Šeimai, ieškantiems bendraminčių ir paguodos
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Integracijos keliu
Šiuolaikiškas neįgaliojo vežimėlis daugeliui tapo neįgyvendinama, o tiksliau – neįperkama svajone. Ką daryti,
kad savarankiškumą neįgaliesiems grąžinančios techninės pagalbos priemonės būtų prieinamos ir įperkamos?
Panevėžio krašto žmonių su
negalia sąjungos pirmininko Jono Dumšos iniciatyva aptarti šių problemų prie
apskrito stalo Techninės pagalbos neįgaliesiems centre
(TPNC) susėdo Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamento, šiomis priemonėmis
aprūpinančio centro, jomis
besinaudojančių neįgaliųjų,
technines priemones remontuojančios bendrovės atstovai. Į diskusiją pakviestas ir
Seimo narys Povilas Urbšys.
Standartinės
komplektacijos vežimėlis
tinka ne visiems

Jonas Dumša – veiklus, aktyvus jaunas vyras. Paauglystėje dėl ligos priverstas sėsti į neįgaliojo vežimėlį, su savo „antrosiomis kojomis“ Jonas nesiskiria jau beveik tris dešimtmečius. Pirmąjį neįgaliojo vežimėlį jam nupirko tėvai, dabar šią
judėti leidžiančią priemonę Jonas renkasi ir, pasinaudodamas
valstybės skiriama kompensacija, perka pats. Per tiek metų ak-

Tolerancijos link
Lietuvos neįgaliųjų draugija
įgyvendina projektą „Karjeros galimybių plėtra neįgaliesiems“, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšomis. Jame dalyvaujantiems neįgaliesiems
sudaromos galimybės įgyti
naują ar pakeisti turėtą profesiją, pagal poreikį teikiama
kitokia pagalba, pagelbstima
įsidarbinant.

Be banko paskolos neįgalieji vežimėlio
greitai jau nebeįpirks?

Į Techninės pagalbos neįgaliesiems centre panevėžiečių iniciatyva surengtą diskusiją susirinko nemažai negalią tu
rinčių žmonių.
tyviai gyvenantis vyras išbandė žimėlių komplektacija jam ne- lių kainos auga, o kompensacine vieną vežimėlį, todėl yra tik tinka, būtini papildomi priedai, jos dydis jau ne vieni metai nesiras šių techninės pagalbos prie- lengvesni ratai ir pan. Už viską keičia. Jie net prisiminė atvirkšmonių ekspertas.
tenka gerokai primokėti. Už pa- tinį procesą, kai 5 000 litų (arba
J. Dumša tikina: už Tech- skutinį vežimėlį įmonė, iš kurios 1 448 eurus) siekusi kompensaninės pagalbos neįgaliesiems Jonas jį įsigijo, papildomai pri- cija buvo sumažinta iki 4 200 licentro kompensuojamą sumą – skaičiavo 1,5 tūkst. eurų. Tik tų (arba 1 216 eurų).
1 216 eurų – aktyvaus tipo ve- po ilgokų derybų 500 eurų nuVežimėlius galima įsigyti
žimėlio iš tikrųjų aktyviai gyve- leido... Pasak vyro, norėdamas
dviem būdais
nančiam žmogui nusipirkti ne- įsigyti tikrai gerą, savarankiškai
TPNC Viešųjų paslaugų orįmanoma. Bet kokį – taip, bet gyventi įgalinantį vežimėlį dažatitinkantį konkretaus neįgaliojo nas neįgalusis turi imti paskolą. ganizavimo ir kokybės kontrolės
poreikius – ne. Jonas neslėpė –
Diskusijoje dalyvavę neįga- skyriaus specialistės, organizavistandartinė TPNC perkamų ve- lieji vieningai pritarė – vežimė- mo ir metodų analitikės Vilijos

(nukelta į 5 psl.)

Darbą neįgalieji gali rasti, tik reikia
to norėti ir stengtis
Oksana pradėjo mokytis pagal apskaitininkės programą ir
vis labiau įsitikina, kad šis darbas jai tiktų – skaičiuoti labai
patinka. Pagal projektą mokymai numatyti kartą per savaitę.
Tačiau moteris įsitikinusi, kad
norint gerai išmokti apskaitos,
to neužtenka, todėl kai mokytoja pasiūlė atvažiuoti dažniau,
dalyvauti užsiėmimuose su kitais mokiniais, ji noriai sutiko.
Lankė pamokas kasdien, stengėsi kuo daugiau išmokti, sužinoti. Dabar atlieka praktiką

Projektas padėjo
įgyvendinti svajonę

Elektrėniškė Oksana Gvildienė tikisi netrukus pradėti dirbti apskaitininke. Atėjusi į projekto „Karjeros galimybių plėtra neįgaliesiems“ pristatymą, ji negalvojo, kad keis
darbą. Tačiau netrukus suprato, kad tai puiki galimybė įgyti apskaitininkės kvalifikaciją.

Juškienės teigimu, aktyvaus tipo vežimėlius neįgalieji gali įsigyti dviem būdais: imti tą, kurį
siūlo pagal viešųjų pirkimų konkursą nupirkęs TPNC, arba pirkti tiesiai iš įmonės ir vieną kartą per 5 metus gauti nustatytą
kompensaciją (ne daugiau kaip
1 216 eurų). Praėjusiais metais
TPNC nupirko 40 aktyvaus tipo vežimėlių (37 perduoti neįgaliesiems) ir išmokėjo kompensacijas už 118 pačių neįgaliųjų įsigytų vežimėlių. Pasak V. Juškienės, penktadalis neįgaliųjų nusiperka vežimėlius už kompensuojamą sumą.
Viešųjų paslaugų teikimo
skyriaus socialinės priemonės
vykdymo koordinatorė Panevėžio apskrityje Meilė Kielaitė sako, kad pernai jų skyrius iš
TPNC buvo gavęs 3 aktyvaus tipo vežimėlius. Gydytojų paskyrimus turintys neįgalieji juos įsigijo ir nesiskundžia.
Norintys sudėtingesnės, jų
poreikius labiau atitinkančios
komplektacijos vežimėlių neįgalieji, juos gali įsigyti bet kurioje
Europos Sąjungos šalyje. Tiesa,
firmos, Lietuvoje turinčios savo
atstovus, pačios vežimėlių neparduoda.
Žinoma, jeigu žmogus vežimėlį užsisako su būtinais papildomais priedais, jo kaina išauga,
todėl, pasak daugelio neįgaliųjų,

Elektrėnų neįgaliųjų draugijoje ir viliasi, kad netrukus galės
pradėti dirbti.
O. Gvildienė turi neįgalumą – 16-os metų jai buvo operuotas stuburas. Dėl to jai netinka darbas, kur reikia daug lankstytis, kilnoti. Deja, teko dirbti
viską. Paskutinė jos darbovietė
buvo „Vievio paukštynas“. Visą dieną reikėjo stovėti, sunkiai
kilnoti dėžes. Nebuvo paprasta.
Moteris tikisi, kad išmokusi visų apskaitos subtilybių, pakeis
(nukelta į 3 psl.)

LND įgyvendinamo projekto „Karjeros galimybių plėtra neįgaliesiems“ kon
sultantės.

Juo labiau kad jos vyras – verslininkas, tad ateity ir jam galėtų padėti tvarkyti buhalteriją.

Pačiai pakeisti profesiją nebūtų
galimybių – juk tokie mokslai
nemažai kainuoja.

 Agurkas - naudinga daržovė ................................................................. 4 psl.
 Persirgusi poliomielitu padeda pabėgėliams ........................... 7 psl.
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Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje
Šiaulių r.:

Švenčionys:

Konferencijoje – apie
nuveiktus darbus ir naują
autobusiuką

Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Elena Kačinskienė pristatė or
ganizacijos veiklą.

„Bičiulystei“ atsiųstame laiške Zigmas Ripinskis papasakojo apie Kuršėnuose įvykusią Šiaulių
rajono neįgaliųjų draugijos ataskaitinę konferenciją.
Į konferenciją susirinko 7
padalinių (Kuršėnų, Gruzdžių,
Kužių, Aukštelkės, Kairių, Žadžiūnų ir Meškuičių) atstovai.
Žadžiūnų ir Gruzdžių padalinių
atstovus atvežė ir parvežė neseniai Šiaulių rajono neįgaliųjų
draugijos gautas autobusiukas.
Neįgalieji dėkojo Šiaulių rajono
savivaldybei už autobusiukui išlaikyti skirtas lėšas, o rajono savivaldybės merui Antanui Bezarui – už tai, kad padėjo pasirūpinti autobusiuko laikymo vieta.
Dabar neįgaliesiems bus lengviau
pasiekti padaliniuose vykstančias
dienos užimtumo veiklas. Draugija turi tris moterų ansamblius,
dramos būrelius, kuriems taip
pat jau seniai reikėjo transporto priemonės. Ją turint neįgaliesiems bus patogiau atvykti ir į
masažus bei paskaitas.
Konferencijos dalyvius pasveikino Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis
Mačiulis.

Konferencijos akimirkos.

Apie Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos veiklą susirinkusiesiems išsamų pranešimą perskaitė pirmininkė Elena Kačinskienė. Ji pasidžiaugė, kad neįgalieji
gerąja patirtimi gali pasidalyti su
išradingiausiais Neįgaliųjų draugijos padaliniais: Kairių (vadovė Alma Jankauskaitė), Aukštelkės (vadovė Violeta Budreckienė), Kuršėnų (vadovė Nijolė
Stonkienė), Gruzdžių (vadovė
Julita Stanislava Dijokienė). Iš
gautų projektinių lėšų moterų
ansambliams nupirkti koncertiniai drabužiai.
Ataskaitinėje konferencijoje
padėkota kolektyvų vadovėms:
Birutei Lazadauskytei, Danutei Streckienei, Rasai Zelbienei,
Kristinai Lučinskaitei, Lionei
Klemanskienei, dovanėlės įteiktos ir draugijos padalinių pirmininkams, kitiems aktyviausiems
draugijos nariams.
Konferencijos dalyviams
koncertavo Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro meno kolektyvai, pasirodė ir Kuršėnų padalinio moterų ansamblis „Svaja“.
Zigmo Ripinskio nuotr.

„Bičiulystei“ atsiųstame laiške Švenčionių socialinių paslaugų centro Dienos centro pagyvenusiems ir neįgaliems žmonėms „Verdenė“ socialinė darbuotoja Oksana Teilans papasakojo, kaip buvo
paminėta Kovo 11-oji.
Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo diena – tai pilietiškumo ir meilės Tėvynei jausmas.
Tėvynė – vieta, kur žmogui gera, kur praėjo vaikystė, kur jis
gyvena ir dirba. Didelis miestas
ar mažas kaimelis, laukai, miškai, namas gatvės gale, tėvai, giminės ir draugai – tai dalis žmogaus ir jo Tėvynės.
Kovo 12 d. Švenčionių socia
linių paslaugų centro Senų ir neįgalių žmonių globos namuose
buvo minima Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena.
Ta proga, pasipuošę tautine simbolika, juos aplankė senjorai iš
Dienos centro pagyvenusiems ir
neįgaliems žmonėms „Verdenė“.
Švęsti susirinkusius senjorus pasveikino Švenčionių socialinių
paslaugų centro direktorė Joana Jurkevičienė, Senų ir neįgalių žmonių globos namų vedėja

Pilietiškumo diena svarbi
visiems

„Verdenės“ senjorai parengė koncertinę programą.

Romualda Zobielienė ir užimtumo specialistė Edita Basienė,
Dienos centro pagyvenusiems ir
neįgaliems žmonėms „Verdenė“
socialinė darbuotoja – šių eilučių autorė.
„Verdenės“ senjorai, padedami meno vadovės Angelės
Misiūnienės, parengė koncertinę programą. Šventę A. Janulio
eilėmis „Atvirukas iš tėviškės“
pradėjo šio centro lankytoja Da-

Po koncerto renginio dalyviai vaišinosi naminiais pyragais.

Radviliškis:
Radviliškio rajono neįgaliųjų
draugijos pirmininkės pavaduotoja Irena Vilniuvienė laiške „Bičiulystei“ džiaugiasi lietuvių pasiekimais Latvijoje vykusiose sporto
varžybose.
11 Radviliškio rajono neįgaliųjų draugijos narių dalyvavo
tradicinėje, jau 15-ojoje pavasarinėje Bauskės neįgaliųjų sporto šventėje. Lietuvai atstovavo 4
komandos: Kuršėnų neįgaliųjų
sporto klubas „Atgaiva“, Šiaulių
miesto, Pasvalio rajono ir mūsų
neįgaliųjų draugijų komandos.
Mūsų komandai sekėsi puikiai. Parsivežėme 20 medalių – 7 aukso, 9 sidabro ir 4
bronzos. Labai gerai sekėsi Irenai Dumskienei. Ji pasipuošė 2
aukso ir vienu bronzos medaliu. Česlovas Turčinskas užėmė
vieną pirmą ir 2 antras vietas.
Petras Rudžianskas pelnė vieną aukso ir 2 sidabro medalius.
Gitana Čepienė gavo po sidabro
ir aukso medalį. Romaldas Nyderis užėmė pirmą ir trečią vietas. Vanda Astrauskienė buvo
taikliausia tarp moterų smiginio rungtyje ir pasipuošė aukso
spalvos medaliu. Stasys Astrauskas užėmė 3 antrąsias vietas, o
Angelė Šimatonienė pelnė vieną

nutė Garlienė, programą pratęsė
senjorų choras. Kartu su globos
namų gyventojais ir darbuotojais giedojome Lietuvos valstybės himną, dainavome patriotines ir tautines dainas. Skambėjo
A. Jakšto ir kitų poetų eilės. Senų ir neįgalių žmonių globos namų užimtumo specialistė Edita
parengė įdomios medžiagos apie
Šventos dvaro istoriją, pateikė
klausimų dalyviams. Teisingai
į juos atsakiusiųjų laukė prizai.
Po koncerto bendravome prie
kavos puodelio, vaišinomės naminiais pyragais.
Kasdienybėje sunku atrasti laiko pagalvoti, ką konkrečiai man reiškia laisvė. Tą dieną
kiekvienas turėjo tokią galimybę.
Dažniausiai laisvė asocijuojasi su
nepriklausomybe, bet kartu tai ir
didžiulė atsakomybė – už savo
pasirinkimus ir veiksmus. Kiek
vieno žmogaus širdyje gyvena tikėjimas ir viltis. Tikėjimas duoda tai, vardan ko mes gyvename,
viltis palaiko jėgas gyventi, laisvė suteikia mums sparnus.

Bauskės neįgaliųjų sporto
šventėje skintos pergalės

Radviliškio rajono neįgaliųjų draugijos komanda varžybose Bauskėje.

sidabro ir du bronzos medalius.
Bauskėje, kaip ir Lietuvoje,
populiaru žaisti bočios žaidimą.
Įtemtos kovos vyko ir šioje sporto šventėje. Šį kartą lietuviai buvo stipresni ir užėmė visas prizines vietas. Čempionai ir prizininkai buvo apdovanoti taurėmis ir medaliais. Mūsų vyrų
komanda (S. Astrauskas, P. Rudžianskas ir Č. Turčinskas) užė-

mė antrąją vietą. Jie finale nusileido Šiaulių komandai. Tretieji
liko Pasvalio vyrai.
Dėkojame Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
direktorei Jolantai Margaitienei
už suteiktą transportą.
Varžyboms pasiruošta vykdant „Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir
sportą“ projektą.
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Darbą neįgalieji gali rasti,
tik reikia to norėti ir stengtis
nizatoriaus mokymo programas.
Mokymai vyksta Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre.
Pasak L. Arlauskienės, dalyvavimas projekte nieko nekainuoja ir nėra jokių ypatingų sąlygų. Tiesa, norint mokytis profesijos, reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Tačiau ir
čia kartais daromos išlygos. Pavyzdžiui, projekto veiklose dalyvauja Dauno sindromo sutrikimą turintis jaunuolis, kuriam
įstatymai nenumato galimybės
įgyti vidurinį išsilavinimą (šie
vaikai mokosi pagal socialinių
įgūdžių programą). Mokytis
vaikinas labai nori. Jam sudarytos tokios galimybės, tačiau nebus išduodamas išsilavinimą patvirtinantis pažymėjimas – gaus
dokumentą, nurodantį, kad išklausė kursą.

Darbą gali rasti ir negalią
turintieji

Projekto „Karjeros galimybių plėtra neįgaliesiems“ socialinė darbuotoja Ing
rida Pavlovskienė.
(atkelta iš 1 psl.)

savo gyvenimą. Jai labai svarbu tai, kad galės dirbti namuose. Turint negalią taip daug patogiau – gali pati planuoti savo
laiką, jei pavargsti – pagulėti.
Oksana žada pasirinkti ir anglų kalbos mokymo programą.
Gal darbe ji ir nebūtina, bet gyvenime labai reikalinga.

Dalyvaujant projekte
pasikeitė gyvenimas

Regina Kovalevskaja taip
pat džiaugiasi, kad dalyvaudama projekte pakeitė savo gyvenimą – pagaliau įsidarbino.
Regina yra įgijusi virėjos specialybę, 2 kartus mokėsi socialinio darbuotojo padėjėjos profesijos. Moteris sako ilgai ieškojusi darbo, bet vis nesisekė. „Nežinojau, ar galiu dirbti. Bijojau
ką nors blogai padaryti“, – sako moteris. Ji neslepia, kad turi
sveikatos problemų, nepasitiki
savimi, nuo vaikystės kamuoja depresija. Tiek projekto konsultantės, tiek VšĮ „Sopa“ darbuotojos, psichologo konsultacijos padėjo peržengti nepasitikėjimo savimi barjerą. Darbinę
veiklą Regina pradėjo nuo praktikos „Pirmame blyne“ – dirbo padavėja, indų plovėja. Dabar įmonėje „Jurgis ir drakonas“
įsidarbino valytoja. Ji sako esanti labai patenkinta – kolektyvas
puikus, darbas sekasi. Maža to,
projekto darbuotojoms moteris
sako esanti dėkinga dar ir už tai,
kad padėjo susirasti butą, o kai
pirmą kartą pakvietė dalyvauti
„Moters magijos“ stovykloje, ją

„Bičiulystę“ skaitykite
ir internete

www.biciulyste.lt

Projekto vadovė Lina Arlauskienė.

tiesiog išgelbėjo nuo užsisklendimo savyje. Ir dabar dar aplanko liūdnos mintys, bet darbas
neleidžia pasiduoti.

Paslaugos – individualios

Projekto „Karjeros galimybių plėtra neįgaliesiems“ vadovės Linos Arlauskienės teigimu,
šio projekto tikslas – padėti socialinę atskirtį patiriantiems neįgaliems asmenims integruotis
į darbo rinką. Pasak L. Arlauskienės, projekto dalyviai gauna individualią pagalbą. Galbūt
reikia psichologinės ar psichosocialinės paramos, o gal žmogus
nori mokytis ir įgyti naują kvalifikaciją. O kartais užtenka tik
padėti susirasti darbą ar parašyti
gyvenimo aprašymą.
Daugiausiai susidomėjimo
iki šiol sulaukė kompiuterio
vartojimo pagrindų, socialinės
globos namuose darbuotojo,
apskaitininko ir skaitmeninių
technologijų-internetinių tinklapių projektuotojo mokymo
programos. Pirmųjų dviejų mokymai jau baigėsi, apskaitininkai mokymus baigs balandį, ką
tik prasidėjo skaitmeninių technologijų pamokos. Renkama anglų kalbos grupė. Dar siūloma
mokytis pagal logisto, sekretoriaus-referento, verslo ar elektroninio verslo, reklamos orga-

L. Arlauskienė įsitikinusi, kad negalią turintys žmonės
darbą tikrai gali rasti. Yra nemažai pasirengusių juos priimti
darbdavių. Deja, ne visada patys neįgalieji nori dirbti, įdėti
pastangų. Pavyzdžiui, mokytis
kompiuterinio raštingumo panoro 30 žmonių. Na, o realiai
mokėsi ir baigė vos 9.
Jai pritaria ir projekto socia
linė darbuotoja Ingrida Pavlovskienė. Projekte dalyvaujantis žmogus gali gauti visą pagalbą, kokios jam reikia: pradedant
nuo pačios įvairiausios informacijos suteikimo iki pasirengimo darbo pokalbiui ar pagalbos
įsidarbinant. Tereikia norėti ir
drąsiai siekti savo tikslų. „Manau, kad darbas žmogui yra labai svarbus. Išeini iš namų, kažkur dalyvauji – esi reikalingas.
Svarbiausia patiems pasistengti – pasiskambinti, pasidomėti,
lankyti užsiėmimus. Tada ir sėkmė ateis. O ką nors dirbti gali kiekvienas“, – sako socialinė
darbuotoja.
L. Arlauskienė sako, kad visi
projekto darbuotojai nuoširdžiai
nori padėti, todėl nereikia baimintis pokalbio su psichologu
ar socialiniu darbuotoju. Kartais užtenka ir tokios pagalbos,
kad žmogus patikėtų savimi, o
vėliau ir įsidarbintų.
Jau dabar į projektą yra įsitraukę per 100 žmonių, o iš viso jame gali dalyvauti 152 neįgalieji, todėl L. Arlauskienė kviečia
visus norinčius įsidarbinti prisijungti, ypač iš rajonų. Tiesa, projekto veiklos vykdomos tik Vilniaus apskrityje: Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Elektrėnų,
Šalčininkų rajono ir Ukmergės
rajono savivaldybėse. Tikimasi,
kad ne mažiau kaip 61 projekto
dalyvis, sudalyvavęs numatytose projekto veiklose, pradės ieškoti darbo arba įsidarbins.
Daugiau informacijos apie
projektą galima rasti internete:
www.karjeratau.lt.
Aurelija Babinskienė
Autorės nuotr.

Tolerancijos link

Išrinkime lietuviškų
„Oskarų“ nusipelniusius
žmones ir iniciatyvas
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su Nacionaliniu
lygybės ir įvairovės forumu jau šeštą kartą rengia Nacionalinius
lygybės ir įvairovės apdovanojimus. Labiausiai žmogaus teisių
srityje 2018 metais nusipelniusiems asmenims ir iniciatyvoms
apdovanojimų statulėlės bus įteiktos aštuoniose kategorijose: lyčių lygybės, įveiktos kliūties, Vaivorykštės (LGBT* lygiateisiškumo), atviros visuomenės, amžiaus, tautų dialogo, religijų ir
įsitikinimų įvairovės, metų proveržio srityse.
Iki kovo 25 d. Lietuvos visuomenė balsuodama internete
sprendžia, kas šio apdovanojimo nusipelnė labiausiai. Negalios
sričiai šį kartą aktualiausias Įveiktos kliūties apdovanojimas,
kuris skiriamas už fizinės, socialinės, kultūrinės, požiūrio ir
(ar) kitokios kliūties sėkmingą įveikimą, užtikrinant žmonių
su negalia orų gyvenimą ir dalyvavimą visuomenėje. Jį gauti
pretenduoja 3 nominantai.
Festivalis „Nepatogus kinas“, filmo „Sengirė“ seansas neregiams.
Už pirmą kartą kino teatre ir filmų festivalyje neregiams ir silpnaregiams pritaikytą
seansą. Festivalio filmo „Sengirė“ seanse
buvo naudojamas garsinis vaizdavimas, kai,
pasitelkiant sinchroninį pasakojimą, ausinėse
balsu atkuriami ekrane
matomi vaizdai. Kadangi buvo naudojamos ausinės, seanse neregiai ir silpnaregiai galėjo dalyvauti drauge su kitais žiūrovais.
Restoranas „Pirmas blynas“ ir jo įkūrėjas Timas van Wijkas.
Už verslą,
kurio socialinė
misija – padėti žmonėms, turintiems negalią, įsitvirtinti
visuomenėje ir
susirasti darbą.
Vilniuje įsikūręs „Pirmas Blynas“ – tai pirmasis restoranas
Lietuvoje, kuris
įdarbina negalią
turinčius žmones. Restoranas ne tik teikia maitinimo paslaugas, bet
ir organizuoja socialinius bei mokomuosius renginius, taip skatindamas visuomenę atviriau priimti turinčiuosius negalią, permąstyti išankstines nuostatas.
Ramunė Šidlauskaitė ir Edmundas Buklys.
Už pilietišką
kovą dėl rinkimų prieinamumo ž monėms
su negalia. 2018
metais Ramunė ir Edmundas laimėjo bylą
prieš Vyriausiąją
rinkimų komisiją (VRK) ir Vilniaus miesto bei
Vilniaus rajono
savivaldybes dėl
2016 metų rinkimuose neužtikrintų sąlygų dalyvauti negalią turintiems žmonėms. Teismo sprendimas paskatino savivaldybes ir VRK
ateinantiems rinkimams ruoštis itin atidžiai bei inicijuoti rinkiminių apylinkių pritaikymą.
Savo balsą visuomenė gali išreikšti internetu: https://lygybe.lt/
apdovanojimai/
Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų statulėlės Valdovų rūmuose bus įteiktos kovo 28 dieną.
„Bičiulystės“ inf.
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Vaistininkė pataria:
stipresnė širdis – mažesnė
širdies ligų rizika

Daktaras
Aiskauda

raėjusio šimtmečio pradžioje
spaudoje retkarčiais atsirasdavo mokslininkų teiginių, kad
agurkas yra menkavertė daržovė, galinti tik pagerinti įvairių
salotų ir kitokių patiekalų skonį. Ypač mokslininkams užkliūdavo faktas, kad agurke yra net
94–97 % vandens. Beje, šiuolaikiniai mokslininkai, ištyrę „perteklinį“ agurko vandenį, nebelaiko jo balastu, šios daržovės
trūkumu, nes šis vanduo kur
kas naudingesnis už paprastą geriamąjį vandenį, nes yra pačios
gamtos distiliuotas ir gali ištirpinti nemažai organizme esančių
kenksmingų medžiagų.
Ir dar. Šiuolaikiniai mokslininkai įrodė, kad agurkas jokiu
būdu negali būti laikomas menkaverte daržove jau vien dėl to,
kad savo maistingumu palyginti mažai atsilieka nuo citrusinių
vaisių, kopūstų, morkų, pomidorų ir svogūnų.

Cheminė sudėtis

Nors, kaip buvo paminėta,
didžiąją dalį agurko sudaro vanduo, tačiau yra ir sausų medžiagų
(3,1–6 %), iš kurių 1,3–3 % sudaro cukrūs (daugiausia gliukozė ir
fruktozė; sacharozės būna labai
mažai arba visai nebūna).
Agurke rasti nedideli kiekiai
vitaminų (A, B1, B2, B3, B6, B9, C,
E, H, PP), mineralinių medžiagų
(geležies, kalio, kalcio, magnio,
natrio, fosforo, chloro, aliuminio, jodo, kobalto, mangano,
vario, molibdeno, fluoro, chromo, cinko), fermentų (jie padeda iš kito maisto įsisavinti vitaminą B2, aktyvina vitaminą C).
Dar agurke yra ląstelienos, hormono, padedančio kasai išskirti
insuliną, ir dar kai kurių sveikatai vertingų medžiagų.
Agurke yra stebėtinai mažai
kalorijų: kilograme – vos 135 kilokalorijos.

Kokie agurkai naudingesni

Daugiau vitaminų ir mineralų turi atvirame grunte užauginti
agurkai. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį ir į agurkų ilgį. Daugiausiai biologiškai aktyvių medžiagų turi 5–7 cm ilgio agurkai
(daugiau B grupės vitaminų turi tamsiai žali agurkai), peraugusių agurkų maistinė vertė būna
sumažėjusi. Beje, daugiau vitaminų ir mikroelementų yra ne
minkštime, bet odelėje. Ir dar:
nulupus odelę, prarandama didelė dalis vitamino C.
Pastaba: agurkų odelė būna karti, kai per karščius jiems
trūksta vandens; pageltę agurkai
būna kartesni už tamsiai žalius;
apskritai kartumo nereikėtų labai
bijoti, nes agurkų karčiosios medžiagos – puiki profilaktinė priemonė prieš kai kurių organų vėžį.

Agurkai nėra nitratų
rekordininkai

Pavasarinių agurkų odelėje
būna daugiau nitratų ir kitokių
kenksmingų medžiagų, galinčių pakenkti inkstams, skrandžiui ir žarnynui (tai ypač aktualu vaikams iki 3 metų). Kitas
reikalas, jei agurkai bus nulupti

Agurkas kur kas
naudingesnis negu apie jį
buvo manoma anksčiau
ir dar nupjauti jų galai (apie 2–3
cm) – tada jie taps saugesni, bet
bus prarasta ir nemažai naudingų medžiagų.
Beje, agurkai nėra nitratų rekordininkai: kilogramas
agurkų turi tik 185 miligramus
(mg) nitratų. Antai morkose nit
ratų – 296 mg, kopūstuose –
311 mg, petražolėse – 958 mg,
špinatuose – 1066 mg, krapuose –
1332 mg, burokėliuose – 1376 mg.

Kai agurkai vartojami nuolat

 mažina skrandžio sulčių
rūgštingumą,
 malšina troškulį, gerina
apetitą (ypač rauginti agurkai),
virškinimą,
 padeda organizmui geriau
įsisavinti baltymus ir riebalus,
 aktyvina medžiagų apykaitą,
 tam tikra apimtimi papildo organizmą vitaminais ir mineralais,
 gerina protinę veiklą, stip
rina atmintį, nervų sistemą,
 tinka gydant nutukimą
(greitai sukelia sotumo pojūtį),
reumatą (kartu su morkomis),
 padeda išvengti vidurių
užkietėjimo,
 šalina cholesterolio, valgomosios druskos ir šlapimo rūgšties perteklių (padidėjus šlapimo
rūgšties koncentracijai neretai
susergama podagra),
 padeda įveikti fizinį ir protinį nuovargį (kartu su kitomis
priemonėmis),
 normalizuoja tiek padidėjusį, tiek sumažėjusį arterinį
kraujospūdį,
 skatina plaukų augimą,
 daro teigiamą poveikį odai
(ypač atjauninama veido ir rankų oda), nagams, dantims, dantenoms ir sąnariams,
 neutralizuoja rūgščius neorganinius junginius, patenkančius į žmogaus organizmą su mėsa, kiaušiniais ir riebalais,
 padeda organizmui nusikratyti toksinais,
 kartu su kitomis priemonėmis padeda lengviau įveikti skydliaukės, inkstų, kepenų
ligas, vandenę, plaučių tuberkuliozę,
 nežymiai skatina prakaitavimą, varo tulžį ir šlapimą,
 tinka kiaušidžių, gimdos,
krūties ir prostatos vėžio profilaktikai (kartu su kitomis priemonėmis),
 mažina pabrinkimus,
spazmus,
 slopina podagros ir artrito skausmus,

 šiek tiek žemina pakilusią
kūno temperatūrą,
 prisideda normalizuojant
(kartu su kitomis priemonėmis)
širdies darbą.
Pastabos:
a) plaukų augimas skatinamas tuomet, kai dar vartojamos
morkos ir salotos;
b) agurkus geriau vartoti dieną, nes tuo metu jie geriau įsisavinami;
c) nepatartina vartoti agurkų,
kai tuščias skrandis;
d) geriant agurkų sultis atsiranda barjeras riebalų sankaupoms;
e) nerekomenduojama valgyti
didelių porcijų salotų, kurias sudaro agurkai ir pomidorai, nes šis
derinys skatina dujų susidarymą
ir pilvo pūtimą; tai paaiškinama
tuo, kad agurkus ir pomidorus
organizmas virškina skirtingai.

Kada agurkai nevartotini

1. Švieži agurkai ribojami arba apskritai nevartotini, kai parūgštėja skrandžio sultys ir sergama gastritu (skrandžio gleivinės uždegimu), skrandžio ir
dvylikapirštės žarnos opalige
(ypač paūmėjimo metu), ūmiu
ir lėtiniu plonosios žarnos uždegimu, kolitu (ūminiu arba lėtiniu storosios žarnos uždegimu) .
2. Marinuoti ir rauginti agurkai žalingi sergant ateroskleroze,
ūmiu kepenų uždegimu, tulžies
pūslės uždegimu, tulžies pūslės
akmenlige, padidėjus arteriniam
kraujospūdžiui, sutrikus vandens ir druskų apykaitai, nėštumo metu. Taip pat šios rūšies
agurkai gali pakenkti, jei yra sumažėjusi skydliaukės funkcija,
sergama pielonefritu (inksto ir jo
geldelės uždegimu, ypač paūmėjimo stadijoje), lėtiniu inkstų nepakankamumu, inkstų akmenlige (kyla pavojus, kad akmenims
pajudėjus iš vietos, bus užkimštas šlapimtakis).

Liaudies medicinos receptai

Kolitas
Agurkų sezono metu kasdien
suvalgoma (esant tuščiam skrandžiui) 100 g smulkiai sutarkuotų
agurkų. Po to 30–40 min. nieko
nevalgoma ir negeriama.
Blogas burnos kvapas
Keletą kartų per dieną skalaujama burna šviežiomis agurkų sultimis.
Aukšta temperatūra
Ligoniui duodama išgerti stiklinė agurkų sulčių, po to
būtina tuoj pat atsigulti į lovą.
Romualdas OGINSKAS

Pavasaris – puikus metas
pajudėti ir sustiprinti savo
raumenis. Esame įpratę treniruoti bicepsus, tricepsus, pilvo presą ir kitus kūno raumenis, tačiau pamirštame bene
svarbiausią raumenį – širdį.
Tausoti širdį pirmiausiai reikėtų keičiant gyvenimo būdą.
Sergamumas širdies ligomis
nemažėja

Širdies ir kraujagyslių ligos
jau ilgus metus išlieka dažniausia
mirties priežastimi, nepaisant to,
kad daug kalbama apie šių ligų
prevenciją. 2017 metais nuo širdies ligų mirė 22,5 tūkst. Lietuvos gyventojų ir tai yra kas antra
mirties priežastis, skelbia Higie
nos institutas. Ir tokia statistika nekinta jau kone dešimtmetį.
„Širdies ir kraujagyslių ligas nulemia keletas pagrindinių veiksnių: rūkymas, antsvoris, padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje, cukrinis diabetas,
nuolatinis stresas, piktnaudžiavimas alkoholiu. Didesnę riziką susirgti širdies ligomis turi
sėdimą darbą dirbantys žmonės. Į specialistus dažniausiai
kreipiamasi tik pajutus rimtesnius simptomus, nors, sulaukus
40 metų, rekomenduojama kasmet pasitikrinti širdį arba bent
pasidaryti išsamius kraujo tyrimus“, – pagrindines širdies ligų
priežastis vardija „Benu“ vaistininkė Inga Norkienė.
Širdies ligas įprasta laikyti
vyresnio amžiaus žmonių sveikatos sutrikimais, tačiau vaistininkė atkreipia dėmesį, kad širdies ligomis vis dažniau suserga jaunesni.

Pradžia – žalingų įpročių
atsisakymas

Specialistė teigia, kad, norint
išvengti širdies ligų, reikia visiškai atsisakyti ar vengti kai kurių
įpročių. Svarbu prisiminti, kad
rūkymas yra viena iš pagrindinių širdies ir kraujagyslių ligų
priežasčių. Jis pažeidžia kraujagyslių sieneles, mažina deguonies kiekį kraujyje, stimuliuoja adrenalino išsiskyrimą, taip
padidindamas arterinį kraujo
spaudimą – tai apsunkina širdies
darbą. Rūkantiesiems miokardo
infarkto ir insulto rizika yra didesnė. Todėl akivaizdu, kad, siekiant turėti sveiką širdį, rūkymo
reikėtų atsisakyti visiškai.

Širdžiai, kaip ir kitiems
raumenims, reikia fizinio
aktyvumo

Per mažas fizinis aktyvumas
taip pat minimas tarp pagrindinių širdies ir kraujagyslių ligų
priežasčių.
„Fizinis aktyvumas stiprina ne tik kūno raumenis, bet
ir širdį. Be to, jis padeda kontroliuoti svorį ir išvengti antsvorio, kuris turi neigiamos įtakos širdies veiklai. Todėl reikėtų mankštintis reguliariai, o

dirbantiems sėdimąjį darbą, atrasti laiko pajudėti ir dieną“, –
fizinio aktyvumo svarbą pabrėžia vaistininkė.
Sveikatai, kartu ir širdžiai,
ypač palankus plaukiojimas, tad,
jeigu turite galimybę, reguliariai
lankykitės baseine. Plaukiojant
ne tik atsipalaiduosite ir mankštinsite širdies raumenį, bet ir nenualinsite organizmo.

Ir širdžiai reikia „maisto“

Subalansuota mityba ne mažiau svarbi nei fizinis aktyvumas
ir žalingų įpročių atsisakymas.
Pirmiausiai reikėtų atkreipti dėmesį į cholesterolio kiekį kraujyje. Jo padidėjimas signalizuoja
apie didesnę širdies ir kraujagyslių ligų riziką. Cholesterolio kiekį kontroliuoti galima keičiant
mitybą, t.y. vartojant mažiau sočiųjų gyvūninės kilmės riebalų.
„Širdžiai, kaip ir bet kuriam
organui, reikia gauti pakankamai
mineralų ir vitaminų. Patys reikalingiausi mineralai širdžiai yra
magnis, kalis ir kalcis. Svarbu,
kad gautume visų šių medžiagų,
nes be magnio nebus įsisavinamas kalis. Todėl patarčiau savo
mitybą praturtinti riešutais, slyvomis, džiovintais vaisiais, ypač
abrikosais. Taip pat stenkitės į
savo racioną bent 2 kartus per
savaitę įtraukti gerųjų riebalų turinčius žuvies patiekalus, o vietoj
saldumynų rinkitės įvairių spalvų vaisius ir daržoves“, – pataria
I. Norkienė.
Jeigu jaučiatės nervingi, išgerkite vaistažolių arbatos, pvz.,
melisos, kuri ne tik ramina, bet
ir teigiamai veikia širdį.

Širdies ligų riziką padės
sumažinti ir organizmo
stebėjimas

Net ir gyvendami sveikai,
neapleiskite savo organizmo ir
nuolat jį stebėkite. Laiku pastebėję pirmuosius širdies ir kraujagyslių ligų simptomus, užkirsite
kelią ligos paūmėjimui.
„Vienas pagrindinių ir dažniausiai pasitaikančių simptomų, perspėjančių apie artėjančias arba esamas kraujotakos
problemas, – diskomfortas krūtinės srityje. Silpnumas ir galvos
skausmas gali pranešti apie kraujospūdžio sumažėjimą, kuris rodo, kad širdis nebesugeba tinkamai atlikti savo funkcijos. Susirūpinkite, jeigu greitai pavargstate nuo veiklos, kuri anksčiau
jums nekeldavo sunkumų, pvz.,
lipant laiptais ar nešant pirkinius
iš parduotuvės. Tai gali pranešti apie padidėjusio miokardo infarkto, visuomenėje geriau žinomo kaip širdies smūgis, riziką“, – pagrindinius simptomus
vardija „Benu“ vaistininkė.
Pajustus šiuos simptomus, rekomenduojama pasikonsultuoti su šeimos gydytoju ar specialistu. Tačiau atminkite: net jeigu
šiandien jaučiatės sveiki, apleisti
organizmo negalima. Širdis plaks
ilgai, jeigu ja rūpinsitės nuolat.
„Bičiulystės“ inf.
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Klausėte-atsakome

Gydymo įstaiga
užtikrina
slaugomo
paciento
priežiūrą
po operacijos
„Esame abu neįgalūs (aš –
vidutinių specialiųjų poreikių,
vyras – didelių poreikių, yra
slaugomas). Vyrą kartą ar du
kartus per metus reikia operuoti. Kadangi vyras yra slaugomas, aš nuolat ligoninėje turiu
būti prie jo. Esu girdėjusi, kad
tokiu atveju yra galimybė ir
man ligoninėje gauti paslaugą
(lovą, maistą). Ar tai tiesa?“ –
redakcijai atsiųstame laiške klausia „Bičiulystės“ skaitytoja.
Situaciją komentuoja Sveikatos apsaugos ministerijos Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos
skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Šakienė.
Nesvarbu, kokiame asmens
sveikatos priežiūros stacionaro (ligoninės) skyriuje pacientas gydomas, jam užtikrinamos
kompleksinės paslaugos: operacija ir slauga, priežiūra po operacijos, lova, maitinimas. Taigi aktyviai gydomam pacientui
teikiamos ir slaugos paslaugos
(kaip aktyviojo gydymo dalis po
atliktų operacijų ar procedūrų).
Pacientai į palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę guldomi gydančio gydytojo sprendimu, įvertinus žmogaus diagnozę,
fizinę būklę bei kokios paslaugos
jam reikalingos. Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikiamos tik tuomet, kai baigtas aktyvus gydymas ir išnaudotos visos reabilitacijos galimybės bei
yra aiški diagnozė, t.y. paciento
nereikia papildomai tirti.
Rūpestis slaugomais artimaisiais, jų palaikymas bei lankymas yra sveikintinas, tačiau
nėra apibrėžtas teisės aktais, o
priimdama pacientą gydymo įstaiga įsipareigoja teikti paslaugas būtent jam, ne artimiesiems.
Sveikatos apsaugos ministerija tiki, kad paciento, jo artimųjų bei paslaugas teikiančių
specialistų komandos tarpusavio pasitikėjimas ir bendradarbiavimas leidžia užtikrinti, kad
pacientams sveikatos priežiūros
paslaugos būtų teikiamos kokybiškai, laiku ir rūpestingai.

Aktualijos
Seimas po svarstymų pritarė siūlymui daugiau LRT televizijos laidų pritaikyti negalią turintiems asmenims.
Siūloma, kad šios pataisos
įsigaliotų nuo 2020 metų.
Seimas 87 parlamentarams
balsavus už, nė vienam nebuvus prieš ir dviem susilaikius,
po svarstymo pritarė LRT įstatymo 5 straipsnio pataisų projektui, kuriuo siekiama gerinti
nacionalinio transliuotojo televizijos programų prieinamumą

Be banko paskolos neįgalieji vežimėlio
greitai jau nebeįpirks?

Į neįgaliesiems aktualias problemas gilinosi ir diskusijoje dalyvavęs Seimo narys Povilas Urbšys.
(atkelta iš 1 psl.)

būtinai reikėtų peržiūrėti kompensacijos dydį. Vis dėlto Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos vadovo Edmundo Buklio nuomone, padidinta
kompensacijos suma neužtik
rins, kad bus lengviau nusipirkti vežimėlį – t.y., kad ir gamintojai nepakels jo kainos. Rinka į
tai gali savaip sureaguoti.
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (SADM) Tikslinės
pagalbos ir vaiko teisių apsaugos
skyriaus vedėja Daiva Zabarauskienė sutiko, kad kompensacija
maža, tačiau taip pat išsakė abejonę, ar ją padidinus neįgaliajam
bus nauda. Seimo narys P. Urbšys siūlė peržiūrėti TPNC perkamų vežimėlių sąlygas – gal jose
būtų galima numatyti, kad neįgaliųjų vežimėliai labiau atitiktų
šių žmonių poreikius. Ir dar pa
analizuoti, kelių gamintojų vežimėliai šias sąlygas dabar atitinka. Gal jų pelnas ir yra didžiausia kliūtis, trukdanti atliepti neįgaliųjų poreikius.

Pasėsto laukia 3 metus

Vežimėliai – ne vienintelis neįgaliųjų rūpestis. Lietuvos
žmonių su negalia sąjungos atstovė Ginta Žemaitaitytė sako
jau trejus metus laukianti pasėsto į vežimėlį. SADM atstovės D. Zabarauskienės turimais
duomenimis, neįgaliųjų aprūpinimo pasėstais poreikis yra tenkinamas 97,5 proc., tad kodėl jų
reikia taip ilgai laukti? Tokią statistiką, ko gero, galima paaiškinti tuo, kad nesulaukdami nemokamo pasėsto šią būtiną priemonę neįgalieji perka patys.

TPNC direktorės Ilonos
Ogurcovos teigimu, pasėstų nuo
pragulų įsigijimo tvarka irgi panaši į vežimėlių: juos perka ir
TPNC, ir yra galimybė įsigyti pačiam, tik šiuo atveju kompensacijos sąlygos, žinoma, kitokios. Pasėstų nuo pragulų įsigijimas kompensuojamas vieną
kartą per 3 metus, o kompensacijos dydis – iki 70 proc. faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 150 eurų. Deja, TPNC
gaunamas finansavimas nepakankamas, lėšų trūksta ne tik
pasėstams pirkti, todėl Ekspertų komisija sprendžia, kokioms
priemonėms įsigyti jis turi būti
paskirstytas.
J. Dumšos teigimu, už jo
anatominius duomenis atitinkantį pasėstą jis neseniai mokėjo
330 eurų. Reali kaina bei kompensacijos suma ir šiuo atveju
geroka skiriasi. „Kiek neįgaliųjų
gali tai sau leisti?“ – klausė jis.

Vežimėlių remontas –
neįveikiamų kliūčių ruožas?

Taip jau susiklostė, kad Lietuvoje beliko dvi technines pagalbos priemones, tarp kurių –
ir neįgaliųjų vežimėlius remontuojančios įmonės – viena Klaipėdoje, kita – Vilniuje (trečioji
taiso tik elektrinius vežimėlius).
Šiuose miestuose gyvenantys rateliais judantys neįgalieji gali vadintis laimės kūdikiais, mat sušlubavus jų „antrosioms kojoms“
gali išsikviesti pagalbą ir netrukus vėl jais naudotis. UAB „Kasko group“ atstovas Ramūnas Sabaliauskas sako, kad devyniais iš
dešimties atvejų neįgaliųjų vežimėlius ar kitas techninės pagal-

bos priemones įmonės meistrai
suremontuoja jų naudotojų namuose ir šių darbų kokybe žmonės nesiskundžia. Tačiau kitoje
jos aptarnaujamoje teritorijoje –
t. y. visoje Lietuvoje, išskyrus
Klaipėdos apskritį (joje remonto paslaugas teikia VšĮ „Likimo
laiptai“), tokios pagalbos sulaukti nėra paprasta. R. Sabaliauskas
neslepia – į tolimesnį miestą važiuoti remontuoti vieno vežimėlio ekonomiškai nuostolinga. Juolab kad remonto tvarkoje
atsirado naujovė – sąskaitoje už
šias paslaugas transporto išlaidos negali viršyti 10 proc. bendros sumos.
J. Dumša pasakojo neseniai
pats susidūręs su situacija, kai
sulūžo jo vienintelis vežimėlis.
Panevėžys nuo Vilniaus toli,
meistrų tektų ilgai laukti. Laimė,
kad gavo pasiskolinti pakaitinį
vežimėlį ir galėjo ramiai laukti
meistrų. Tačiau ką daryti žmogui, kuris nežino, kur kreiptis,
kam skambinti ieškant pagalbos?

Pasak J. Dumšos, aktyvesni,
organizuotesni neįgalieji padangų pasikeisti važiuoja į dviračių
centrus, sulūžus rėmui ar prireikus suvirinti kokią nors kitą
detalę ieško šaltkalvių. Žinoma,
tai kainuoja ne taip mažai, tačiau
aktyvūs žmonės negali laukti,
kol atvažiuos meistrai.
TPNC atstovė Panevėžio
apskrityje M. Kielaitė tikina, kad
tokiose situacijose bent iš dalies
gali padėti TPNC – Panevėžio
skyrius turi pakaitinį vežimėlį, kuriuo prireikus gali laikinai
aprūpinti neįgalų asmenį. Tokios pagalbos galima sulaukti ir
kituose miestuose, kur yra įkurti
TPNC skyriai.
R. Sabaliauskas prisiminė
atvejį, kai į Visaginą vyko tvarkyti vieno vežimėlio. Žinoma, tokia
meistro kelionė buvo nuostolinga, bet dar labiau nustebino žinia,
kad šiame mieste neįgalieji net
nežino apie galimybę pasinaudoti nemokama vežimėlių remonto
paslauga. Informacijos sklaida –
vis dar didžiulė problema.
Diskusijos dalyviai priėjo
prie bendros išvados – situacija pasikeistų suvienijus neįgaliaisiais besirūpinančiųjų jėgas:
NVO savo nariams galėtų ne tik
paskleisti informaciją, kur kreiptis sugedus vežimėliui, bet ir padėtų pasirūpinti pakaitiniu vežimėliu. Jos galėtų tapti ir tais koordinaciniais centrais, į kuriuos
suplauktų informacija apie remontuotinų vežimėlių srautus,
o susikaupus pakankamam jų
kiekiui, praneštų apie tai meistrams. Juk dirbant kartu galima
daug daugiau padaryti.
Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

Ginta Žemaitaitytė (viduryje) pasėsto į vežimėlį laukia trejus metus.

Seimas po svarstymo pritarė siūlymui daugiau LRT
televizijos laidų pritaikyti negalią turintiems asmenims
klausos ir regos negalią turintiems asmenims.
Kaip projekto pristatymo
metu minėjo pakeitimų inicia
torė Seimo narė Raminta Popovienė, šiuo metu nacionalinio transliuotojo programose
yra apie 5,8 proc. subtitruojamų
laidų, 5,3 proc. verčiama į gestų kalbą. Laidų, pritaikytų regos
negalią turintiems žmonėms (su
garsiniu vaizdavimu – nebylių
scenų įgarsinimu), nėra.

Įstatyme siūloma įtvirtinti, kad televizijos programų
transliacijų, kurių kartojimas
neįskaičiuojamas į šioje dalyje nustatytą minimalų klausos
ir regos negalią turintiems asmenims pritaikytų programų
transliavimo laiką, trukmė per
mėnesį turi sudaryti:
1) programos su lietuviškais
subtitrais – ne mažiau kaip 50
proc. viso mėnesio transliavimo laiko;

2) programos, verčiamos į
lietuvių gestų kalbą, – ne mažiau kaip 20 proc. viso mėnesio
transliavimo laiko;
3) programos, pritaikytos
regos negalią turintiems asmenims, – ne mažiau kaip 10
proc. viso mėnesio transliavimo laiko.
Siūloma, kad pataisos įsigaliotų 2020 m. sausio 1 d. Nuo
tada programų su lietuviškais
subtitrais lyginant su trans-

liavimo apimtimi per mėnesį
2019 m. kasmet turėtų didėti
5 proc. viso transliavimo laiko;
programų, verčiamų į lietuvių
gestų kalbą – ne mažiau kaip
1 proc., programų, pritaikytų
regos negalią turintiems asmenims – ne mažiau kaip 0,5 proc.
viso transliavimo laiko, kol bus
pasiekta įstatyme siūloma įtvirtinti minimali jų transliavimo
apimtis.
LRS ir „Bičiulystės“ inf.

2019 m. kovo 21–27 d., Nr. 11 (1450), „Bičiulystė“
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Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

LRT
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. PIRMADIENĮ – PenktadienĮ:
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40,
09.10 – Labas rytas, Lietuva. 6.30,
8.00, 9.00 – žinios, orai. 7.00, 7.30,
8.30 – žinios, orai, sportas.
Pirmadienis, kovo 25 d.

09:20 Senis. N-7. 214 s. 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5. N-7. 5/20
s. 11:15 Aukštuomenės daktaras 3. N-7.
3/7 s. 12:00 Beatos virtuvė. (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. 32 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 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas.
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 LRT
forumas. 22:30 Dviračio žinios. 23:00
Premjera. Medičiai. Florencijos valdovai 2. N-14. 2/6 s. 24:00 LRT radijo žinios. 00:10 Tvin Pyksas 1. N-14. 01:45
Klausimėlis.lt (kart.). 02:00 LRT radijo
žinios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.).
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vartotojų kontrolė. (kart.). 05:00
Ponių rojus. N-7. 32 s. (kart.).

Antradienis, kovo 26 d.

09:20 Senis. N-7. 215 s. 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5. N-7. 5/21 s.
11:15 Aukštuomenės daktaras 3. N-7.
3/8 s. 12:00 Stilius. Gyvenimo būdo
žurnalas. (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. 33 s. 17:30
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 (Ne)emigrantai. (subtitruota). 20:25 Loterija
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00
Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29
Loterija „Jėga“. 21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“. 22:30
Dviračio žinios. 23:00 Premjera. 12 beždžionių 3. N-14. 3/1 s. 23:45 Klausimėlis.
lt (kart.). 24:00 LRT radijo žinios. 00:10
Tvin Pyksas 1. N-14. 1 s. 01:00 LRT radijo
žinios. 01:10 Istorijos 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. 33 s. (kart.).

Trečiadienis, kovo 27 d.

09:20 Senis. N-7. 216 s. 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5. N-7. 5/22
s. 11:15 Aukštuomenės daktaras 3. N-7.
3/9 s. 12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba. (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. 34 s. 17:30 Žinios. Sportas. 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 Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Aš
– laidos vedėjas. 22:30 Dviračio žinios.
23:00 Premjera. Iškyla prie Kabančios
uolos. N-14. 3 s. 24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Tvin Pyksas 1. N-14. 2 s. 01:00 LRT
radijo žinios. 01:05 Stilius. (kart.). 02:00
LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30
Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“. (kart.). 05:00
Ponių rojus. N-7. 34 s. (kart.).

Ketvirtadienis, kovo 28 d.

09:20 Senis. N-7. 217 s. 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5. N-7. 5/23
s. 11:15 Aukštuomenės daktaras 3. N-7.
3/10 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. 35 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 Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija
„Jėga“. 21:30 Gimę tą pačią dieną. (sub-

titruota). 22:30 Dviračio žinios. 23:00
Premjera. Babilonas Berlynas. N-14. 7 s.
23:50 Smegenų paslaptys. Igoris Stravinskis. 24:00 LRT radijo žinios. 00:10
Tvin Pyksas 1. N-14. 3 s. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Vakaras su Edita. (kart.).
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios.
03:05 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. 35 s. (kart.).

Penktadienis, kovo 29 d.

09:20 Senis. N-7. 218 s. 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5. N-7. 5/24
s. 11:15 Aukštuomenės daktaras 3. N-7.
3/11 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,
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. 36 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 Beatos virtuvė. (subtitruota).
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas.
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 22:50 Fantastiškas penktadienis. Visiška tamsa. N-14. 00:35 Klausimėlis.lt (kart.). 01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gyvenimas. (subtitruota, 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 suktinis su Zita Kelmickaite (kart.). 04:00 LRT
radijo žinios. 04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 05:00 Ponių rojus.
N-7. 36 s. (kart.).

Šeštadienis, kovo 30 d.

06:05 Nacionalinė ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“. (kart.). 06:55
Premjera. Jaunieji detektyvai ir Juodojo karaliaus prakeiksmas. 08:30 Karinės
paslaptys. 09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas,
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas
rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35
Labas rytas, Lietuva. 12:00 15 metų su
NATO mes saugūs. Lietuvos ir NATO vėliavų pakėlimo ceremonija S. Daukanto
aikštėje. (su vertimu į gestų k.). 12:55 Pasaulio dokumentika. Skrydis virš Australijos. (subtitruota). 13:50 Premjera.
Džesika Flečer 6. N-7. 6/20, 6/21 s. 15:25
Klausimėlis.lt. 15:43 Loterija „Keno Loto“. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu
į gestų k.). 18:00 Teisė žinoti. 18:30 Vakaras su Edita. 19:30 Stilius. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 21:00 Dvi kartos. Žvaigždžių duetų konkursas. 23:00
Mūza. N-14. (subtitruota). 00:40 Visiška tamsa. N-14. (kart.). 02:30 Pasaulio
dokumentika. Skrydis virš Australijos.
(subtitruota, kart.). 04:15 Smegenų paslaptys. Igoris Stravinskis. (kart.). 04:25
Džesika Flečer 6. N-7. 6/20, 6/21 s. (kart.).

Sekmadienis, kovo 31 d.

06:05 Beatos virtuvė. (subtitruota,
kart.). 07:00 Šventadienio mintys. 07:30
Klausimėlis.lt. 08:00 Gyventi kaime gera. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00 Brolių Grimų pasakos. 10
s. Batuotas katinas. 10:00 Gustavo enciklopedija. (subtitruota). 10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mūsų
gyvūnai. 12:00 Pasaulio dokumentika.
Ypatingi gyvūnų jaunikliai. 2 d. Kovingiausios šeimos. (subtitruota). 12:55 Pasaulio dokumentika. Brazilijos gamtos
stebuklai. 4 d. Pakrantės rojus. (subtitruota). 13:50 Puaro 13. N-7. 13/3 s. Numirėlio kvailystė. 15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“. 15:45 Žinios.
Orai (su vertimu į gestų kalbą). 16:00 Istorijos detektyvai. (subtitruota). 16:45
Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 17:30
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 Duokim garo! 19:30 Savaitė. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai.
21:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 21:30
Premjera. Laisvės kaina. Disidentai.
N-7. 9 s. (su garsiniu vaizdavimu). 22:30
Mėnesienos magija. N-7. (subtitruota).
00:05 Skyrybų košmaras. N-14. 01:35
Pasaulio dokumentika. Ypatingi gyvūnų jaunikliai. 2 d. Kovingiausios šeimos. (subtitruota, kart.). 02:25 Pasaulio
dokumentika. Brazilijos gamtos stebuklai. 4 d. Pakrantės rojus. (subtitruota,
kart.). 03:15 Savaitė. (kart.). 04:10 Klausimėlis.lt (kart.). 04:25 Puaro 13. N-7. 13/3
s. Numirėlio kvailystė. (kart.).

TV3
Pirmadienis, kovo 25 d.

02:05. Beždžionių planetos sukilimas (kart.). 03:55. Mechanikas (kart.).

05:25. Paskutinis iš Magikianų 1, 105.
06:10. Televitrina 3. 06:25. Transformeriai. Maskuotės meistrai (kart.) 4, 423.
06:55. Simpsonai (kart.) 13, 19. 07:25.
Simpsonai (kart.) 13, 20. 07:55. Svajonių
sodai (kart.) 29. 08:55. Meilės sūkuryje 170. 10:00. Meilės miestas 1, 3. 11:00.
Meilės miestas 1, 4. 12:00. Paskutinis iš
Magikianų 1, 107. 12:30. Paskutinis iš Magikianų 1, 108. 13:00. Pažadėtoji 6, 228.
13:30. Pažadėtoji 6, 229. 14:00. Pažadėtoji 6, 230. 14:30. Pažadėtoji 6, 231. 15:00.
Simpsonai 13, 21. 15:30. Simpsonai 13,
22. 16:00. TV3 žinios 58. 16:25. TV3 orai
58. 16:30. TV Pagalba 13, 16. 18:30. TV3
žinios 84. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3
orai 84. 19:30. Namas 1, 7. 20:30. Prakeikti
7, 25. 21:00. TV3 vakaro žinios 46. 21:52.
TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai 46. 22:00.
Ekstraordinarių džentelmenų lyga.

Antradienis, kovo 26 d.

00:10. Rezidentas 1, 14. 01:10. Kaulai 5, 11. 02:00. Kvantikas 2, 13. 02:50.
Ekstrasensai tiria 95. 04:15. Rezidentas
(kart.) 1, 14. 05:05. Kaulai (kart.) 5, 11.
06:10. Televitrina 3. 06:25. Transformeriai. Maskuotės meistrai (kart.) 4, 424.
06:55. Simpsonai (kart.) 13, 21. 07:25.
Simpsonai (kart.) 13, 22. 07:55. Namas
(kart.) 1, 7. 08:55. Meilės sūkuryje 171.
10:00. Meilės miestas 1, 5. 11:00. Meilės
miestas 1, 6. 12:00. Paskutinis iš Magikianų 1, 109. 12:30. Paskutinis iš Magikianų
1, 110. 13:00. Pažadėtoji 6, 232. 14:00. Pažadėtoji 6, 233. 14:30. Pažadėtoji 6, 234.
15:00. Simpsonai 14, 1. 15:30. Simpsonai
14, 2. 16:00. TV3 žinios 59. 16:25. TV3 orai
59. 16:30. TV Pagalba 13, 17. 18:30. TV3
žinios 85. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27.
TV3 orai 85. 19:30. Prieš srovę 19, 12.
20:30. Prakeikti 7, 26. 21:00. TV3 vakaro žinios 47. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57.
TV3 orai 47. 22:00. Konanas barbaras.

Trečiadienis, kovo 27 d.

00:10. X mutantai 1, 1. 01:10. Kaulai 5, 12. 02:00. Kvantikas 2, 14. 02:50.
Ekstrasensai tiria 96. 04:20. X mutantai (kart.) 1, 1. 05:10. Kaulai (kart.) 5, 12.
06:10. Televitrina 3. 06:25. Aladinas
(kart.) 1, 148. 06:55. Simpsonai (kart.)
14, 1. 07:25. Simpsonai (kart.) 14, 2. 07:55.
Prieš srovę (kart.) 19, 12. 08:55. Meilės
sūkuryje 172. 10:00. Meilės miestas 1, 7.
11:00. Meilės miestas 1, 8. 12:00. Paskutinis iš Magikianų 1, 111. 12:30. Paskutinis iš Magikianų 1, 112. 13:00. Pažadėtoji 6, 235. 13:30. Pažadėtoji 6, 236. 14:00.
Pažadėtoji 6, 237. 14:30. Pažadėtoji 6,
238. 15:00. Simpsonai 14, 3. 15:30. Simpsonai 14, 4. 16:00. TV3 žinios 60. 16:25.
TV3 orai 60. 16:30. TV Pagalba 13, 18.
18:30. TV3 žinios 86. 19:22. TV3 sportas
1. 19:27. TV3 orai 86. 19:30. Gero vakaro šou 5, 28. 20:30. Prakeikti 7, 27. 21:00.
TV3 vakaro žinios 48. 21:52. TV3 sportas
1. 21:57. TV3 orai 48. 22:00. Trys įtemptos
dienos. 22:25. Vikinglotto 13.

Ketvirtadienis, kovo 28 d.

00:45. X mutantai 1, 2. 01:35. Kaulai 5, 13. 02:25. Kvantikas 2, 15. 03:15.
Ekstrasensai detektyvai 5, 1. 04:10.
X mutantai (kart.) 1, 2. 05:00. Kaulai
(kart.) 5, 13. 06:10. Televitrina 3. 06:25.
Aladinas (kart.) 1, 149. 06:55. Simpsonai
(kart.) 14, 3. 07:25. Simpsonai (kart.) 14,
4. 07:55. Gero vakaro šou (kart.) 5, 28.
08:55. Meilės sūkuryje 173. 10:00. Meilės miestas 1, 9. 11:00. Meilės miestas
1, 10. 12:00. Paskutinis iš Magikianų 1,
13. 12:30. Paskutinis iš Magikianų 1, 14.
13:00. Pažadėtoji 6, 239. 13:30. Pažadėtoji 6, 240. 14:00. Pažadėtoji 6, 241.
14:30. Pažadėtoji 6, 242. 15:00. Simpsonai 14, 5. 15:30. Simpsonai 14, 6. 16:00.
TV3 žinios 61. 16:25. TV3 orai 61. 16:30.
TV Pagalba 13, 19. 18:30. TV3 žinios 87.
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 87.
19:30. Farai 12, 28. 20:30. Prakeikti 7, 28.
21:00. TV3 vakaro žinios 49. 21:52. TV3
sportas 1. 21:57. TV3 orai 49. 22:00. Beždžionių planetos aušra.

Penktadienis, kovo 29 d.

00:30. X mutantai 1, 3. 01:30. Kaulai 5, 14. 02:20. Kvantikas 2, 16. 03:10.
Ekstrasensai detektyvai 5, 2. 04:05. X
mutantai (kart.) 1, 3. 04:55. Kaulai (kart.)
5, 14. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Kempiniukas Plačiakelnis (kart.) 10, 206.
06:55. Simpsonai (kart.) 14, 5. 07:25.
Simpsonai (kart.) 14, 6. 07:55. Farai
(kart.) 12, 28. 08:55. Meilės sūkuryje
174. 10:00. Meilės miestas 1, 11. 11:00.
Meilės miestas 1, 12. 12:00. Paskutinis
iš Magikianų 1, 15. 12:30. Paskutinis iš
Magikianų 1, 16. 13:00. Pažadėtoji 6,
243. 13:30. Pažadėtoji 6, 244. 14:00. Pažadėtoji 6, 245. 14:30. Pažadėtoji 6, 246.
15:00. Simpsonai 14, 7. 15:30. Simpsonai 14, 8. 16:00. TV3 žinios 62. 16:25.
TV3 orai 62. 16:30. TV Pagalba 13, 20.
18:30. TV3 žinios 88. 19:22. TV3 sportas
1. 19:27. TV3 orai 88. 19:30. Galingasis
6. 21:45. Kodėl būtent jis?

Šeštadienis, kovo 30 d.

00:00. Devynioliktasis stalas.
01:40. Trys įtemptos dienos (kart.).
04:00. Ekstraordinarių džentelmenų
lyga (kart.). 06:15. Televitrina 3. 06:30.
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą (kart.) 1,
157. 07:00. Transformeriai. Maskuotės
meistrai 4, 425. 07:30. Aladinas 1, 150.

08:00. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1,
158. 08:30. Kempiniukas Plačiakelnis 1,
141. 09:00. Virtuvės istorijos 9, 13. 09:30.
Gardu Gardu 7, 14. 10:00. Svajonių ūkis
5, 30. 10:30. Būk sveikas! 1, 9. 11:00. Veiverlio pilies burtininkai. 12:55. Nevykėlio dienoraštis: Ilga kelionė. 14:45. Havajai 5.0 5, 517. 15:45. Ekstrasensų mūšis 18,
13. 17:30. Namų idėja su IKEA 1, 5. 18:30.
TV3 žinios 89. 19:17. TV3 sportas 1. 19:22.
TV3 orai 89. 19:25. Eurojackpot 13. 19:30.
Turtuolis vargšas 1, 6. 21:00. Karo žirgas.
23:55. Karklų žmogus.

Sekmadienis, kovo 31 d.

01:50. Kodėl būtent jis? (kart.).
04:50. Havajai 5.0 5, 517. 06:15. Televitrina 3. 06:30. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą (kart.) 1, 158. 07:00. Transformeriai. Maskuotės meistrai 4, 426. 07:30.
Aladinas 1, 151. 08:00. Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą 1, 159. 08:30. Mamyčių klubas 21, 13. 09:00. Kulinarinis detektyvas 2, 13. 09:30. Penkių žvaigždučių būstas 6, 13. 10:00. Pasaulis pagal moteris 7, 13. 10:30. Svajonių sodai
30. 11:30. Svajoklis Badis. 13:10. Druska brangesnė už auksą. 15:00. Mažylio atostogos. 17:00. Simpsonai 29, 18.
17:30. Visi mes žmonės 2, 9. 18:30. TV3
žinios 90. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27.
TV3 orai 90. 19:30. Lietuvos talentai
6, 5. 22:00. Mechanikas: sugrįžimas.

23:50 „Judantis objektas“ (17). N-7.
00:45 Juodasis griaustinis (kart.). N14.

Ketvirtadienis, kovo 28 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (712). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (713). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (714). N-7. 07:35 „Tomas
ir Džeris“ (47). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (147). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (148). N-7. 09:55
„Monikai reikia meilės“ (41). N-7. 10:25
„Namai, kur širdis“ (30). 11:00 Nuo...
Iki... (kart.) 11:30 „Paveldėtoja 2“ (36)
(kart.). N-7.. 12:00 „Mano likimas“ (49).
N-7. 13:00 „Svaragini. Amžina draugystė“ (43). N-7. 13:30 „Svaragini. Amžina
draugystė“ (44). N-7. 14:00 „Svaragini. Amžina draugystė“ (45). N-7. 14:30
„Svaragini. Amžina draugystė“ (46).
N-7. 15:00 „Dvi šeimos“ (9). N-7. 15:30
„Dvi šeimos“ (10). N-7. 16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:00 Yra, kaip yra. N-7.
18:00 Žinios. 18:55 Sportas. 18:58 Orai.
19:00 KK2. N-7. Infošou. 19:30 Valanda
su Rūta. 20:30 „Monikai reikia meilės“
(45). N-7. 21:00 Žinios. 21:50 Sportas.
21:58 Orai. 22:00 VAKARO SEANSAS
Metro užgrobimas 123. N14. 00:05 „Judantis objektas“ (18). N-7. 01:00 Princas (kart.). N14. 02:35 Alchemija. VDU
karta. 03:05 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, kovo 29 d.

LNK
Pirmadienis, kovo 25 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(703). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (704). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (705). N-7. 07:35 „Tomas
ir Džeris“ (44). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (141). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (142). N-7. 09:55
„Monikai reikia meilės“ (38). N-7. 10:25
„Namai, kur širdis“ (27). 11:00 Bus visko (kart.). 12:00 „Mano likimas“ (46).
N-7. 13:00 „Svaragini. Amžina draugystė“ (31). N-7. 13:30 „Svaragini. Amžina draugystė“ (32). N-7. 14:00 „Svaragini. Amžina draugystė“ (33). N-7. 14:30
„Svaragini. Amžina draugystė“ (34).
N-7. 15:00 „Dvi šeimos“ (3). N-7. 15:30
„Dvi šeimos“ (4). N-7. 16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:00 Yra, kaip yra. N-7.
18:00 Žinios. 18:55 Sportas. 18:58 Orai.
19:00 KK2. N-7. Infošou. 19:30 Nuo...
Iki... 20:00 „Paveldėtoja 2“ (34). N-7.
20:30 „Monikai reikia meilės“ (42). N-7.
21:00 Žinios. 21:50 Sportas. 21:56 Orai.
21:58 Telefoninė loterija 1634. 22:00
VAKARO SEANSAS. PREMJERA Sukilimas. N14. 23:45 „Judantis objektas“
(15). N-7. 00:40 2 ginklai (kart.). N14.

Antradienis, kovo 26 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(706). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (707). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (708). N-7. 07:35 „Tomas
ir Džeris“ (45). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (143). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (144). N-7. 09:55
„Monikai reikia meilės“ (39). N-7. 10:25
„Namai, kur širdis“ (28). 11:00 Nuo...
Iki... (kart.) 11:30 „Paveldėtoja 2“ (34)
(kart.). N-7.. 12:00 „Mano likimas“ (47).
N-7. 13:00 „Svaragini. Amžina draugystė“ (35). N-7. 13:30 „Svaragini. Amžina draugystė“ (36). N-7. 14:00 „Svaragini. Amžina draugystė“ (37). N-7.
14:30 „Svaragini. Amžina draugystė“
(38). N-7. 15:00 „Dvi šeimos“ (5). N-7.
15:30 „Dvi šeimos“ (6). N-7. 16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:00 Yra, kaip
yra. N-7. 18:00 Žinios. 18:55 Sportas.
18:58 Orai. 19:00 KK2. N-7. Infošou.
19:30 Nuo... Iki... 20:00 „Paveldėtoja 2“
(35). N-7.. 20:30 „Monikai reikia meilės“
(43). N-7. 21:00 Žinios. 21:50 Sportas.
21:58 Orai. 22:00 VAKARO SEANSAS
Juodasis griaustinis. N14. 00:00 „Judantis objektas“ (16). N-7. 01:00 Sukilimas (kart.). N14.

Trečiadienis, kovo 27 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(709). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (710). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (711). N-7. 07:35 „Tomas
ir Džeris“ (46). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (145). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (146). N-7. 09:55
„Monikai reikia meilės“ (40). N-7. 10:25
„Namai, kur širdis“ (29). 11:00 Nuo...
Iki... (kart.) 11:30 „Paveldėtoja 2“ (35)
(kart.). N-7.. 12:00 „Mano likimas“ (48).
N-7. 13:00 „Svaragini. Amžina draugystė“ (39). N-7. 13:30 „Svaragini. Amžina
draugystė“ (40). N-7. 14:00 „Svaragini. Amžina draugystė“ (41). N-7. 14:30
„Svaragini. Amžina draugystė“ (42).
N-7. 15:00 „Dvi šeimos“ (7). N-7. 15:30
„Dvi šeimos“ (8). N-7. 16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:00 Yra, kaip yra. N-7.
18:00 Žinios. 18:55 Sportas. 18:58 Orai.
19:00 KK2. N-7. Infošou. 19:30 Nuo...
Iki... 20:00 „Paveldėtoja 2“ (36). N-7..
20:30 „Monikai reikia meilės“ (44). N-7.
21:00 Žinios. 21:50 Sportas. 21:58 Orai.
22:00 VAKARO SEANSAS Princas. N14.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(715). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (716). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo
šviesa“ (717). N-7. 07:35 „Tomas ir Džeris“ (48). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (149). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (150). N-7. 09:55 „Monikai reikia meilės“ (42). N-7. 10:25 „Namai, kur širdis“ (31). 11:00 Valanda su
Rūta (kart.). 12:00 „Mano likimas“ (50).
N-7. 13:00 „Svaragini. Amžina draugystė“ (47). N-7. 13:30 „Svaragini. Amžina
draugystė“ (48). N-7. 14:00 „Svaragini. Amžina draugystė“ (49). N-7. 14:30
„Svaragini. Amžina draugystė“ (50).
N-7. 15:00 „Dvi šeimos“ (11). N-7. 15:30
„Dvi šeimos“ (12). N-7. 16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:00 Bus visko. 18:00
Žinios. 18:55 Sportas. 18:58 Orai. 19:00
Paramos koncertas “Gelbėkit vaikus“.
23:00 Dingusi. N14. 01:55 PREMJERA
Neprašyti svečiai. N14.

Šeštadienis, kovo 30 d.

06:15 „Tomas ir Džeris“ (47) (kart.).
06:45 „Žvėrelių būrys“ (16). 07:10 „“Nickelodeon“ valanda. Keista šeimynėlė“
(13). 07:40 „Neramūs ir triukšmingi“ (9).
08:10 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“ (6). 08:40 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (5). 09:10 „Ogis ir tarakonai“ (33).
09:20 KINO PUSRYČIAI Mėnulio užkariautojai. 11:10 Svečiai palėpėje. 12:55
Kaip valgyti keptus sliekus. 14:40 Lėktuvai, traukiniai ir automobiliai. N-7.
16:30 Gyvūnų pasaulis. N-7. 17:00 Bus
visko. 18:00 Žinios. 18:55 Sportas. 18:58
Orai. 19:00 SUPERKINAS. PREMJERA
Ateivis vardu Aidas. 20:45 Piko valanda 3. N-7. 22:35 Ji man – ne pora. N14.
00:40 Dingusi (kart.). N14.

Sekmadienis, kovo 31 d.

06:05 „Tomas ir Džeris“ (48) (kart.).
06:30 „Žvėrelių būrys“ (17). 06:55 „“Nickelodeon“ valanda. Keista šeimynėlė“ (14). 07:25 „Neramūs ir triukšmingi“ (10). 07:55 „Kiaulė, Ožka, Bananas
ir Svirplys“ (7). 08:25 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“ (6). 08:55 KINO PUSRYČIAI
Anapus tvoros. 10:35 Kosminis krepšinis. 12:15 Superšuo. N-7. 14:00 Gražuolė
ir pabaisa. 16:10 Ne vienas kelyje. 16:50
Teleloto. 18:00 Žinios. 18:55 Sportas.
18:58 Orai. 19:00 Finalo ketvertas. N-7.
Muzikinis šou. 21:00 PREMJERA 24 valandos gyventi. N14. 22:50 Myliu tave,
žmogau. N14. 00:50 Ji man – ne pora
(kart.). N14.

BTV
Pirmadienis, kovo 25 d.

06:45 „Mentalistas“ (31) (kart.).
N-7. 07:40 „Stoties policija“ (23) (kart.).
N-7. 08:40 „Sudužusių žibintų gatvės“
(32) (kart.). N-7. 09:40 „Paskutinis faras“ (2) (kart.). N-7. 10:40 „Kobra 11“ (7)
(kart.). N-7. 11:40 „Ekstrasensų mūšis“
(2) (kart.). N-7. 13:45 „Stoties policija“
(24). N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (33). N-7. 15:55 „Paskutinis faras“
(3). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra
11“ (8). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (32). N-7.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“ (12). N-7. 20:25 „Tautos
tarnas“ (21). N-7. 21:00 Nindzė žudikas.
N14. 22:55 Misija „Neįmanoma“ (kart.).
N-7. 01:05 „Iliuzija“ (3) (kart.). N-7. 02:00
„Kriminalinė Maskva“ (3) (kart.). N14.
02:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“ (12) (kart.). N-7.

Antradienis, kovo 26 d.

06:25 „Mentalistas“ (32) (kart.).
N-7. 07:15 „Stoties policija“ (24) (kart.).
N-7. 08:15 „Sudužusių žibintų gatvės“

(33) (kart.). N-7. 09:15 „Paskutinis faras“ (3) (kart.). N-7. 10:15 „Kobra 11“ (8)
(kart.). N-7. 11:15 „Ekstrasensų mūšis“
(3) (kart.). N-7. 13:45 „Stoties policija“
(1). N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (34). N-7. 15:55 „Paskutinis faras“
(4). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra
11“ (9). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (33). N-7.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“ (13). N-7. 20:25 „Tautos
tarnas“ (22). N-7. 21:00 Maksimali rizika. N14. 23:00 Nindzė žudikas (kart.).
N14. 00:55 „Juodasis sąrašas“ (15). N-7.
01:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“ (13) (kart.). N-7.

Trečiadienis, kovo 27 d.

06:45 „Mentalistas“ (33) (kart.).
N-7. 07:40 „Stoties policija“ (1) (kart.).
N-7. 08:40 „Sudužusių žibintų gatvės“
(34) (kart.). N-7. 09:40 „Paskutinis faras“ (4) (kart.). N-7. 10:40 „Kobra 11“
(9) (kart.). N-7. 11:40 „Ekstrasensų mūšis“ (4). N-7. 13:45 „Stoties policija“ (2).
N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“
(35). N-7. 15:55 „Paskutinis faras“ (5).
N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“
(10). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (34). N-7.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“ (14). N-7. 20:25 „Tautos
tarnas“ (23). N-7. 21:00 Rokenrola. N14.
23:15 Maksimali rizika (kart.). N14. 01:15
„Juodasis sąrašas“ (16). N-7. 02:05 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (14) (kart.). N-7.

Ketvirtadienis, kovo 28 d.

06:45 „Mentalistas“ (34) (kart.).
N-7. 07:40 „Stoties policija“ (2) (kart.).
N-7. 08:40 „Sudužusių žibintų gatvės“
(35) (kart.). N-7. 09:40 „Paskutinis faras“ (5) (kart.). N-7. 10:40 „Kobra 11“ (10)
(kart.). N-7. 11:40 „Ekstrasensų mūšis“
(5). N-7. 13:45 „Stoties policija“ (3). N-7.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (36).
N-7. 15:55 „Paskutinis faras“ (6). N-7.
17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (11).
N-7. 18:30 „Mentalistas“ (35). N-7. 19:30
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius“ (15). N-7. 20:25 Tautos tarnas.
N-7. 22:30 Amerikos nindzė. Susidorojimas. N-7. 00:25 Rokenrola (kart.). N14.
02:30 „Juodasis sąrašas“ (17). N-7. 03:15
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius“ (15) (kart.). N-7.

Penktadienis, kovo 29 d.

06:45 „Mentalistas“ (35) (kart.).
N-7. 07:40 „Stoties policija“ (3) (kart.).
N-7. 08:40 „Sudužusių žibintų gatvės“
(36) (kart.). N-7. 09:40 „Paskutinis faras“ (6) (kart.). N-7. 10:40 „Kobra 11“
(11) (kart.). N-7. 11:40 „Ekstrasensų mūšis“ (6). N-7. 13:45 „Stoties policija“ (4).
N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“
(37). N-7. 15:55 „Paskutinis faras“ (7).
N-7. 17:00 „Kobra 11“ (12). N-7. 18:00
NKL čempionatas. Šakių „Vytis“ - Klaipėdos „Neptūnas-Akvaservis“. 20:00
„Amerikietiškos imtynės“ (11) (Wrestling - RAW). N-7. 21:00 „Amerikietiškos imtynės“ (11) (Wrestling - SmackDown). N-7. 22:00 Kikboksininkas 5.
Atpildas. N14. 23:50 Amerikos nindzė.
Susidorojimas (kart.). N-7. 01:45 „Juodasis sąrašas“ (18). N-7.

Šeštadienis, kovo 30 d.

07:00 „Vaikai šėlsta“ (13). 07:30
„Vaikai šėlsta“ (14). 08:00 „Vaikai šėlsta“ (15). 08:29 „Top Shop“ televitrina.
08:45 Sveikatos ABC televitrina. 09:00
Tarptautinis galiūnų turnyras „Savickas Classic“. 10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“ (35). 10:30 „Iš visų jėgų“ (13).
N-7. 11:00 „Būk ekstremalas“ (13). N-7.
11:30 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“
(4). N-7. 12:35 „Džino viešnagė Italijoje“ (5). 13:05 „Džino viešnagė Italijoje“
(6). 13:35 „Ekstrasensų mūšis“ (4). N-7.
16:00 „Kas žudikas?“ (14). N-7. 17:00
Betsafe–LKL. Rytas - Neptūnas. 19:30
Mes vieno kraujo. Muzikinis talentų
šou. 22:10 MANO HEROJUS Misija „Neįmanoma“ 2. N-7. 00:45 AŠTRUS KINAS
Naujoji karta Z. S. 02:35 „Juodasis sąrašas“ (17) (kart.). N-7. 03:15 „Juodasis sąrašas“ (18) (kart.). N-7.

Sekmadienis, kovo 31 d.

06:30 Tarptautinis galiūnų turnyras „Savickas Classic“ (kart.). 07:30 „Iš visų jėgų“ (13) (kart.). N-7. 08:00 „Būk ekstremalas“ (13) (kart.). N-7. 08:30 Tauro
ragas. N-7. 09:00 Sveikatos kodas. 09:30
Sveikatos kodas televitrina. 10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“ (36). 10:30 „Iš visų jėgų“ (14). N-7. 11:00 „Būk ekstremalas“ (14). N-7. 11:30 „Spec. būrys. Išlieka
stipriausi“ (5). N-7. 12:35 „Džino viešnagė Italijoje“ (1). 13:05 „Džino viešnagė
Italijoje“ (2). 13:35 „Ekstrasensų mūšis“
(5). N-7. 16:00 „Nusikaltimų miestas“ (2).
N-7. 16:30 Čepas meta. N-7. 17:00 Betsafe–LKL. Žalgiris - Lietkabelis. 19:30
„Žiurkių medžiotojas“ (5). N-7. 20:30
„Žiurkių medžiotojas“ (6). N-7. 21:30
„Iliuzija“ (4). N-7. 22:30 „Kriminalinė
Maskva“ (4). N14. 23:30 Kikboksininkas 5. Atpildas (kart.). N14. 01:15 Naujoji karta Z (kart.). S.

Redakcija primena,
kad verta sekti TV stočių
skelbimus, nes programose
gali būti pakeitimų.
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Neįgalieji
pasaulyje
Tik vieni metai iš turiningo
ir kupino meilės gyvenimo.
2013-ieji. Lenkė astronomė Janina Ochojska atidžiai
prižiūri paramos skirstymą
50-čiai pabėgėlių stovyklų
Sirijoje. Niekas neįtarė, kad
Janina vadovauja tik telefonu
ar per skaipą. Ji pati – Lenkijoje, ligoninėje. Be pagalbos net ir tualeto nepasiektų.

Žvaigždžių stebėjimą
iškeitė į pagalbą
žmonėms

Niekas nenorėjo būti
verksniu

Pirmi prisiminimai: ji guli
lovoje, įstengia tik šiek tiek pasukti galvą. Šaukia mamą... Poliomielitas, ūmi virusinė infekcija. Beje, plintant madai neskiepyti vaikų, ji vėl grįžta ir luošina mažuosius visam gyvenimui.
Kai Janina susirgo, buvo visai mažutė. Gulėjo paralyžiuota.
8 mėnesius negalėjo savarankiškai kvėpuoti. Ligoninės, sanatorijos, operacija po operacijos.
Pilni koridoriai tokių pat vaikų.
Ant užpakalių šliauždavo iš vieno koridoriaus galo į kitą.
Kai buvo penkerių, gavo ortopedinį korsetą, dengusį nugarą ir dalį kojų. Per reabilitacijas
buvo visa sudaužyta, nes krisdavo ir krisdavo. Tiesa, vėliau buvo labai dėkinga treneriams! Labai gerai išmokė kristi. Kai netyčia nugriūdavo gatvėje, nieko
neužsigaudavo ir net pati pakildavo nuo žemės.
„Mūsų auklėtojai buvo mieli,
bet griežti, – pasakoja Janina. –
Vos paeidavome, tačiau traukdavome į žygius, lipdavome į medžius. Ir vienas kitą auklėjome.
Verksnių visi nemėgo, todėl kad
ir kas nutiktų, neverkdavome. O
ėmusį žliumbti prigąsdindavome, kad per kitą operaciją numirs. Tokie buvome mes, poliomielito vaikai.“

„Tavo vienintelis kelias“

Janina nebijojo operacijų, nes
kiekviena teikė vilties, kad ateityje vaikščios, o gal bent lengvesnį korsetą gaus. Vis naujos
ligoninės, sanatorijos, mokyk
los... Į namus, kur buvo darbų
nualinta mama ir girtas tėvas,
grįždavo retai. Mama kartojo lyg
užkeikimą: „Janyte, tu tik mokykis. Tavo vienintelis kelias –
mokslai.“
Laimė, mokytis jai sekėsi gerai, liga nepakenkė galvai. Laimingas atsitiktinumas: po pirmos
stuburo operacijos Bytome gydy-

Mokslo pažanga
neįgaliesiems
Lietuvos mokslininkai kuria
lazerio technologiją, leisiančią be adatos dūrio stebėti žmogaus kraujo rodiklius.
Planuojama, kad inovacija
jau po 1–2 metų bus pasiekiama visiems.
Technologija palengvins
cukriniu diabetu ir kitomis lėtinėmis ligomis sergančių pacientų kasdienybę, leis greičiau nustatyti ūmines ligas, sportinin-

tojas Janinai padovanojo knygą
„Dangaus šviesuliai“. Suskaitė
ją mirtinai, praskydusius lapus
perrašydavo ranka. Po mokyklos
nuvyko į Torunę studijuoti astronomijos. Realus gyvenimas buvo toks nuobodus. Norėjosi vien
žiūrėti į žvaigždes ir jas tyrinėti. Naują prasmę gyventi suteikė išsivadavimo judėjimas „Solidarumas“. Pasijuto labai reikalinga. Kai buvo paskelbta karinė
padėtis, tapo ryšininke. Vežiojo
ir proklamacijas, ir uždraustas
knygas. Policininkai padėdavo
jai išlipti iš traukinio, paduodavo ramentus ir sunkius krepšius.

Viskas taip paprasta:
padėkime vieni kitiems

Vėl artėjo operacija. Bet ši
turėjo būti ypač sunki, o Lenkijos valdžia nesiruošė duoti pinigų ir siųsti Janinos į Lioną, kur
vienoje klinikoje dirbo chirurgai stuburo stebukladariai. Pusė
milijono frankų! Janinos draugai ėmė rinkti pinigus, bet karo
padėties ir ekonominės suirutės
nualintoje Lenkijoje kone visi
buvo vargšai. Ir štai kartą Janina sulaukė kvietimo apsilankyti Prancūzijos ambasadoje. Kaip
paaiškėjo, jos rentgeno nuotraukos pateko pas minėtos klinikos
vadovą, kuris niekieno neraginamas kreipėsi į savo šalies sveikatos apsaugos ministrą, prašydamas finansuoti lenkės stuburo
operaciją. Janiną ten operavo tris
kartus. Po to ji pradėjo vaikščioti. Taip, su ramentais, bet vaikšto. Be abejo, ir ateityje kartais
teks apsilankyti ligoninėje, bet
jau nieko gąsdinančio neįvyks.
Iš Prancūzijos Janina atsivežė
ne tik gebėjimą vaikščioti. Ji ten
susipažino su labdaros organiza-

cijų veikla. 1992 metais kartu su
prancūzais vyko į Sarajevą. Matė
karą ir žmonių kančias. Ten daug
suprato. Jau nebegalėjo nuo to
atsitraukti ir tyrinėti žvaigždes.
Po kiek laiko Lenkijoje paskelbė, kad renkama labdara Sarajevo žmonėms. Tarsi bomba
sprogo! Lenkai buvo tokie laimingi, galėdami padėti kitiems.
Tai padėjo jiems išsaugoti savo
pačių orumą. Per kelias dienas
prikrovė 12 sunkvežimių maisto
ir kitų daiktų. Išlydėjusi šį konvojų, Janina vyko į Torunę, kur
laukė astrofizika. Bet jau nebuvo lemta.
Žmonės toliau nešė labdarą
ir teko organizuoti antrą konvojų. Deja, šis Sarajeve buvo
apšaudytas. Žuvo prancūzaitė, buvo sužeisti du vairuotojai. „Svarstėme, ar nuleisti rankas, pasiduoti, – sako Janina. –
Pasitarę nutarėme teikti pagalbą visoms konfliktuojančioms
pusėms ir tikėtis, kad snaiperiai
nešaudys į mus.“
Po metų Janina Ochojska buvo paskelbta Europos metų moterimi. Kelio atgal nebebuvo. Ji
įsteigė nevyriausybinę organizaciją „Lenkijos humanitarinė akcija“. Nebetyrinėja žvaigždžių,
bet užtat gelbėja žmones visame pasaulyje. Jos organizacijoje dirba 70 žmonių. Anot Janinos, sudėtingiausia išspręsti logistikos klausimus. Pavyzdžiui,
reikėjo apsispręsti: ar Čečėnijoje
vežti žūtbūtinai reikalingą švarų
vandenį į ligoninę ir mokyklą, ar
organizuoti pagalbą už daugelio kilometrų esantiems dviem
žmonėms – sergančiai moteriai
ir alkanam vaikui?
Pagal užsienio spaudą parengė
Brigita Balikienė

Lazerinis jutiklis leis atsisakyti adatų
kams padės stebėti organizmo
būklę ir išvengti traumų, sakoma pranešime spaudai.
Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto (LSMU) tyrėjai, dirbantys drauge su įmonės „Brolis
Semiconductors“ lazerių specialistais, naudodami lazerio spektroskopijos metodą sukūrė jutik
lį, kuris gali būti montuojamas
išmaniuosiuose laikrodžiuose ar
telefonuose. Toks visiems leng
vai prieinamas tyrimas ne tik leis
išvengti adatų sukeliamo skaus-

mo, bet ir sumažins krauju plintančių ligų riziką.
„Galėsime stebėti tam tikrų
kraujo rodiklių pokyčius išmaniosiomis programėlėmis. Sunegalavę savo tyrimų rezultatus
galėtume persiųsti šeimos gydytojui ar ligoninės priimamojo konsultantui“, – apie naujovę
kalbėjo vienas iš technologijos
kūrėjų, LSMU Virškinimo sistemos tyrimų instituto mokslininkas prof. Žilvinas Dambrauskas.
„Bičiulystės“ inf.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Savanorystė suteikia daug
keičiančių patirčių
Portale www.bernardinai.lt skaitome Maltos ordino pagalbos
tarnybos Organizacinės plėtros direktoriaus Edvino Regelskio
pasakojimą apie tai, kaip savanorystė keičia gyvenimą.
Jis tai pajuto kartu su neįgaliais
ir sunkiai sergančiais žmonėmis
keliaudamas į maltiečių kasmetinę piligriminę kelionę į Lurdą.
„Patirtys su neįgaliaisiais man
buvo nepaprastai svarbios, – prisipažįsta Edvinas. – Iš labai arti
pamačiau, su kokiais sunkumais
šiems žmonėms tenka susidurti, bandant atlikti paprasčiausius dalykus, kuriuos mes darome netgi apie tai nesusimąstydami. Pamačiau, kaip jie nuostabiai
nuolankiai priima likimo skirtus išbandymus, kokius didžiulius gyvenimo iššūkius kasdien
turi įveikti. Supratau, kad tikrai
noriu padėti jiems gyventi visavertį gyvenimą...“
Pasak Edvino, Lurdo kelionių patirtys su neįgaliaisiais labai
jam padėjo kuriant maltietišką
neįgaliųjų pavėžėjimo paslaugą
„Važiuojam“, kuri jau ketvirtus
metus veikia Vilniuje. Ji skirta
pervežti ar pavėžėti fizines, regos, klausos ir kitas negalios formas turinčius asmenis.
„Siekiame, kad neįgalieji turėtų prieinamas transporto paslaugas, kurios leistų jiems nejausti atskirties, suteiktų galimybę nukeliauti ne tik į gydymo įstaigas (nors tokia galimybė jiems
ypač reikalinga ir ja naudojasi
net apie 95 % maltiečių paslauga
besinaudojančių neįgaliųjų), tačiau ir išvažiuoti į miestą ar tiesiog pas draugus, – kalba Edvinas. – Jiems, taip kaip ir mums,
yra svarbu visavertiškai gyventi, dalyvauti visuomeniniame ir
kultūriniame gyvenime, susitikti
su bendraminčiais.“
Pasak Edvino, paslauga „Važiuojam“ leidžia specialiai pritaikytais automobiliais vežti ne tik
neįgaliuosius vežimėliuose, tačiau taip pat ir gulinčius ligonius.

Maltietiška neįgaliųjų paslauga teikiama visame Vilniaus
mieste ir rajone, neįgalieji gali
keliauti taip pat ir į kitus miestus ar šalis. Vienu tokiu specialiu
automobiliu gali važiuoti nuo trijų iki šešių neįgaliųjų su vežimėliais (taip pat ir su elektriniais).
Pasak Edvino, kompleksinė
maltiečių pagalba neįgaliesiems
nesibaigia pavėžėjimo paslaugomis ir kasmetine piligrimine kelione į Lurdą. Kiekvieną vasarą
maltiečiai vykdo ir savo svarbiausią projektą neįgaliesiems –
Giruliuose rengiamą dešimties
dienų reabilitacijos stovyklą „Judėk laisvai“.
Šioje stovykloje su neseniai tapusiais neįgaliais jaunuoliais dirba instruktoriai, kurie
ne tik patys yra neįgalūs, tačiau
ir treniruoja tokią pat fizinę negalią turinčius jaunus žmones,
perteikdami jiems svarbius gebėjimus ir įgūdžius. Kita svarbi Edvino atsakomybės sritis –
maltiečių vaikų dienos centrai,
kurių dabar Lietuvoje yra 16.
Juos lanko vaikai iš socialiai pažeidžiamų šeimų.
Pasak Edvino, savanorystė, o
vėliau ir darbas maltiečių organizacijoje, jam suteikė daug svarbių patirčių, padėjo išugdyti sugebėjimus, kurių jis anksčiau neturėjo. Edvinas įsitraukė į jaunųjų maltiečių gretas dar būdamas
moksleivis Kartenos mokykloje,
toliau aktyviai savanoriavo Kaune ir Vilniuje, o šiuo metu yra
vienas iš maltiečių organizacijos Lietuvoje vadovų.
„Savanorystė mane paskatino išmokti bendrauti, nes tik
bendraudamas, sukurdamas ir
palaikydamas savo draugų tinklą, gali veiksmingai padėti kitiems“, – kalba Edvinas.

Tyrimas parodė, kaip darbo vietoje
vertinami neįgalieji
Portale LRT.lt publikuotas pranešimas apie tyrimą, kurio rezultatai parodė, kad asmenys, savo dabartinėje darbovietėje
dirbantys kartu su įvairaus amžiaus, kilmės, tautybės, tėvystės
statuso ir fizinio neįgalumo kolegomis, turi mažiau išankstinių
nuostatų ir yra labiau linkę priimti kitokius nei jie patys žmones.
„Paylab“ įvairovės tyrime dalyvavo 24 901 respondentas iš
devynių Europos šalių (Suomijos, Vidurio Europos, Balkanų
ir Baltijos valstybių). Apklausos
rezultatai atskleidė, kaip darbuotojai vertina užsieniečius, mažumų ir etninių grupių narius,
fizinę negalią turinčius asmenis, mažus vaikus auginančias
mamas, vyresnius nei 55 metų
amžiaus darbuotojus ir kitokios
lytinės orientacijos ar tapatybės
žmones.
Fizinę negalią ir specifinę sveikatos problemą turinčių
žmonių galimybės įsidarbinti
dažnai yra ribotos. Tai susiję su
jų neįgalumo lygiu ir būtinybe

pagal jų poreikius pritaikyti darbo vietas. Tik 13 proc. apklaustųjų darbe susiduria su fizinę
negalią turinčiais asmenimis.
Apie penktadalis respondentų
neprieštarauja su jais dirbti.
Palankiausiai tokius kolegas vertina dirbantieji Kroatijoje ir Suomijoje. Santūriausiai
į juos žvelgta Vengrijoje ir Slovakijoje. Dauguma respondentų, kurie darbo vietoje susiduria su fizinę negalią turinčiais
asmenimis, dirba Kroatijoje ir
Slovakijoje.
„Paylab“ įvairovės tyrimas
atliktas antroje 2018 metų pusėje. Iš Lietuvos buvo apklausti
2 640 respondentų.
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avasaris. Pirmosios žibutės
Šleinių šilelyje dar nedrąsiai kelia savo melsvas galvutes.
Kiek čia išbraidyta, išvaikščiota
vaikystėje. Auksuolis gražiame
mažame namelyje prie pat miškelio augo kartu su sese Nasturta. Kaimo vaikai jų nemėgo,
o gal ir jie, Kaserevičiukai, kaimo vaikų nemėgo. Kas dabar jau
ir bepamena. Pyko abu su sese,
kad tėvai tokiais mandrais vardais juos apdovanojo. Jei tik pasirodydavo kokiame nors jaunimo susibūrime, šie tuoj ir šaukdavo: „Antai auksinis berniukas
ateina.“ O jei dar sesė kartu būdavo, nesigėdydami pridurdavo:
„O su juo ir kvietkelė nasturtėlė ar turtėlė.“ Tos pašaipos žeidė
mažas jų širdeles. Kai paaugo, išdrįso vieną kartą prie šalinės paklausti savo tėčio, kodėl jis parinko tokį vardą. Tėvas atsisėdo
ant grebės krašto, užsirūkė pypkę ir pasisodinęs šalia sūnų papasakojo vardo atsiradimo istoriją. O jos būta visai paprastos.
Susiženijo jie abu labai jauni, vos septyniolikos. Tačiau šeimos ilgai neturėjo ir kai jau visos
viltys buvo žlugę, kai rodės, kad
taip ir teks dviese gyventi, įvyko
stebuklas. Kaip kitaip pavadinti, kai tau jau daugiau kaip keturiasdešimt, o Dievulis atsiunčia mažą gražų berniuką. Kaserevičienė nieko negalvodama apsikabino mažylį ir tarė: „Mūsų
auksuolis teikėsi mus aplankyti.“
„Taip ir užrašėme bažnyčioje –
Auksuolis. Kadangi šis vardas
jokiose šventose knygose nerastas, parašėme dar ir Jono vardą,
nes atkeliavai, kaip jau ir pats žinai, per pačias Jonines. Taip ir likai iki šių dienų Auksuolis-Jonas
Kaserevičius“, – atviravo tėvas.
„O tai kaip sesei tokį vardą
davėte?“ – neatlyžo sūnus. „Su
sese buvo paprasčiau. Nors ir

Auksinis berniukas

kaime gyvenome, bet tėvai leido mus į mokslus, abu buvome
stambių ūkininkų vaikai. Tavo
motina labai mėgo skaityti knygas. Užmigdo tave ir prie žibalinės lempos visą naktį skaito.
Vienoje knygoje perskaitė apie
mergaitę, vardu Nastenka, ir vis
sakydavo: „Jei Dievas mums padovanotų dukrą, ji būtų Nastenka.“ Tik aš, beeidamas užrašyti vardo, su vyrais išgėriau naminės visą kvorcų. Po to vardo
niekaip negalėjau atsiminti, tik
nas... o kaip toliau – niekaip. Tai
prie nas pridėjau žodelį turtas ir
taip sesė tapo Nasturta“, – pasakojo tėvas toliau.
Nuo tos dienos man pradėjo patikti mano vardas ir jau nekreipdavau taip dėmesio į vaikų
pašiepimus. Man atrodė, kad
mano vardo atsiradimo istorija
daug gražesnė už sesės, ir aš tuo
didžiuodavausi.
metų birželis liks
atmintyje visą mano netrumpą gyvenimą. Tėvas
liepdavo būti namuose ir nekišti nosies į kaimą. Vis sakydavo:
„Gal nesužinos, kad namuose
yra jaunuolis, ir nereiks raudoniesiems slibinams tarnauti.“ Tik
nepagalvojo, kad juos, kaip turinčius daug žemės ir galvijų, pavadins buožėmis ir lieps per vieną valandą susirinkti mantą. Tėvas vis žvilgčiojo į kaimynų Juozuką, kuris mandrai vaikščiojo
po namus ir vis kartojo: „Na ką,
buožės, dabar tai jums bus riesta
su jūsų auksiniu berniuku.“ „O
tai kas mums bus?“– nedrąsiai
paklausė tėvas. „Ogi keliausit pas
baltas meškas, štai kas jums bus.“
Kelionė buvo baisi, net ir
šiandien, po daugelio metų, akys
prisipildo ašarų. Geležinkelio
stotyje vaikai buvo atskirti nuo
tėvų. Nei maisto, nei rūbo persirengti, viskas liko tėvų ryšu-

1941

90-ąjį savo gyvenimo
jubiliejų pasitinkantis
Mykolas Kručas –
poetas, rašytojas, muzikantas,
savadarbių kanklių meistras,
dainų atlikėjas, šokėjas.

Aldonos Milieškienės nuotr.

Gyvenimo mažmožiai
Iš mažmožių kyla svarbūs dalykai,
Mokėk naudotis – gyvensi ne dykai.
Dažnas paklausia: „Garbus seneli,
Kaip tu suradęs teisingą kelią?
Kaip reik išmokti ilgai gyventi,
Iš kur sveikatos tos pasisemti?“
Tėviškės gamta taip surėdyta,
Nereik ieškoti, ko nematyta,
Ko žmogui reikia, mes viską turim,
Savą brokuojam, į svetur žiūrim.
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Ilgai gyventi kiekvienam duota,
Tik išnaudokim gamtos aruodą.
Basi po rasą kai mes bėgiojom,
Kas yra sloga, dar nežinojom.
Nepirkom vaistų nei vitaminų,
Valgėm ką patys sau užauginom.
Lašinius kirtau, kumpį ir sviestą.
Nuo sunkaus darbo nebuvo riesta.
Kasdien daržovės, švari gamta
supa,
Dainos ir šokiai pakelia ūpą.
Kai žmogus būna geros sveikatos,
Pamerginėti randas akvatos.
Kuri didžiuojas – tavęs negirdi,
Reikia surasti kelią į širdį.
Kartais tas kelias – klaidus,
vingiuotas
(jeigu nė karto dar nevažiuotas).

liuose. Sesė be paliovos verkė, o
Auksuolis nerado žodžių jai paguosti, nes ir pats buvo išsigandęs, vos tramdėsi, kad nepravirktų. Buvo ir vyrų, kurie verkė kaip maži vaikai, tik niekas
iš jų čia nesišaipė. Vagone kartu su jais buvo ir kunigas, jis ramino visus. Kai nepadėjo ir tai,
sukvietė melstis. Malda sujungė ir nors trumpam visi pamiršo išgąstį, badą ir baisų tvaiką.
Sustojus traukiniui nutildavo ir
laukdavo, kas bus toliau.
iena naktis buvo pati baisiausia. Traukinys sustojo, tačiau išlipti kareiviai neleido. Jie gėrė, keikėsi, o vėliau pasirinkdavo kokį vieną nelaimėlį
ir lupdavo lyg bokso kriaušę arba išrengdavo kokią jauną merginą ir liepdavo šokti. Lyg to dar
būtų negana, pamatė kamputyje
du jaunuolius, susikabinusius už
rankų. Paklausė, koks giminystės
ryšys juos sieja. Gavę atsakymą,
kad jie tik traukinyje susipažino,
sugalvojo neva apženyti. Prievarta pripylė į burnas arielkos, o vėliau, visiems matant, liepė mylėtis. Nepaklusus jaunuolis tuoj pat
buvo nušautas, o jį pakeitė kitas
nelaimėlis. Tokios gėdos ir tokio
pažeminimo aršiausiam priešui
nelinkėčiau. Mergina neverkė,
nedejavo, tik baltomis, stiklinėmis akimis žiūrėjo į vieną tašką.
Jaunuolis atsiprašinėjo, o vėliau
ir jis nutilo. Visa laimė, kad kartu važiavo kunigas. Jis apsikabino merginą ir tyliai, kaip tik gali
kalbėti tyras, be nuodėmės žmogus, ramino: „Suprantu tave, bet
pagalvok – jei būtų tie raudonieji vabalai po tavo kūną šmirinėję, o dabar nors savas. Gal duos
Dievas, pamilsit vienas kitą ir gyvensit jiems ant pikto.“ O po to
jau garsiau prakalbo: „Broliai ir
sesės, mes esame lietuviai, katalikai ir niekad to nepamirškim.
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Kas to nežino, tegul sau stena.
Tie, kurie myli, ilgiau gyvena.
Pavydas, pyktis ardo sveikatą,
Piktos marmūzės niekas nematė.
Tekdavo kartais duot kvailiui kelią –
Tegul suranda pats savo galą.

Laikykimės dešimties dievo įsakymų ir jie mums padės išgyventi šį košmarą. Visada tikėkim,
kad ateis diena, kai grįšim į tėvynę ir tapsime laisvi.“
Tremtyje tėvų taip ir nesusiradome. Kur jie pradingo? Lyg
ir į tą patį traukinį grūdo, tik į
skirtingus vagonus, bet gal tik
mums taip atrodė. Vardai, o gal
ir lietuviškos darbščios rankos
padėjo mums su sese išgyventi.
Nuo vaikystės abu labai mylėjome gėles, tad ir Sibire sugebėjome prie trobelių jų pasodinti,
aptvarkyti aplinką. Vėliau prižiūrėtojai mums su sese, jei dar
trūkdavo darbo rankų, leisdavo
pasirinkti žmones ir veždavo į
miestelį, kur reikėdavo gėlėmis
apsodinti Stalinui ar Leninui pastatytą paminklą ar kokio vyresniojo namus papuošti. Vis sakydavo: „Na ką, auksinis berniuk,
šiandien tavo darbas – šiai vietai
suteikti gražumo.“ Taip jie su sese sulaukė Stalino mirties, o vėliau – ir amnestijos.
rįžo namo, tik namai jau
nebe tie, ne ta Lietuva.
Sunkiai pritapo jie prie naujos
komunistiškos tvarkos. Jau net
galvojo grįžti atgalios. Tik vieną dieną į duris pasibeldė nematytas svečias, prisistatė, kad
yra kunigas iš Karaliaučiaus ir
perdavė nuo tėvų laišką. Koks
džiaugsmas užplūdo širdį ir namus! Tėveliai gyvi ir jiems rašo!
Kelyje į tremtį tėvų vagonas
buvo atkabintas ir nukreiptas kita kryptimi, kur laukė partizanai – jie buvo padėję sprogmenis. Kilus sąmyšiui jiedu paspruko. Ilgai klaidžiojo miškais, kol
atsidūrė prie kažkokio vandenyno. Kadangi visa manta buvo
likusi pas juos, sumokėjo uosto
darbininkui, o šis paslėpė dėžėse, taip atsirado Vokietijoje. Vėliau dar viename uoste rado bendrą kalbą su krovikais, pasiekė
išsvajotą Ameriką. Čia įsidarbino anglių kasykloje ir tapo ame-
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rikonais Ksevais. „Viskas čia gerai, – rašo tėvas, – tik vieno labai
trūksta – jūsų, vaikai, ir Lietuvos. Mes girdėjome, kad vyksta
grąžinimas namo, tad tikimės,
kad ir jūs jau Lietuvoje. Jei taip,
tai šis laiškas pasieks jus. Vaikai,
– rašė tėvas, – kad ir kaip sunku jums dabar, nepalikit gimtinės. Patikėkit, tai laikina, išsikovosime laisvę, duos Dievas, gal
ir pasimatysime.“ Abu vis skaitė laišką, verkė, bučiavo ir kartu
džiaugėsi, kad jų tėveliams viskas gerai. Daugiau jau nemąstė
išvykti iš Lietuvos.
Daug metų praėjo nuo tos
dienos. Kunigo ir tėvelių pranašystė išsipildė – tapome laisvi
ir vieningi. Kai su sese važiavome į Baltijos kelią, kai susikibome rankomis ir pamatėme, kiek
mūsų daug, supratome, kad tie
penkiasdešimt metų okupacijoje
nenužudė mūsų dvasios.
askelbus Lietuvoje nepriklausomybę širdis džiaugėsi. Laimei nebuvo ribų. Tik sesę palaužė sveikatos problemos.
Iš namų be kitų pagalbos negali
išeiti. Tad sėdi vaikų padovanotame krėsle ir klausosi „Marijos
radijo“, kartu ir pasimeldžia. Vis
prašo, kad Lietuvoje būtų taika,
susiklausymas, kad ten, Seime,
visi atsipeikėtų ir dirbtų tėvynės
labui. O jis, Auksuolis, aktyviai
įsitraukė į Sąjūdį. Lietuvos pakelėse atsiranda vis naujų kryžių. Auksuoliui nepatinka, kad
jie stovi apaugę žolėmis. Sodina
gėles. Už tai žmonės jį gerbia, vėl
tapo mylimas. Tik niekas jau nevadina auksiniu berniuku. Tapo
Auksuoliu Jonu Kaserevičium ir
tuo didžiuojasi. Kito žmogaus
tokiu vardu jam neteko sutikti.
Gal tėvelis, suteikdamas vardą,
kuris vėliau tremtyje jį gelbėjo,
suteikė ir Dievo globą. Jei tik būtų tėveliai gyvi, šiandien padėkočiau už man vieninteliam suteiktą vardą AUKSUOLIS.
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Konkursas

Rodos, jau visos paslaptys mano.
Kam taip patinka, tegu gyvena.

Devyniasdešimt pavasarių
Gyvenimėlis skrieja pro šalį,
Šiandieną – triguba šventė.
Dievulis leido ateit į pasaulį,
Užaugt ir gražiai pasenti.
Metų jau neskaičiuoju –
Juos primena gegutė.
Kas metai iškukuoja,
Kiek jų turėtų būti.
Raiboji gegutėlė
Man metų negailėjo.
Devyniasdešimt iškukavus,
Dar dešimtį pridėjo.
Mykolas KRUČAS
Jonavos r.

Nonetos Miliūnienės nuotr., Biržų r.

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

