naujų 
lankytojų, sveikinasi ir klauso-
si pageidavimų... Įjungta kame-
ra, mikrofonas. Viską girdi kaži 
kur lovoje gulintis paralyžiuotas 
žmogus, kuris akių mirktelėji-
mais monitoriuje pažymi gautą 
užsakymą. Viskas veikia. 

Išanalizuos ir nutars, ką 
reikėtų patobulinti

Kai eksperimento rezultatai 
bus išanalizuoti, firma Ory Lab 
prieš 2020ųjų olimpiadą atida-
rys Tokijuje nuolat veikiančią 
panašią kavinę. Kad ir kaip ne-
įtikėtinai tai skamba, bet robotai 
padeda įdarbinti neįgaliuosius.

Per eksperimentą buvo įdar-
binti 10 neįgaliųjų (daugiausia 
su išsėtinės sklerozės ir raumenų 
atrofijos diagnozėmis). Jie pasi-
keisdami paeiliui valdė robo-
tus. Per valandą kiekvienas už-
dirbo apie 9 eurus – tiek gauna 
bet kuris japonas, dirbantis ap-
tarnavimo sferoje.

Įdarbinti robotus tampa ma-
dinga visame pasaulyje. Štai ką 
tik ir Budapešte atsidarė kavi-
nė, kurioje padavėjai – robotai. 
Priartėję prie lankytojų jie lau-
kia, kol šie pažymės monitoriuje 
norimus gėrimus ir valgius. Bet 
turbūt tik japonai sugalvojo, kad 
ne pro šalį pasinaudoti proga ir 
įtraukti į procesą neįgaliuosius.

Apie prototipą
Eksperimente naudotą robotą 

OriHime-D japonų startuolis Ory 
kūrė kaip pagalbininką namuose, 
kur gyvena visai ar iš dalies para-
lyžiuotas žmogus. Robotas juda, 
kalba, atneša daiktus. Jį valdyti 
galima per kompiuterį, planšetę, 
kitus prietaisus. Komandą ga-
lima duoti įvairiais būdais, taip 
pat ir akimis – roboto kamera 
užfiksuoja jų judėjimą. Būtent 
dėl tokių galimybių operatoriu-
mi įstengia būti kojų ir rankų ne-
valdantis žmogus.

Šį robotą pritaikė dirbti ka-
vinėje. Jis prieina, pasisveikina, 
priima užsakymą. Kaip jautė-
si eksperimente dalyvavę neį-
galieji? 38 metų Saeko Murai, 
dėl ligos neišeinanti iš namų, 
sako: „Anksčiau dirbau garsio-
je kompanijoje. Paskui susirgau. 
Per pastaruosius 10 metų tai – 
mano pirmas darbas. Pasijutau 
lyg pati būčiau toje kavinėje, 
viską gerai mačiau. Man patiko 
bendrauti su klientais. Tai labai 
įkvepiantis patyrimas.“

Prie slenksčio – ateitis
Direktorius K. Youshifuji ti-

ki greitais pasikeitimais: „Noriu 
neįgaliesiems pasiųsti žinią – jūs 
galite dirbti, net jei negalite ju-
dėti. Ta pačia proga visiems pra-
nešu, kad yra daug paralyžiuotų 

žmonių, kurie nori dirbti. Jeigu 
jie gaus galimybę dirbti, pasijus 
reikalingi.“ Direktoriaus balse – 
labai daug optimizmo ir vilties.

Eksperimentas pavyko. Kavi-
nę aplankė 900 lankytojų. Lais-
vų staliukų pasitaikydavo retai, 
juos reikėjo užsisakyti iš anksto.

Dabar robotas bus tobulina-
mas. Iki 2020ųjų, kai kavinė 
ims veikti nuolat, bus stengiama-
si ją retsykiais trumpai atidaryti, 
kad neįgalieji neprarastų gautų 
įgūdžių. Ar keisis robotų išvaiz-
da? Be abejo, juos galima būtų 
pagaminti panašius į vaikštan-
čią skalbimo mašiną, tačiau žmo-
nėms maloniau bendrauti su pa-
našiais į save. 

Pats laikas pasimokyti termi-
nų. Androidais vadinami į žmo-
gų panašūs robotai. Jie turi ran-
kas, kojas, galvą ir liemenį. Nie-
kam neateis į galvą šnekinti skal-
bimo mašiną, o kai matai į save 
panašų, kyla smalsumas, nori-
si užmegzti pokalbį. Pusiau an-
droidai – tai robotai, kurių tik 
viršutinė dalis panaši į žmogaus. 
Tokį paprasčiau ir turbūt pigiau 
sukurti, nes ėjimo sistemos ga-
na sudėtingos. Visai nėra būti-
na žingsniuoti lyg žmogui. Pu-
siau androidui pakanka turėti 
paprastą kliūčių atpažinimo sis-
temą ir jis judės reikiama kryp-
timi. Toks ir yra japonų robotas 
padavėjas OriHime-D – 120 cm 
ūgio, 20 kg svorio darbuotojas.

Gal padirbėjęs kavinėje ka-
da nors jis vėl grįš namo slaugyti 
sunkių ligonių? Atnešti, nuneš-
ti, įpilti, pakelti – toks slaugy-
tojas viską geba. Ir net paklau-
sia, kokią televizijos programą 
įjungti.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BaliKiENė

 O. Matulevičienė įgijo kūno kul-
tūros mokytojos diplomą, nuo 
antrojo kurso dirbo kūno ren-
gybos trenere. Padirbusi suvokė, 
kad labiausiai nori būti mokytoja. 
„Į treniruotes ateidavo toks ypa-
tingas berniukas. Buvęs sveikas 
vaikas po automobilio avarijos 
patyrė sunkių traumų ir tapo ne-
įgalus. Man patiko dirbti kitaip, 
patiko su juo šnekėtis. Tuomet ir 
pamaniau, kad norėčiau dirbti su 
ypatingais vaikais“, – pasakojo 35 
metų O. Matulevičienė. Baigusi 
magistrantūrą ji tapo taikomosios 
kūno kultūros specialiste. 

O. Matulevičienė neneigia, 
kad darbas su vaikais, turinčiais 
specialiųjų ugdymo poreikių, 
gerokai skiriasi nuo užsiėmimų 
įprastoje mokykloje. „Medeinės“ 
mokykloje klasės nedidelės – šeši, 
septyni vaikai, yra ir vaikų namų 
auklėtinių. Kiekvienam jų reikia 
pritaikyti ir parengti individualią 
programą atsižvelgiant į charak-
terį ir sveikatą, fizinį pajėgumą. 
„Labai svarbu einant į pamoką 
sugalvoti patrauklią temą. Tai turi 
sudominti vaikus. Jei pastebi, kad 
vaikas suirzęs ar nekalbus, turi iš-
siaiškinti, kas nutiko. Kai pajun-
ti, kad vaikas pasikeičia, nurims-
ta, ima bendrauti, tuomet galima 
ir sportuoti“, – sako mokytoja.

Į specialiųjų poreikių vaikų 

mokymą įtraukiamos ir inovaty-
vios technologijos. Kūno kultū-
ros pamokos derinamos su ma-
tematika – vaikai pratinami vis-
ką skaičiuoti: užduotis, pratimų, 
tikslių metimų skaičių, kamuo-
lius. Šiemet pamokas paįvairins 
ir kaniterapija. Pernai jau įvyko 
keletas edukacinių užsiėmimų 
su terapiniais šunimis ir vaikams 
tai labai patiko. 

Vaikų mylima mokytoja se-
niau organizuodavo mokyklos 
rudens krosus. Kartą pas juos už-
suko pranciškonas brolis Bene-
diktas, jau 12 metų gegužės mė-
nesį Klaipėdoje organizuojantis 
„Vilties“ bėgimą, skirtą paremti 
onkologinius ligonius ir jų arti-
muosius. „Brolis Benediktas pa-
siūlė man surengti Žvaigždučių 
vilties bėgimą. Pernai rugsėjį ja-
me dalyvavo apie 400 vaikų – ne 
tik iš mūsų, bet ir kitų mokyklų 
bei darželių. Mūsų ypatingieji 
dalyviai galėjo rinktis trasas pa-
gal savo galias – vieni bėgo, ki-
ti ėjo, treti važiavo vežimėliais. 
Šiemet rugsėjį Žvaigždučių vil-
ties bėgimas vėl vyks, jame bus 
dar daugiau dalyvių“, – džiaugė-
si O. Matulevičienė. Jos treniruo-
jami vaikai dalyvauja specialiose 
krepšinio ir futbolo olimpiadose, 
vykstančiose įvairiuose Lietuvos 
miestuose. 

Rinktis kūno kultūros mokytojos 
kelią įkvėpė dramatiška istorija

„Dirbu su ypatingais vaikais, ir tai man labai patinka, apie tokį 
darbą seniai svajojau“, – sako Klaipėdos „Medeinės“ mokyk-
los mokytoja Olesia Matulevičienė, apie kurią naujienų portale 
lrytas.lt pasakoja Aušra Pilaitienė.
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Lyg plaštakė lengva
Aš praskriejau ratu.
Šokom valsą abu
Lig pirmųjų gaidžių.

Paskutinįjį kartą
Pakartojau: „Myliu...“
Paskutinįjį kartą 
Svaigom valso ritmu.

Meilės valso daugiau
Nebešoksim. Jau ne!
Viskas buvo tarsi 
Stebuklingam sapne.

Atminimų takais
Aš ėjau su tavim.
Atminimų keliais
Sugrįžau praeitin.

Vėjas
Į mano širdį paslapčia
Atklydo paikas vėjas...
Išplėšė meilę, svajones
Ir viską, ką turėjau.

Paliko tuštumą širdy
Ir nerimą, ir skausmą.
Paliko atviras duris – 
Paliko ir neklausia.

aldona RaiŠiENė
Kupiškio r. 

Konkursas „Buvau į Lietuvą išėjęs...“

Ką šlamėjo smilgos
Maža bėgiojau aš po pievą, 
Šlamėjo žalios smilgos.
Tarytum sakė: „Paskubėki, 
Nes laukia kelias ilgas.“

Vaikystė su margais drugeliais 
Per pievas nuplasnojo, 
Kad nebegrįš laukų takeliais, 
Tada aš nežinojau.

Jaunystė ievom sužydėjo, 
Alyvos kūrė laimę...
Prie kelio smilgos vėl šlamėjo:
„Sutiki savo laimę.“

Atėjo laimė ir sustojo,
Prie vartų pastovėjo.
Kad netikra, kad ji ne toji, 
Tada aš netikėjau.

Aš vėl einu per žalią lauką, 
Prie kelio šlama smilgos.
Dabar jos tyliai, tyliai šnabžda:
„Jau baigias kelias ilgas...“

Paskutinis valsas
Atminimų keliais
Vėl grįžtu praeitin.
Atminimų takais 
Aš einu su tavim.

Neseniai netekau artimo 
žmogaus. Staiga, nesiskun-

dęs jokiais rimtais negalavimais, 
mirė pusbrolis Saulius. Lankė-
me tą pačią klasę, turėjome vie-
nodas pavardes, buvome pana-
šių veido bruožų. Daug kas mus 
laikė dvyniais ir mes tai mielai 
patvirtindavome. Augau viena, 
o dvi jo vyresnės seserys jau tu-
rėjo savo šeimas. Bendravome 
artimai, paslapčių neturėjome. 

Iš anksto žinojau, kad va-
žiuosiu į kapines, o paskui ap-
lankysiu jo tėvelius. Ant ka-
po dega žvakė, matyt, palikta 
iš vakaro. Šalia pastatau savą-
ją. Žmonių nematyti. Anksty-
vas rytas. Bet visai šalia nutupia 
mažas paukštelis ir skvarbiomis 
juodomis akutėmis žiūri į ma-
ne. Bandau sulaikyti skruostais 
besiritančias ašaras. Žinau, jos 
jau nieko nepadės. Laikas ei-
ti. Paukštelis kurį laiką skrenda 
man iš paskos, paskui pradings-
ta. „Palydėjo ir grįžo atgal, – pa-
mąstau tyliai. – Kvailystės. Nors 
ne tiek jau daug mes žinome apie 
nematomą pasaulį.“ 

Dėdės namuose pasijuntu la-
bai laukiama. Tetutė dengia sta-
lą, dėdukas, vis klausdamas, ar 
nesušalau, kuria krosnį. Dedu 

ant stalo kuklias lauktuves, už-
degu žvakelę. Vaišinamės, kal-
bame, juokiamės ir verkiame. 

Prasiveria durys ir ant slenks-
čio sustoja Dalia, senukų dukra, 
mano pusseserė. Numetusi ry-
šulius kampe, velkasi paltą. Vei-
das piktas. 

– Sėskis ir pasakok, kas nu-
tiko, – paragina mama. 

Dalia vis dar tyli. Žinau, koks 
nelengvas jos gyvenimas. Ištekė-
jo anksti, už mokyklinės meilės. 
Vienas paskui kitą gimė 4 vaikai. 
Vyras skaudino išgėrinėjimais, 
neištikimybėmis, net ranką ne 
kartą pakėlė. Nesiskyrė. Dviejų 
kambarių buto nepasidalinsi, o ir 
eiti nebuvo kur. Sako, bėda viena 
nevaikšto. Sūnus padarė avariją, 
dukros vyras irgi mėgo išgėrinė-
ti, jaunylis susidėjo su netinkama 
kompanija. Pašlijo sveikata, o ir 
brolio netektis skaudžiai kirto... 

Šiandien Dalia norėjo par-
duotuvėse pasidairyti. Na, o kaip 
įtraukia apsipirkinėjimai, žinome 
visi. Kažkas sudomino, kažkam 
nuolaida buvo... Vežimas kaip
mat prisipildė su kaupu. Auto-
busas mūsų miestelyje retai va-
žinėja, o pirkinių maišai sunkūs, 
tad nors pinigėlių labai trūksta, 
išsikvietė taksi, kad nuvežtų pas 
tėvus. Dukra po darbo parveš ir 
ją, ir pirkinius. Taksistas pasitai-
kė labai nemalonus. Ne tik kad 
ryšulių susikrauti nepadėjo, dar 
ėmė bambėti, kad ilgai kuičia-
si. Dalia tėvų namus pasiekė pa-
vargusi, nusivylusi, net supykusi. 

Laikas taip greitai bėga. 
Temsta. Ir man namo teks va-
žiuoti taksi. Užsibuvau, paskuti-

nis autobusas jau išvažiavo. Vai-
ruotojas kitas. Ir duris atidarė, ir 
gero vakaro palinkėjo. Vakare 
įspūdžius papasakojau vyrui, bet 
jis tik ironiškai šyptelėjo: 

– Tarsi nežinotum, kad laz-
da turi du galus. Jei vyras ro-
do moteriai dėmesį, patarnauja, 
ar, neduok Dieve, prisiliečia, jis 
kaltinamas seksualiniu prieka-
biavimu. O jei abejingas – tai 
stuobrys. Kalbėkit, sakykit, ko 
norit. Neabejoju, galėjo ir Dalia 
paprašyti pagalbos. Tikriausiai 
būtų padėjęs. – Po kurio laiko 
priduria: – O gal ir ne. Kas žino.

Sėdžiu paskendusi minty-
se. Gal tikrai vyrai ir moterys iš 
skirtingų planetų, jei taip sunku 
susikalbėti. Tikriausiai reikėjo 
Daliai paprašyti pagalbos, o ne 
skubiai čiupti savo nešulius. Visi 
mes pažeidžiami. Priežasčių ga-
lėjo būti pačių įvairiausių. Gal 
kažkas tą žmogų labai įskaudi-
no, gal pavargo, gal sveikata su-
šlubavo ir kažką skauda. Visko 
galėjo būti. Jei būtų kalbėjusi, ir 
atsakymą žinotų. 

Sakoma, kad kiekvienas 
žmogus turi savo tiesą, kurios, 
deja, labai dažnai skiriasi viena 
nuo kitos. Abi pusės ne visada 
išklausomos, o kad išsikalbėjus 
palengvėja, tikra tiesa. 

Ir dar. Rytoj tikrai įrengsiu 
lesyklėlę paukšteliams savo kie-
me. Net jei tai tebuvo tik ma-
no fantazija, vis tiek kapinėse 
tas mažas skrajūnas praskaid
rino mano mintis, padėjo nusi-
braukti ašaras. 

Rima DaNyliENė 
Radviliškis

Vilijos Jocienės nuotr., Telšių r.

Rauda
svaiginantis vynas
prisotino sofą
šeimininko gyvenimu

tingiai tįso gatvėje

tik varnos
nutūpusios
pliauškia niekus

Atsisveikinimas
skambutis perveria širdį
žinia iš amžinybės
suvirpina sielą

užgniaužia
lengvo gyvenimo pojūtį
visiems nulemta
laisvė

Eglė BaRaNaUSKaitė
Palanga

L‘ amour
nuo žibintų varva šviesa
kvapas skamba
gatvių kavinėse
vandenyno alsavimas
inspiruoja
gyvenimo ritmą

Juodkrantė
marios skęsta
rūke
ančių krykavimas
plėšiasi į erdvę
šviesa liejasi
akvarele į gatvę
pasiklysta mintys...

Vakaras
jauki šviesa stovi kampe
apkabinusi erdvę
šešėliai čiuopia
silueto pulsą...
išleidžia į pasaulį
judantį paveikslą

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš dalies remia projektą 
„Neįgaliųjų savarankiškumas – (ne)įveikiamas iššūkis?“ ir jo rubrikas: 
„Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, „Aplinka visiems“. Jam skirta 
8500 eurų dalinė finansinė valstybės parama. 

Mieli skaitytojai,
kvie čia me Jus dalyvauti 2019 metų nuot raukų kon kurse  „Buvau 

į Lietuvą išė jęs...“ 
Laukiame Jūsų nuotraukų, kuriose užfiksuoti Lietuvos vaizdai – 

metų laikų kaita, įdomūs objektai, žmonės... Visa tai, kas Jums gražu, 
įdomu. 

Redakcija primena, kad ne už tenka savo nuotraukų paskelbti 
socialiniame tinkle – geriausias fotografijas būtina atsiųsti redak cijai 
elektroniniu paštu  biciulyste.redakcija@gmail.com. 

Linkime kūrybinės sėkmės! 




