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Integracijos keliu

Vilniuje yra daugiau nei 600 
nevyriausybinių organizacijų 
(NVO), kurios veikia sociali-
nėje, kultūros, sporto, jauni-
mo ir kitose srityse. Jas vieni-
ja NVO taryba, kuriai vado-
vauja „Maisto banko“ plėt
ros vadovas Vaidotas Ilgius, 
o pavaduotoja yra išrinkta 
Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Jelena Ivan-
čenko. Kokiomis aktualijo-
mis gyvena nevyriausybinės 
organizacijos, ar jos jaučia-
si pakankamai stiprios, kad 
galėtų konkuruoti su biudže-
tinėmis įstaigomis, kalbėta 
Vilniaus NVO forume. 

Nevyriausybinės organizacijos savivaldybėse – 
partneriai ar konkurentai? 

Kas antra neįgali moteris ir 
mergaitė teigia patirianti dis-
kriminaciją – atskleidė Neį-
galiųjų reikalų departamen-
to užsakymu Lietuvos neįga-
liųjų draugijos (LND) atlik-
tas tyrimas „Neįgalių moterų 
padėties analizė, įvertinant 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvencijos nuostatų 
įgyvendinimo efektyvumą 
Lietuvoje“. Be to, moterys ir 
mergaitės jaučiasi diskrimi-
nuojamos dvigubai – ir dėl 
negalios, ir dėl lyties. 

Tolerancijos link

NVO finansavimas nėra jų 
rėmimas 

NVO tarybos pirmininkas 
V. Ilgius pabrėžė, kad nevyriau-
sybinės organizacijos vadintis 
lygiaverčiais partneriais su biu-

džetinėmis įstaigomis dar tikrai 
negali, nes akivaizdu, kad NVO 
turi daug mažiau išteklių – fi-
nansavimas skiriasi dešimtimis 
kartų. Ši situacija nesikeičia jau 
daug metų. Pasak V. Ilgiaus, ne-
mažai savivaldybės tarnautojų ir 
politikų santykį su NVO verti-
na kaip rėmimą, pagalbą joms – 
organizacijos yra tarsi prašyto-
jos. Na, o Labdaros ir paramos 

įstatymas sako, kad NVO finan-
savimas nėra parama – juk jos 
teikia tas paslaugas, kurias tu-
ri užtikrinti savivaldybės. V. Il-
giaus teigimu, šokiruoja faktai, 
kad kai kurios organizacijos re-
gionuose remiamos vos keliais 
šimtais eurų. 

Tokiam požiūriui pritaria 
ir NVO informacijos ir para-
mos centro direktorius Marti-

nas Žaltauskas. Jo teigimu, kad 
NVO būtų konkurencingos 
tiek teikiant socialines paslau-
gas, tiek organizuojant kultū-

ros renginius ar sporto veiklas, 
būtina joms užtikrinti finansa-
vimą. Tai galima būtų padary-
ti sumažinus biudžetinėms įs-
taigoms skiriamas lėšas. Pasak 
M. Žaltausko, sunku paaiškinti 
ir nevienodą pačių organizacijų 
finansavimą – yra tokių, kurios 
turi 0,5 milijono biudžetą, o, 
tarkim, kai kurie vaikų dienos 
centrai išgyvena su metiniu 15 
tūkst. eurų biudžetu. Lėšų sky-
rimas turėtų būti vienodinamas, 
jos turėtų būti skiriamos matuo-
jant poveikį – kas už tuos pini-
gus padaryta. 

NVO – apie pusę  
paslaugų

„Jei įmanoma kažką pada-
ryti su NVO, mes ir darome su 
NVO. Jos yra girdimos, su jomis  

Moterys ir mergaitės  
pačios įvertino  

savo padėtį
LND pirmininkės Jelenos 

Ivančenko teigimu, šiuo tyrimu 
siekta išsiaiškinti, kokiose gy-
venimo srityse skirtingą nega-
lią turinčios moterys ir mergai-
tės jaučiasi diskriminuojamos, 
identifikuoti priemones, maži-
nančias ir naikinančias diskri-
minaciją. Analizuota jų padė-
tis ir gyvenimo kokybė priei-
namumo ir mobilumo, sveika-
tos, švietimo, darbo ir užimtu-
mo, dalyvavimo politiniame ir 
visuomeniniame gyvenime, pa-
jamų ir socialinių garantijų, sau-

gumo ir privatumo, šeimos ne-
liečiamumo srityse.  

Tyrime dalyvavo 801 mote-
ris ir 150 mergaičių. Padedant 
25 LND asocijuotoms narėms – 
miestų ir rajonų neįgaliųjų draugi-
joms, respondentės buvo apklaus-
tos visuose šalies regionuose. Pa-
sak J. Ivančenko, tyrimas nebuvo 
lengvas ir dėl plačios apimties, ir 
dėl to, kad mergaites buvo galima 
apklausti tik gavus tėvų sutikimą. 

Nuo švietimo sistemos 
priklauso tolesnis 

gyvenimas 
Viena iš tyrimo sričių – švie-

timo sistema. Ji labai svarbi, nes 
nuo mokyklos suolo pradedame 
planuoti savo ateitį, kurti toles-
nio gyvenimo planus, rinktis 
profesiją. 

Tyrimą pristačiusios J. Ivan-
čenko teigimu, apie dešimtadalis 
moterų ir penktadalis mergaičių 

patiria diskriminaciją švietimo 
sistemoje, dažniausiai dėl to, kad 
negali mokytis ir įgyti norimos 
profesijos dėl negalios, yra atkal-
binėjamos siekti geresnio išsila-
vinimo, patiria bendramokslių 
patyčias bei užgauliojimus. Tai 
patvirtina ir Šeduvos neįgalių-
jų draugijos narės Irminos Be-
neševičiūtės patirtis. 

Irmina neįgali nuo vaikys-
tės. Jos situacija – ypatinga. Ir-

miną lydi įgimta kaulų ir są-
narių liga – chondrodistrofija, 
kurios pasekmė – mažas ūgis. 
Diagnozių sąraše – ir displazi-
ja – sutrikęs sąnarių formavi-
masis. Visa tai lėmė, kad duk
rai sulaukus mokyklinio am-
žiaus tėvai turėjo rinktis – arba 
vežti į Kaune esančią specialią 
neįgaliems vaikams skirtą mo-
kykląinternatą, arba sutikti su  

(nukelta į 3 psl.)

Į Vilniaus miesto NVO forumą susirinko pačių įvairiausių nevyriausybinių organizacijų atstovai.

LND pirmininkė Jelena Ivančenko pristato tyrimo rezultatus.

(nukelta į 5 psl.)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė Asta Kandratvičienė kvietė įsitraukti į diskusiją.
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�� Šilutės rajono neįgalių-
jų draugijos narė Aldona 
Petkienė su „Bičiulystės“ 
skaitytojais dalijasi tradici-
nės šventės įspūdžiais. 

Šilutės rajono neįga-
liųjų draugijos nariai tę-
sia gražią tradiciją – kas-
met surengia šv. Agotos 
duonelės popietę. Jos da-
lyvius su plakatu „Sveiki 
atvykę“ kieme pasitiko se-
nis besmegenis, nulipdy-
tas sumanios floristikos 
būrelio vadovės Zinaidos 
Mikelionis, Kęstučio Ma-
žono, na, žinoma, ir pir-
mininkės Laimos Micie-
nės. Nedidelėje salėje vos 
tilpo dalyviai ir svečiai. 
Pirmą kartą mus aplankė 
Šilutės Šv. Kryžiaus baž-
nyčios klebonas Remigi-
jus Saunorius ir nuolati-
niai svečiai – Šilutės ra-
jono meras Vytautas Lau-
rinaitis ir Socialinės para-
mos skyriaus vyriausioji 

Popietėje pagerbė duoną

specialistė Loreta Valienė. 
Atlikus duonos pa-

šventinimo apeigas klebo-
nas linkėjo, kad visus neį-
galiuosius kelionėse lydėtų 
šv. Agotos užtarimas, kad 
ji namus saugotų nuo gais-
rų. Klebonas pasidžiaugė, 
kad draugijos nariai ma-
loniai bendrauja, kad su-
randa noro, jėgų ir svei-
katos susirinkti, kad yra 
tokia organizacija, ku-

rios pirmininkė stengia-
si, jog žmonės, prispausti 
ligų, nepasijustų vieniši, 
atstumti. Apeigos baigėsi 
bendra malda. 

Gražių žodžių negai-
lėjo ir meras V. Laurinai-
tis. Popietėje skambėjo 
giesmės, ansamblio „Ši-
lainė“ (vadovas A. Kmi-
ta) atliekamos dainos, ei-
lių paskaitė Lilija Žąsy-
tienė. Klausėmės Olgos 

Matažinskienės pasakoji-
mų, pamokymų, patari-
mų. Vaišinomės skaniais 
pyragais, žemaitišku ku-
geliu, troškintais kopūs-
tais, kuriuos gamino už-
imtumo būrelio „Mėta“ 
aktyviausios narės Da-
nutė Žydanienė, Eugenija 
Savickienė, Irena Reiker-
tienė, Alma Kromelienė, 
Onutė Viskintienė, Zita 
Alūzienė, Irena Gedmin-
tienė. Na, o skanią nami-
nę girą padarė Vaidas Aus-
tynas. Ačiū visiems pri-
sidėjusiems, kad dalyviai 
ne tik parsineštų šv. Ago-
tos duonos, bet ir į namus 
grįžtų sotūs.

Užimtumo būrelis „Mė
ta“ klebonui įteikė su di-
dele meile iškeptą pyragą. 
L. Micienė džiaugėsi ak-
tyviais padaliniais, linkė-
jo geros sveikatos. 

Metus pradėjome ak-
tyviai, taip juos ir tęskime. 

Šilutės neįgalieji paminėjo šv. Agotos dieną.

Šilutė:

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Akla ne tik deivė Fortūna; kartais ji apakina ir 
tuos, kurie siekia gerovės.

Ciceronas, senovės Romos filosofas

Neturtingi žmonės sako pirmiausia trokštantys tai-
kos ir saugumo, dar – geresnių galimybių pragyventi. Jie 
nori teisingos vidaus ir užsienio politikos, kad jų triūso 
nepaverstų niekais galingos, pasiturinčios valstybės bei 
turtingos bendrovės.

„Visada taip buvo ir bus“, – samprotauja kai ku-
rie. Tačiau ar tikrai taip lemta? Jei šalies valdžia dir-
ba sumaniai ir sąžiningai, sugeba dalykiškai bendrauti 
su gyventojais, galvoja apie jų dvasinį ir fizinį orumą, 
tobulintini dalykai visada bus jų veiklos akiratyje, nes 
šiuolaikiniame pasaulyje nieko nėra pastovaus – kyla 
būtinybė ne vilktis iš paskos, o ieškoti naujų, reikšmin-
gų sprendimų. Kitaip tariant, daryti reformas. 

Reformacija Europoje buvo vykdoma nuo viduram-
žių. Reformos pirmiausia buvo nukreiptos prieš katali-
kų bažnyčią. Susiformavo naujos krikščionybės kryp-
tys. Kovojant dėl įtakos visuomenėje, susidarė palankios 
sąlygos švietimui, mokslui, menui plėtotis. 

Slenkant šimtmečiams Europoje nebuvo šalies, ku-
rioje telkšotų daug „stovinčio vandens“ (lot. stagnum), 
t.y. ekonominio bei socialinio sąstingio. Nebuvo jo ir Lie-
tuvoje. 1918 m. atgavus Nepriklausomybę, karų ir oku-
pacijų nualintai valstybei reikėjo stotis ir reikštis. Ypač 
apiplėštam žemės ūkiui.

Lietuvos Steigiamojo Seimo 1922 m. išleistu žemės 
reformos įstatymu bežemiai ir mažažemiai buvo aprū-
pinti žeme, kuri kadaise carinės valdžios iš žemdirbių bu-
vo atimta. Iki 1938 m. jos gavo daugiau kaip 718 tūkst. 
naujakurių bei mažažemių, įsikūrė 39 tūkst. naujų sody-
bų. Ėmė didėti javų laukai, klestėti gyvulininkystė, didėjo 
eksportas. Bet nuo 1940 m. žemdirbiai ėmė kentėti nuo 
rusų, vokiečių okupacijų. Po karo prasidėjo priverstinė 
reforma – Rusijos pavyzdžiu buvo steigiami kolūkiai ir 
tarybiniai ūkiai. Kaimas vėl buvo apiplėštas, valstiečiai 
ilgam liko nustekenti. Pagaliau – Nepriklausomybė. Vėl 
žemės reforma, tik atvirkštinė, neapgalvota, skubota, ne-
panaši į Latvijos, Estijos pertvarkymus. Kaimai neteko 
darbo, ėmė tuštėti, vyko masinė emigracija. Pieno, mėsos 
produkcija vis dažniau buvo atvežama iš kitur.

Yra sakoma, kad geras sprendimas – iš patirties, ji 
atsiranda net iš blogo sprendimo. Tačiau ši tiesa igno-
ruojama, o žodis „reforma“ dabar tampa keiksmažo-
džiu, nes pertvarkos daromos dėl darymo, nepasiruošus, 
neatliepiant visuomenės lūkesčių. Paskui tas reformas 
reikia vėl... reformuoti, taisyti, išmesti krūvą pinigų ir 
guosti sunerimusius žmones. 

Taip atsitiko su triukšmingąja mokyklų ir pedagogų 
atlyginimo reforma, su vaikų teisių apsaugos įstatymo 
nuostatų pakeitimais, su kotroversiška vaikų globos na-
mų pertvarka. Kyla aistros ir artėjant referendumui dėl 
dvigubos pilietybės pripažinimo. Ar visus tenkins mo-
kesčių reforma, naujovės dėl pensijų kaupimo tvarkos, 
sveikatos įstaigų likimas regionuose ir kitos naujybės?

Tačiau viena nesena reforma dėl savo kvailumo il-
gam išliks žmonių atmintyje. Tai pasirinktas visiškai 
neapgalvotas būdas pristatyti pensijas seniems, neįga-
liems asmenims. Metų metais žmonėms išmokas at-
nešdavo paštininkai. Kažkam šovė į galvą pakeisti ne-
šiotojus. Vilniaus, Kauno, Marijampolės, kitų regionų 
pensininkai geradarių turėjo sulaukti iš Tauragėje re-
gistruotos ir vos pusšimtį darbuotojų turinčios įmonės. 
Todėl natūralu, kad tūkstančiai pensininkų savo pini-
gėlių laiku nesulaukė.

JAV rašytojas Edgaras Po (18091849) paskleidė 
puikią išmintį: „Žmogaus gyvenimas kupinas laimės 
daugiausia dėl to, kad jis amžinai laukia, kad netru-
kus bus laimingas.“

Deja, norint tą laimę, nors ir mažą, pasiekti, dažnai 
reikia įveikti aukštus slenksčius, kuriuos pastato neiš-
manėliai valdžiotroškos.

Aukšti reformų slenksčiai

Apie tai
, 

kas jaud
ina

�� „Bičiulystei“ atsiųsta-
me laiške Tauragės rajono 
neįgaliųjų draugijos tarybos 
narys Vladislovas Kirkic-
kas pasidalijo nuotaikingo 
renginio įspūdžiais.

Tauragės rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininko 
K. Petkaus ir Tauragės ra-
tukų sąjungos preziden-
to E. Abromo iniciaty-
va miesto bendruomenių 
namuose surengtas ren-
ginys neįgaliesiems „Mes 
kartu“. Buvo matyti, kad 
renginio iniciatoriai šiek 
tiek jaudinosi, ar pirmas 
blynas neprisvils. Bet lū-
kesčiai išsipildė su kaupu. 
Nors mieste siaučia gripas, 
susirinko nemažas būrys 
ratuotų ir vaikštančių neį-
galiųjų. Sulaukėme ir sve-
čių iš uostamiesčio. Pui-
kiu spektakliu nustebino 
Klaipėdos sutrikusio inte-
lekto žmonių teatras „Vil-
tis“. Pagal K. Donelaičio 

„Mes kartu“ – neįgaliuosius  
subūręs smagus renginys 

poemą „Metai“ pastatytas 
spektaklis „Būrų gyveni-
mas“ sulaukė daug karštų 
ovacijų. Stebint spektaklį 
ne vienam kirbėjo min-
tis – kur žmogaus galimy-
bių riba, kai intelekto ne-
galią turintys žmonės taip 
profesionaliai vaidina ir 
prikausto žiūrovų dėmesį. 

Du smagius spektak
liukus parodė mūsų drau-
gijos meno terapijos bū-
relio nariai. Pagrindinius 
vaidmenis atliko K. Lio-
laitė ir R. Gavėnytė, pri-
vertusios visą salę klegėti 
iki ašarų.

Poetų eilių įtaigiai pa-
deklamavo B. Vaivadienė, 
E. Gasinskas ir kiti. Savo 
kūrybos eilių paskaitė ir 
šių eilučių autorius. Gerą 
žemaitiško humoro dozę 
padovanojo žinoma Že-

maitijos krašto skaitovė 
B. Normantienė.

Smagiomis dainomis 
visus linksmino rajono ne-
įgaliųjų draugijos mote-
rų ansamblis „Vakarėja“, 
vadovaujamas A. Šilerio. 
Skambant jų atliekamoms 
dainoms daugelis žiūrovų 
pradėjo smagiai šokti.

Renginį vedė ir gerą 

nuotaiką skleidė draugijos 
meno terapijos būrelio va-
dovė D. Norgailienė.

Šventė tęsėsi prie ar-
batos ar kavos puodelio – 
žmonės dalijosi patirtais 
įspūdžiais, džiaugėsi gerai 
pavykusiu renginiu, dė-
kojo sumanytojams ir pa-
geidavo daugiau tokių su-
siėjimų.

Į renginį „Mes kartu“ susirinko nemažas būrys neįgaliųjų.

Tauragė:

�� Laiške „Bičiulystei“ 
Švenčionių socialinių pas-
laugų centro Dienos centro 
pagyvenusiems ir neįgaliems 
žmonėms „Verdenė“ sociali-
nė darbuotoja Oksana Tei-
lans pasidalijo apsilankymų 
baseine įspūdžiais.

Rūpintis savo sveikata 
ne tik nesudėtinga, bet ir 
malonu. Tam, kad sustip
rintum savo imunitetą, pa-
gerintum savijautą, nebū-
tina vargti sporto salėje ar 
bėgioti rytais. Ir nebūtina 
laukti vasaros, kad galė-
tum paplaukioti. Baseinas 
laukia bet kuriuo metų lai-
ku. Vanduo suteikia dau-
gybę teigiamų emocijų ir 
padeda stiprinti sveikatą.

Švenčionių socialinių 
paslaugų centro Dienos 
centro pagyvenusiems ir 

Geros sveikatos šaltinis

neįgaliems žmonėms „Ver-
denė“ lankytojai jaučia at-
sakomybę už savo sveika-
tos išsaugojimą, todėl są-
moningai ir aktyviai daly-
vauja sveikatos stiprinimo 
veikloje ir išnaudoja gali-
mybes palaikyti savo fizinį 
aktyvumą. Nuo sausio pa-
baigos įsijungėme į rajono 
savivaldybės administraci-

jos vykdomą Sveikos gy-
vensenos skatinimo Šven-
čionių rajone projektą ir 
pradėjome lankyti baseiną.

Nugalėję visas įmano-
mas baimes vykdėme ins-
truktorės nurodymus, sten-
gėmės kuo geriau atlikti 
pratimus. Tokios mankš-
tos tinka ir nemokantiems 
plaukti, jos aktyvina ištver-

mę, stiprina kūno raumenis 
bei širdies ir kraujagyslių 
sistemą. Vanduo laiko žmo-
gų, todėl kai kuriuos pra-
timus daryti lengviau, nes 
nėra apkraunami stuburas 
ir sąnariai. Mažėja traumų 
rizika, o tai labai svarbu se-
nyvo amžiaus žmonėms. Be 
to, vanduo švelniai masa-
žuoja, todėl po pratimų ne-
jaučiame skausmų.

Užsiėmimai praeina 
linksmai ir įdomiai, sutei-
kia galimybę pabendrauti, 
atsiriboti nuo problemų. 
Gera nuotaika, dėmesys ir 
pagalba vienas kitam yra 
neatsiejami mankštos pa-
lydovai. Todėl mankštos 
vandeny senjorams tampa 
ne prievole, bet tikru ma-
lonumu.

Švenčioniškiai džiaugiasi galimybe atgauti jėgas baseine. 

Švenčionys:

Vladislovo Kirkicko nuotr.
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kad kurį nors sprendimą pavyks 
įgyvendinti. Asmeninio asistento 
paslauga pasiteisino, tad reikėtų 
didinti jai finansavimą, nes to-
kios pagalbos poreikis yra dide-
lis. Dauguma tėvų, kurie, tarkim, 
augina intelekto ar psichikos su-
trikimų turinčius vaikus, neturi 
galimybės pailsėti ar dirbti, to-
dėl yra reikalingas žmogus, ku-
ris padėtų jų vaikui gyventi sa-
varankiškai, užtikrintų, kad jo 
nelaukia lemtis gyventi sociali-
nės globos namuose. Turiu sie-
kį skatinti universalaus dizaino 
principų diegimą – supratimo 
apie tai dar daug kur trūksta, be 
to, daugelis dar sunkiai suvokia, 
kad universalus dizainas nau-
dingas visiems. Be to, Alytuje 
taip pat reikia skatinti ir tobu-
linti įtraukųjį švietimą. Pabrėšiu, 
jog tai nėra tik prieinamos aplin-
kos sukūrimas (nors kai kuriose 
mokyklose ir to trūksta), bet vi-
sa švietimo sistema turi būti su-
kurta taip, kad atitiktų kiekvie-
no mokinio poreikius. Įtrauktis į 
atvirą darbo rinką – vėlgi dar kol 
kas neišspręstas klausimas viso-
je Lietuvoje. 

Dabar daug veikiate visos 
šalies lygmeniu stengdamasi 
keisti požiūrį į negalios žmonių 
savarankiškumą, įteisinti nau-
jas paslaugas ir pan. Ar nesu-
trukdys darbas vietinėje val-
džioje globalesniems tikslams?

Jei turiu tikslą, jo visada siek-
siu, nesvarbu, ar jis būtų vietinis, 
ar globalesnis. Norisi geruosius 
užsienio praktikos pavyzdžius 
įgyvendinti ir visoje Lietuvoje, 
ir Alytuje. Dėl asmeninio asis-
tento įteisinimo kova dar nebaig-
ta. SADM suplanavo šią paslau-
gą reglamentuojantį teisės ak-
tą kurti šių metų pabaigoje, bet 
diskutuodama su Seimo nariais 
siekiu tai pagreitinti. Gal atrasi-
me būdą? Antrasis svarbus mano 
tikslas – jau minėto universalaus 
dizaino normatyvų įtvirtinimas 
Lietuvos teisės aktuose. Kol kas 
universalus dizainas įvardijamas 
kaip vienas iš privalomų kokybės 
kriterijų statyboje ir architektū-

roje, bet dar mes neturime tei-
sės akto, kuriame būtų plačiau 
apibrėžta universalaus dizaino 
samprata ir normatyvai – metrai, 
procentai, kiekiai ir t.t. Pavyzdys 
galėtų būti 2008 metais Norve-
gijoje priimtas Antidiskrimina-
cijos ir prieinamumo įstatymas, 
įpareigojantis aplinką pritaikyti 
visiems. Visi šie pasiekimai ak-
tualūs ir Alytaus gyventojams. 

Dažnai kaip sektiną visuo-
menės modelį minite Švedi-
ją. Kas būtent imponuoja šioje 
šalyje ir ar realu, kad mes ar-
timiausiu metu prie to priar-
tėsime? 

Žinome, kad Švedija – ge-
rovės valstybė. Ten einant ga-
tve nepažįstamas žmogus nu-
sišypso ir net pasisveikina. Per 
studijų stažuotę joje supra-
tau, kad ir žmonėms su negalia 
ten yra užtik rinamos visos tei-
sės – prieinama aplinka, vieša-
sis transportas, švietimas, socia-
linės paslaugos, asmeninė pagal-
ba, užimtumas. Aišku, ne viskas 
tobula – žmonės su negalia ten 
nuolat mitinguoja gatvėse dėl 
vienokių ar kitokių jiems išky-
lančių klausimų. Todėl to gėrio 
ir išsireikalauja. Tad mums Lie-
tuvoje reikia įdėti dar daug pa-
stangų, kad pasiektume Švediją. 

Ką apskritai manote apie 
tai, kad negalią turintys žmo-
nės vis drąsiau dalyvauja rin-
kimuose? 

Mane labai džiugina tai, ka-
dangi, remiantis Jungtinių Tau-
tų neįgaliųjų teisių konvencija, 
mes, žmonės su negalia, turime 
turėti ne tik galimybę balsuoti 
rinkimuose, bet ir teisę būti ren-
kamais ir išrinktais. Todėl aš ir 
siekiu šią teisę įgyvendinti sa-
vo pavyzdžiu. Tačiau politiko-
je ir rinkimuose dalyvaujančių 
negalią turinčių žmonių, paly-
ginti su kita visuomenės dali-
mi, yra dar mažai. Todėl skati-
nu bendraminčius eiti į politi-
ką, nes kas kitas priims teisin-
gus sprendimus mūsų labui, jei 
ne mes patys. 
Kalbėjosi Aurelija BABiNsKiENė

Kas kitas, jei ne mes patys, 
priims teisingus sprendimus

Integracijos keliu Aš – pilietis

Alytiškė Kristina Dūdonytė – žmogaus teisių aktyvistė, drąsiai 
pasisakanti už neįgaliųjų savarankiškumą, teisę gyventi visa-
vertį gyvenimą. Jauna moteris 2016 metais Lygybės ir įvairovės 
apdovanojimuose buvo įvertinta už įkvepiantį pavyzdį ir ryžtą 
šalinti kliūtis žmonėms su negalia, pernai už aktyvią visuome-
ninę veiklą ją apdovanojo Alytaus miestas. Ji – viena iš asoci-
acijos „Savarankiškas gyvenimas“ įkūrėjų ir vadovių. Kristina 
pati gyvena su cerebriniu paralyžiumi, o jos dvyniui broliui nu-
statytas autizmas ir kiti raidos sutrikimai. 

Kodėl einate į politiką? 
Miestų gatvėse mes dar ma-

tome vos vieną kitą žmogų su 
negalia, na, o Švedijoje per 5 
minutes gali išvysti 5 žmones 
su įvairiomis negaliomis. Ko-
dėl taip yra? Ogi todėl, kad pas 
mus dar labai mažai priemonių, 
įgalinančių įtrauktį, arba kitaip 
tariant, savarankišką gyvenimą. 
Nepakankamas aplinkos, infor-
macijos, komunikacijos galimy-
bių, transporto prieinamumas, 
trūksta kokybiškų sveikatos ir 
socialinių paslaugų, asmeninės 
pagalbos, nėra sudaromos lygios 
užimtumo galimybės.

Alytus yra socialinių inova-
cijų lyderis, bet norisi tą lyde-
riavimo procesą dar labiau pa-
spartinti. Kai žmonės su negalia 
nedalyvauja sprendimų priėmi-
mo procese, dažnai tas proce-
sas nukrypsta ne žmogaus teisių 
įgyvendinimo, bet diskrimina-
cijos linkme. 

Kandidatuojate į Alytaus 
miesto tarybą. Ką tikitės nu-
veikti, būdama vietinėje val-
džioje? 

Jei būsiu išrinkta, sieksiu 
dirbti su socialinės, šeimos poli-
tikos, pagyvenusių ir negalią tu-
rinčių žmonių priežiūros, svei-
katos apsaugos klausimais. An-
glų kalbos filologijos ir tarptauti-
nio verslo išsilavinimas bei dar-
bo patirtis Lietuvoje skatinant 
visų žmonių įtraukimą į visuo-
menę, žmogaus teisių srities iš-
manymas man padės efektyviai 
spręsti įvairias problemas sie-
kiant, kad žmonės gyventų oriai. 

Būdama vietinėje valdžioje 
stengsiuosi skatinti verslo plėtrą, 
kad būtų kuo daugiau galimybių 
gyventi ir dirbti Alytuje. Spręsiu 
žmonių, esančių atskirtyje, pro-
blemas, kurias dauguma pamirš-
ta. Stengsiuosi, kad visi Alytaus 
piliečiai būtų labiau įtraukti į 
įvairias darbo grupes, komisijas.

Kokių matote trūkumų sa-
vo mieste ir ar galite pasiūlyti 
sprendimo būdų? 

Alytuje per teismus pavyko 
pasiekti, kad būtų prieinamas 
viešasis transportas. Nors skun-
dų dar girdėti, bet tikiuosi, jog 
viskas susitvarkys. Tačiau Aly-
tuje dar pasigendama transporto 
priemonės, kuri galėtų žmones 
su įvairiomis negaliomis pavežti 
nuo taško A iki taško B. Šis klau-
simas dar sprendžiamas. Man jau 
kilo kita idėja – ne socialinis tak-
si, bet universalaus dizaino tak-
si. Toks dalykas yra jau įprastas 
Japonijoje – šiuo taksi gali va-
žiuoti visi – ir nėščia moteris, ir 
senjoras, ir žmogus su negalia ar 
bet kuris kitas asmuo. Tikiuosi, 

Kristina Dūdonytė.

Balsuoti namuose gali tik neį-
galieji, dėl ligos laikinai nedar-
bingi ir sukakę 70 metų rinkė-
jai, kurie pateikė apylinkės rinki-
mų komisijai prašymą balsuoti na-
muose (užpildė Vyriausiosios rin-
kimų komisijos patvirtintą formą 
P6)  ir yra įtraukti į namuose bal-
suojančių rinkėjų sąrašą. Balsavi-
mas namuose vyks 2019 m. kovo 
1 ir 2 dienomis nuo 8 iki 20 valan-
dos (pakartotinis balsavimas – ko-
vo 15 ir 16 dienomis).

Paskutinė prašymų pateikimo 
diena – paskutinis trečiadienis iki 
rinkimų dienos, rinkėjams, kurie 
balsuos ne toje rinkimų apylinkėje, 
į kurios sąrašą jie įrašyti, paskutinė 
prašymų pateikimo diena – pasku-
tinis antradienis iki rinkimų dienos. 

Rinkėjai, kurie balsuos namuo-
se, komisijos nariams turės pateikti 
asmens tapatybę patvirtinantį do-
kumentą ir balsavę gaus voko pri-
ėmimo kvitą su užklijuotu specia-
liu ženklu.

Ką reikia žinoti norint balsuoti namuose 

diskutuojama“, – Vilniaus mies-
to NVO forume teigė savival-
dybės meras Remigijus Šima-
šius. Jis dar kartą atkreipė dė-
mesį, kad organizacijos, kurios 
teikia nuolatinio pobūdžio pas-
laugas, ateityje turėtų būti fi-
nansuojamos ne per projektus, 
o kitais būdais, kad nenutrūk-
tų jų veikla. Ar iš tiesų Vilnius 
toks draugiškas NVO? 

M. Žaltauskas atkreipė dė-
mesį, kad Lietuva įvairiuose do-
kumentuose yra įsipareigojusi 
bent 15 proc. viešųjų paslaugų 
iki 2020 metų perduoti NVO ar-
ba bendruomenėms, verslo sek-
toriui ir pan. 2017 m. duomeni-
mis, iki šiol NVO teikia tik 56 
proc. socialinių paslaugų. Vil-
niuje (vertinant 2018 m. duo-
menis) socialinėms paslaugoms 
iš viso buvo skirta per 20 mln. 
eurų. Iš jų apie 2025 proc. nu-
keliavo į NVO sektorių. Taigi 
tikslas pasiektas, netgi viršytas. 

M. Žaltauskas įsitikinęs: 
„Mes pamažu turime išeiti iš 
biudžetinio sektoriaus, kuomet 
viską spręsdavo valstybė, val-
džia.“ Jo teigimu, jei visos pa-
slaugos vienose rankose, nebus 
naujovių, inovatyvių sprendi-
mų. NVO informacijos ir para-
mos centro direktoriaus many-
mu, per gerą dešimtmetį Lietuva 
galėtų pasiekti, kad NVO teiktų 
apie 50 proc. viešųjų socialinių 
paslaugų. Štai „Vilmorus“ tyri-
mas rodo, kad NVO pasitiki 52 
proc. Lietuvos gyventojų. 

Ateitis – inovacijoms
Nacionalinio socialinės integ

racijos instituto vadovas Arū-
nas Survila paragino NVO pa-
galvoti apie socialines inovaci-
jas. Jo teigimu, dabar tokiems 
projektams – aukso amžius. Vi-
suomenė tampa vis reiklesnė. 
Žmonės pradeda vertinti turinį, 
jiems svarbu ne tik daiktas, bet 
ir jo istorija. Atsiranda vis dau-
giau vadinamųjų poveikio vers-
lų, kai svarbu ne uždarbis, o po-
kytis visuomenėje. Tarp situaci-
ją visuomenėje keičiančių naujo-
vių A. Survila paminėjo kavinę 
„Pirmas blynas“, kurioje įdarbi-
nami neįgalieji su proto negalia, 
„Textale“ – surenkant, perdir-
bant, prikeliant naujam gyve-
nimui dėvėtus drabužius skati-
namas aplinkosauginis atsakin-
gumas. Netrukus Vilniuje duris 
atvers „Senjorų avilys“ – tai bus 
vieta, kur įvairios nevyriausybi-
nės organizacijos ir bendruome-
nės teiks įvairiapuses, kompleksi-
nes paslaugas sostinės senjorams. 
Čia senyvo amžiaus žmonės ga-
lės susitikti, aktyviai veikti, kur-
ti, stiprinti sveikatą, kad kaip 
įmanoma ilgiau išliktų aktyvūs. 
Jie galės dalyvauti sporto, šokių 
užsiėmimuose, vyks psichologi-
nės, teisinės konsultacijos, veiks 
masažo kabinetas, kirpykla. Pa-
gal poreikį „Senjorų avilyje“ 
bus teikiamos ir pagalbos, pavė-
žėjimo paslaugos, veiks remon-
to dirbtuvės, dienos priežiūros 
centras senjorams ir neįgaliems. 

Emilija sTONKUTė
Autorės nuotr.

Nevyriausybinės 
organizacijos 

savivaldybėse – partneriai 
ar konkurentai?

Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė Jelena Ivančenko Vilniaus NVO fo-
rume pristatė tyrimą apie neįgaliųjų vertinimą visuomenėje.

NVO informacijos ir paramos centro direktorius Martinas Žaltauskas įsitiki-
nęs, kad būtina užtikrinti tinkamą NVO finansavimą. 

(atkelta iš 1 psl.)
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Daktaras
Aiskauda

Iškrovos dietos – praėjusio 
šimt mečio produktas, sulau-

kiantis nemažai dėmesio ir šian-
dien (nuolatos atsiranda naujų iš-
krovos dietų). Šias dietas sukū-
rė dietologas prof. M. Pevzneris 
(1872–1952) kaip papildomą ele-
mentą pagrindinėms dietoms. Jų 
paskirtis – tausoti pažeistus or-
ganus ir sistemas, normalizuo-
ti medžiagų apykaitą, mažinti 
kūno masę, didinti pagrindinės 
dietos efektyvumą. Pasitarus su 
gydytoju, iškrovos dietos papras-
tai taikomos ne dažniau kaip 1–2 
kartus per savaitę laikantis tam 
tikrų taisyklių: 1) taikant iškro-
vos dietas pageidautina užsiimti 
įprastu protiniu ar fiziniu darbu 
(tai atitraukia nuo minčių apie 
valgį); 2) maitintis atskirai nuo 
bendradarbių ar kitų šeimos na-
rių; 3) po iškrovos dietų pailgin-
ti nakties miegą iki 9 valandų.

Klasikinės iškrovos dietos
Agurkų dieta
Valgoma po 300 g šviežių 

agurkų be druskos 5 kartus per 
dieną (iš viso – 1,5 kg).

Dieta taikoma nutukus, pa-
kilus arteriniam kraujospūdžiui, 
sergant ateroskleroze, podagra, 
kai kuriomis sąnarių, kepenų ir 
tulžies latakų ligomis.

Paaiškinimas: podagra – liga, 
kurią sukelia šlapimo rūgšties 
apykaitos sutrikimas organizme; 
šiai ligai būdingas sąnarių susto-
rėjimas, pirštų nejudrumas, pa-
tinimas ir skausmas.

Arbūzų dieta
1,5 kg arbūzo minkštimo (be 

žievės) suvalgoma per 5 kartus. 
Dieta taikoma pakilus arte-

riniam kraujospūdžiui, sergant 
ateroskleroze, kepenų ligomis.

Obuolių dieta Nr.1
1,2–1,5 kg šviežių prinoku-

sių luptų sutrintų obuolių suval-
goma per 5 kartus.

Dieta taikoma sergant ūmi-
niu ir lėtiniu kolitu (storosios žar-
nos uždegimu) su viduriavimu.

Obuolių dieta Nr.2
2 kg šviežių obuolių suvalgo-

ma per 5–6 kartus.
Dieta taikoma nutukus, ser-

gant nefritu (inkstų uždegimu), 
podagra, cukriniu diabetu, pa-
kilus arteriniam kraujospūdžiui.

Kompoto dieta
Iš 1,5 kg obuolių, 150 g cuk

raus ir 0,8 litro vandens išvir-
tas kompotas išgeriamas per 5 
kartus.

Dieta taikoma sergant kepe-
nų ir inkstų ligomis.

Kompoto su ryžiais dieta
1,5 litro kompoto, išvirto iš 

1,2 kg šviežių arba 250 g džio-
vintų vaisių arba uogų, 50 g ry-
žių ir 100 g cukraus išgeriama 
per 5 kartus po 300 ml.

Dieta taikoma sergant kepe-
nų ligomis, podagra, oksalurija 
(šlapime padaugėjus oksalatų).

Mėsos (žuvies) dieta
Duodama po 80 g neriebios 

virtos mėsos arba žuvies 5 kartus 
per dieną (iš viso 400 g), po 100–
150 g daržovių (kopūstų, mor-
kų, agurkų) 5 kartus per dieną 
(iš viso – 0,6–0,9 kg), 1–2 stik
linės arbatos be cukraus.

Dieta taikoma nutukus, ser-

gant ateroskleroze, cukriniu 
diabetu.

Salotų dieta
Salotos iš 1,2–1,5 kg šviežių 

daržovių ir vaisių (be druskos). 
Prie daržovių pridedama trupu-
tį grietinės arba aliejaus, o prie 
vaisių – cukraus sirupo. Suval-
goma per 4–5 kartus.

Dieta taikoma pakilus arte-
riniam kraujospūdžiui, sergant 
ateroskleroze, inkstų ligomis, 
oksalurija, kai kuriomis sąna-
rių ligomis.

Varškės dieta
400–600 g liesos varškės, 

60 g grietinės ir 100 ml pieno. 
Suvalgoma per 4 kartus. Galima 
papildomai 2 kartus per dieną iš-
gerti kavos su pienu ir 1–2 stikli-
nes erškėtuogių nuoviro.

Dieta taikoma nutukus, ser-
gant ateroskleroze, širdies li-
gomis.

Morkų dieta
1–1,5 kg morkų suvalgoma 

per dieną per 5–6 kartus.
Dieta taikoma sergant inkstų, 

kepenų ir reumatinėmis ligomis.
Abrikosų dieta
5 kartus per dieną valgoma 

po 100 g abrikosų.
Dieta taikoma pakilus arteri-

niam kraujospūdžiui bei sergant 
širdies ir kraujagyslių ligomis.

Sulčių dieta
Per 4 kartus išgeriama 600 

mililitrų (ml) daržovių arba 
vaisių sulčių, atskiestų 200 ml 
vandens.

Dieta taikoma nutukus, pa-
kilus arteriniam kraujospūdžiui, 
sergant ateroskleroze, II tipo dia-
betu su nutukimu, kepenų, inks-
tų, tulžies latakų ligomis, podag
ra, inkstų akmenlige be fosfatu-
rijos (fosfatų buvimas šlapime).

Svarbu! Antai iškrovos taiky-
mo dieną žmogus gali jausti ne 
tik alkį, nuovargį, bet ir sumažė-
jusį darbingumą. Be to, pertek
liniai kilogramai gali grįžti vos 
tik organizme atsistatys įprastos 
angliavandenių ir druskų atsar-
gos. Ir dar: toks liekninimosi bū-
das dažnai nerekomenduojamas 
žmonėms, sergantiems skran-
džio ir žarnyno ligomis.

Kad iškrovos dietos organiz-
mui duotų daugiau naudos, ge-
riausia būtų iškrovai skirtus pro-
duktus kaitalioti. Po kelių mėne-
sių iškrovos dietos organizmui 
taps naudingu įpročiu, dings no-
ras persivalgyti, ypač tukinan-
čiais produktais.

Iškrovos dietos nerekomen-
duojamos: 
  vaikams ir paaugliams 

(augančiam organizmui reikia 
pakankamo kiekio maisto me-
džiagų);
  nėščiosioms (maistinių 

medžiagų stygius gali sukelti 
vaisiaus žūtį), žindyvėms (gali 

neigiamai atsiliepti kūdikio vys-
tymuisi), sergantiems lėtinėmis 
ligomis (kad jos nepaūmėtų);
 turintiems polinkį sirgti 

gastritu, opalige, kasos, tulžies 
pūslės uždegimu (tokiems ligo-
niams sukurtos ypatingos mai-
tinimosi schemos, kurių jiems 
privalu laikytis).

Abejotinos vertės iškrovos 
dietų pavyzdžiai 

Bulvių dieta
1,5 kg virtų neluptų arba 

keptų be druskos bulvių su tru-
pučiu aliejaus arba grietinės. 
Suvalgoma per 5 kartus po 300 
gramų (g). 

Dieta taikoma pakilus arte-
riniam kraujospūdžiui, sergant 
inkstų uždegimu, kraujotakos 
nepakankamumu.

Realybė: 1) ši dieta pradžio-
je buvo skirta žmonėms, sergan-
tiems inkstų ligomis, nes bulvėse 
yra pakankamai kalio; 2) asme-
nims, kurie neturi problemų su 
inkstais, tačiau tikisi detoksika-
cijos efekto, bulvių dieta netiks, 
nes galima ne tik priaugti svorio, 
bet ir sukaukti arterinio kraujos-
pūdžio pakilimo.

Pieno (kefyro) dieta
Kas 2 valandas 6 kartus per 

dieną geriama po 200 ml pie-
no arba kefyro, rūgusio pieno; 
prieš naktį išgeriama 200 ml vai-
sių sulčių su 20 g gliukozės ar-
ba cuk raus. Galima 2 kartus per 
dieną suvalgyti po 25 g padžio-
vintos baltos duonos.

Dieta taikoma sergant širdies 
ir kraujagyslių ligomis, kraujota-
kos nepakankamumu.

Realybė: 1) paprastai tokioms 
dietoms neparuoštas organizmas 
gali reaguoti galvos skausmu ir 
stipriu silpnumo pojūčiu; 2) to-
kios dietos nerekomenduojamos 
mėnesinių metu, esant stresui, 
sergant skrandžio ir žarnyno li-
gomis paūmėjimo laikotarpiu.

Įsidėmėtina!
Iškrovos dienų fone negalima 

vartoti jokių alkoholinių gėrimų, 
nes bus pažeistas riebalų skaidy-
mo procesas.

Mitas apie dietas
Dar vis sklando senas mitas, 

kad iškrovos dietos vos per dieną 
padeda atsikratyti... 0,5 kg ir dau-
giau (iš tikro – idealiausiu išskir-
tiniu atveju – apie 200 g) rieba-
lų. Beje, panašus mitas tebesklan-
do nuo neatmenamų laikų dar 
ir apie tai, kad pirties procedū-
ros tirpdo riebalus. Kad įsitikin-
tumėte patys, pasisverkite prieš 
pirtį ir po jos. Žinoma, po pirties 
svarstyklės tikrai parodys suma-
žėjusį svorį, nes gerai išprakaita-
vęs žmogus, kaip ir pridera, ne-
tenka atitinkamo kiekio vandens. 

Romualdas OGiNsKAs

Paveikia žmogaus  
emocinę būklę 

Reumatoidinio artrito diag
nozė sukrečia žmogų. Tai daž-
nai reiškia, kad teks keisti sa-
vo gyvenimą. Žmogus gali su-
sidurti ne tik su fiziniais, bet ir 
su emociniais iššūkiais. 

Susirgus reumatoidiniu ar-
tritu žmogui neretai tenka per-
mąstyti savo tikslus. Galbūt iki 
šiol buvo puoselėti planai akty-
viai sportuoti, tačiau dėl ligos 
jų gali tekti atsisakyti. Negana 
to, kartais dėl sustiprėjusių li-
gos simptomų ar nuovargio pla-
nus tenka keisti ir dienos eigoje. 

Kitas nelengvas emocinis iš-
bandymas, su kuriuo gali tekti 
susidurti – tai neapibrėžtumas dėl 
ateities. Ne visuomet galima nu-
spėti, kaip vystysis liga, ar gydy-
mas bus veiksmingas. Tai žmogui 
gali sukelti nemažai nerimo, liū-
desio, pykčio ar nevilties. 

Pastebima, kad sergantie-
ji reumatoidiniu artritu dažniau 
nei sveiki asmenys patiria depre-
sijos ir nerimo simptomus. Pa-
vyzdžiui, pacientas ima veng-
ti sporto užsiėmimų, nes bijo, 
kad mankšta sukels dar daugiau 
skausmo. Mėgstamos veiklos ne-
bekelia susidomėjimo ir džiaugs-
mo, nes žmogus jaučiasi našta ki-
tiems, nebepasitiki savimi.

Nepaisant to, reumatoidinio 
artrito diagnozę išgirdęs žmogus 
nėra pasmerktas bejėgystei ir sa-
vigraužai. Tie pacientai, kurie 
įgyja daugiau žinių apie ligą bei 
išmoksta valdyti jos simptomus, 
ima jaustis kontroliuojantys situ-
aciją ir labiau pasitikintys savimi.

Kaip padėti sergančiajam?
Dažnai žmogus, artimajam 

susirgus reumatoidiniu artritu, 
sutrinka, nes nežino, kaip kalbėti 
su juo apie ligą, kaip padėti. Ar-
timajam padėsite, jeigu suteiksite 
galimybę dalytis savo jausmais ir 
mintimis apie jo būk lę, apie bai-
mes, nuogąstavimus, sielvartą, o 
galbūt ir pyktį. Neneikite artimo-
jo jausmų skubėdami pakeisti jo 
savijautą tokiomis frazėmis kaip, 
pavyzdžiui, „ne viskas taip ir blo-
gai“, „kitiems galbūt dar blogiau 
nei tau“. Leiskite suprasti, kad jis 
tikrai gali jaustis blogai. 

Be visa ko, galima pasiūlyti ir 
pagalbos organizacijas ar grupes. 
Pavyzdžiui, Lietuvoje veikia Lie-
tuvos artrito asociacija, kurioje 
galima sutikti ne tik bendrą pa-
tirtį turinčių žmonių, bet ir su-
žinoti apie pagalbos galimybes. 

Pagalbos sau būdai 
Sergantis reumatoidiniu ar-

tritu žmogus ir pats sau gali pa-
dėti. Vienas iš būdų – laiko pla-

navimas. Sergant šia liga svar-
bu, kad dienos darbai ir poilsis 
būtų išdėstyti po lygiai, t. y. pa-
dirbėjus reikia skirti laiko pail-
sėti. Taip pat svarbu planuoti ir 
savaitę – kad darbai būtų atlie-
kami tolygiai per visą savaitę. 

Kitas būdas, padedantis stip
riau kontroliuoti ligą – rašyti 
dienoraštį. Sergantysis gali pa-
sižymėti, ką veikia per dieną ir 
kaip kinta skausmo ar nuovar-
gio stiprumas. Tai gali padėti 
pastebėti sąsają tarp atliekamų 
veiklų ir nemalonių simptomų. 
Pavyzdžiui, jeigu žmogus jaučia 
stipresnį skausmą ar nuovargį po 
namų ruošos, jis gali išdėlioti 
šiuos darbus per kelias dienas. 

Be to, svarbu neapleisti ma-
lonių veiklų, kurios padeda pa-
laikyti gerą nuotaiką ir suteikia 
gyvenimui prasmės jausmą.  

Įtampai sumažinti ir emocinei 
būklei pagerinti naudingi kvė-
pavimo pratimai. Taisyklingai 
atliekant kvėpavimo pratimus, į 
kraują patenka daugiau deguo-
nies, stabilizuojasi širdies ritmas, 
nurimsta kūnas ir psichika. Kvė-
pavimo pratimai turi būti atlieka-
mi reguliariai bent po 4 minutes: 
giliai, skaičiuodami iki keturių, 
įkvėpkite taip, kad pilvas pakil-
tų aukščiau nei krūtinė, dvi se-
kundes sulaikykite kvėpavimą ir, 
skaičiuodami iki keturių, iškvėp-
kite. Šį pratimą galima daryti tiek 
namie, tiek suradus kelias laisvas 
minutes darbe. Svarbu atkreip-
ti dėmesį, kad šio pratimo nauda 
išryškėja praktikuojant jį kasdien. 

Be to, naudingas gali būti ir 
raumenų atpalaidavimo pra-
timas. Jo esmė – paeiliui įtem-
piami ir atpalaiduojami skirtingi 
kūno raumenys. Raumenų įtam-
pa palaikoma apie 5 sekundes, 
tada raumenys atpalaiduojami. 
Svarbu nepamiršti įtempti ir to-
kių kūno vietų, kaip kakta, akių 
vokai, žandikaulis, plaštakos, pė-
dos... Po įtempimo raumenys su-
grįžta į didesnio atsipalaidavimo 
būseną, o tai padeda sumažin-
ti skausmą. Žinoma, šio prati-
mo nereikėtų tęsti, jeigu jaučia-
te stiprų skausmą! Pratimas tin-
kamai atliekamas tada, jeigu jau-
čiate malonią raumenų įtampą. 

Taigi, nors išgirdus reumatoi-
dinio artrito diagnozę gali atro-
dyti, kad ši liga nepataisomai ap-
ribos ir apsunkins tolimesnį gy-
venimą, svarbu nepamiršti, jog 
tai nėra nuosprendis. Priimant 
artimųjų, medikų ir tokią pat 
diag nozę turinčių žmonių pagal-
bą bei padedant sau, šią ligą bei 
nemalonius jos simptomus tikrai 
galima kontroliuoti. 

Milda TUMėNiENė 
Medicinos psichologė 

Iškrovos dietos Psichologo patarimai

Reumatoidinis artritas 
ir mūsų psichika

Reumatoidinis artritas – lėtinė autoimuninė liga, pažeidžianti kū-
no sąnarius. Ši liga lemia sąnarių skausmus bei sustingimą ir kol 
kas nėra rasta efektyvių būdų ją visiškai išgydyti. Nors iš pirmo 
žvilgsnio reumatoidinis artritas gali pasirodyti išskirtinai fizinis 
susirgimas, vis dėlto pastebima, kad ši liga paveikia ir sergančių-
jų socialinį funkcionavimą bei psichologinę savijautą. Nepaisant 
to, palengvinti nemalonius reumatoidinio artrito simptomus pa-
cientai gali būtent pasitelkę psichologinius pagalbos sau įrankius.  
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Lengvatos neįgaliesiems 
Klausėte–atsakome

Ar darbo skelbime gali-
ma teigti, kad kandidatams 
su negalia bus mokamas di-
desnis atlyginimas, taikomos 
lengvatos?

Į klausimą atsako Lygių gali-
mybių kontrolieriaus tarnybos tei-
sės skyriaus vedėjas Vytis Mu-
liuolis. 

Pagal Lietuvos įstatymus, vi-
siems, pretenduojantiems į dar-
bo vietą, turi būti taikomos vie-
nodos sąlygos ir galimybės. Tie-
sa, diskriminacija nelaikomos 
specia lios priemonės, skatinan-
čios pažeidžiamų grupių integra-
ciją. Pavyzdžiui, socialinės įmo-
nės statusą turinčios bendrovės 

gauna subsidijas iš valstybės biu-
džeto. Šios lėšos skiriamos dar-
bo vietai pritaikyti, transporto, 
administravimo išlaidoms, so-
cialinio draudimo įmokoms pa-
dengti bei darbo užmokesčiui. 
Šie pinigai skiriami kaip kom-
pensacija, tačiau negali būti pre-
tekstu žmonėms su negalia už tą 
patį darbą mokėti daugiau. Tokiu 
atveju skirtinga alga neabejotinai 
būtų laikoma diskriminacija. Ki-
tos lengvatos turėtų būti vertina-
mos individualiai. Jei negalią tu-
rinčiam darbuotojui numatomas 
lankstus grafikas, jis gali būti 
grindžiamas gydytojo išvada dėl 
būtinų darbo sąlygų.

Kad vaikams, turintiems 
sunkią negalią, sukakus 18 m., 
nekiltų problemų įgyvendinti 
savo teises (pvz., gauti šalpos 
išmokas, paslaugas, lankytis 
sveikatos priežiūros įstaigose, 
gauti receptus vaistams ir me-
dicininėms priemonėms ir kt.), 
jų tėvai (globėjai) turėtų:

• iš anksto (likus 6 mėne-
siams iki sunkią negalią turin-
čio asmens pilnametystės) kreip-
tis į teismą dėl neveiksnumo nu-
statymo pilnamečiam asmeniui;

• prašyti teismo pavesti teis-
mo ekspertizę atlikti tai eksper-
tų įstaigai, kurioje ši procedūra 
bus atlikta per trumpesnį laiką;

• prašyti taikyti laikinąsias 
apsaugos priemones dėl galimy-
bės teismo proceso metu įgy-
vendinti globėjo teises ir parei-
gas (pvz., prašyti nustatyti, kad 
tėvai (globėjai) iki galutinio teis-
mo sprendimo dėl globojamo 
asmens neveiksnumo bus nuo-
latiniais jo globėjais. Taip viso 
teismo proceso metu bus užtik
rintos prižiūrimo asmens teisės 
į sveikatos apsaugą, gauti išmo-
kas ir kitas paslaugas).

• teikiant prašymą dėl tiksli-
nių išmokų mokėjimo, pateikti 
savivaldybės administracijai do-
kumentus apie pradėtą teisminį 
procesą dėl neveiksnumo (jau 
kreipusis į teismą dėl neveiks-
numo nustatymo pilnamečiam 
asmeniui, jį prižiūrintiems as-
menims suteikta teisė gauti iš-
mokas).

NDNT ir „Bičiulystės“ inf. 

Kad nekiltų 
rūpesčių, kol 

bus nustatytas 
neveiksnumas

Konsultuojame, 
komentuojame

„Bičiulystę“ skaitykite 
ir internete

www.biciulyste.lt

Štai tokį vaizdą galima pamatyti prie Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro „Žvejų rūmai“. Trukdo sniegas? 
Ne bėda – suverskime jį į neįgaliesiems skirtas automobilių stovėjimo vietas. 

Akis bado / širdį glosto

Eduardo Chamansko nuotr. 

mergaitei skirtu mokymu na-
muose. Pasirinko antrąją gali-
mybę, nes neįsivaizdavo, kaip 
galėtų išsiskirti su savo coliuke. 

Visos Irminos rugsėjo 1osios 
prabėgo pro langą stebint į mokyk
lą einančius kardelių puokštėmis 
nešinus bendraamžius. Irmina sa-
ko neįsivaizduojanti, kaip ji, tada 
nė metro nesiekianti mergaičiu-
kė būtų įsiropštusi į nepritaikytą 
mokyklinį suolą, kokiomis ko-
pėtėlėmis būtų reikėję pasilypėti, 
kad atliktų ant lentos užrašytą už-
duotį. Vis dėlto skaudu, kad nie-
kas iš mokytojų nepagalvojo bent 
į mokslo metų pradžios ar pabai-
gos renginius pakviesti ir Irminą.

Brandos egzaminų Irmina 
nelaikė – negalią turintys mo-
kiniai nuo jų buvo atleisti. Tai – 
tarsi palengvinimas, bet ir di-
džiulis slenkstis siekiant toles-
nių tikslų. 

Irmina sako pati pasirengu-
si stojamiesiems egzaminams 
Šiaulių universitete. Šią aukštą-
ją mokyklą pasirinko todėl, kad 
ji buvo arčiausiai namų. Apie 
universiteto pritaikymą tada ne-
galvojo, tikėjosi įveiksianti visas 
kliūtis. O jų žemaūgei mergi-
nai tikrai netrūko. Dėl ligos Ir-
minos galūnės trumpesnės, sil-
pnesni raumenys, iškrypę sąna-
riai. Vaikščioti ji gali, tačiau di-
desnius atstumus įveikti sunku, 
nes viena koja nesilanksto, grei-
tai pavargsta. Irmina prisimena 
kartais paskaitas praleisdavu-
si vien dėl nepritaikytos vietos 
auditorijoje. Pasak jos, kojos ta-
baluodavo, nebuvo jokios atra-
mos – ilgiau taip pasėdėjus im-
davo labai skaudėti nugarą. Di-
džiuliu iššūkiu tapdavo ne tik 
laiptai, bet ir tai, kad nepasiek-
davo pasikabinti palto, negalė-
davo netgi pažvelgti į save veid
rodyje, susišukuoti – apie žema-
ūgius žmones apskritai nepagal-
vojama. 

Tyrimas atskleidė, kad penk-
tadalis (20,9 proc.) neįgalių mo-
terų nemano turinčios tokį išsi-
lavinimą, kokio norėjo, dar treč-
dalis (30 proc.) taip mano tik iš 
dalies. Panaši situacija ir įgyjant 
profesiją: 27 proc. moterų nesu-
tinka, kad turi tokią profesiją, 
kokios norėjo, ir dar tiek pat su 
tuo sutinka tik iš dalies. O tai, 
pasak J. Ivančenko, rodo, kad 
dar nėra sukurtos visiems tin-
kamos sąlygos mokytis ir įgy-
ti profesiją. 

Specialistų stygius stiprina 
patiriamą diskriminaciją 
Tyrime dalyvavusios respon-

dentės atkreipė dėmesį, kad yra 
tekę susidurti su nepakankamai 
kvalifikuotais pedagogais, jų pa-
dėjėjais, nepagarbiu ar neetiš-
ku švietimo įstaigose dirbančių 
žmonių elgesiu. 

Apklausoje dalyvavusios 
Birštono neįgaliųjų draugijos na-
rės Loretos Baranauskienės nuo-
mone, dirbti su neįgaliaisiais iš 
tiesų reikia ne tik specialaus pa-
sirengimo, bet ir empatijos. Me-
dikės išsilavinimą turinti ir ne tik 
gydytoja, bet porą dešimtmečių 
ir dėstytoja medicinos mokykloje 
dirbusi moteris pasakoja ne kar-
tą susidūrusi su negalią turinčių 
mergaičių ir moterų problemo-
mis, kurias tikrai būtų galima 
pavadinti diskriminacija. 

L. Baranauskienė iki šiol pri-
simena vieną savo studentę – 
Dauno sindromą turėjusią mer-
giną. Dėstytoja pritarė jos pasi-
ryžimui siekti išsilavinimo, įgy-
ti specialybę, kuri išvaduotų ją iš 
namų apsupties, leistų jaustis to-
kiai, kaip kiti. Iš pradžių šiai stu-
dentei buvo nelengva, tačiau dės-
tytoja su ja daug dirbo atskirai, 
kalbėjosi, aiškino sunkiau suvo-
kiamus dalykus. Ši mergina iš-
laikė egzaminus, gavo diplomą. 

L. Baranauskienė įsitikinusi, 
kad neretai neįgalioms mergai-
tėms, merginoms reikia ne tik 
individualaus požiūrio, bet ir pa-
drąsinimo, paskatinimo, pagal-
bos. Jos nuomone, mokymo įs-
taigose labai trūksta psichologų, 
socialinių darbuotojų, galinčių 
padėti neįgalioms mergaitėms, 
merginoms. Buvusi dėstytoja ne-
abejoja, kad tik mokydamosi kar-

tu su visais jos išmoksta bendrau-
ti, laisvai elgtis, būti savarankiš-
kesnės, pakovoti už savo teises.

L. Baranauskienės nuomonei 
pritaria ir penktadalis respon-
denčių. Jos sako, kad nepakanka 
nei mokymuisi reikalingų pagal-
binių technologijų, nei specialis-
tų (pedagogų, pedagogų padėjė-
jų, spec. pedagogų, psichologų). 
27,4 proc. teigia, kad nebuvo tei-
kiama individualizuota parama ir 
pagalba švietimo įstaigose, profe-
sinių įgūdžių kursuose. 

Specialybę turi, o darbą?
I. Beneševičiūtė pasakoja, kad 

nors turi pradinių klasių moky-
tojos ir socialinės pedagogės dip
lomus, vis dėlto pagal specialybę 
nedirbo. Pasirinko nevyriausy-
binę neįgaliųjų organizaciją (ty-
rimo duomenimis, nevyriausybi-
niame sektoriuje dirba 18,5 proc. 
neįgalių moterų). Irmina tikina, 
kad universitete įgytos žinios čia 
jai labai pravertė. „Mes kitaip ug-
dome visuomenę – savo pavyz-
džiu, dalyvavimu įvairiuose pro-
jektuose, pristatydami savo kūry-
bą, – sako Irmina. – Dirbdamas 
nevyriausybinėje organizacijoje 
esi tarsi neformalus mokytojas, 
formuojantis pozityvias visuome-
nės nuostatas į negalią.“ 

Irmina mano, kad jos nega-
lia būtų sutrukdžiusi susiras-
ti kitą darbą Šeduvoje. Jos dve-
jonei pritartų ir 43 proc. jokios 
darbo patirties neturinčių tyri-
mo respondenčių. Beje, ir apie 
pusė dirbančių moterų teigia, 
kad negali pasirinkti tokio dar-
bo, kokio nori. 

J. Ivančenko atkreipia dėme-
sį, kad pagrindine kliūtimi, truk-
dančia įsidarbinti, respondentės 

įvardija neigiamą požiūrį – ne-
norą priimti į darbą dėl negalios. 
Beveik ketvirtadalis moterų pa-
minėjo ir kitas priežastis: nepri-
taikyta arba netinkamai pritai-
kyta darbovietės aplinka, nesu-
daromos poreikius atitinkančios 
darbo sąlygos (lankstus grafikas, 
darbas iš namų ir pan.) bei atlei-
dimas iš darbo dėl negalios pro-
gresavimo. Net 78,7 proc. res-
pondenčių mano, kad moterys be 
negalios turi daugiau galimybių 
pasirinkti norimą darbą ir darb-
daviai labiau linkę jas priimti. 

Tyrime atkreipiamas dėme-
sys ir į tai, jog trečdalis apklaustų 
moterų nemano, kad darbas su-
teikia pakankamai pajamų pra-
gyventi. Gana retai neįgali mote-
ris uždirba daugiau nei minima-
lų atlyginimą. I. Beneševičiūtės 
nuomone, darbdavių argumen-
tai, kad neįgalieji gauna ir kitų iš-
mokų, todėl didesnio atlyginimo 
jiems nereikia, žemina orumą. 
„Iš pašalpos nepragyvensi, todėl 
ir norime dirbti“, – sako Irmina. 

LND pirmininkės įsitikini-
mu, tyrimas atskleidė, kad situ-
acija užimtumo ir darbo srityse 
neatliepia Jungtinių tautų Neį-
galiųjų teisių konvencijoje pabrė-
žiamos teisės ir galimybės neįga-
liesiems užsidirbti iš laisvai pasi-
rinkto darbo. Todėl reikia rimtai 
susirūpinti darbo vietų neįgalie-
siems kūrimu, atsižvelgti į jų po-
reikius. Turimas darbas kartu su 
susijusiomis paslaugomis (darbo 
vietos pritaikymu, pavėžėjimu, 
parama darbo vietoje ir pan.) vie-
nu metu padėtų spręsti daug neį-
galiųjų problemų. 

Apibendrindama atliktą ty-
rimą J. Ivančenko pabrėžė, kad 
nors išanalizuota nemažai neį-
galioms moterims ir mergaitėms 
svarbių gyvenimo sričių, norint 
geriau suvokti neįgaliųjų padėtį 
reikėtų stiprinti statistinių duo-
menų bazę, kad būtų galima 
nuolat stebėti neįgalių asmenų 
skaičiaus pokyčius, jų išsilavi-
nimo pasiekimus, padėtį darbo 
rinkoje ir pan. Tai padėtų objek-
tyviau vertinti Jungtinių Tau-
tų neįgaliųjų teisių konvencijos 
nuostatų įgyvendinimą. 

Aldona MiLiEŠKiENė
Autorės nuotr. 

Neįgalios moterys ir mergaitės 
vis dar jaučiasi diskriminuojamos

(atkelta iš 1 psl.)

Aktyviai aptariama neįgalių moterų ir mergaičių padėtis Lietuvoje.
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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 18 d. 
09:20 Senis. N-7. 191 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 4. N-7. 4/23 s. 
11:15 Aukštuomenės daktaras 2. N-7. 
2/3 s. 12:00 Beatos virtuvė. (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. 8 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 
Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 LRT forumas. 22:30 
Dviračio žinios. 23:00 Premjera. Medi-
čiai. Florencijos valdovai 2. N-14. 2/2 
s. 24:00 LRT radijo žinios. 00:10 Štut-
garto kriminalinė policija 4. N-7. 4/23 
s. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 
Neužmiršti. 2 d. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 Dvira-
čio žinios. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Vartotojų kontrolė. (kart.). 05:00 
Ponių rojus. N-7. 8 s. (kart.).

Antradienis, vasario 19 d. 
09:20 Senis. N-7. 192 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 4. N-7. 4/24 s. 
11:15 Aukštuomenės daktaras 2. N-7. 
2/4 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 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietu-
va. 16:30 Premjera. Ponių rojus. N-7. 9 s. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į 
gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 (Ne)
emigrantai. (subtitruota). 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 
Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Nacionalinė eks-
pedicija „Dniepru per Ukrainą“. 22:30 
Dviračio žinios. 23:00 Premjera. 12 bež-
džionių 2. N-14. 2/9 s. 23:45 Klausimė-
lis.lt. 24:00 LRT radijo žinios. 00:10 Štut-
garto kriminalinė policija 4. N-7. 4/24 s. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Is-
torijos detektyvai. (subtitruota, 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. 9 s. (kart.).

trečiadienis, vasario 20 d. 
09:20 Senis. N-7. 193 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 4. N-7. 4/25 s. 
11:15 Aukštuomenės daktaras 2. N-7. 
2/5 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. 10 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. (subtitruota). 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pano-
rama. 21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Mano 
mama gamina geriau! 22:30 Dviračio 
žinios. 23:00 Premjera. Paskutinė kara-
lystė 2. N-14. 2/6 s. 24:00 LRT radijo ži-
nios. 00:10 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 4. N-7. 4/25 s. (kart.). 01:00 LRT radi-
jo žinios. 01:05 Stilius. (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 radi-
jo žinios. 04:05 Nacionalinė ekspedici-
ja „Dniepru per Ukrainą“. (kart.). 05:00 
Ponių rojus. N-7. 10 s. (kart.).

ketvirtadienis, vasario 21 d.
09:20 Senis. N-7. 194 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 5. N-7. 5/1 s. 
11:15 Aukštuomenės daktaras 2. N-7. 2/6 
s. 12:00 Gyvenimas. (subtitruota, 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, Lietuva. 16:00 
Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:30 Premjera. Ponių rojus. 
N-7. 11 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Specialus tyrimas. (subtitruota). 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pano-
rama. 21:00 Dienos tema. 21:20 Spor-

tas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Gi-
mę tą pačią dieną. (subtitruota). 22:30 
Dviračio žinios. 23:00 Premjera. Babilo-
nas Berlynas. N-14. 2 s. 24:00 LRT radijo 
žinios. 00:10 Štutgarto kriminalinė po-
licija 5. N-7. 5/1 s. (kart.). 01:00 LRT radi-
jo žinios. 01:05 Vakaras su Edita. (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. 11 s. (kart.).

Penktadienis, vasario 22 d. 
09:20 Senis. N-7. 195 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 5. N-7. 5/2 s. 
11:15 Aukštuomenės daktaras 2. N-7. 2/7 
s. 12:00 (Ne)emigrantai. (subtitruota, 
kart.). 13:00 Vartotojų kontrolė. (kart.). 
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 Prem-
jera. Ponių rojus. N-7. 12 s. 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 
Nacionalinė paieškų tarnyba . 19:30 Be-
atos virtuvė. (subtitruota). 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 
Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 
22:50 Fantastiškas penktadienis. Prem-
jera. Kuždesių sala. N-14. 01:10 Štutgarto 
kriminalinė policija 5. N-7. 5/2 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Gimę tą 
pačią dieną. (subtitruota, kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 Ryto sukti-
nis su Zita Kelmickaite (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba . (kart.). 05:00 Ponių rojus. 
N-7. 12 s. (kart.).

Šeštadienis, vasario 23 d. 
06:05 Nacionalinė ekspedici-

ja „Dniepru per Ukrainą“. (kart.). 07:00 
Dvynukės. 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, Lie-
tuva. 12:00 Pasaulio dokumentika. Ja-
ponijos gamtos kalendorius. (subtitruo-
ta). 12:55 Pasaulio dokumentika. Užbu-
rianti Indonezija. 1 d. Senoviniai Papua 
pasauliai. (subtitruota). 13:50 Premjera. 
Džesika Flečer 6. N-7. 6/10, 6/11 s. 15:25 
Klausimėlis.lt. 15:43 Loterija „Keno Lo-
to“. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16:00 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k.). 18:00 Teisė žinoti. 18:30 Va-
karas su Edita. 19:30 Stilius. 20:25 Lote-
rijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Pano-
rama. 20:52 Sportas. Orai. 21:00 „Euro-
vizija 2019“. Nacionalinė atranka. Fina-
las. 24:00 Premjera. Benis ir Džiun. N-14. 
(subtitruota). 01:40 Kuždesių sala. N-14. 
(kart.). 03:55 Teisė žinoti. (kart.). 04:25 
Džesika Flečer 6. N-7. 6/10, 6/11 s. (kart.).

Sekmadienis, vasario 24 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 
pasakos. 5 s. Narsus siuvėjas. 10:00 Gus-
tavo enciklopedija. (subtitruota). 10:30 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 11:30 
Mūsų gyvūnai. 12:00 Pasaulio doku-
mentika. Kengūrų karalius. (subtitruo-
ta). 12:55 Pasaulio dokumentika. Lau-
kinė Šri Lankos gamta. 2 d. Bekraščiai 
miškai. (subtitruota). 13:50 Puaro. N-7. 
12/2 s. Helovino vakarėlis. 15:25 Klau-
simėlis.lt. 15:43 Loterija „Keno Loto“. 
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų 
kalbą). 16:00 Istorijos detektyvai. (sub-
titruota). 16:45 Savaitė su „Dviračio ži-
niomis“. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 18:00 Duokim ga-
ro! 19:30 Savaitė. 20:25 Loterijos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. Orai. 21:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 21:30 Premjera. Laisvės kaina. 
Disidentai. N-7. 6 s. (su garsiniu vaizda-
vimu). 22:30 Denis Kolinsas. 00:15 Ma-
ne mylintys atvažiuos traukiniu. N-14. 
02:15 Pasaulio dokumentika. Kengūrų 
karalius. (subtitruota, kart.). 03:00 Pa-
saulio dokumentika. Laukinė Šri Lan-
kos gamta. 2 d. Bekraščiai miškai. (subti-
truota, kart.). 03:55 Klausimėlis.lt (kart.). 
04:25 Puaro. N-7. 12/2 s. Helovino vaka-
rėlis. (kart.).

dėtoji 6, 133. 14:00. Pažadėtoji 6, 134. 
14:30. Pažadėtoji 6, 135. 15:00. Simpso-
nai 11, 14. 15:30. Simpsonai 11, 15. 16:00. 
TV3 žinios 34. 16:25. TV3 orai 34. 16:30. 
TV Pagalba 12, 51. 18:30. TV3 žinios 49. 
19:25. TV3 orai 49. 19:30. Namas 1, 4. 
20:30. Prakeikti 7, 7. 21:00. TV3 vakaro 
žinios 27. 21:55. TV3 orai 27. 22:00. Žvė-
ries pilvas. 23:50. Skubi pagalba 1, 4.

Antradienis, vasario 19 d. 
00:50. Iš Los Andželo į Vegasą 1, 

14. 01:15. Iš Los Andželo į Vegasą 1, 15. 
01:40. Apsukrios kambarinės 3, 306. 
02:30. Ekstrasensai tiria 6, 107. 03:55. 
Skubi pagalba 1, 4. 04:45. Iš Los Andželo 
į Vegasą 1, 15. 05:10. Apsukrios kamba-
rinės 3, 306. 06:10. Televitrina 12. 06:25. 
Transformeriai. Maskuotės meistrai 
4, 414. 06:55. Simpsonai 11, 14. 07:25. 
Simpsonai 11, 15. 07:55. Namas 1, 4. 
08:55. Meilės sūkuryje 147. 10:00. Mei-
lės žiedai 117. 11:00. Meilės žiedai 118. 
12:00. Svotai 5, 12. 13:00. Pažadėtoji 6, 
136. 13:30. Pažadėtoji 6, 137. 14:00. Pa-
žadėtoji 6, 138. 14:30. Pažadėtoji 6, 139. 
15:00. Simpsonai 11, 16. 15:30. Simpso-
nai 11, 17. 16:00. TV3 žinios 35. 16:25. 
TV3 orai 35. 16:30. TV Pagalba 12, 52. 
18:30. TV3 žinios 50. 19:25. TV3 orai 50. 
19:30. Prieš srovę 19, 7. 20:30. Prakeikti 
7, 8. 21:00. TV3 vakaro žinios 28. 21:55. 
TV3 orai 28. 22:00. Įkalintos po vande-
niu. 23:50. Skubi pagalba 1, 5.

trečiadienis, vasario 20 d. 
00:40. Vaiduoklių ieškotojai 1, 1. 

01:10. Vaiduoklių ieškotojai 1, 2. 01:35. 
Apsukrios kambarinės 3, 307. 02:25. 
Ekstrasensai tiria 6, 108. 03:50. Skubi 
pagalba 1, 5. 04:45. Vaiduoklių ieško-
tojai 1, 2. 05:05. Apsukrios kambari-
nės 3, 307. 06:10. Televitrina 12. 06:25. 
Aladinas 1, 138. 06:55. Simpsonai 11, 
16. 07:25. Simpsonai 11, 17. 07:55. Prieš 
srovę 19, 7. 08:55. Meilės sūkuryje 148. 
10:00. Meilės žiedai 119. 11:00. Meilės 
žiedai 120. 12:00. Svotai 5, 13. 13:00. 
Pažadėtoji 6, 140. 13:30. Pažadėtoji 6, 
141. 14:00. Pažadėtoji 6, 142. 14:30. Pa-
žadėtoji 6, 143. 15:00. Simpsonai 11, 
18. 15:30. Simpsonai 11, 19. 16:00. TV3 
žinios 36. 16:25. TV3 orai 36. 16:30. TV 
Pagalba 12, 53. 18:30. TV3 žinios 51. 
19:25. TV3 orai 51. 19:30. Gero vakaro 
šou 5, 23. 20:30. Prakeikti 7, 9. 21:00. 
TV3 vakaro žinios 29. 21:55. TV3 orai 29. 
22:00. Pasiutę šunys. 22:25. Vikinglotto 
8. 23:55. Skubi pagalba 1, 6.

ketvirtadienis, vasario 21 d. 
00:55. Vaiduoklių ieškotojai 1, 3. 

01:20. Vaiduoklių ieškotojai 1, 4. 01:45. 
Apsukrios kambarinės 3, 308. 02:35. 
Ekstrasensai tiria 6, 109. 04:00. Skubi 
pagalba 1, 6. 04:50. Vaiduoklių ieško-
tojai 1, 4. 05:15. Apsukrios kambarinės 
3, 308. 06:10. Televitrina 12. 06:25. Ala-
dinas 1, 139. 06:55. Simpsonai 11, 18. 
07:25. Simpsonai 11, 19. 07:55. Gero 
vakaro šou 5, 23. 08:55. Meilės sūkury-
je 149. 10:00. Meilės žiedai 121. 11:00. 
Meilės žiedai 122. 12:00. Svotai 5, 14. 
13:00. Pažadėtoji 6, 144. 13:30. Paža-
dėtoji 6, 145. 14:00. Pažadėtoji 6, 146. 
14:30. Pažadėtoji 6, 147. 15:00. Simp-
sonai 11, 20. 15:30. Simpsonai 11, 21. 
16:00. TV3 žinios 37. 16:25. TV3 orai 37. 
16:30. TV Pagalba 12, 54. 18:30. TV3 ži-
nios 52. 19:25. TV3 orai 52. 19:30. Fa-
rai 12, 23. 20:30. Prakeikti 7, 10. 21:00. 
TV3 vakaro žinios 30. 21:55. TV3 orai 
30. 22:00. Universalus karys. Kita kar-
ta. 23:55. Skubi pagalba 1, 7.

Penktadienis, vasario 22 d. 
00:55. Vaiduoklių ieškotojai 1, 5. 

01:20. Vaiduoklių ieškotojai 1, 6. 01:50. 
Apsukrios kambarinės 3, 309. 02:35. 
Ekstrasensai tiria 6, 110. 04:00. Skubi 
pagalba 1, 7. 04:50. Vaiduoklių ieško-
tojai 1, 6. 05:15. Apsukrios kambari-
nės 3, 309. 06:10. Televitrina 12. 06:25. 
Kempiniukas Plačiakelnis 10, 212. 06:55. 
Simpsonai 11, 20. 07:25. Simpsonai 11, 
21. 07:55. Farai 12, 23. 08:55. Meilės sū-
kuryje 150. 10:00. Meilės žiedai 123. 
11:00. Meilės žiedai 124. 12:00. Svotai 5, 
15. 13:00. Pažadėtoji 6, 148. 13:30. Pa-
žadėtoji 6, 149. 14:00. Pažadėtoji 6, 150. 
14:30. Pažadėtoji 6, 151. 15:00. Simpso-
nai 11, 22. 15:30. Simpsonai 12, 1. 16:00. 
TV3 žinios 38. 16:25. TV3 orai 38. 16:30. 
TV Pagalba 12, 55. 18:30. TV3 žinios 53. 
19:25. TV3 orai 53. 19:30. Bembis. 21:00. 
Pasaulio vyrų krepšinio čempionato 
atrankos rungtynės. Kroatija - Lietuva. 
Nyderlandai – Lietuva. 22:55. Naktinis 
pasimatymas.

Šeštadienis, vasario 23 d. 
00:45. Universalus karys. Kita kar-

ta. 02:20. Pasiutę šunys. 04:00. Svotai 5, 
13. 04:50. Svotai 5, 14. 06:15. Televitrina 
10. 06:30. Čipas ir Deilas skuba į pagal-
bą 1, 147. 07:00. Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai 4, 415. 07:30. Aladinas 
1, 140. 08:00. Čipas ir Deilas skuba į pa-
galbą 1, 148. 08:30. Kempiniukas Pla-
čiakelnis 10, 213. 09:00. Virtuvės istori-
jos 9, 8. 09:30. Gardu Gardu 7, 9. 10:00. 
Svajonių ūkis 5, 25. 10:30. Būk sveikas! 
1, 4. 11:00. Nimės sala. 12:55. Sugrįži-
mas į Nimės salą. 14:40. Simpsonai 29, 
15. 15:10. Havajai 5.0 5, 516. 16:15. Eks-
trasensų mūšis 18, 8. 18:00. Raudonas 

Pirmadienis, vasario 18 d. 
06:05 „Mano gyvenimo švie-

sa“ (631). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (632). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (633). N-7. 07:35 „Tomas 
ir Džeris“ (20). 08:00 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (103). N-7. 09:05 „Moni-
kai reikia meilės“ (14). N-7. 09:40 „Na-
mai, kur širdis“ (3). 10:25 KK2 penkta-
dienis (kart.). N-7. 12:00 „Mano likimas“ 
(22). N-7. 13:00 „Gyvenimo daina“ (177). 
N-7. 14:00 „Aukštakulnių kerštas“ (69). 
14:55 „Dvi širdys“ (1468). N-7. 15:25 
„Dvi širdys“ (1469). N-7. 15:55 „Dvi šir-
dys“ (1470). 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“ (20). N-7. 21:00 „Monikai rei-
kia meilės“ (23). N-7. 21:30 Žinios. 22:24 
Sportas. 22:27 Orai. 22:28 Telefoninė 
loterija 1634. 22:30 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Nudėti Giunterį. N14. 00:20 
„Juodasis sąrašas“ (18). N-7. 01:15 Atvy-
kimas (kart.). N14.

Antradienis, vasario 19 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(634). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (635). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (636). N-7. 07:35 „Tomas 
ir Džeris“ (21). 08:00 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (104). N-7. 09:05 „Moni-
kai reikia meilės“ (15). N-7. 09:40 „Na-
mai, kur širdis“ (4). 10:25 KK2 (kart.). 
N-7. 10:55 Nuo... Iki... (kart.) 11:25 „Pa-
veldėtoja 2“ (20) (kart.). N-7. 12:00 „Ma-
no likimas“ (23). N-7. 13:00 „Gyvenimo 
daina“ (178). N-7. 14:00 „Aukštakulnių 
kerštas“ (70). 14:55 „Dvi širdys“ (1471). 
N-7. 15:25 „Dvi širdys“ (1472). N-7. 15:55 
„Dvi širdys“ (1473). N-7. 16:30 Labas va-
karas, 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 
„Paveldėtoja 2“ (21). N-7. 21:00 „Moni-
kai reikia meilės“ (24). N-7. 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKA-
RO SEANSAS Organų vagys. N14. 00:40 
„Juodasis sąrašas“ (19). N-7. 01:35 Nu-
dėti Giunterį (kart.). N14.

trečiadienis, vasario 20 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(637). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (638). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (639). N-7. 07:35 „Tomas 
ir Džeris“ (22). 08:00 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (105). N-7. 09:05 „Moni-
kai reikia meilės“ (16). N-7. 09:40 „Na-
mai, kur širdis“ (5). 10:25 KK2 (kart.). 
N-7. 10:55 Nuo... Iki... (kart.) 11:25 „Pa-
veldėtoja 2“ (21) (kart.). N-7. 12:00 „Ma-
no likimas“ (24). N-7. 13:00 „Gyvenimo 
daina“ (179). N-7. 14:00 „Aukštakulnių 
kerštas“ (71). 14:55 „Dvi širdys“ (1474). 
N-7. 15:25 „Dvi širdys“ (1475). N-7. 15:55 
„Dvi širdys“ (1476). N-7. 16:30 Labas va-
karas, 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 
„Paveldėtoja 2“ (22). N-7. 21:00 „Mo-
nikai reikia meilės“ (25). N-7. 21:30 Ži-
nios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS Pagirios Las Vega-
se. N14. 00:45 „Juodasis sąrašas“ (20). 
N-7. 01:40 Organų vagys (kart.). N14.

ketvirtadienis, vasario 21 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(640). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (641). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (642). N-7. 07:35 „Tomas 
ir Džeris“ (23). 08:00 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (106). N-7. 09:05 „Moni-
kai reikia meilės“ (17). N-7. 09:40 „Na-
mai, kur širdis“ (6). 10:25 KK2 (kart.). 
N-7. 10:55 Nuo... Iki... (kart.) 11:25 „Pa-
veldėtoja 2“ (22) (kart.). N-7. 12:00 „Ma-
no likimas“ (25). N-7. 13:00 „Gyvenimo 
daina“ (180). N-7. 14:00 „Aukštakulnių 
kerštas“ (72). 14:55 „Dvi širdys“ (1477). 
N-7. 15:25 „Dvi širdys“ (1478). N-7. 15:55 
„Dvi širdys“ (1479). N-7. 16:30 Labas va-
karas, 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“ (26). N-7. 
21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 
22:30 VAKARO SEANSAS Pagrobtieji. 
N14. 00:20 „Juodasis sąrašas“ (21). N-7. 
01:15 Pagirios Las Vegase (kart.). N14. 
03:05 Alchemija. VDU karta. 03:35 RE-
TROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumenti-
ka. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, vasario 22 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(643). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo švie-
sa“ (644). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (645). N-7. 07:35 „Tomas ir Dže-
ris“ (24). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (107). N-7. 09:05 „Monikai reikia 
meilės“ (18). N-7. 09:40 „Namai, kur šir-
dis“ (7). 10:25 KK2 (kart.). N-7. 10:55 Va-
landa su Rūta (kart.). 12:00 „Mano liki-
mas“ (26). N-7. 13:00 „Gyvenimo daina“ 
(181). N-7. 14:00 „Aukštakulnių kerš-
tas“ (73). 14:55 „Dvi širdys“ (1480). N-7. 
15:25 „Dvi širdys“ (1481). N-7. 15:55 „Dvi 
širdys“ (1482). 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 Žalioji širšė. N-7. 23:25 Ekstremali 
riba. N14. 01:10 Ryklių užtvanka. N14. 
02:35 Pagrobtieji (kart.). N14.

Šeštadienis, vasario 23 d. 
06:30 „Tomas ir Džeris“ (23) 

(kart.). 06:55 „Žvėrelių būrys“ (6). 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Keis-
ta šeimynėlė“ (3). 07:45 „Neramūs ir 
triukšmingi“ (25). 08:10 „Riterių prin-
cesė Nela“ (36). 08:35 „Tomo ir Džerio 
pasakos“ (10). 09:00 „Ogis ir tarakonai“ 
(24). 09:10 KINO PUSRYČIAI. PREMJE-
RA Peliuko Gambos nuotykiai. 11:10 
Stebuklingos letenos. 13:05 Geras vy-
rukas. N-7. 15:00 Mergina iš Džersio. 
N-7. 17:00 Gyvūnų pasaulis. N-7. 17:30 
Bus visko. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS Kung 
Fu Panda 2. 21:15 Paskutinis jaunikio 
išbandymas. N-7. 23:30 PREMJERA 
Kietuolis Rodas. N14. 01:10 Žalioji šir-
šė (kart.). N-7.

Sekmadienis, vasario 24 d. 
06:30 „Tomas ir Džeris“ (24) (kart.). 

06:55 „Žvėrelių būrys“ (7). 07:20 „“Nic-
kelodeon“ valanda. Keista šeimynė-
lė“ (4). 07:45 „Neramūs ir triukšmingi“ 
(26). 08:10 „Riterių princesė Nela“ (37). 
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“ (11). 
09:00 „Ogis ir tarakonai“ (27). 09:15 KI-
NO PUSRYČIAI Sinbadas. Septynių jū-
rų legenda. 10:45 Dzeusas ir Roksana. 
12:45 Vyriški reikalai. N-7. 14:50 Akme-
nų viesulas. N-7. 16:40 Ne vienas kely-
je. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Lietuvos bal-
sas. Vaikai. Superfinalas. 22:40 PREM-
JERA Komandosai. N14. 00:35 Vandens 
ieškotojas. N14. 02:30 Paskutinis jauni-
kio išbandymas (kart.). N-7.

Pirmadienis, vasario 18 d. 
07:15 „Vaikai šėlsta“ (20). 07:40 

„Stoties policija“ (23) (kart.). N-7. 08:40 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (8) (kart.). 
N-7. 09:40 „Įteisintas faras“ (39) (kart.). 
N-7. 10:40 „Gelbėtojai - 112“ (93) (kart.). 
N-7. 11:10 „Ekstrasensų mūšis“ (6) (kart.). 
N-7. 13:40 „Stoties policija“ (24). N-7. 
14:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (9). 
N-7. 15:45 „Įteisintas faras“ (40). N-7. 
16:50 „Gelbėtojai - 112“ (95). N-7. 17:25 
„Gelbėtojai - 112“ (96). N-7. 18:00 In-
fo diena. 18:35 „Mentalistas“ (13). N-7. 
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialių-
jų tyrimų skyrius“ (17). N-7. 20:30 „Tau-
tos tarnas“ (3). N-7. 21:00 Tamsos rite-
rio sugrįžimas. N-7. 00:10 Išminuotojų 
būrys (kart.). N14. 02:25 „Antrininkas“ 
(8) (kart.). N14. 03:20 „Kortų namelis“ 
(6) (kart.). N14.

Antradienis, vasario 19 d. 
07:15 „Vaikai šėlsta“ (21). 07:40 

„Stoties policija“ (24) (kart.). N-7. 08:40 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (9) (kart.). 
N-7. 09:40 „Įteisintas faras“ (40) (kart.). 
N-7. 10:45 „Gelbėtojai - 112“ (95) (kart.). 
N-7. 11:15 „Gelbėtojai - 112“ (96) (kart.). 
N-7. 11:45 „Mentalistas“ (13) (kart.). N-7. 
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“ (17) (kart.). N-7. 13:40 
„Stoties policija“ (1). N-7. 14:40 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (10). N-7. 15:45 
„Įteisintas faras“ (41). N-7. 16:50 „Gel-
bėtojai - 112“ (97). N-7. 17:25 „Gelbė-
tojai - 112“ (98). N-7. 18:00 Info diena. 
18:35 „Mentalistas“ (14). N-7. 19:30 „Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų sky-
rius“ (18). N-7. 20:30 „Tautos tarnas“ (4). 
N-7. 21:00 Nesutramdomas. N14. 22:50 
Tamsos riterio sugrįžimas (kart.). N-7. 
01:45 „Didžiojo sprogimo teorija“ (13). 
N-7. 02:05 „Didžiojo sprogimo teorija“ 
(14). N-7. 02:30 „Spec. būrys. Išlieka sti-
priausi“ (2) (kart.). N-7.

trečiadienis, vasario 20 d. 
07:15 „Vaikai šėlsta“ (22). 07:40 

„Stoties policija“ (1) (kart.). N-7. 08:40 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (10) (kart.). 
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kilimas 5, 8. 18:30. TV3 žinios 54. 19:22. 
TV3 orai 54. 19:25. Eurojackpot 8. 19:30.  
Turtuolis vargšas 1, 1. 21:00.  Šventa vie-
ta. 23:10. Tai reiškia karą.

Sekmadienis, vasario 24 d. 
01:05. Naktinis pasimatymas. 

02:35. Žvėries pilvas. 04:10. Havajai 5.0 
5, 516. 05:00. Svotai 5, 15. 06:15. Televi-
trina 11. 06:30. Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 1, 148. 07:00. Transformeriai. 
Maskuotės meistrai 4, 416. 07:30. Ala-
dinas 1, 141. 08:00. Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą 1, 149. 08:30. Mamyčių klu-
bas 21, 8. 09:00. Kulinarinis detektyvas 
2, 8. 09:30. Penkių žvaigždučių būstas 
6, 8. 10:00. Pasaulis pagal moteris 7, 8. 
10:30. Svajonių sodai 25. 11:30. Elfai 
(Pixies, 2015, Kanada). 13:05. Išrinktasis. 
Blogio imperijos iškilimas. 15:05. Aste-
riksas olimpinėse žaidynėse. 17:30. Visi 
mes žmonės 2, 4. 18:30. TV3 žinios 55. 
19:25. TV3 orai 55. 19:30. Mes nusipir-
kom zoologijos sodą. 22:00. Transpor-
teris. Visu greičiu. 23:55. Tai reiškia karą.
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N-7. 09:40 „Įteisintas faras“ (41) (kart.). 
N-7. 10:45 „Gelbėtojai - 112“ (97) (kart.). 
N-7. 11:15 „Gelbėtojai - 112“ (98) (kart.). 
N-7. 11:45 „Mentalistas“ (14) (kart.). N-7. 
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“ (18) (kart.). N-7. 13:40 
„Stoties policija“ (2). N-7. 14:40 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (11). N-7. 15:45 
„Įteisintas faras“ (42). N-7. 16:50 „Gel-
bėtojai - 112“ (99). N-7. 17:25 „Gelbė-
tojai - 112“ (100). N-7. 18:00 Info diena. 
18:35 „Mentalistas“ (15). N-7. 19:30 „Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų sky-
rius“ (19). N-7. 20:30 „Tautos tarnas“ (5). 
N-7. 21:00 Sapnų gaudyklė. N14. 23:40 
Nesutramdomas (kart.). N14. 01:20 „Di-
džiojo sprogimo teorija“ (15). N-7. 01:45 
„Didžiojo sprogimo teorija“ (16). N-7. 
02:05 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“ 
(3) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, vasario 21 d. 
07:15 „Vaikai šėlsta“ (23). 07:40 

„Stoties policija“ (2) (kart.). N-7. 08:40 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (11) (kart.). 
N-7. 09:40 „Įteisintas faras“ (42) (kart.). 
N-7. 10:45 „Gelbėtojai - 112“ (99) (kart.). 
N-7. 11:15 „Gelbėtojai - 112“ (100) (kart.). 
N-7. 11:45 „Mentalistas“ (15) (kart.). N-7. 
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“ (19) (kart.). N-7. 13:40 
„Stoties policija“ (3). N-7. 14:40 „Sudužu-
sių žibintų gatvės“ (12). N-7. 15:45 „Įtei-
sintas faras“ (43). N-7. 16:50 „Gelbėtojai 
- 112“ (101). N-7. 17:25 „Gelbėtojai - 112“ 
(102). N-7. 18:00 Info diena. 18:35 „Men-
talistas“ (16). N-7. 19:30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (20). 
N-7. 20:30 „Tautos tarnas“ (6). N-7. 21:00 
Mirties apsuptyje 2. N14. 22:50 Sapnų 
gaudyklė (kart.). N14. 01:20 „Didžiojo 
sprogimo teorija“ (17). N-7. 01:45 „Di-
džiojo sprogimo teorija“ (18). N-7. 02:05 
„Amžiaus nusikaltimai“ (7) (kart.). N-7.

Penktadienis, vasario 22 d. 
07:15 „Vaikai šėlsta“ (24). 07:40 

„Stoties policija“ (3) (kart.). N-7. 08:40 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (12) (kart.). 
N-7. 09:40 „Įteisintas faras“ (43) (kart.). 
N-7. 10:45 „Gelbėtojai - 112“ (101) (kart.). 
N-7. 11:15 „Gelbėtojai - 112“ (102) (kart.). 
N-7. 11:45 „Mentalistas“ (16) (kart.). N-7. 
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“ (20) (kart.). N-7. 13:40 
„Stoties policija“ (4). N-7. 14:40 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (13). N-7. 15:45 
„Įteisintas faras“ (44). N-7. 16:50 „Gelbė-
tojai - 112“ (103). N-7. 17:25 „Gelbėtojai 
- 112“ (104). N-7. 18:00 NKL čempiona-
tas. Palangos „Kuršiai“ - Vilniaus „Per-
las“. 20:00 „Amerikietiškos imtynės“ (6) 
(Wrestling - RAW). N-7. 21:00 „Amerikie-
tiškos imtynės“ (6) (Wrestling - Smack-
Down). N-7. 22:00 Ekstremalus greitis. 
N14. 23:40 Mirties apsuptyje 2 (kart.). 
N14. 01:25 „Didžiojo sprogimo teorija“ 
(19). N-7. 01:50 „Didžiojo sprogimo te-
orija“ (20). N-7. 02:10 „Amžiaus nusikal-
timai“ (8) (kart.). N-7.

Šeštadienis, vasario 23 d. 
06:15 „Vaikai šėlsta“ (20) (kart.). 

06:40 „Vaikai šėlsta“ (21) (kart.). 07:05 
„Vaikai šėlsta“ (22) (kart.). 07:30 „Vaikai 
šėlsta“ (23) (kart.). 08:00 „Vaikai šėls-
ta“ (24) (kart.). 08:29 „Top Shop“ tele-
vitrina. 08:45 Sveikatos ABC televitri-
na. 09:00 Pasaulio rąsto kėlimo čem-
pionatas. 10:00 „Nutrūkę nuo grandi-
nės“ (25). 10:30 „Iš visų jėgų“ (3). N-7. 
11:05 „Būk ekstremalas“ (3). N-7. 11:40 
„Spec. būrys. Išlieka stipriausi“ (4). N-7. 
12:50 „Gordono, Džino ir Fredo kulina-
rinės kelionės“ (2). N-7. 13:50 „Ekstra-
sensų mūšis“ (7). N-7. 16:10 „Vanity Fair. 
Visiškai slaptai“ (12). N-7. 17:10 „Kas žu-
dikas?“ (1). N-7. 18:25 „Lemtingi skam-
bučiai“ (1). N-7. 19:30 Mes vieno krau-
jo. Muzikinis talentų šou. 22:10 MANO 
HEROJUS Spąstai. N14. 00:05 AŠTRUS 
KINAS Nuo sutemų iki aušros. Budelio 
duktė. N14. 01:55 „Didžiojo sprogimo 
teorija“ (17) (kart.). N-7. 02:15 „Didžiojo 
sprogimo teorija“ (18) (kart.). N-7. 02:35 
„Didžiojo sprogimo teorija“ (19) (kart.). 
N-7. 03:00 „Didžiojo sprogimo teorija“ 
(20) (kart.). N-7.

Sekmadienis, vasario 24 d. 
06:30 Pasaulio rąsto kėlimo čem-

pionatas (kart.). 07:30 „Iš visų jėgų“ (3) 
(kart.). N-7. 08:00 „Būk ekstremalas“ 
(3) (kart.). N-7. 08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 09:30 Sveika-
tos kodas televitrina. 10:00 „Nutrūkę 
nuo grandinės“ (26). 10:30 „Iš visų jė-
gų“ (4). N-7. 11:05 „Būk ekstremalas“ (4). 
N-7. 11:40 „Spec. būrys. Išlieka stipriau-
si“ (5). N-7. 12:50 „Gordono, Džino ir Fre-
do kulinarinės kelionės“ (3). N-7. 13:50 
„Ekstrasensų mūšis“ (8). N-7. 16:10 „Va-
nity Fair. Visiškai slaptai“ (1). N-7. 17:05 
„Kas žudikas?“ (2). N-7. 18:25 „Lemtingi 
skambučiai“ (2). N-7. 19:30 Žandaras ir 
žandariukės. N-7. 21:30 „Antrininkas“ 
(9). N14. 22:40 „Kortų namelis“ (7). N14. 
23:50 Ekstremalus greitis (kart.). N14. 
01:25 Nuo sutemų iki aušros. Budelio 
duktė (kart.). N14.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, vasario 18 d. 
02:20. Žmogus žmogui – vilkas 

(kart.). 03:55. Transporteris 2 (kart.). 
05:25. Svotai 5, 10. 06:10. Televitrina 
12. 06:25. Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 4, 413. 06:55. Simpsonai 11, 
12. 07:25. Simpsonai 11, 13. 07:55. Sva-
jonių sodai 24. 08:55. Meilės sūkury-
je 146. 10:00. Meilės žiedai 115. 11:00. 
Meilės žiedai 116. 12:00. Svotai 5, 11. 
13:00. Pažadėtoji 6, 132. 13:30. Paža-
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Kasmet Vilniaus universitetą 
(VU) renkasi vis daugiau stu-
dentų, turinčių negalią. Šis pa-
sirinkimas – neatsitiktinis. Čia 
jie sulaukia vis daugiau dėme-
sio. Patvirtinta ir įgyvendinama 
strategija „Atviras neįgaliesiems 
universitetas“, aktyviai dirba 
universiteto neįgaliųjų reikalų 
koordinatorės ir kontaktiniai as-
menys padaliniuose, kurie regu-
liariai bendrauja, dalijasi infor-
macija, organizuoja seminarus, 
įvairius neformalius susitikimus. 
Taip pat mezgami ir palaikomi 
ryšiai su kitais negalios klausimų 
koordinatoriais Europoje.

Vienas jų – neseniai VU vie-
šėjęs Dublino universiteto Trejy-
bės koledže įsikūrusio Negalios 
paslaugų centro vadovas Decla-
nas Treanoras. Jis savo nuoseklią 
veiklą įtraukties srityje Dublino 
universitete pradėjo dar prieš 18 
metų, kai studentų su negalia bu-
vo vos 60. Šiandien ten studijuoja 
daugiau kaip 18 tūkst. studentų, 
iš jų daugiau nei 1,5 tūkst. turi 
negalią ar mokymosi sunkumų. 

Viešėdamas VU D. Treano-
ras pabrėžė, kad su negalia su-
sijusių paslaugų studentams su-
kūrimas ir išplėtojimas užtrunka 
daug metų. Viskas prasideda nuo 
idėjų, pozicijos įsivardijimo, ku-
ria kryptimi norima eiti siekiant 
lygiaverčių studijų sąlygų kūri-
mo visiems studentams. Tuomet 
belieka sistemingas ir nuoseklus 
darbas su nuostatų keitimu, atvi-
ras kalbėjimasis apie šias temas 
ir bendrų susitarimų paieškos. 

Lietuvoje šiuo metu dar 
svarstoma įteisinti darbo vietų 
kvotas negalią turintiems dar-
buotojams, Airijoje kvotų me-
chanizmas jau egzistuoja. Ka-
daise pradėję nuo 3 proc., supra-
to, kad tai per mažas iššūkis – 
jau nuo 2005 m. kvota pakelta 

iki 6 proc. D. Treanoro įsitiki-
nimu, tokia pozityvi diskrimi-
nacija pasiteisina. Nuo 2014 m. 
Dublino universitete yra taiko-
ma 25 proc. kvota studentams iš 
labiau pažeidžiamų grupių – tai 
žemesnės socioekonominės pa-
dėties, vyresnio amžiaus studen-
tai, asmenys, turintys negalią. Iš 
minėtų 25 proc. studentams, tu-
rintiems negalią, taikoma 8 proc. 
kvota. Tai reiškia, kad jie į no-
rimą studijų programą gali pa-
tekti su kiek žemesniais balais. 
Apskritai Airijoje valstybinis fi-
nansavimas universitetams sie-
jamas su šių socialiai jautrių gru-
pių įtrauktimi. 

Dublino universiteto Negalios 
paslaugų centras teikia pagalbą 
trimis pagrindiniais etapais. Pir-
miausia pas juos ateinama į kon-
sultaciją dar prieš stojant į univer-
sitetą. Taip centras iš anksto suži-
no, kokie žmonės studijuos, o tai 
leidžia kuo anksčiau pradėti ruoš-
tis tinkamam studijų aplinkos pri-
taikymui. Antrasis etapas susijęs 
su tais studentais, kurie jau įstojo 
ir kreipiasi pagalbos. Kai kada jos 
reikia visai nedaug – tik egzami-
nų ir atsiskaitymų pritaikymo pa-
gal individualius poreikius. Kar-
tais tai ir sudėtingesnė komplek-
sinė parama: pavyzdžiui, be stu-
dijų proceso pritaikymo, reikalin-
gos nuolatinės konsultacijos arba 
asistento pagalba. Taip pat centro 
darbuotojai padeda tiems, kuriuos 
ištinka krizė studijų metu, o pa-
galbos poreikis susijęs konkrečiai 
su psichosocialine negalia. Centro 
komanda dirba su tais studentais, 
kurie kriziniu laikotarpiu gydosi 
ligoninėje: dieną lanko paskaitas, 
o po jų sugrįžta atgal į gydymo įs-
taigą. Tokie studentai neretai gali 
studijuoti tik lėtesniu tempu, to-
dėl studijos gali būti pratęstos, pa-
vyzdžiui, iki šešerių metų. 

Tarptautinė patirtis plėtojant 
paslaugas studentams su negalia

Vilniaus universiteto interneto svetainėje skelbiamas straipsnis, 
kuriame pasakojama apie tai, kokios yra galimybės Airijoje stu-
dijuoti neįgaliesiems aukštojoje mokykloje. 

Kas – į Maču Pikču,  
kas – dar aukščiau

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Pastaraisiais metais paslaptingasis inkų miestas Maču Pikču ta-
po toks populiarus, kad Peru valdžiai tenka vis griežtinti lanky-
mo taisykles. Ten negalima būti ilgiau nei 4 valandas, draudžia-
ma dainuoti, šokti, išsirengti, apsiauti aukštakulniais ar batais dy-
gliuotais padais, ateiti be palydovų ir t.t. Ten, padebesiuose, nesi-
kėsinama tik į kalnų ožkų ir lamų laisvę. Šiame draudimų laiko-
tarpyje (iš baimės prieš protėvių dvasias ir nenoro skatinti kalno 
erozijos) ypač nustebino naujovė: sudarytos sąlygos užkopti į se-
nąjį kalną ratukais judantiems neįgaliesiems.

Kviečia į ekstremalias 
keliones žmones su negalia

Du vaikinai iš Čilės – Alva-
ras Silbersteinas ir Kamilas Na-
varas – išvyko studijuoti į JAV. 
Abu yra prisiekę keliautojai, to-
dėl nutarė laisvalaikio pomėgį 
paversti uždarbio šaltiniu. Al-
varas juda neįgaliojo vežimėliu, 
turbūt dėl to jie atkreipė dėme-
sį, kad nėra turizmo agentūros, 
kuri aptarnautų milijonus įvai-
riose pasaulio šalyse gyvenan-
čių neįgaliųjų.

Alvaras ir Kamilas įsteigė ke-
lionių agentūrą „Ratais po pasau-
lį“ („Wheel the World“) ir ėmė 
ieškoti maršrutų, kuriuos įsteng-
tų įveikti neįgalūs žmonės. Pietų 
Amerika – turistų dar neatras-
tas rojus. Alvaras, nors nevaldo 
kojų, jokiu būdu neieško lengvų 
kelių, atvirkščiai – dairosi kuo 
įdomesnių ir sudėtingesnių, ku-
riems tektų atitinkamai pasiruoš-
ti. Sunkūs uždaviniai skatino to-
bulėti, jis kreipėsi į įvairių sričių 
specialistus, kad padėtų pritai-
kyti techniką.

Viliojo inkų šventovės 
ir keliai

Vaikinai pasiūlė klientams 
įvairių maršrutų. Tačiau labiau-
siai laukta galimybės pakilti į 
Maču Pikču. Šis aukštybėse pa-
statytas miestas XVI amžiuje bu-
vo tiesiog paliktas jo gyventojų 
be jokios aiškios priežasties – jo 
neaptiko ispanai, nenuniokojo 
gaisras ar žemės drebėjimas. Įvei-
kęs šimtus vingiuotų laiptelių, 
pateksi į miglas – ištiesk ranką ir 
paliesi debesis, paglostysi lamas. 
O aplink – šventovių skliautai, 
ant sienų išraižyti religiniai sim-
boliai, moliniai indai, laidojimo 
nišos, aukojimų akmuo... 

Nuostabu, kad ten dabar gali 
patekti neįgalieji. 

Neįgaliesiems siūlomas kelių 

dienų turas. Tiesa, jis kainuoja 
1500 dolerių. Pirmiausia buvo 
pritaikyti viešbučiai ir surasti 
takeliai, kuriais specialiu veži-
mėliu galima pakilti į kalną. Kur 
nėra galimybės pravažiuoti, neį-
galųjį užneša laiptais. 

Be abejo, pasaulio spauda pa-
stebėjo šį faktą. Alvaras sociali-
niuose tinkluose padėkojo CNN 
ir „Daily Mail“: „Ačiū, kad lei-
dote pasauliui sužinoti mūsų is-
toriją! Žmonės su negalia, kaip ir 
visi žmonės, dabar galės svajoti 
aplankyti Maču Pikču. Surinko-
me daug naudingos informacijos, 
kuria galės pasinaudoti kelionių 
vadovai, kad tinkamai pasirūpin-
tų keliaujančiais neįgaliaisiais.“

Aukštyn, tolyn
Neįgaliųjų drąsa išties stebi-

na. Paralyžiuoti vyrai ir moterys 
valdo laivus, parašiutus, o štai 
italas Nikolas Duto šiemet daly-
vavo Dakare (taip, taip, tame pa-
čiame Peru) su savo motociklu, 
ant kurio prieš startą persėdo iš 
vežimėlio. Na, o afrikietis Edis 
Ndopu (nugaros raumenų atro-
fija) rengiasi skristi į kosmosą.

Neįgaliesiems tikrai nereikia 
siurprizų ir ekspromtų. Viskas 
pavyks, ant žemės ir kosmose, 
jei tik bus tinkamai pasiruoš-
ta, apgalvota kiekviena detalė 
ir veiksmas. Alvaras prieš Ma-
ču Pikču su neįgaliojo vežimė-
liu judančia Isabele dalyvavo 
grupinėje (14 žmonių) kelionė-
je vadinamuoju inkų keliu. Šią 
kelionę suplanavo kartu su nuo-
latiniais partneriais, kuriems yra 
be galo dėkingi. 8 dienas kelia-
vo po Šventąjį slėnį, dalį marš-
ruto įveikė baidarėmis. Inkų ke-
lias (isp. Caminos del Inca) – tai 
senovinė takų ir kelių sistema 
Anduose. Bendras ilgis – 22 500 
kilometrų. Alvaras su draugais 
įveikė 11 iš jų. Tai buvo puikus 

jėgų išbandymas, vežimėlių pa-
tikrinimas.

Labiausiai viliojanti 
pasaulyje vieta

Nors lankytojų srautas regu-
liuojamas ir stengiamasi jį ma-
žinti, kasmet kaži kur pasaulio 
gale esantį Maču Pikču aplan-
ko apie du milijonus žmonių. 
2007aisiais 100 milijonų žmo-
nių visame pasaulyje balsavo, 
kad šį senovinį miestą įtrauk-
tų į 7 naujųjų pasaulio stebuklų 
sąrašą. Net ir sveiki lyg agurkė-
liai žmonės neretai Maču Pikču, 
kelis šimtmečius slypėjusį už-
marštyje ir atrastą tik 1911 me-
tais, pamini tik bandydami api-
būdinti visai nerealią svajonę.

Šiame mieste sukurta žmo-
nėms su negalia skirta infras-
truktūra. Tai padarė ne valdžia, 
o du draugai iš Čilės – Alvaras 
ir Kamilas.

„Labai norisi, kad visame pa-
saulyje būtų sukurta šimtai tu-
ristinių maršrutų, pritaikytų ir 
žmonėms su regėjimo ar klausos 
negalia, – sakė žurnalistams Ka-
milas. – Reikia pasirūpinti visais 
neįgaliaisiais, ištraukti juos iš na-
mų vergovės. Maču Pikču – tai 
tarsi simbolis, svajonių svajonė, 
labai sunkiai pasiekiama, bran-
giai kainuojanti. Bet viskas pra-
sideda nuo svajonės... Kartais 
mums skambina iš nacionalinių 
parkų ir kviečia atvykti, įver-
tinti maršrutus. Išties, vežimė-
liai ne visur pravažiuoja, vienur 
trukdo dirvožemio erozija, kitur 
per statūs laiptai ar riboja pavel-
do objektų apsaugos reikalavi-
mai. Labai svarbu į visas prob
lemas žiūrėti kūrybiškai. Turi-
me puikiai suprojektuotą veži-
mėlį vienu ratu ir dviem ilgom 
lazdom. Labai pasiteisino treni-
ruotėse. Jo trūkumas – reikalin-
gas bendrakeleivis, kuris padėtų 
valdyti šį vežimaitį. Labai didelės 
jo transportavimo išlaidos, bet ir 
čia yra išeitis – vežimėlius gali-
ma nuomoti populiariausių turis-
tinių maršrutų zonose, tad jų ne-
reikės gabenti iš kito pasaulio ga-
lo. Patagonijos „Torres de Paine“ 
nacionaliniame parke išbandžiau 
puikų sulankstomą vežimėlį.“

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALiKiENė

Regos negalią turintys žiūrovai 
jiems patogiu laiku gali žiūrėti is-
torinį serialą „Laisvės kaina. Di-
sidentai“. Visas neregiams pritai-
kyto daugiaserijinio filmo su gar-
siniu vaizdavimu serijas nuo šiol 
galima rasti LRT Mediatekoje. 

LRT serialas „Laisvės kaina. 
Disidentai“ – pirmasis Lietuvoje 
televizijos projektas, turintis atski-
rą, specialiai neregiams ir silpna-
regiams skirtą garso takelį, kurį 
galima įsijungti televizoriaus ar 
TV priedėlio nustatymuose. Pasi-
rinkę specialų garso takelį, regos 
negalią turintys žmonės tose se-
rialo vietose, kur nekalbama, gir-
di komentarą, reikalingą vaizdinei 
informacijai perteikti, ir taip gali 
lengviau suprasti ir sekti siužetą. 

Šia galimybe džiaugiasi regos 
negalią turinti Eglė Jarmolavi-
čiūtė. „Pagaliau nereikės skam-
binti močiutei ar draugams ir 
aiškintis, kas buvo parodyta fil-
me, kurio nesupratau, nes ne-
mačiau svarbių vaizdinių deta-
lių. Esu filmų mėgėja, bandy-
davau žiūrėti serialus su drau-
gais, viena draugė ypač talen-
tingai komentuoja, kad galėčiau 
sekti veiksmą. Bet kiek gali būti 
priklausomas nuo kitų?“, – pa-
sakoja LRT garso režisiere dir-
banti moteris.

Daugiaserijinis TV filmas 
„Laisvės kaina. Disidentai“ tęsia 
kitose serialo dalyse – „Savano-
riai“ ir „Partizanai“ – atskleistos 
Lietuvos istorijos pasakojimą. 

 „Laisvės kaina. Disidentai“ – 
prieinami ir regėjimo negalią 

turintiems žiūrovams
Portale zmones.lt rašoma apie pirmą serialą, kurį gali žiūrėti ir 
regos negalią turintys žiūrovai. 
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Meilės talismanaiPrie kūrybos 
šaltinio

  
 

  
   

 

Kol juoko aidą sugeria šilai,
Pliki vijokliai vėjo gaidą gaudo.
Veiduos užtrunka ryto 

atšvaitai,
O gilios pusnys neskandina, 

maudo.
Sūpuoja akys spindesį 

žvaigždžių,
Užgauna vėjas saulės juoką 

pirštais,
Aš tavo garbanom žaidžiu, 

žaidžiu...
Kryžiuojas snaigės ir ant lūpų 

tirpsta.
Pūgos glėby mes esame maži,
Smagu, lyg tyčia, prie tavęs 

priglusti.
Apsikabinę stovime basi,
Pro šalį gulbėm plaukia sniego 

pusnys.

Pro paukščio sparną
Tu vėlei atbundi kažkur many
Nukaista pariby mėnulio takas
Tiktai ne čia
O sielos pakrašty –
Susivelia skrajutėm mintys lakios
Vis sukasi pirmyn atgal ratu
Tarsi drugiai
Be polėkio be vietos
Jos tokios džiugios
Savos
O ir tu
Lyg būtumei tas pats
Ir kažkada mylėtas
Į veidą taikos vyzdžių atspindys
Ant balto skruosto
Ryškina raudonį
Tik gal ir vėl pokštaus paika 

lemtis
Gal vėlei žais jausmais
Nes mes tik žmonės
Ir nieko padaryti negali
Nei pykti smerkti ar betiksliai 

guostis
Tiktai stebėt kaip šypsosi 

žvaigždė
Pro paukščio sparno sidabrinį 

mostą

Vizija
Tu atsisuk į mėnesienos krantą,
Pušyno takas – vakaro dėlionė.
Gražu žiūrėti, kaip mergaitė 

brenda
Į jūros gylį sidabriniam fone.
Jos lengvas rūbas nuauksuoja 

būtį,
Gaivi vėsa kaltai nulaižo petį.
Kai mėnesienoj švyti baltos 

krūtys,
Jos kūno grožis, kokių būna reta.
Ir man smagu tave stebėt iš 

tolo,
Kai tu lengvai į tylą atsikosti.
Paglosčius bangą mergina 

nutolo...
Brydėj palikus balto sparno 

mostą.

Regina PALEViČiENė
Vilnius

Konkursas

Pro sutemas
Išeinu basomis
 į pamėlusio vakaro tylą,
Kur pavargę krankliai
 po sparnu slepia snapo aštrumą, 
Kur pro beržo šakas
 ant delnų šaltos žvaigždės pažyra,
O pelėdos akis
 niekada nepraranda budrumo.

Man stebėti gražu,
 kaip garuoja virš ežero rūkas,
Prunkščia pievoj arkliai,
 pastebėję apybraižas valčių, –
Suklastotos  tamsos,
 nuostabiausios akimirkos trupa,
Peteliškių migla
 įsirėžia į mėnesio delčią.

Ir atrodo, kad rasos,
 pakvipusios miegančiom rožėm,
Kabo perlais
 ant svyrančių ajero šluotų,
Spėju norą ir trokštu,
 kad vakaras šitokį grožį,
Lyg netyčia
 keliskart pernakt sumeluotų.

Čiuopiu pirštais
 saulėtekio bundančio liniją,
Glostau smilgas delnais,
 jos klusniai nusilenkia. 
O mieguistų šunų aimana
 per laukus nuvilnijus...
Lig sniegynų ryškiausio baltumo
 juodą naktį visai nurengia.

Leisk priglusti
Leisk priglusti prie tavo sapnų,
Vieversėliu prie šilto arimo.
Patyliukais, girdi? – ateinu,
Be tavęs mano dienos užkimo.
Vis gręžiojuos lyg vėtra sparnu,
Tartum vaikščiočiau įtemptu lynu.
Nebijok, nesužeisiu sapnų,
Nes Dangus man sparnus 

priaugino.
Kai pašvaistėm žara nusiris
Ir išaikčios padangė raudonį,
Aš į sapną pro baltas duris
Tau įšvirkšiu pavasario skonio.
Laikas sakalu suka ratus
Spalvomis nutapydamas būtį,
Atiduočiau ne vienus metus
Už trumpiausią silpnumo minutę.
Paklaidina šešėliai gatves,
Tu nubusk nelauktai – pavėlavęs,
Tik truputį paskolink savęs,
Jau naktis žvaigždėmis nualsavo.
Leisk priglusti prie tavo sapnų,
Kol nekūkčioja liūdesio aidas,
Su lijundros suknia ateinu,
Tylūs žodžiai pabyra po raidę...

Baltos pusnys
Nubundame lėtai: beveik laiku,
Aušra ant medžių džiausto 

drėgnas kojas.
Šešėliais snaigių krentam nuo šakų
Ir pusnyse kvatojam mes, 

kvatojam...

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

Pažvelgiu į kalendorių: šian-
dien – Meilės diena. Mil-

dos ar Valentino? Įdomu, kokių 
nuolaidų tikėtis? Nors... Meilė 
visada brangi: pradžioje moka 
vyrai, vėliau – moterys. Einu 
pasižvalgyti. 

Jaunystėje antroji pusė mei-
lę man išreikšdavo padovano-
damas gėlių. Gal su metais jaus-
mai blėso, o gal gėlės brango, ta-
čiau šviesūs prisiminimai išliko. 
Praveriu artimiausios parduotu-
vės duris.

Žvalgausi: lentynos lūžta nuo 
kiniškų puodelių, minkštų žais-
liukų, popierinių širdeliųlip-
dukų. Žiūriu, juose knaisiojasi 
kaimynė. Vargšė. Kasmet vyrui 
padovanoja meilės talismaną – 
puodelį. Per šventinę vakarienę 
šis jį sudaužo. Pernai patariau do-

vanoti nedūžtantį puodelį, bet ji 
nesutiko, girdi, šukės laimę neša. 
Susidomi minkštais žaislais. Pa-
dovanos katytę? Ne. Ji vėl pasi-
klysta tarp molinių meilės talis-
manų. Smalsu, o ką jai dovano-
ja vyras? Vis pamirštu paklausti.

Gėlių skyrius vilioja žiedų 
spalvomis, forma, pasakoja apie 
saulę, vasarą ir, aišku, – meilę. 
Bet trūksta jų žavesio paslap-
ties – aromato. „Geriau plytelė 
ekologiško šokolado, nei bekva-
pė rožė“, – atsidūstu.

Gyvybės vandens skyriuje 
prekyba teka lyg tas vanduo. Su-
prantama: žiema, šalta, o čia er-
dvu, gali prieiti, pačiupinėti, tai 
ne namų apyvokos daiktų sky-
riuje, kur adatai nukristi nėra vie-
tos. Vakar ten ieškojau tušinuko. 
Neradusi kreipiausi į parduotuvės 
vedėją – gal guli prasmegęs tarp 
lėkščių? Atsakė, kad rašikliais jų 
parduotuvė neprekiauja – netu-

ri vietos. „O ten?“ – mostelėjau, 
kur prie bambalių dūzgė mėlyna-
nosių gildijos atstovai. Ji pakrai-
pė galvą, atseit, neturinti laiko ir 
išnyko. Tušinuką nusipirkau ki-
toje parduotuvėje.

Įžengiu į saldumynų skyrių. 
Tortai šypsosi šokoladinėmis 
širdelėmis, cukrinėmis gėlytė-
mis, bet viduje slepia pražūtin-
gąjį E. Šalia puikuojasi egzotiški 
vaisiai: žvynuoti ananasai, pri-
sirpusios braškės, paslaptingieji 
ličiai. Vaisiai gundo (prisimin-
kime biblinę Ievą), bet džiovinti 
obuoliai iš sodo – puiki alterna-
tyva užjūrio gėrybėms.

išeinu iš parduotuvės ir sku-
tu į vaistinę. Meilės dienos pro-
ga pasidovanosime po pakuotę 
originalių patentuotų gyvenimo 
kokybę gerinančių papildų, o 
generinius paliksime priešams. 

Gražina ČEKAViČiENė
Jonava

Humoreska

Dar nesibaigi, žiemuže. Dar 
visur balta. Miškas, apsi-

siautęs balta drobule, miega. Ir 
šaltuko nepagaili. Naktį labiau 
paspaudi, dieną atleidi. Matyt, 
taip ir turi būti.

Brisdama per sniegą miško 
takeliu prisiminiau vasaros iš-
kylą su antros klasės mokiniais. 
Norėjome pasikalbėti su nerijoje 
augančiais medžiais. Netoli bu-
vome nuėję, kai Irutė sucypė, 
kad jai įgėlė širšė. Pasakiau, kad 
širšės kaip sargybiniai saugojo 
eglę. Vaikai įsitraukė į žaidimą. 
Taip gimė visų kuriama pasaka.

Eglutė buvo labai gera mer-

gaitė, mandagi, paklusni, tik ne 
itin atidi. Vieną vakarą, bėgda-
ma namo, užkliudė senyvą mo-
teriškę ir neatsiprašiusi nubėgo. 
Senoji labai supyko, o ji buvo 
ragana, ir nutarė Eglę nubausti. 
Pabūrė ir mergaitės vietoje ėmė 
linguoti puošni žaliaskarė eglė. 
Ją atburti galės tik žmogus, ne-
pabūgęs širšių puolimo. Jis tu-
rėtų apkabinti eglę, paglostyti, 
pabučiuoti ir pasakyti, kokia ji 
graži. Piktos, geliančios širšės 
sukosi apie eglę, kad niekas ne-
prisiartintų.

Pasaką mes sukūrėme, bet ar 
atsiras toks žmogus, kuris, širšių 

sugeltas, pultų eglės apkabin-
ti. Palikime tai pasakai, o Ireną 
pasakojimas nuramino. Atrodo, 
ir skausmas praėjo.

Ėjome nuo vieno medžio 
prie kito. Apkabinome beržą, 
kuris savo liemeniu švytėjo iš 
tolo. Pasidžiaugėme jo puoš-
niais lapeliais. Iš tolo nužvelgė-
me pušis, kurios stengėsi užimti 
kuo daugiau erdvės, kad galėtų 
plačiai išskėsti šakas, lyg norė-
damos apkabinti žemę. Matėme 
jaunus ąžuoliukus, kurie stiebė-
si, norėdami tapti tikrais ąžuo-
lais. Prisiminėme gražius posa-
kius: tvirtas kaip ąžuolas, stip
rus kaip ąžuolas, tikras galiū-
nas ir kitus.

O drebulėlės! Visi atsiminė 
pasaką apie Eglę žalčių karalie-
nę. Drebulė tikrai nenorėjo iš-
duoti tėvo, bet dėdės privertė. 
Argi vaikas galėjo iškęsti muši-
mą? Kartais pasakos būna labai 
piktos. Taip, kaip ir gyvenime.

Pastebėjome vieną kitą liepą. 
Jos dar mažos, ar išaugs?

Besikalbėdami pasiekėme 
jūrą. Jūra tyliai ošė, bangelės 
vos vos lietė krantą. Vėl prisi-
minėme pasaką, kad Eglės vyras 
Žilvinas gyveno jūros dugne. Ar 
norėtumėm ten atsidurti? Tur-
būt ne, nutarė mokiniai.

Pasikalbėję su mišku, jūra, 
grįžome atgal. Širdy ramu, len-
gva. Nutarėme, kad mūsų miš-
kas pats gražiausias, turtingiau-
sias, tikras kovotojas. Jis kasdien 
galynėjasi su vėju, lūžta, bet ne-
pasiduoda. Jo šaknys kasmet vis 
giliau skverbiasi į žemę.

Ačiū, miške, mes norime 
būti panašūs į tave. Nesuklup-
ti, nesustoti ir kasdien sekti sa-
vo gyvenimo pasaką.

Dabar žiema. Glauski, žie-
muže, savo numylėtą mišką, ap-
kabink, paguosk. Nepamiršk ir 
mūsų pabučiuoti.

Aldona BALsEViČiENė
Juodkrantė

Taip gimsta pasakos...
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