Šeimai, ieškantiems bendraminčių ir paguodos

2019 m. balandžio 25 d. – gegužės 1 d., Nr. 16 (1455) Savaitraštis leidžiamas nuo 1990 m. spalio mėn. Kaina 0,66 Eur

Uždarius globos namus – naujos paslaugos
Tolerancijos link
Panevėžyje atidarytas autizmo spektro sutrikimų turintiems vaikams skirtas dienos
centras ir senelių namai. Šios
įstaigos įsikūrė Algimanto
Bandzos socialinių paslaugų namuose, kuriuose dar
visai neseniai buvo globojami daugiau nei 100 kūdikių
ir vaikų.
Ramu, kad vaikais bus
pasirūpinta

Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namų direktorius
Sigitas Juodelevičius teigia, kad
pasikeitė darbo pobūdis, bet
esmė išliko ta pati – darbas su
žmonėmis.
Autizmo spektro sutrikimų turintiesiems skirto dienos
centro įkūrimą inicijavo VšĮ
„Panevėžio lietaus vaikai“. Jos
vadovė Sandra Lopetaitė sako, kad tokio centro labai reikėjo. Dar 2017 metais tėvai parašė raštą savivaldybei, prašydami įkurti įstaigą, kurioje po
pamokų galėtų laiką leisti autizmo spektro sutrikimą turintys vaikai. Taip sutapo, kad po
kurio laiko A. Bandzos vaikų
globos namai ėmė ieškoti naujų veiklos krypčių. Tuomet ir
buvo prisimintas „Lietaus vaikų“ prašymas. S. Lopetaitė prisipažįsta netikėjusi, kad atsiras
jų vaikų poreikius atitinkantis
dienos centras – manė, kad nieko nebus tol, kol patys nesiims
iniciatyvos (pavyzdžiui, Vilniu-

Autistiški vaikai, taip, kaip ir visi, nori džiaugtis gyvenimu ir patirti daug įspūdžių.

je dienos centrą įsteigė asociacija „Lietaus vaikai“). Nedaug
tikėjosi ir tuomet, kai sulaukė
ir S. Juodelevičiaus skambučio.
Tačiau įvyko tarsi stebuklas –
autistišką vaiką auginanti moteris sako neatsidžiaugianti, kad
gali ramiai palikti savo sūnų ir
kibti į dienos darbus, žinodama, kad juo bus tinkamai pasirūpinta. Dienos centras, jo lankytojų ir tėvų vadinamas „Vaikų klubu“, duris atvėrė sausio
mėnesį. S. Lopetaitė neslepia,
kad kurį laiką buvo ir chaoso,
tačiau tėvams dirbant kartu su
centro darbuotojais pavyko rasti geriausius darbo metodus, sukurti sistemą. Svarbiausia, pa-

sak S. Lopetaitės – kokybiškas,
vaikų poreikius atitinkantis užimtumas po pamokų. Deja, mokyklose veikiančios popamokinės grupės to tikrai neužtikrina – vaikai, ypač specialiųjų poreikių, ten tik praleidžia
laiką. Nėra jokių išvykų, net į
lauką vaikai neina. Be to, kai
antroje klasėje visi vaikai mokėsi plaukti, šių vaikų į baseiną niekas nevežė – per sunku.
Pasak S. Lopetaitės, Panevėžyje veikia keli dienos centrai negalią turintiems vaikams, tačiau labai svarbu, kad vaikai
būtų ne tik prižiūrimi (kai kuriais atvejais ir tai labai svarbu), bet kad būtų užtikrinamas

ir ugdymas – ar tai būtų sportinė veikla, ar išvykos, ar lavinami buities įgūdžiai. Dažnai to
imasi tėvai – atsiradus šeimoje
specialiųjų poreikių turinčiam
vaikui vienas iš šeimos narių
meta darbus ir pasidaro taksistu – vežioja vaiką iš vieno užimtumo į kitą, kad jis būtų kuo
labiau lavinamas.

Svarbiausia –
dirbti visiems kartu

Vaikų klube dirbama kartu
su tėvais – iš anksto yra aptariama, ko jie tikisi, kokie vaikų
poreikiai. Kasdien numatyta vis
kita programa (tačiau kiekvieną
savaitę tokia pati). Viena popie-

tė skiriama išvykoms, kitą vaikai mokosi gaminti ir pan. Pasak S. Lopetaitės, autistiškiems
vaikams labai svarbi sistema –
žinodami, ką vieną ar kitą dieną darys, jie jaučiasi saugūs. Kai
dienos yra turiningos, kupinos
įspūdžių, sūnus vakare grįžęs
gali papasakoti ką veikė, ko išmoko. Taip, kaip ir vyresnis brolis, kuris lanko įvairius užsiėmimus. „Tai yra vienas žingsnelis
to gyvenimo, kurį gyvena kiti
vaikai, link. Ir vienas žingsnelis savarankiškumo link“, – sako
VšĮ „Panevėžio lietaus vaikai“
vadovė. Jo teigimu, šiuo metu
labai daug autistiškų suaugusių
žmonių, kurie dienas leidžia namuose – jiems nėra sudarytos
sąlygos gauti tinkamą išsilavinimą, jau nekalbant apie darbą.
S. Lopetaitė sako, jog labai
svarbu, kad kuriant tokį centrą kuo labiau įsijungtų ir tėvai.
„Mūsų bendruomenė yra labai
aktyvi – vieni tėvai dalyvauja
užsiėmimuose (pavyzdžiui, kepimo moko pačios mamos), kiti
prisideda puošiant centro aplinką, sodina medelius“, – sako
S. Lopetaitė. Tačiau svarbiausia, kad su centro darbuotojais
nuolat kalbamasi, diskutuojama,
jie kviečiami į „Lietaus vaikų“
organizuojamus mokymus, turi
galimybę (taip pat tėvų iniciatyva) dalyvauti savipagalbos grupėse su psichologe.
Direktorius S. Juodelevičius
taip pat įsitikinęs, kad labai svarbu bendradarbiauti – kalbėtis,
suprasti vieniems kitus. „Tėvai
turi lūkesčių, o mes galimybių.
(nukelta į 5 psl.)

Norite paremti gerus darbus – pirkite marškinėlius
Integracijos keliu
Lietuvos negalios organizacijų forumas (LNF) pradėjo socialinį verslą – kviečia
įsigyti marškinėlių ir taip
paremti negalios teisių srityje dirbančios orjanizacijos veiklą.

Rūta Udraitė-Mikalauskienė įsitikinusi, kad nevyriausybinės organizacijos
gali sustiprinti save pradėjusios verslą.

Marškinėlių, džemperių ir
kitų laisvalaikio drabužių su
įvairių žolynų motyvais galima
įsigyti facebook paskyroje „All
invited“ (liet. „Visi pakviesti“)
arba pagal nuorodą LNF manufactory. Perkant manufaktūros „All invited“ marškinėlius
ar džemperį vienu metu galima nušauti du kiškius – įsigy-

ti originalų, vienetinį drabužį,
o kartu ir padaryti gerą darbą.
Pasirodo, kraujažolė, linas, levanda, šilokai, rūta, šalavijas,
pienė, netgi svogūnas ar kankorėžiai gali būti labai gražūs.
Drabužius su linijos „Nature
lovers“ piešiniais gamina 2 negalią turinčius vaikus auginančios mamos. Henrika Varnienė,
studijuojanti želdynų dizainą,
kuria piešinius, o Rūta Udraitė-Mikalauskienė juos perkelia
ant marškinėlių.

Pasak R. Udraitės-Mikalauskienės, idėja užsidirbti papildomų resursų LNF darbui
užtikrinti brendo jau seniai –
juk ne paslaptis, kad visos nevyriausybinės organizacijos išgyvena „tuščių“ laikotarpių,
kai neturi iš ko vykdyti veiklą,
tenka išeiti ir nemokamų atostogų. Kad taip neatsitiktų, kad
nereikėtų stabdyti veiklos, kilo sumanymas įkurti socialinį
verslą ir taip gauti papildomų
(nukelta į 3 psl.)

 Skatina vaikus atrasti savo užslėptus gebėjimus .................... 3 psl.
 Balsuoti regos negalią turintiesiems bus lengviau ................ 5 psl.
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Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje
Švenčionys:
Švenčionių socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja Oksana Teilans laiške „Bičiulystei“
pasakoja apie turiningą išvyką.
Visuomenėje plačiai paplitusi nuomonė, kad senatvė ir negalia – tai vien tik problemos,
kad kūnas privalo nuolat sirgti ir būti silpnas, kad nuotaika
turėtų būti pilka, o sieloje apsigyvena praeities ilgesys. Tačiau
tai – tik viena gyvenimo pusė.
Juk ir sulaukus brandaus amžiaus galima gyventi įdomiau
ir laimingiau. Pats žmogus pasirenka – sėdėti jam ant suoliuko, žiūrėti televizorių ir piktintis aplinkiniais bei pasauliu ar
nuolat lavintis – užsiimti nauja,
neįprasta veikla, ko nors siekti,
pažinti, domėtis.
Švenčionių socialinių paslaugų centro Dienos centro pagyvenusiems ir neįgaliems žmonėms „Verdenė“ senjorai pasirenka aktyvų gyvenimą. Jų negąsdina nei naujovės, nei tolimi
atstumai, nei sveikatos problemos, kurios, atrodo, turėtų aktyvumą riboti.

Apsilankė Kauno Tado
Ivanausko zoologijos
muziejuje
Balandžio mėnesį vykome į
vieną seniausių muziejų Lietuvoje – Kauno Tado Ivanausko
zoologijos muziejų. Šiais metais
jis švęs savo šimtmetį. Tai buvo
gana ekstremali pažintinė kelionė. Dėl vykstančių kelio darbų
autobusas negalėjo privažiuoti
arčiau. Nepažįstamame mieste
su rekonstruojamomis gatvėmis
ir dideliu judėjimu teko ieškoti
muziejaus pastato einant pėsčiomis. Į pagalbą atėjo kauniečiai,
tad tikslas buvo pasiektas.
Muziejaus ekspozicija išdėstyta per tris aukštus, bet neįgalių lankytojų patogumui yra
įrengtas liftas. Ekskursija prasidėjo nuo medžioklės trofėjų salės, kur dauguma eksponatų yra
padovanoti muziejui. Žinoma,
gera pasigrožėti įspūdingais ragais, galingais nasrais. Bet kartu
ir liūdna, nes dėl žmogaus noro papildyti savo kolekciją retais
egzemplioriais be gailesčio žu-

Senjorai ir neįgalieji iš Švenčionių Zoologijos muziejuje pamatė daug įdomybių.

Šiauliai:
Šiaulių Parkinsono draugijos
pirmininkė Zita Vaidilienė su
„Bičiulystės“ skaitytojais dalijasi neseniai vykusios šventės įspūdžiais.
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje
buvo minima Pasaulinė Parkinsono ligos diena. Į šventę
susirinko daugiau negu šimtas
žmonių – šiame renginyje norėjo dalyvauti tiek sergantys,
tiek sveikesni.
Renginyje dalyvavo Šiaulių m. savivaldybės mero pavaduotojas E. Elijošius, Seimo

Šiauliuose paminėta Parkinsono diena.

domi didingi ir gražūs gyvūnai.
Didelį įspūdį paliko iš skirtingų pasaulio kampelių surinktų kriauklių kolekcija. Grožėjomės ryškiomis jų spalvomis ir
įmantriomis formomis, tačiau
šis grožis yra įspėjamasis ženklas
apie tai, kad kriauklės šeimininkas – nuodingas moliuskas. Apžiūrėjome vieną seniausių ir didžiausių drugių kolekcijų. Žuvų
ir roplių salėje stebino didžiuliai
eršketai, vėžliai, tigrinis pitonas, atkeliavęs iš Kauno zoologijos sodo. Paukščių salėje galėjome pamatyti retai sutinkamus
juoduosius gandrus, didžiausius
pasaulio paukščius stručius, mažyčius paukštukus nykštukus ir
kolibrius. Paskutinis Kauno zoologijos sodo baltasis lokys Kasparas, užmigdytas dėl ligos, pasitinka lankytojus žinduolių salėje.
Ten pat galima pamatyti gyvūnus rekordininkus – aukščiausią pasaulio žinduolį žirafą, greičiausią – gepardą, stambiausius
sausumos žinduolius – afrikinį
dramblį, hipopotamą, raganosį.
Straipsnyje sudėtinga išvardinti
viską, ką matėme ir išgirdome.
Ekskursijoje mus lydėjo gidė, jos padedami susipažinome
su muziejaus vertybėmis, giliau
prisilietėme prie gamtos, pamatėme iš arti gyvūnus, gyvenusius Žemėje prieš kelis tūkstančius metų, ir tuos, kurie išliko
iki mūsų dienų. Praturtinome
savo žinias, išsklaidėme mitus ir
tiesiog smagiai praleidome laiką.
Išvyka finansuota iš ES
struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamo projekto „Su mumis pasaulis gražesnis“.

Paminėta Pasaulinė
Parkinsono diena
nariai S. Tumėnas, A. Gumuliauskas, Šiaulių m. respublikinės ligoninės neurologas A. Lukošaitis, Seimo pirmininko pavaduotojos R. Baškienės padėjėja J. Šakočiuvienė, Visuomenės
sveikatos biuro sveikos mitybos
specialistė I. Kuodienė. Atvyko ir svečių iš Žemaitijos sostinės Telšių – Parkinsono draugijos Telšių skyriaus pirmininkė L. Sabaliauskienė su bendrijos nariais, Lietuvos Pensininkų

ir Neįgaliųjų bendrijos nariai su
ansambliu „Dar pabūkim“.
Buvo įteiktos padėkos aktyviems ir visur dalyvaujantiems
Parkinsono draugijos nariams,
Šiaulių miesto mero padėkos atiteko projekto vykdytojams. Renginyje koncertavo Šiaulių Parkinsono draugijos kapela „Savi“
(vadovas S. Vedeckis), ansamblis
„Gaida“ (vadovas J. Gavenauskas), draugijos judesio ir šokių
terapijos grupė „Tango“ (vadovas L. Laureckis). Mėgėjų teatro
„Devyni žolynai“ artistai parodė
spektaklį „Ženteliai“.
Atvyko nemažai ir Šiaulių
miesto nevyriausybinių organizacijų atstovų. Šiaulių Parkinsono draugijos pirmininkei, šių eilučių autorei, buvo įteikta Šiaulių miesto mero A. Visocko padėka už savanorystę, aktyvią visuomeninę veiklą, nuoširdų darbą su neįgaliaisiais. Po renginio
visi bendravo prie arbatos puodelio, dalijosi vargais, skausmais
ir rūpesčiais, kurie kamuoja nežiūrint į tai, kad pavasario saulė
kasdien budina svietą.

Joniškio r.:

Respublikinė neįgaliųjų
teatrų šventė ,,Mūzų
glėbyje“ vėl Jurdaičiuose

Scenoje – Lavėnų (Pasvalio rajonas) socialinės globos namų aktoriai.

Jurdaičių socialinės globos
namų bendruomenė jau neįsivaizduoja pavasario be
tradicinės respublikinės neįgaliųjų teatrų šventės ,,Mūzų glėbyje“. Šiemet į šventę
suvažiavo 9 teatrai iš visos
Lietuvos, visas būrys svečių
ir bičiulių.
Teatrų šventę pradėjo Šiaulių dramos teatro aktorius Vladas Baranauskas, kuris prisipažino šventės laukiantis kaip
atlaidų. Pasak jo, tai kažkas
nuostabaus, žodžiais neapsakoma. Kasmet pasirodantys teat
rai atvažiuoja puikiai pasiruošę, aktorius jau žino, ko tikėtis
iš režisierių.
Sveikinimo žodį tarė Jurdaičių socialinės globos namų direktorė Adelė Pociuvienė, Joniškio rajono savivaldybės vicemerė Vaida Aleknavičienė, Skaistgirio seniūnė Virginija Kaikarienė. Žagarės specialiosios mokyklos Dienos užimtumo centro aktoriai pristatė režisierių
Onutės Tikniuvienės ir Alvydo
Pretkelio pastatytą vaidinimą
,,Vilnius ir metų laikai“ (pagal
D. Ramanauskaitės-Antanaitienės knygą ,,Karuselė“). Aktoriai jautriai perteikė Vilniuje
skirtingais laikmečiais iki Gedimino laikų vykusius įvykius.
Linkuvos socialinės globos
namų bendruomenės aktoriai
atvežė režisieriaus Žygimanto
Macevičiaus režisuotą ukrainiečių liaudies pasaką ,,Gyveno
kartą šuo“. Tai gyvenimo išminties kupinas vaidinimas. Kėdainių socialinės globos namų meno raiškos studija ,,Vita Brevis“,
vadovaujama režisierės Ramintos Matulytės-Šilienės, savo tradicijų nelaužo – šiemet šventėje parodė judesio, muzikos, žodžio improvizacinę siuitą ,,Pakol šiame krutame sviete“, parengtą pagal K. Donelaičio poemą ,,Metai“. Lavėnų socialinės globos namų režisierius Sigitas Paliulis ir jo vadovaujama

teatro grupė nusikėlė į pokario
metus. Jie nuoširdžiai perteikė
ano meto žmonių nuotaikas ir
išgyvenimus spektaklyje pagal
Vytauto V. Landsbergio pjesę
,,Bunkeris“. Jotainių socialinės
globos namų aktoriai ir jų pašmaikštauti mėgstantis režisierius
Bronius Baltrūnas atvežė spektaklį ,,Buvo gera gaspadinė“. Jame parodomos ūkininkų šeimos
silpnybės, kurios aktualios ir
šiandienai. Jurdaičių socialinės
globos namų aktoriai ir režisierės Ilona Kairienė bei Viktorija
Krajinaitė antrąją šventės dieną pradėjo šešėlių teatro spektakliu ,,Gyvenimo ratas“. Jame
perteikiama gyvenimo atkarpa nuo gimimo, nerūpestingos
vaikystės, pirmo pasimatymo,
šeimos sukūrimo ir savo atžalos
auginimo. VšĮ ,,Dienos centras
sutrikusio intelekto asmenims“,
veikiantis Kuršėnuose, į šventę
atvežė Renatos Kačkienės režisuotą vaidinimą ,,Keturi metų laikai“, Šeduvos kultūros ir
amatų centro aktoriai parodė
režisierės Izolinos Staniulienės
sukurtą vaizdelį „Bobutės susipyko“. Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centro lankytojai ir jų režisierė Lijana Žaržeckienė šventei
parengė šokio spektaklį „Jūra“.
Šventės dalyviams dainas
dovanojo Jurdaičių socialinių
globos namų gyventoja Elytė
ir užimtumo specialistas Linas.
Šokių pynę pynė Rudiškių šokių
kolektyvas „Goja“. Nuskambėjus paskutinei dainai, teatrų aktoriai ir jų vadovai buvo pagerbti ilgais plojimais, išraiškingomis
padėkomis, gausaus bičiulių būrio nuoširdžiais sveikinimo žodžiais. Uždanga nusileido iki kito pavasario, kai vėl su grįžtančiais paukščiais teatralai trumpam sugrįš į Jurdaičius. Dviejų
dienų šventė gausiam būriui ištikimų bičiulių iš įvairių įstaigų,
organizacijų – visus metus laukiami atlaidai sielai.
Vida URBONIENĖ
Autorės nuotr.
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Norite paremti gerus darbus – pirkite marškinėlius
(atkelta iš 1 psl.)

Ant drabužių – originalūs žolynų
motyvai.

pajamų, būti mažiau priklausomiems nuo projektinio finansavimo. Šiuo metu prie šio socialinio verslo dirba 2 negalią turinčios vaikus auginančios mamos, ateity, jei viskas seksis, planuojama įdarbinti neįgaliuosius.
Jie galėtų, pavyzdžiui, lankstyti, pakuoti marškinėlius ir pan.
Kol kas verslas dar tik įsibėgėja,
tačiau R. Udraitė-Mikalauskienė įsitikinusi, kad idėją įgyvendinti pavyks. Tiesa, dar kol kas
pasigirti pirkėjų gausa dar nega-

lima, tačiau susidomėjusių yra.
R. Udraitė-Mikalauskienė
sako, kad visos nevyriausybinės organizacijos gali kurti savo verslus ir taip užsidirbti, tačiau pirmiausia reikia turėti gerą idėją ir resursų. Pasaulyje yra
įvairiausių socialinio verslo pavyzdžių – turint lėšų galima ir
kavinę atidaryti, ir dar visko
prigalvoti.
Tačiau norint pradėti verslą
pirmiausia reikia įsitikinti, kad
to kam nors reikia. R. UdraitėMikalauskienė sakė kovo mėnesį dalyvavusi Kaziuko mugėje

ir pamačiusi, kad marškinėliais
žmonės domisi – juk juos tikrai
panaudos, apsivilks. Kas kita su
dienos centruose pridaromais
molinukais ir siuviniais – juos
parduoti labai sunku. Tiesa, nėra lengva derinti darbą visuomeninėje organizacijoje, dirbti
prie projektų, ir po ministerijose, Seimo posėdžiuose praleistos dienos dar sėsti spausdinti
marškinėlių. Verslui įsibėgėjus
tą turėtų daryti atskiras žmogus.
R. Udraitė-Mikalauskienė įsitikinusi, kad socialinis verslas –
ne vien tik būdas užsidirbti. Tai

ir būdas parodyti, kad negalią
turintys žmonės gali dirbti, gali
būti naudingi. Tai liudija kavinės
„Pirmas blynas“ steigėjas Timas
van Wijkas, kuris labai aktyviai
dalyvauja įvairiuose renginiuose
ir kalba apie tai, kad jo kavinėje
sėkmingai dirba neįgalieji.
Ateity, verslui, išsiplėtus, pasak R. Udraitės-Mikalauskienės,
galima būtų įtraukti negalią turinčius menininkus, dienos centrų lankytojus – ant marškinėlių perkelti jų piešinius ir už tai
jiems sumokėti.
Emilija Stonkutė

Kaip aš pažinau negalią

Integracijos keliu

Įtaigiausia– meilės terapija
Dailininkas Denis Calleja –
maltietis. Denis nėra baigęs
jokių specialių dailės ar dailės terapijos mokslų, tačiau
veda labai įdomius užsiėmimus specialiųjų poreikių turintiems vaikams. Dailininkas nuoširdžiai sutiko papasakoti, kodėl jis ėmėsi šios
kilnios ir prasmingos misijos.

Dailininkas Denis Calleja džiaugiasi galėdamas suteikti džiaugsmo kitiems.

Sužavėjo neįgalaus
vaikino stiprybė

D. Calleja sako, kad jo šeimoje neįgalių žmonių nebuvo,
daug vėliau jis susipažino su sūnaus Roberto draugu Rolandu,
kuris sėdėjo neįgaliojo vežimėlyje. „Mane žavėjo to vaikino
gyvybiškumas, veržlumas, inteligentiškumas, o jo negalios
tarsi ir nemačiau, nors jis judėjo neįgaliųjų vežimėliu. Vaikinas vėliau studijavo universitete ir dirbo paramą neįgaliesiems
teikiančioje agentūroje. Tačiau
tikroji draugystė su neįgaliaisiais
prasidėjo jo ir jo draugo paveikslų parodoje, maždaug prieš dvidešimt penkerius metus.

Lemtinga paroda

Per vieną savo paveikslų
parodą Maltoje, dirbant drauge
su kitu menininku, Deniui kilo mintis pakviesti drauge piešti vaikus, turinčius specialiųjų
poreikių. Kai paklausiu, kodėl
būtent vaikus, jaunuolius, turinčius specialiųjų poreikių, Denis
atsakė, kad buvo sutikęs tokių
vaikų, jaunų žmonių, kuriems
sunku išreikšti savo mintis, nes

Į meno terapijos dirbtuves susirenka įvairaus amžiaus ir poreikių žmonės.

jų kalba sutrikusi, ir pamanė,
kad ant popieriaus jie išlies savo jausmus, atsipalaiduos. „Man
mano paties sugalvota piešimo
technika padėjo pakilti iš depresijos, – pasakojo Denis, – todėl tikėjau, kad ji bus naudinga
ir kitiems.“ Denis aiškino, kad
kiekvieną savo piešinio elementą sukuria ranka, todėl vienodų
piešinių ar brūkšnių jo darbuose
nėra. Denis savo darbų dažniausiai nepasirašo ir pavadinimų
jiems negalvoja, nes jam patinka, kad žmonės, žiūrėdami į jo
paveikslus, patys sugalvotų, kaip
juos pavadinti, o ir pasikabinti
paveikslą galima tiek pavertus
jį ant šono, tiek aukštyn kojom.
Viskas priklauso nuo nuotaikos.
Prisiminęs pirmąją parodą,
kuri vyko mažame prekybos
centre Maltoje, Denis prisimena, kiek daug susirinko norinčių piešti žmonių. Maltoje tokia
meno terapijos pamoka buvo pirma ir netikėta. Neįgaliųjų centras
labai atsargiai žiūrėjo į šią Denio

Denis Calleja su vaikais apsilankė Prezidentūroje.

idėją. Jiems buvo sudėtinga atgabenti neįgaliuosius į sutartą vietą.
Buvo neaišku, ar jie norės bendradarbiauti su dailininku. Pagaliau kur gauti stalų, dažų, popieriaus? Bet problemos išsisprendė.
Į pirmąjį užsiėmimą atvyko 15
negalią turinčių žmonių.
„Susirinkusieji patys vienas
kitą drąsino, negailėjo patarimų,
o dailininkas visus ragino mėgautis spalvomis, kuo daugiau
bendrauti ir nesukti sau galvos,
koks išeis piešinys. Vieta, kurioje
vyko paroda, buvo judri, žmonių
vis daugėjo. Ateidavo, prisijungdavo, pakalbindavo piešiančiuosius, padrąsindavo, o šie kviesdavo piešti drauge. Tad kartu su
negalią turinčiais vaikais ir jaunuoliais piešė ir visi kiti.
Denis sako, kad konkrečių
žmonių jis neįsiminė, tačiau jie
visi įsidėmėjo geranorišką dailininką ir sutikę jį gatvėje visuomet šūkteldavo: „Sveikas,
Deni! Buvo smagu piešti drauge!“ „Pamačiau, kad šis renginys

paskatino piešti ir tuos žmones,
kurie manė niekada negalintys
to daryti“, – pasakoja Denis ir
priduria, kad žmonės dažnai net
nenutuokia, kokių gabumų turi
paslėpę savo viduje. Ypač vaikai ir suaugę, turintys intelekto sutrikimų.
Denis stengėsi savo renginius, organizuojamus negalią turintiems vaikams, visaip paįvairinti. Į vieną renginį jis sukvietė
senovinių automobilių kolekcininkus ir paprašė savo automobiliais pavėžinti susirinkusiuosius. „Aš neturiu senovinio automobilio, bet mano širdis kupina
meilės vaikams, turintiems negalią ir džiaugiuosi suteikdamas
jiems gerų emocijų“, – sako Denis ir priduria, kad šiltų emocijų gavo ir retų, senų automobilių kolekcininkai, kurie paprastai labai saugo savo automobilius
ir myli juos labiau nei žmonas.

Geros mintys vedė į svečias
šalis

Pamatęs, kokį pasisekimą jo
darbas su specialiųjų jų poreikių
turinčiais vaikais turėjo Maltoje, Denis su savo idėja nuvyko į
Siciliją, vėliau į Lenkiją, Vokietiją, Bulgariją.
„Man svarbu, kad įvairias negalias turintys žmonės nesijaustų
užribyje“, – sako Denis. Atvykęs
į Siciliją, į didžiausią pakrantės
miestą Kataniją, Denis davė interviu vienam Sicilijos laikraščiui ir papasakojo, kokį renginį
nori surengti. Atsirado besidominčių. Popieriaus, dažų padėjo gauti visuomeninės organizacijos. Į renginį atvažiavo grupė
neįgaliųjų iš Maltos, o paskui atvyko siciliečiai. „Man buvo svarbu ne tai, kad jie pieštų, bet kad
bendrautų, kad patirtų kuo daugiau džiaugsmo“, – pasakoja dailininkas. Slovėnijoje Denis galėjo
pravesti renginį tik mokyklos viduje. „Man uždari renginiai nėra

įdomūs, nes noriu, kad dalyvautų kuo daugiau žmonių, kad prisijungtų tie, kurie išvis nepažįsta
negalios“, – prisipažįsta Denis.
Bulgarijoje į jo organizuojamą renginį atvyko žinoma bulgarų dainininkė. Sukviesti neįgaliuosius padėjo Varnos miesto meras, jis gavo ir popieriaus,
dažų, surado vietą, kur vyko
renginys.
Kai Denis atvyko į Lietuvą ir
apsigyveno Vilniuje, drauge su
savo drauge Angele nuėjo į sutrikusio intelekto žmonių globos bendriją „Vilniaus viltis“ ir
papasakojo apie savo idėją, viena darbuotoja pasakė, kad girdi
mintį, kurią labai norėtų įgyvendinti. Denio idėją palaimino ir Vilniaus meras Remigijus
Šimašius. Atsirado ne vienas rėmėjas, padėjęs pasirūpinti būtiniausiais reikmenimis – dažais
ir popieriumi. Renginys pasisekė. Denis jau surengė ir daugiau renginių Vilniuje, Kaune,
Kėdainiuose.
Mūsų pokalbyje dalyvavusi
dailininko draugė Angelė pasakojo, kad Denis jaučiasi be galo laimingas būdamas drauge
su įvairių raidos sutrikimų turinčiais jaunais žmonėmis. „Jis
man pasakoja ir pasakoja, kokie
jie atviri, nuoširdūs, kaip moka džiaugtis viskuo, ko mes net
nepastebime“, – šypsosi Angelė. „Noriu kuo daugiau suorganizuoti tokių renginių“, – sako
Denis ir priduria, kad svarbiausia
ne meno terapija, o meilė, daug
meilės, kurią šiuose renginiuose pajunta visi susirinkę. O didžiausia Denio svajonė – į renginius kviesti olimpinius čempionus, garsųjį lenktynininką Benediktą Vanagą ir kitus garsius
žmones. Dailininkas žino, kad
tokiame renginyje visi jausis lygūs. Visi pieš, kalbėsis, juokaus
ir dalinsis širdies šiluma.
Eglė KULVIETIENĖ

2019 m. balandžio 25 d. – gegužės 1 d., Nr. 16 (1455), „Bičiulystė“

D

Dirgliosios žarnos sindromas: priežastys,
požymiai, liaudies medicinos receptai

Daktaras
Aiskauda

irgliosios žarnos sindromas
(DŽS) – virškinimo sistemos liga, pasireiškianti meteorizmu (pilvo pūtimu), viduriavimu, vidurių užkietėjimu arba periodiškais skausmais viduriuose. Nors šis sindromas nekelia pavojaus gyvybei, nepereina
į onkologines ar kitas sunkias
ligas, tačiau pastovus žarnyno
diskomfortas blogina gyvenimo kokybę ir turi būti gydomas. DŽS paprastai serga 20–
50 metų žmonės, beje, moteris
ši liga vargina dažniau negu vyrus. Ligą atsirasti gali paskatinti persirgtos žarnyno ligos, antibiotikų vartojimas, psichiniai
bei socialiniai veiksniai, stresas,
nuolatinė psichologinė įtampa,
chirurginės operacijos, netinkama mityba.

Pradžioje – gydytojo
konsultacija

Kad ir kaip patraukliai atrodo
dirgliosios žarnos sindromas sindromo gydymas įvairiais vaistinių augalų antpilais, vis vien ligos pradžioje būtina apsilankyti
pas gydytoją. Tik jis gali diag
nozuoti ligą, skirti atitinkamą
gydymą, dietą, pritarti arba atmesti papildomą gydymą vaistiniais augalais.
Beje, dėl dietos. Ši priemonė iš ligonio reikalauja kantrybės, disciplinos, nes reikia sureguliuoti mitybos racioną, atsisakyti vienų maisto produktų ir
vartoti kitus, valgyti neskubant,
nepersivalgyti. Taip pat būtina
atsiriboti nuo alkoholinių gėrimų, riebaus ir aštraus maisto.
Dieta turi nuraminti DŽS paveiktą žarnyną.
Pastabos:
1) kai DŽS susijęs su vidurių
užkietėjimu, į mitybos racioną
būtina įtraukti ląstelieną, daržoves, vaisius, pilno grūdo gaminius; šiuo atveju netinka vartoti produktus, turinčius netirpios
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ar blogai tirpstančios ląstelienos,
pvz., esančios riešutuose, duonoje ir ryžiuose;
2) gyvūninius riebalus reikėtų pakeisti šalto spaudimo
saulėgrąžų, alyvuogių ar riešutų aliejumi.

DŽS priežastys

Nors ligi šiol dar nėra iki galo
išaiškintos visos priežastys, sukeliančios DŽS, tačiau yra nustatyti kai kurie faktoriai, darantys poveikį storojo žarnyno
funkcijai ir sukeliantys jo sudirginimą:
 paveldėjimas;
 infekcinės ligos (dizenterija, salmoneliozė, ešerichiozė
(pasireiškia viduriavimu, neretai su krauju ar gleivėmis, karščiavimu);
 mitybos raciono pažeidimai;
 hormoninis fonas (DŽS
požymiai gali būti pastebimi
mėnesinių metu);
 psichologinės priežastys
(nepastovus emocinis fonas, nerviniai sutrikimai, depresija, stresinės situacijos).
Pastaba: DŽS atsirasti pakanka vienos arba poros priežasčių,
tačiau kai priežasčių atsiranda
daugiau, ligos požymiai būna
labiau išreikšti.

Pagrindiniai DŽS požymiai

Daugumai ligonių liga prasideda priepuoliu su DŽS būdingais požymiais, kuris dažniausiai pasireiškia po valgio ir trunka 2–3 dienas. Dažniausiai pasireiškia šie požymiai:
 netikėtai pilvo srityje atsirandantys skausmai ir spazmai (konkrečią skausmo vietą
nustatyti sunku, skausmas praeina išsituštinus), deginimas už
krūtinkaulio;
 pilvo pūtimas, sutrikusi
šlapinimosi funkcija;

 išsituštinus lieka pilno žarnyno pojūtis;
 viduriavimas, kuris kartojasi iki 5 kartų per dieną (prasideda rytą ir kartojasi tik dienos
metu; beje, gali būti ir vidurių
užkietėjimas, kai tuštinamasi tik
kartą per 3 dienas);
 ankstyvo sotumo pojūtis,
šleikštulys, pykinimas, raugėjimas, kartais vėmimas;
 miego sutrikimai;
 bendras silpnumas;
 galvos, raumenų, stuburo skausmai.
Pastaba: dar galimi ir kitokie
šios ligos požymiai, pavyzdžiui,
raumenų, sąnarių skausmai, širdies ritmo sutrikimai, dažnas
šlapinimasis, burnos sausumas,
neįmanoma užmigti ant kairiojo
šono, skausmas tuštinantis (tiek
esant vidurių užkietėjimui, tiek
viduriuojant).

Rekomenduojami produktai

 daržovių arba nestiprus
mėsos sultinys;
 neriebių rūšių žuvis;
 dietinių rūšių triušiena,
vištiena ir kalakutiena;
 nestipri juodoji arba žalioji arbata;
 balta padžiovinta duona.
Pastabos:
1) esant vidurių užkietėjimui reiktų vartoti pakankamai
skysčių (1,5–2 litrus per dieną),

įskaitant ir vaisių sultis, valgyti
morkų, obuolių, apelsinų, juodos duonos, medaus;
2) užkietėjus viduriams valgomi ryžiai, manų košė, mėlynės.

Nerekomenduojami
produktai

 alkoholiniai gėrimai;
 riebių rūšių mėsa ir žuvis;
 grybai;
 pupos, pupelės;
 konditerijos gaminiai;
 kondensuotas pienas su
cukrumi;
 konservuoti ir rūkyti produktai;
 marinuoti ir rauginti produktai;
 vynuogės;
 spalvoti gazuoti gėrimai.

Liaudies medicinos receptai

Žarnyno spazmai, meteorizmas
Esant žarnyno sienelių raumenų spazmams bei nemaloniems meteorizmo sukeltiems
pojūčiams, 1–2 val. po valgio geriama po stiklinę pipirmėtės lapų užpilo. Ši priemonė gaminama taip: šaukštelis sausų susmulkintų lapų užplikomas stikline
karšto (bet ne verdančio) vandens, indas uždengiamas, palaukiama 10–15 min., po to užpilas
nukošiamas.

Pastabos:
a) šio augalo veikliosios medžiagos įvairiai veikia organizmo
fiziologinius procesus; jos ne tik
ramina bei atpalaiduoja spazmus,
bet dar skatina tulžies išsiskyrimą, stabdo mikrobų vystymąsi,
malšina skausmą, plečia vainikines širdies arterijas (koronarus);
b) kadangi pagrindinė pipirmėtės veiklioji medžiaga – mentolis, todėl nei jo, nei iš jo pagamintų preparatų nepatartina
skirti mažiems vaikams (nei į
vidų, nei išoriškai), nes gali sukelti alergiją; beje, mentolio tepalas arba lašai, lašinami į nosies
ertmę, gali refleksiškai sutrikdyti kvėpavimą;
c) nedera pipirmėtės preparatų vartoti į vidų ilgą laiką, nes
gali atsirasti bendras silpnumas,
galvos svaigimas, kristi arterinis
kraujospūdis.
Virškinimo gerinimas, pilvo organų spazmai
3 kartus per dieną prieš valgį geriama po 1/2 stiklinės šilto
krapų sėklų arba džiovintos krapų žolės užpilo. Ši priemonė gaminama taip: šaukštas žaliavos
užplikomas dviem stiklinėmis
karšto (bet ne verdančio) vandens, indas uždengiamas, po 2
val. ruošinys nukošiamas.
Pastabos:
1) krapų preparatai plečia
kraujagysles, žemina arterinį
kraujospūdį, skatina šlapimo išsiskyrimą, žadina apetitą, lengvina atsikosėjimą, ramina, šiek
tiek laisvina vidurius;
2) krapų preparatai nevartotini ne tik esant žemam kraujospūdžiui (sukelia nuovargio pojūtį) bei nelaikant šlapimo, bet taip
pat esant atonijai, kraujo apytakos nepakankamumui.
Paaiškinimas: atonija – audinių ir organų gyvybinio aktyvumo nusilpimas.
Romualdas OGINSKAS

Didžiausiam vidaus organui vis dar skiriame per mažai dėmesio
Nesaikingas alkoholio
vartojimas
➝

Cukraus vartojimas

➝

Pagal 2019 m. kovo mėn.
bendrovės „Spinter tyrimai“
atliktą apklausą, lyginant su
2016-aisiais, bendras žmonių
suvokimas apie kepenų veiklą
ir reikšmę pagerėjo, tačiau dar
ne tiek, kiek norėtųsi medikams. Ypač išaugo supratimas,
kas kenkia kepenims. 34,7 proc.
apklaustųjų teigia suprantantys,
kad kepenims kenkia nesaikingas alkoholio vartojimas (2016
m. buvo 11,4 proc.), 25,6 proc.
suvokia, kad kenkia riebus maistas (buvo 6 proc.), 22,9 proc. mano, kad kepenims gali pakenkti
ilgas gydymas vaistais (buvo 5,2
proc.) ir atsirado 2,3 proc. manančiųjų, jog kenkti gali saldumynai (buvo 0 proc.).
Atliktas tyrimas taip pat atskleidžia, kad žmonės geriau su-

➝

➝

Rūkymas

Neaktyvus gyvenimo būdas

➝

Riebus maistas

Tam tikrų vaistų
vartojimas

➝

„Labai retai pacientai skundžiasi ir prašo ištirti kepenų būk
lę. Bėda yra ta, kad jos neturi
skausmo receptorių. Skausminga tik kepenis gaubianti kapsulė, tad tam, kad skaudėtų, ligos
procesas turi būti išplitęs iki jos.
Bet tada liga jau būna progresavusi. Kiti kepenų ligų požymiai
dažnai atitinka kitų negalavimų
indikacijas, tad neatlikus specia
lių tyrimų, kepenų problemų galima ilgai nepastebėti“, – sako
G. Juškelytė.

Kas kenkia kepenim?
➝

Remiantis atliktu visuomenės
nuomonės tyrimu, per kelis
pastaruosius metus žmonės
pradėjo geriau suvokti, kokias
svarbias funkcijas atlieka kepenys, kas joms kenkia. Tačiau VŠĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro
šeimos gydytojos Gretos Juškelytė teigimu, dėmesio vienam svarbiausių žmogaus organų skiriama dar per mažai.

Nutukimas

vokia profilaktikos naudą. Pavyzdžiui, tyrimo metu išsiaiškinta, jog 2016-aisiais tik kas
trečias žmogus (33,9 proc.) žinojo, kad kepenys gali regeneruoti, o šiemet šis skaičius pasiekė 41,5 proc.
„Viena didžiausių šių dienų
problemų yra nealkoholinė suriebėjusių kepenų liga, dėl kurios
sutrinka membraninių fermentų
ir receptorių sistemų funkcija bei
metabolizmas ląstelėse, sulėtėja
kepenų regeneracija – jos nesugeba atsistatyti“, – sako G. Juškelytė. Prognozuojama, kad
2025 m. nealkoholinė kepenų
suriebėjimo liga (NASKL) pasaulyje bus pirmaujanti kepenų
transplantacijos priežastis ir visų
pirma išsivysčiusiose šalyse, kur
šios ligos paplitimas itin didelis.

Su šia liga sudėtinga kovoti
ir dėl visuomenės įsitikinimų,
kad kepenų problemų dažniausiai turi alkoholiu piktnaudžiaujantys asmenys. Tačiau NASKL
nelabai skiriasi nuo alkoholinės
kepenų ligos, tik ją sukelia piktnaudžiavimas kitomis medžiagomis – pridėtiniu cukrumi,
transformuotais ir sočiaisiais riebalais, vartojant per mažai skaidulinių medžiagų.
„Jau dabar yra žinoma, kad
pagrindinės predisponuojančios
NASKL priežastys yra fizinis neaktyvumas, nutukimas bei metabolinis sindromas. Dažniausiai
nealkoholinė suriebėjusių kepenų liga įtariama atlikus kraujo
tyrimą ir nustačius padidėjusius
kepenų fermentus, arba atlikus
vidaus organų echoskopiją. Kadangi dalis rizikos veiksnių yra
tokie patys kaip hipertenzijos ar
cukrinio diabeto, šie pacientai
turėtų būti atidžiai stebimi dėl
įvairių kompleksinių patologijų“, – pasakoja VŠĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros

centro šeimos gydytoja.
Tačiau patikimiausias metodas išvengti negalavimo, pasak
G. Juškelytės, tinkama profilaktika: sveika ir subalansuota mityba, antsvorio kontrolė bei reguliarus fizinis aktyvumas.
Taip pat siekiant pagerinti
kepenų būklę, ypač žmonėms,
turintiems antsvorį ar kitų indikacijų, rekomenduojama vartoti kepenų funkcijas gerinančius
maisto papildus ar vaistus. Tyrimais pagrįstas fosfolipidų turinčių preparatų efektyvumas.
Fosfolipidai – tai pagrindinis
ląstelių membranų komponentas. Vartojant būtinųjų fosfolipidų preparatus, kepenys geriau
regeneruoja, normalizuojama
sutrikusi kepenų funkcija ir kepenų fermentų aktyvumas, palaikoma pastovi tulžies sudėtis,
dėl to mažėja polinkis formuotis tulžies akmenims. Ypač jie
naudingi peržengus 50 metus,
kai organizmas pradeda kitaip
funkcionuoti dėl amžiaus.
„Bičiulystės“ inf.
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Uždarius globos namus –
naujos paslaugos

Aš – pilietis

Balsuoti turintiems regos
negalią bus lengviau
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) žada per prezidento ir Europos Parlamento rinkimus gegužę dalyje
apylinkių balsavimo biuletenius pateikti Brailio raštu,
silpnaregiams – didinamuosius stiklus.

VšĮ „Panevėžio lietaus vaikai“ vadovė Sandra Lopetaitė kartu su kitais tėveliais centro atidarymo metu įteikė didžiulį tortą.
(atkelta iš 1 psl.)

Jei eisime kartu, pasieksime geriausią rezultatą“ – sako direktorius. Direktorius džiaugiasi, kad
tėvai – labai išsilavinę, besidomintys naujovėmis, nuolat besigilinantys į autizmo spektro sutrikimų ypatumus. Darbuotojai
iš jų gali nemažai pasimokyti.
Centrą šiuo metu lanko 11 vaikų (iš viso yra galimybių priimti
12), su jais dirba daugelis specia
listų – ir psichologas, ir sporto
mokytojas, yra galimybės naudotis multisensorinės įrangos
kabinetu ir pan. Pasak S. Juodelevičiaus, darbui su autistiškais
vaikai parinkti perspektyviausi
specialistai – norintys tobulėti,
mokytis. Jie nuolat vyksta į mokymus, stengiasi susipažinti su
pažangiausiomis metodikomis.
Direktorius pabrėžia, kad
dirbant su autistiškais vaikais labai svarbus individualus požiūris ir žmogiškas santykis. Visi
vaikai yra labai skirtingi – vieni
labai sunkios negalios, jų tikslas – mokytis apsitarnauti, kiti
vaikai – labai aukšto intelekto.
Jų tikslai visai kitokie. Kiekvienam vaikui yra sudaromas atskiras veiklos planas, užtikrinamas

privatumas – jie turi po atskirą
kambariuką, savo stalą, daiktus.
Centro teritorija atvira ir ne darbo metu – net šeštadienį po teritoriją zuja vaikai su paspirtukais.
Pasak direktoriaus, geriausias
įvertinimas – kai vienas vaikas,
anksčiau atsisakęs su bet kuo pasilikti, šį centrą lanko noriai.

Jei reikės, vėl keisimės

Netrukus A. Bandzos socialinių paslaugų namuose pradės
veikti ir senelių namai – šių paslaugų Panevėžyje taip pat labai
trūksta. Čia apsigyvens 40 senyvo amžiaus asmenų ir senjorų su sunkia negalia. Įrengti ne
tik jaukūs kambariai, bet ir virtuvėlė, kur stipresni gyventojai
galės gamintis maistą, bus pasirūpinta jų užimtumu, laisvalaikiu. S. Juodelevičiaus teigimu,
dažnai vyresnio amžiaus žmones, ypač sušlubavus sveikatai,
slegia atskirtis ir vienatvė. Čia
jie galės bendrauti, žaisti stalo
žaidimus, bus internetas, kuriuo
galės susisiekti su artimaisiais. Ir
šeimos nariai laukiami.
Pasak direktoriaus, įstaigos
infrastruktūra palanki tokiai veiklai vystyti – ji įsikūrusi mieste,

3 ha teritorijoje, gamtos apsuptyje. Ją sudaro 4 atskiri korpusai, kurie liko laisvi vaikams išsikėlus į bendruomeninius globos namus. Pastatai buvo neseniai suremontuoti. Į juos daug
investavo norvegai – jie taip pat
padėjo čia įrengti krepšinio ir
vaikų žaidimų aikštelę. Būtų labai neracionalu palikti šiuos pastatus likimo valiai. Autistiškiems
vaikams skirtas dienos centras ir
senelių namai įsikurs atskiruose
korpusuose. Tačiau ir Skandinavijoje esama tokių „Kartų namų“ pavyzdžių, kur sutelpa po
vienu stogu skirtingo amžiaus
ir poreikių žmonės.
„Kiekvienas amžiaus tarpsnis yra savitas ir mes turime tuo
pasirūpinti“, – sako S. Juodelevičius. Direktorius sako, kad ieškant naujų veiklų buvo žiūrima,
ko žmonėms labiausiai reikia.
Gal po kelių metų ir šių paslaugų nebereikės, gal atsiras kiti dalykai, ir vėl reikės keistis. „Svarbiausia – ne pastatai, o žmogiškieji resursai, žmogaus santykis su žmogumi, – sako direktorius, – to siekiame ir tikimės,
kad mus lydės sėkmė.“
Aurelija Babinskienė

Kaip BNS tvirtino VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė, dėl
palengvinimų dar kalbamasi su
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių
asociacija. Tačiau specialūs dvejų rinkimų ir dviejų referendumų biuletenių tekstai akliesiems
greičiausiai bus rinkimų apylinkėse didmiesčiuose, t. y. ten, kur
gyvena daugiausia regėjimo negalią turinčių rinkėjų.
„Ieškosime sprendimų, kaip
tą informaciją Brailio raštu pateikti. Gal Europos Parlamento
rinkimų biuletenis nebus identiškas, ten yra daug teksto. Bet
konstatuojame, kad visi gegužės 12 ir 26 projektai bus Brailio raštu“, – BNS sakė VRK pirmininkė.
Anot jos, aklųjų raštu bus
spausdinamas ne pats biuletenis,
o speciali įmautė, į kurią bus dedamas paprastas biuletenis, vėliau lapelis turės būti ištraukiamas ir metamas į urną, įmautė
liks pačiam rinkėjui.
„Tai daroma, kad nebūtų atskleista balsavimo paslaptis, nes
asmuo gali pažymėti ant įmautės kažką ir taip jį galima identifikuoti. Taip pat nedaromas didesnis biuletenis, didesniu šriftu, nes jis išsiskirtų iš visų kitų,
jei balsuotų vienas toks rinkėjas, būtų galima būtų suprasti,
kas balsavo“, – dėstė ji.
Tuo metu dar viena priemonė – A4 formato didinamieji stiklai. Anot L. Matjošaitytės, gegužę jie turėtų atsirasti
kiekvienoje rinkimų apylinkėje.
Kalbėdama apie kitas priemones, VRK vadovė pabrėžė,
kad du trečdaliai apylinkių jau
yra pritaikytos judėjimo negalią turintiems asmenims, su savivaldybėmis kalbama siekiant
pritaikyti ir likusias.
Tuo metu komisijos užsakymu rengiamuose debatuose LRT
eteryje, kitose VRK finansuojamose diskusijų laidose užtikri-

namas vertimas į gestų kalbą,
pagrindinė informacija apie rinkimus jau spausdinama Brailio
raštu, taip pat leidžiami rinkimų
leidiniai supaprastinta, aiškesne
kalba specialiųjų poreikių turintiems rinkėjams.
Anot VRK pirmininkės,
Rinkimų komisijos nariai ir
kandidatai prezidento rinkimuose pasirašė memorandumą dėl specialių priemonių silpnaregiams, neregiams, kurtiesiems, t. y. dėl agitacinės medžiagos, politinės reklamos didesniu šriftu, su titrais, vertimais į gestų kalbą, tačiau tuo
rūpinsis patys kandidatai.
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių
sąjungos pirmininkas Sigitas Armonas sako, kad numatytos priemonės yra tik vienas iš elementų
siekiant užtikrinti savarankišką
balsavimą neįgaliesiems, nes jie
vis tiek turės ieškoti pagalbos kelionei į apylinkę, galiausiai – kas
įdėtų biuletenį į įmautę.
„Reikia dėkoti, kad tie žmonės rodo iniciatyvą. Bet jei kalbame apie visišką prieinamumą
žmonėms su regos negalia, turi būti elektroninis balsavimas.
Visi kiti keliai yra ėjimas link
to, nes neregys negali savarankiškai ateiti iki rinkimų apylinkės, pasiimti to biuletenio. Galime gražių teorijų prikurti, bet
reali gyvenimiška situacija yra
tokia“, – sakė jis.
Asociacija vienija apie 7
tūkst. neregių ir silpnaregių.
S. Armono teigimu, Lietuvoje
iš viso yra apie 10 tūkst. žmonių, turinčių šią negalią.
Pasak S. Armono, nemažai
aklųjų šiuo metu visiškai savarankiškai naudojasi elektroninės
bankininkystės ir kitomis paslaugomis, nes tai leidžia šiuolaikinės technologijos, tad elektroninis balsavimas galėtų būti
paskata ir siekiant technologinio išprusimo.

Vyriausybė siūlo kol kas neplėsti lengvatų
neįgaliesiems keliantis į Kuršių neriją
Vyriausybė Seimui siūlo kol
kas neplėsti lengvatų neįgaliesiems keliantis į Kuršių
neriją ir pati žada parengti
detalesnę nuolaidų sistemą.

A. Bandzos socialinių paslaugų namuose įkurtame dieAutistiški vaikai be pagalbos neturi galimybės nueiti į nos centre „lietaus vaikai“ įdomiai leidžia laiką ir gali būti
biblioteką išsirinkti knygų, aplankyti muziejų.
savimi.

Vyriausybė nepritarė parlamentarų Justo Džiugelio ir Nag
lio Puteikio pataisoms, kuriomis
numatyta, jog nemokamai keltais į Kuršių neriją būtų keliami neįgaliojo ženklu ar specialia
kortele pažymėti automobiliai,
kurie neturi rankinio valdymo.

Vyriausybė savo išvadoje iš
esmės pritaria pataisoms, tačiau
siūlė Seimui jų nesvarstyti, nes
šiuo metu rengia panašias pataisas, kuriomis nemokamą neįgaliųjų transporto perkėlimą žadama nustatyti „nesiejant šios teisės su skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų
automobilių statymo kortele“.
Vyriausybės teigimu, parlamentarų pataisoms įgyvendinti reikėtų beveik pusės milijono eurų.
BNS ir „Bičiulystės“ inf.
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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, balandžio 29 d.

09:20 Senis. N-7. 237 s. 10:25
Aukštuomenės daktaras 4. N-7. 4/14
s. 11:05 Aukštuomenės daktaras
5. N-7. 5/1 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. 16:40 Premjera. Ponių rojus.
N-7. 56 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 Speciali laida dėl LR Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo. (su
vertimu į gestų k.). 22:30 Dviračio
žinios. 23:00 Premjera. Veisenzė.
Berlyno meilės istorija 4. N-7. 4/2 s.
24:00 LRT radijo žinios. 00:10 Tvin
Pyksas 2. N-14. 2/12 s. 01:00 LRT
radijo žinios. 01:05 Savaitė. (kart.).
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“ (kart.). 03:30 Dviračio žinios.
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05
Vartotojų kontrolė. (kart.). 05:00 LRT
radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. N-7.
56 s. (kart.).

Antradienis, balandžio 30 d.

09:20 Senis. N-7. 238 s. 10:25
Aukštuomenės daktaras 5. N-7. 5/2,
5/3 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. 16:40 Premjera. Ponių rojus.
N-7. 57 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 Ekspedicija „Nuo Baltijos
iki Bengalijos“. 3 d. 22:30 Dviračio
žinios. 23:00 Premjera. 12 beždžionių 3. N-14. 3/6 s. 23:45 Klausimėlis.
lt (kart.). 24:00 LRT radijo žinios. 00:10
Tvin Pyksas 2. N-14. 2/13 s. 01:00 LRT
radijo žinios. 01:10 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. (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 LRT radijo žinios. 05:10
Ponių rojus. N-7. 57 s. (kart.).

Trečiadienis, gegužės 1 d.

06:05 Klausimėlis.lt (kart.). 06:20
Duokim garo! 07:50 Beatos virtuvė.
(subtitruota, kart.). 08:45 Šešios gulbės. 10:20 Juozo Erlicko kūrybos vakaras „Įrašysiu į knygą Raudonąją“. I
dalis. 12:00 Vėliavų pakėlimo ceremonija ir šventinis koncertas Lietuvos įstojimo į ES 15 metų proga. (su
vertimu į gestų k.). 13:30 Juozo Erlicko kūrybos vakaras „Įrašysiu į knygą
Raudonąją“. II dalis. 15:00 Tadas Blinda. 1, 2, 3, 4 s. 17:28 Loterija „Keno
Loto“. 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. 20:52 Sportas. Orai. 20:59
Loterija „Jėga“. 21:00 Dviračio darbo
ir poilsio žinios. 21:30 Aš – laidos vedėjas. 22:30 Robotas policininkas.
N-14. 00:30 Tvin Pyksas 2. N-14. 2/14
s. 01:15 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. (kart.). 02:10 Klauskite daktaro.
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.).
03:30 Dviračio darbo ir poilsio žinios.
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05
Ekspedicija „Nuo Baltijos iki Bengalijos“. 3 d. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Prisimenu motinos balsą.

Ketvirtadienis, gegužės 2 d.

09:20 Senis. N-7. 239 s. 10:25
Aukštuomenės daktaras 5. N-7. 5/4,
5/5 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. Spor-

tas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus. N-7. 58
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. 20:52 Sportas. Orai. 20:57
Loterija „Jėga“. 21:00 Rinkimai 2019.
(su vertimu į gestų k.). 22:45 Dviračio žinios. 23:10 Premjera. Babilonas
Berlynas. N-14. 12 s. 24:00 LRT radijo žinios. 00:10 Tvin Pyksas 2. N-14.
2/15 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 LRT
radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. N-7.
58 s. (kart.).

Penktadienis, gegužės 3 d.

09:20 Senis. N-7. 240 s. 10:25
Aukštuomenės daktaras 5. N-7. 5/6,
5/7 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, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena,
Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių rojus.
N-7. 59 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai
(su vertimu į gestų k.). 18:00 Rinkimai
2019. (su vertimu į gestų k.). 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. Premjera. Ex machina. N-14. 00:35 Klausimėlis.lt (kart.).
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Gyvenimas. (subtitruota, kart.). 02:00 LRT
radijo žinios. 02:05 Beatos virtuvė.
(subtitruota, kart.). 03:00 LRT radijo
žinios. 03:05 Keliai. Mašinos. Žmonės.
(kart.). 03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. N-7. 59 s. (kart.).

Šeštadienis, gegužės 4 d.

06:05 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki Bengalijos“. 3 d. (kart.). 07:00
Premjera. Mumija Dumis ir Šakabos
sfinksas. 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 Pasaulio dokumentika. Laukiniai gyvūnai. Paros
kaleidoskopas 3. 3/7 d. Himalajai.
Kova dėl išgyvenimo. (subtitruota).
12:55 Pasaulio dokumentika. Singapūras – klestintis atogrąžų rojus. 2 d.
Žmogaus ir gamtos santarvė. (subtitruota). 13:50 Premjera. Džesika Flečer 7. N-7. 7/8, 7/9 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. Gyvenimo
būdo žurnalas. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai. 21:00 Dvi kartos.
Žvaigždžių duetų konkursas. 23:00
Šimtas kelių iki grabo lentos. N-14.
(subtitruota). 01:00 Ex machina. N-14.
(kart.). 02:45 Pasaulio dokumentika.
Laukiniai gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3. 3/7 d. Himalajai. Kova dėl išgyvenimo. (subtitruota, kart.). 03:30
Pasaulio dokumentika. Singapūras
– klestintis atogrąžų rojus. 2 d. Žmogaus ir gamtos santarvė. (subtitruota, kart.). 04:25 Džesika Flečer 7. N-7.
7/8, 7/9 s. (kart.).

Sekmadienis, gegužės 5 d.

06:05 Beatos virtuvė. (subtitruota, kart.). 07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.lt. 08:00 Gyventi
kaime gera. Veikime kartu. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00
Brolių Grimų pasakos. 14 s. Brėmeno muzikantai. 10:00 Gustavo enciklopedija. (subtitruota). 10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 11:30
Mūsų gyvūnai. 12:00 Pasaulio dokumentika. Ypatingi gyvūnų jaunikliai.
6 d. Kiečiausi mažyliai. (subtitruota).
12:55 Pasaulio dokumentika. Sulaukėjęs šuo dingas. (subtitruota). 13:50
Mis Marpl 1. N-7. 1/2 s. Žmogžudystė klebonijoje. 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 Labdaros koncertas „Laiškai mamai“. 23:00
Pono Darsio sutramdymas. N-7. 00:30
Edo televizija. (subtitruota). 02:30 Pa-

saulio dokumentika. Ypatingi gyvūnų jaunikliai. 6 d. Kiečiausi mažyliai.
(subtitruota, kart.). 03:20 Pasaulio dokumentika. Sulaukėjęs šuo dingas.
(subtitruota, kart.). 04:20 Mis Marpl
1. N-7. 1/2 s. Žmogžudystė klebonijoje. (kart.).

TV3
Pirmadienis, balandžio 29 d.

00:40. Bruklinas (kart.). 02:35.
Auklė pagal iškvietimą (kart.). 04:15.
Paskutinis iš Magikianų (kart.) 4, 13.
04:40. Paskutinis iš Magikianų (kart.)
4, 14. 05:10. Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai 26, 3. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Žvaigždžių karai. Sukilėliai (kart.) 2, 7. 06:55. Simpsonai (kart.)
15, 22. 07:25. Simpsonai (kart.) 16, 1.
07:55. Svajonių sodai (kart.) 34. 08:55.
Meilės sūkuryje 194. 10:00. Meilės
miestas 1, 51. 11:00. Meilės miestas
1, 52. 12:00. Paskutinis iš Magikianų
4, 15. 12:30. Paskutinis iš Magikianų
4, 16. 13:00. Pažadėtoji 6, 317. 13:30.
Pažadėtoji 6, 318. 14:00. Pažadėtoji
6, 319. 14:30. Pažadėtoji 6, 320. 15:00.
Simpsonai 16, 2. 15:30. Simpsonai 16,
3. 16:00. TV3 žinios 84. 16:25. TV3 orai
84. 16:30. TV Pagalba 13, 40. 18:30.
TV3 žinios 119. 19:22. TV3 sportas 1.
19:27. TV3 orai 119. 19:30. Namas 1,
10. 20:30. Prakeikti 7, 43. 21:00. TV3
vakaro žinios 67. 21:52. TV3 sportas 1.
21:57. TV3 orai 67. 22:00. 16 kvartalų.

Antradienis, balandžio 30 d.

00:00. Nusikalstami protai. Kitapus sienų 2, 2. 01:00. Pasitikėjimas 1, 9. 01:55. Kvantikas 3, 11. 02:45.
Ekstrasensai detektyvai 5, 25. 03:45.
Nusikalstami protai. Kitapus sienų 2,
2. 04:35. Pasitikėjimas 1, 9. 05:30. Paskutinis iš Magikianų 4, 15. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Žvaigždžių karai.
Sukilėliai (kart.) 2, 8. 06:55. Simpsonai (kart.) 16, 2. 07:25. Simpsonai
(kart.) 16, 3. 07:55. Namas (kart.) 1,
10. 08:55. Meilės sūkuryje 195. 10:00.
Meilės miestas 1, 53. 11:00. Meilės
miestas 1, 54. 12:00. Paskutinis iš
Magikianų 4, 17. 12:30. Paskutinis iš
Magikianų 4, 18. 13:00. Pažadėtoji 6,
321. 13:30. Pažadėtoji 6, 322. 14:00.
Pažadėtoji 6, 323. 14:30. Pažadėtoji
6, 324. 15:00. Simpsonai 16, 4. 15:30.
Simpsonai 16, 5. 16:00. TV3 žinios
85. 16:25. TV3 orai 85. 16:30. TV Pagalba 13, 41. 18:30. TV3 žinios 120.
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai
120. 19:30. Prieš srovę 19, 17. 20:30.
Prakeikti 7, 44. 21:00. TV3 vakaro žinios 68. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57.
TV3 orai 68. 22:00. Kietas riešutėlis.
Puiki diena mirti. 23:55. Nusikalstami protai. Kitapus sienų 2, 3.

Trečiadienis, gegužės 1 d.

00:50. Pasitikėjimas 1, 10. 01:45.
Ekstrasensai detektyvai 5, 26. 02:45.
Ekstrasensai detektyvai 5, 27. 03:40.
Nusikalstami protai. Kitapus sienų
2, 3. 04:25. Pasitikėjimas 1, 10. 05:20.
Paskutinis iš Magikianų 4, 16. 06:25.
Televitrina 3. 06:40. Aladinas (kart.) 1,
158. 07:10. Fiksikai. Didžioji paslaptis.
08:50. Beždžioniukas Montis. 10:25.
Bremeno plėšikai. 12:00. Magiškoji
nosis. 14:15. Edvardas Žirkliarankis.
16:30. Bibliotekininkas. Likimo ieties beieškant. 18:30. TV3 žinios 121.
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai
121. 19:30. Alisa Veidrodžio karalystėje. 21:45. Moterys meluoja geriau. Robertėlis. 22:20. Vikinglotto 18. 23:45.
16 kvartalų (kart.).

Ketvirtadienis, gegužės 2 d.

01:40. Tironas 2, 1. 02:35. Kvantikas 3, 12. 03:25. Ekstrasensai tiria
6, 97. 04:50. Tironas 2, 1. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Aladinas (kart.) 1,
159. 06:55. Simpsonai (kart.) 16, 4.
07:25. Simpsonai (kart.) 16, 5. 07:55.
Prieš srovę (kart.) 19, 17. 08:55. Meilės sūkuryje 196. 10:00. Meilės miestas 1, 55. 11:00. Meilės miestas 1, 56.
12:00. Paskutinis iš Magikianų 4, 19.
12:30. Paskutinis iš Magikianų 4, 20.
13:00. Pažadėtoji 6, 325. 13:30. Pažadėtoji 6, 326. 14:00. Pažadėtoji 6,
327. 14:30. Pažadėtoji 6, 328. 15:00.
Simpsonai 16, 6. 15:30. Simpsonai 16,
7. 16:00. TV3 žinios 87. 16:25. TV3 orai
87. 16:30. TV Pagalba 13, 42. 18:30.
TV3 žinios 122. 19:22. TV3 sportas 1.
19:27. TV3 orai 122. 19:30. Farai 12, 33.
20:30. Prakeikti 7, 45. 21:00. TV3 vakaro žinios 70. 21:52. TV3 sportas 1.
21:57. TV3 orai 70. 22:00. Uola.

Penktadienis, gegužės 3 d.

00:50. Tironas 2, 2. 01:40. Kvantikas 3, 13. 02:30. Ekstrasensai tiria 6,
98. 03:55. Tironas 2, 2. 04:45. Kvantikas 3, 13. 05:30. Virtuvė 5, 1. 06:10.
Televitrina 3. 06:25. Kempiniukas Plačiakelnis (kart.) 1, 145. 06:55. Simpsonai (kart.) 16, 6. 07:25. Simpsonai
(kart.) 16, 7. 07:55. Farai (kart.) 12, 33.
08:55. Meilės sūkuryje 197. 10:00.

Meilės miestas 1, 57. 11:00. Meilės
miestas 1, 58. 12:00. Paskutinis iš Magikianų 5, 1. 12:30. Paskutinis iš Magikianų 5, 2. 13:00. Pažadėtoji 6, 329.
13:30. Pažadėtoji 6, 330. 14:00. Pažadėtoji 6, 331. 14:30. Pažadėtoji 6, 332.
15:00. Simpsonai 16, 8. 15:30. Simpsonai 16, 9. 16:00. TV3 žinios 88. 16:25.
TV3 orai 88. 16:30. TV Pagalba 13, 43.
18:30. TV3 žinios 123. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 123. 19:30. Ralfas
Griovėjas. 21:40. Melas vardan tiesos.

Šeštadienis, gegužės 4 d.

00:30. P2. 02:20. Uola (kart.).
04:45. Paskutinis iš Magikianų 4, 19.
05:15. Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai 26, 13. 05:40. Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 26, 14.
06:10. Televitrina 3. 06:25. Ilgo plauko istorija (kart.) 1, 2. 07:00. Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2, 9. 07:30. Aladinas 1, 160. 08:00. Ilgo plauko istorija 1, 3. 08:30. Kempiniukas Plačiakelnis 1, 146. 09:00. Virtuvės istorijos
9, 18. 09:30. Skaniai ir paprastai 2, 1.
10:00. Svajonių ūkis 5, 35. 10:30. Būk
sveikas! 1, 14. 11:00. Noriu šio darbo!
1, 3. 12:00. Princesė Ir Janekas. 13:45.
Urmu pigiau. 15:50. Havajai 5.0 5, 520.
16:45. Ekstrasensų mūšis 19, 4. 18:30.
TV3 žinios 124. 19:17. TV3 sportas 1.
19:22. TV3 orai 124. 19:25. Eurojackpot 18. 19:30. Turtuolis vargšas 1,
11. 21:00. Kandelarija. 22:50. Meilės priesaika.

Sekmadienis, gegužės 5 d.

00:55. Melas vardan tiesos
(kart.). 03:30. Kietas riešutėlis. Puiki diena mirti (kart.). 05:10. Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 26,
15. 05:35. Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 26, 16. 06:15. Televitrina 3. 06:30. Ilgo plauko istorija (kart.)
1, 3. 07:00. Žvaigždžių karai. Sukilėliai
2, 10. 07:30. Aladinas 1, 161. 08:00.
Ilgo plauko istorija 1, 4. 08:30. Mamyčių klubas 21, 18. 09:00. Kulinarinis detektyvas 2, 18. 09:30. Penkių
žvaigždučių būstas 6, 18. 10:00. Pasaulis pagal moteris 7, 18. 10:30. Svajonių sodai 35. 11:30. Arlo - kalbantis
paršelis. 13:05. Lizės Magvair filmas.
14:55. Ponia Dautfajė. 17:30. Visi mes
žmonės 2, 14. 18:30. TV3 žinios 125.
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai
125. 19:30. Lietuvos talentai 6, 10.
22:30. Bėdos kurorte.

LNK
Pirmadienis, balandžio 29 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(775). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (776). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (777). N-7. 07:35 „Tomo ir
Džerio šou“ (16). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (189). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (190). N-7.
09:55 Gyvūnų pasaulis (kart.). N-7.
10:25 „Namai, kur širdis“ (51). 11:00
Bus visko (kart.). 12:00 Yra, kaip yra.
N-7. 13:00 „Mano likimas“ (25). N-7.
14:00 „Mano likimas“ (26). N-7. 15:00
„Dvi šeimos“ (50). N-7. 15:30 „Dvi šeimos“ (51). N-7. 16:00 KK2 (kart.). N-7.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 17:40
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:20
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7.
20:00 Nuo... Iki... 20:30 „Paveldėtoja 2“ (48). N-7. 21:00 „Monikai reikia
meilės“ (61). N-7. 21:30 Žinios. 22:20
Sportas. 22:27 Orai. 22:28 Telefoninė loterija 1634. 22:30 VAKARO SEANSAS Bėgančios kortos. N14. 00:15
„Judantis objektas“ (11). N-7. 01:15 Susikaupk (kart.). N14.

Antradienis, balandžio 30 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (778). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (779). N-7. 07:05 „Mano
gyvenimo šviesa“ (780). N-7. 07:35
„Tomo ir Džerio šou“ (17). 08:00
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (191).
N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (192). N-7. 09:55 „Monikai
reikia meilės“ (61) (kart.). N-7. 10:25
„Namai, kur širdis“ (52). 11:00 Nuo...
Iki... (kart.) 11:30 „Paveldėtoja 2“
(48) (kart.). N-7. 12:00 Yra, kaip yra.
N-7. 13:00 „Mano likimas“ (27). N-7.
14:00 „Mano likimas“ (28). N-7. 15:00
„Dvi šeimos“ (52). N-7. 15:30 „Dvi šeimos“ (53). N-7. 16:00 KK2 (kart.). N-7.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 17:40
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:20
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7.
20:00 Nuo... Iki... 20:30 „Paveldėtoja 2“ (49). N-7. 21:00 „Monikai reikia
meilės“ (62). N-7. 21:30 Žinios. 22:20
Sportas. 22:27 Orai. 22:30 VAKARO
SEANSAS Kontrabanda. N14. 00:45
„Judantis objektas“ (12). N-7. 01:40
Bėgančios kortos (kart.). N14.

Trečiadienis, gegužės 1 d.

06:25 „Tomo ir Džerio šou“ (18).
06:50 Kriminalinė raudonkepuraitės
istorija 2. 08:20 Smurfai. 10:20 Alvinas ir burundukai 3. 12:00 Auksinis
kompasas. 14:10 Pamišėlis laisvėje.

N-7. 16:10 Marlis ir aš. N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30
PREMJERA Didžiapėdžio vaikis. 21:15
PREMJERA Inferno. N14. 23:40 PREMJERA Gidas vienišiams. S. 01:40 Kontrabanda (kart.). N14.

Ketvirtadienis, gegužės 2 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(781). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (782). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (783). N-7. 07:35 „Tomo ir Džerio šou“ (19). 08:00 „Volkeris,
Teksaso reindžeris“ (193). N-7. 08:55
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (194).
N-7. 09:55 „Monikai reikia meilės“
(62) (kart.). N-7. 10:25 „Namai, kur širdis“ (53). 11:00 Nuo... Iki... (kart.) 11:30
„Paveldėtoja 2“ (49) (kart.). N-7. 12:00
Yra, kaip yra. N-7. 13:00 „Mano likimas“ (29). N-7. 14:00 „Mano likimas“
(30). N-7. 15:00 „Dvi šeimos“ (54). N-7.
15:30 „Dvi šeimos“ (55). N-7. 16:00
KK2 (kart.). N-7. 16:35 Labas vakaras,
Lietuva. 17:40 Yra, kaip yra. N-7. 18:30
Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 20:00 Valanda su Rūta. 21:00 „Monikai reikia meilės“ (63).
N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Raudonojo spalio medžioklė. N-7. 01:10
„Judantis objektas“ (13). N-7. 02:05
Inferno (kart.). N14. 03:55 Alchemija.
VDU karta. 04:25 RETROSPEKTYVA.
Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, gegužės 3 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(784). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (785). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (786). N-7. 07:35 „Tomo ir Džerio šou“ (20). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (195). N-7.
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“
(196). N-7. 09:55 „Monikai reikia meilės“ (63) (kart.). N-7. 10:25 „Namai,
kur širdis“ (54). 11:00 Valanda su Rūta
(kart.). 12:00 Yra, kaip yra. N-7. 13:00
„Mano likimas“ (31). N-7. 14:00 „Mano likimas“ (32). N-7. 15:00 „Dvi šeimos“ (56). N-7. 15:30 „Dvi šeimos“
(57). N-7. 16:00 KK2 (kart.). N-7. 16:35
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Bus visko. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27
Orai. 19:30 KK2 penktadienis. N-7.
21:10 SAVAITĖS HITAS Ekvalaizeris.
N14. 23:55 Kapų plėšikė Lara Kroft.
N14. 01:50 Raudonojo spalio medžioklė (kart.). N-7.

Šeštadienis, gegužės 4 d.

06:25 „Tomo ir Džerio šou“ (19)
(kart.). 06:50 „Žvėrelių būrys“ (25).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Sveiki
atvykę į „Veiną““ (2). 07:50 „Kung Fu
Panda“ (7). 08:20 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“ (15). 08:50 „Ogis ir tarakonai“ (45). 09:00 KINO PUSRYČIAI
Ant bangos. 10:45 Nensė Driu. 12:45
Mis Slaptoji agentė 2. Ginkluota ir žavinga. N-7. 14:55 Roko karalienė. N-7.
17:00 Gyvūnų pasaulis. N-7. 17:30 Bus
visko. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas.
19:27 Orai. 19:30 SUPERKINAS Meškiukas Padingtonas. 21:20 Kaip atsikratyti boso? N14. 23:15 Bernvakaris
Australijoje 2. N14. 01:05 Vampyrai
užkniso juodai. N14. 02:35 Ekvalaizeris (kart.). N14.

Sekmadienis, gegužės 5 d.

06:25 „Tomo ir Džerio šou“ (20)
(kart.). 06:50 „Žvėrelių būrys“ (26).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Sveiki
atvykę į „Veiną““ (3). 07:50 „Kung Fu
Panda“ (8). 08:20 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“ (16). 08:50 „Tomo
ir Džerio nuotykiai“ (13). 09:15 KINO
PUSRYČIAI. PREMJERA Didžioji kriaušė ir magiška jos kelionė. 11:00 Mano
naujas geriausias draugas. 12:50 Anabelė ir Nantaketo vaiduokliai. 14:45
Policininkai ir Robersonai. 16:40 Ne
vienas kelyje. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30
Kas nori būti Prezidentu? 22:00 Amerikiečių snaiperis. N14. 00:40 Galutinis tikslas 2. N14. 02:20 Kaip atsikratyti boso? (kart.). N14.

BTV
Pirmadienis, balandžio 29 d.

06:25 „Mentalistas“ (51) (kart.).
N-7. 07:20 „Stoties policija“ (23)
(kart.). N-7. 08:20 „Sudužusių žibintų gatvės“ (16) (kart.). N-7. 09:20 „Paskutinis faras“ (26) (kart.). N-7. 10:20
„Kobra 11“ (8) (kart.). N-7. 11:20 „Ekstrasensų mūšis“ (11) (kart.). N-7. 13:45
„Stoties policija“ (24). N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (17). N-7.
15:55 „Paskutinis faras“ (27). N-7.
17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“
(9). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (52). N-7.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“ (6). N-7. 20:25 „Tautos
tarnas“ (14). N-7. 21:00 Supermenas.
Sugrįžimas. N-7. 00:00 Garbės reikalas (kart.). N14. 02:00 „Iliuzija“ (7)
(kart.). N-7. 02:40 „Kriminalinė Maskva“ (7) (kart.). N14.

Antradienis, balandžio 30 d.

06:35 „Mentalistas“ (52) (kart.).
N-7. 07:30 „Stoties policija“ (24)
(kart.). N-7. 08:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (17) (kart.). N-7. 09:30 „Paskutinis faras“ (27) (kart.). N-7. 10:30
„Kobra 11“ (9) (kart.). N-7. 11:30 „Ekstrasensų mūšis“ (12) (kart.). N-7. 13:45
„Stoties policija“ (25). N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (18). N-7.
15:55 „Paskutinis faras“ (28). N-7.
17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“
(10). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (53). N-7.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (7). N-7. 20:25 „Tautos tarnas“ (15). N-7. 21:00 Tamsos angelas. N14. 22:50 Supermenas. Sugrįžimas (kart.). N-7. 01:45 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“
(6) (kart.). N-7.

Trečiadienis, gegužės 1 d.

07:15 Pašvaistė. Liepsnojanti
padangė (kart.). 08:20 „Kiti pasauliai. Tradicijų sergėtojai“ (1). 09:25
„Kiti pasauliai. Tradicijų sergėtojai“ (2). 10:30 Uraganas. Vėjo odisėja. 12:05 35-asis Pasaulinis rytojaus
cirkas. 14:00 Ponas auklė. 15:45 Neteisingai apkaltintas. N-7. 17:30 Šoklys. N-7. 19:15 „10,5 balo“ (1). N-7.
21:00 „10,5 balo“ (2). N-7. 22:45 Faras skeneris. N14. 00:40 Tamsos angelas (kart.). N14. 02:20 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“
(7) (kart.). N-7.

Ketvirtadienis, gegužės 2 d.

06:40 „Mentalistas“ (53) (kart.).
N-7. 07:35 „Stoties policija“ (25)
(kart.). N-7. 08:35 „Sudužusių žibintų gatvės“ (18) (kart.). N-7. 09:35 „Paskutinis faras“ (28) (kart.). N-7. 10:35
„Kobra 11“ (10) (kart.). N-7. 11:35 „Ekstrasensų mūšis“ (6). N-7. 13:45 „Stoties policija“ (26). N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (19). N-7. 15:55
„Paskutinis faras“ (29). N-7. 17:00 Info
diena. 17:30 „Kobra 11“ (11). N-7. 18:30
„Mentalistas“ (54). N-7. 19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (8). N-7. 20:25 „Tautos tarnas“
(16). N-7. 21:00 Sąžiningas žaidimas.
N-7. 22:50 „10,5 balo“ (1) (kart.). N-7.
00:30 „10,5 balo“ (2) (kart.). N-7. 02:10
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (8) (kart.). N-7.

Penktadienis, gegužės 3 d.

06:10 „Mentalistas“ (54) (kart.).
N-7. 07:05 „Stoties policija“ (26)
(kart.). N-7. 08:05 „Sudužusių žibintų gatvės“ (19) (kart.). N-7. 09:05 „Paskutinis faras“ (29) (kart.). N-7. 10:05
„Kobra 11“ (11) (kart.). N-7. 11:05 „Ekstrasensų mūšis“ (7). N-7. 13:45 „Stoties policija“ (27). N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (20). N-7. 15:55
„Paskutinis faras“ (30). N-7. 17:00 Info
diena. 17:30 „Kobra 11“ (12). N-7. 18:30
„Mentalistas“ (55). N-7. 19:30 „Amerikietiškos imtynės“ (16) (Wrestling RAW). N-7. 20:30 „Amerikietiškos imtynės“ (16) (Wrestling - SmackDown).
N-7. 21:30 Pavojingas sandėris. N14.
23:40 Sąžiningas žaidimas (kart.). N-7.
01:25 „Spec. būrys. Išlieka stipriausi“
(6) (kart.). N-7.

Šeštadienis, gegužės 4 d.

06:05 „Vaikai šėlsta“ (28). 06:30
„Vaikai šėlsta“ (29). 07:00 „Vaikai šėlsta“ (30). 07:30 „Džiunglių princesė Šina“ (1). N-7. 08:29 „Top Shop“ televitrina. 08:45 Sveikatos ABC televitrina. 09:00 Lietuvos galiūnų čempionato atrankinis etapas. 10:00 „Vaikai
šėlsta“ (5). 10:30 „Iš visų jėgų“ (22).
N-7. 11:00 „Būk ekstremalas“ (22).
N-7. 11:30 „Atranka. Išlieka stipriausi“ (1). N-7. 12:35 „Džinas. Nepažintoji Italija“ (2). 13:05 „Ekstrasensų mūšis“ (13). N-7. 15:35 „Kas žudikas?“ (1).
N-7. 17:00 Betsafe–LKL. Lietkabelis
- Žalgiris. 19:30 Mes vieno kraujo.
Muzikinis talentų šou. 22:15 MANO
HEROJUS Kapitonas Filipsas. N14.
00:55 AŠTRUS KINAS Karo menas.
Atpildas. N14.

Sekmadienis, gegužės 5 d.

06:30 Lietuvos galiūnų čempionato atrankinis etapas (kart.). 07:30
„Džiunglių princesė Šina“ (2). N-7.
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Sveikatos kodas. 09:30 Sveikatos kodas televitrina. 10:00 „Vaikai šėlsta“ (6). 10:30
„Iš visų jėgų“ (23). N-7. 11:00 „Būk ekstremalas“ (23). N-7. 11:30 „Atranka. Išlieka stipriausi“ (2). N-7. 12:35 „Džinas.
Nepažintoji Italija“ (3). 13:05 „Džinas.
Nepažintoji Italija“ (4). 13:35 „Ekstrasensų mūšis“ (1). N-7. 15:50 „Kas žudikas?“ (2). N-7. 17:00 Betsafe–LKL.
Rytas - Skycop. 19:30 „Žiurkių medžiotojas“ (13). N-7. 20:30 „Žiurkių
medžiotojas“ (14). N-7. 21:30 „Iliuzija“ (8). N-7. 22:30 „Kriminalinė Maskva“ (8). N14. 23:30 Pavojingas sandėris (kart.). N14. 01:35 Karo menas.
Atpildas (kart.). N14.

Redakcija primena,
kad verta sekti TV stočių
skelbimus, nes programose
gali būti pakeitimų.
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Neįgalieji
pasaulyje
Serialo „ Sostų karai “
žvaigždei Emilijai Klark –
vos 32, bet jau ištvėrė tris
sunkias galvos smegenų operacijas. Neseniai ji įsteigė
labdaros fondą „Toks pats
tu“ (angl. SameYou), kuris padės grįžti į gyvenimą
insulto ištiktiems jauniems
žmonėms.

Sunku patikėti –
ekranuose žibanti
aktorė išgyveno insultą

„Supratau, kad mano
smegenys pažeistos“

Atvira ir labai miela – toks
populiarios britų aktorės Emilijos Klark įvaizdis. Kino festivaliuose ji mielai žingsniuoja raudonais kilimais. Rodos, net ir
filmuotis metai po metų seriale
„Sostų karai“ jai visai nesunku. Filme Emilija tikra didvyrė: išgyvena gaisruose, išlaisvina tautas iš vergystės, kovoja už
teisingumą.
Daug metų aktorė slėpė savo negalavimus. Tik šį pavasarį, nufilmavus paskutinį „Sostų
karų“ sezoną, ji atvirai viską papasakojo JAV žurnale „The New
Yorker“. Žvaigždės neretai atvirauja šiame leidinyje. Čia prieš
kelerius metus Andželina Džoli pranešė nutarusi pašalinti abi
krūtis – taip tikėjosi išvengti rizikos susirgti vėžiu.
Emilija atvirai papasakojo
apie savo gyvenimą ir apie tai,
kaip jai pavyko apgauti mirtį.
Viskas prasidėjo 2011 metais,
nufilmavus pirmą „Sostų karų“ sezoną. Ji dar nejautė, kokia šlovė laukia šio filmo. Nežinojo, kad jos kostiumų kopijas pirks karnavalams, kad mergaitės mėgdžios jos šukuoseną
ir aprangą. Tiesiog ilsėjosi po
įtempto darbo mėnesių.
Sportuodama salėje Londone pasijuto labai blogai. Silpnumas, vėmimas, stiprėjantis galvos skausmas. „Supratau, kad
mano smegenys pažeistos, – pasakoja Emilija. – Kol įstengiau,
tikrinau simptomus, analizavau.
Insultas. Paskui tamsa, kurioje
buvo girdėti greitosios pagalbos
automobilio sirena ir gydytojų,
skaičiuojančių pulsą, balsai.“

Panikavo, nes negalėjo
prisiminti savo vardo

Ligoninėje nustatė: kraujo išsiliejimas, aneurizma, gyvybei pavojingas insulto tipas...
Anot Emilijos, su tokia diagnoze išgyvena tik trečdalis pacien
tų. Daugelis miršta iškart, ki-

Britų aktorė Emilija Klark.

ti kiek vėliau – nuo pasikartojančio aneurizmos plyšimo ir
kraujavimo, kurio neįmanoma
sustabdyti.
Aktorė buvo skubiai operuota. Chirurgas per šlaunies
arteriją įvedė mikrospiralę, kuri pasiekė smegenis ir uždengė
aneurizmą. Po operacijos ilgai
gaivelėjosi. Pati neįstengė kvėpuoti. Paskui prasidėjo atminties problemos. Panikavo: jei net
savo vardo neatsimena, tai galas
aktorės karjerai. Juk aktoriams
reikia išmokti daug teksto. Nesugebėjo atsakyti net į paprastą
klausimą. Po mėnesio ją išrašė
iš ligoninės.
Grįžti į gyvenimą padėjo
nuolat šalia lovos sėdėjusi mama, tad reabilitacija vyko nuo
ryto iki nakties. Pamažu Emilija atgavo gebėjimą kalbėti rišliai, grįžo ir kiti įgūdžiai. Aktorė ėmė ruoštis antro sezono
filmavimams, tačiau gydytojai
perspėjo: kitoje smegenų vietoje
yra dar viena aneurizma, kurią
reikia stebėti. Prodiuseriai įkalbėjo ją tęsti darbą seriale. Filmavimo aikštelėje suteikė Emilijai
kiek galima daugiau komforto,
saugojo nuo streso.

Po antros iškart – dar viena
operacija

2013-iaisiais, po trečiojo sezono, gydytojai pranešė Emilijai, kad ta užsilikusi aneurizma
labai padidėjo ir pasiūlė ją pašalinti. Operacija buvo atlikta ligoninėje Niujorke. Visi tikėjo,
kad ir ši operacija bus sėkminga. Deja. Prasidėjo kraujavimas.
Pabudusi po narkozės Emilija
šaukė dėl neapsakomo skausmo.
Ją vėl nuvežė į operacinę. Buvo

Emilija Klark – serialo „Sostų karai“ žvaigždė.

atlikta kaukolės trepanacija (joje atverta anga).
Po šios operacijos Emilijai
buvo ypač sunku. Ji jau žinojo,
kas jos laukia, tad spėliojo, kada
kokios problemos ateis. Atmintis? Rega? Skausmai? Kalba? O
dar randas galvoje!

Gyvenimas serialo ritmu

Taip, po trečios operacijos
teko gyventi ne pačius geriausius laikus. Jau buvo superžvaigždė, o jas, kaip žinia, žurnalistai negailestingai persekioja. Per kelerius metus pasirodė
žinučių geltonojoje spaudoje, bet
Emilija atsisakydavo komentuoti ir viskas kažkaip aprimdavo.
Gyveno vien darbu ir baime,
kad viskas gali vėl trenkti lyg
basliu. Bijojo naujų skausmų,
bijojo numirti. Pamažu išmoko
susitvarkyti ir su panikos atakomis, ir sugalvos skausmais. Vėl
tapo optimiste!
2019-ųjų pavasarį E. Klark
tapo laisva. Balandį įvyko „Sostų karų“ paskutinio sezono
premjera. Jai nebėra reikalo
slėpti ligos baiminantis, kad toks
viešumas turės neigiamą įtaką
filmo įvaizdžiui. Nutarė papasakoti apie viską, ką išgyveno,
„The New Yorker“ puslapiuose.
Be to, tai buvo puiki proga pranešti apie labdaros fondą, kurį ji įsteigė.
Fondas „Toks pats tu“ dirbs
vienu metu Didžiojoje Britanijoje ir Jungtinėse Valstijose.
Emilija nori padėti jauniems
žmonėms, kurie patyrė insultą ar galvos traumas. Ji žino, ko
reikia. Pati du kartus iš naujo
mokėsi valgyti, vaikščioti, kalbėti. Jeigu reabilitacija bus efektyvi, jauni žmonės grįš į mokslus ir darbus. Emilijos fondas
rems tyrimus smegenų pažeidimų gydymo srityje, organizuos kursus gydytojams reabilitologams, jaunesniajam ligoninių personalui. Emilija prašo
insulto ištiktus jaunuolius siųsti
jai savo istorijas, nes nori pažinti
tą nematomą priešą – insultą ir
visus jo slaptus ginklus.
Beje, niekas nepastebi Emilijos galvoje po plaukais esančio
rando ir titano plokštelių, kurios pakeitė išpjautas kaulo dalis.
Pagal užsienio spaudą parengė
Brigita Balikienė

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Kaunietė siekia, kad jos dukra būtų
ugdoma kartu su visais vaikais
Interneto svetainėje www.svietimonaujienos.lt Lina Jakubauskienė rašo, kad tėvai, auginantys negalią turinčius vaikus, skundžiasi, jog visuomenė jų vis dar nenori priimti, trūksta tinkamų
paslaugų ugdymo įstaigose.
Kaunietė Greta Stasytienė pasakoja, kad Miglę (vardas pakeistas)
dar negimusią ištiko išeminis insultas. Gydytojų prognozės buvo
neteikiančios vilčių, mažylė kurį laiką balansavo tarp dangaus ir
žemės. Bet Miglė išgyveno, nepaisydama negalios, mergytė visomis jėgomis kabinasi į gyvenimą. Nors insulto pasekmės sunkios – cerebrinis paralyžius, epilepsija, kalbos, raidos sutrikimai.
G. Stasytienė sako, kad tėvams, sulaukusiems kitokio vaiko, trūksta ne tik visuomenės
palaikymo, bet ir kompleksinių
paslaugų. Deja, negalią turintys
vaikai nelaukiami ugdymo įstaigose, todėl mamos negali grįžti į
darbo rinką.
Stasyčių šeimai teko įdėti nemažai pastangų, kad Miglė galėtų
lankyti ikimokyklinę įstaigą. Į eilę
Kauno miesto savivaldybėje mergaitė buvo įrašyta 2017-aisiais, tuo
metu ji buvo pirmoji „po brūkšnio“, bet 2018-aisiais lankyti
darželio nebuvo pakviesta. Mama kreipėsi į Švietimo, mokslo ir
sporto, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijas, Neįgaliųjų reikalų departamentą. Iš visų institucijų sulaukė atsakymo, kad vaikas
turi lankyti įprasto ugdymo grupę
darželyje prie namų, o lygias teises
jam garantuoja ES ir Lietuvoje galiojantys įstatymai bei teisės aktai.
Vis dėlto Miglė priimta tik į
Kauno lopšelį-darželį „Spindulėlis“, skirtą specialiųjų poreikių
turintiems vaikams. Ikimokyklinė įstaiga yra labai toli nuo namų, todėl tėvams tenka samdyti
automobilį iš Kauno miesto savivaldybės ir vežti vaiką į darželį
per pusę miesto. „Nuosavą automobilį išlaikyti mums pernelyg
brangu – daug kainuoja Miglės
priežiūra, įvairios terapijos. Pik-

čiausia dėl to, kad neįgaliesiems
skirtas savivaldybės transportas
Kaune pastaruoju metu drastiškai pabrango – vietoj ankstesnių 50 eurų per mėnesį šiemet
jau mokame 100. Tokia situacija stulbina – ypač žinant, kad
kituose miestuose vaikai į mokyklas vežami mokykliniais autobusiukais ir šeimoms tai nieko
nekainuoja“, – piktinasi mama.
Šiuo metu svarbiausias Stasyčių šeimos siekis – kad Miglė
būtų kartu su „sveikais“ vaikais,
bendrojo ugdymo grupėje. „Sausio 10-ąją dukrai sukako penkeri,
pagal savo raidą ji šiek tiek atsilieka nuo bendraamžių, bet puikiai sutartų su keturmečiais. Labai norėtume, kad dukra galėtų
lankyti prie namų esantį darželį,
jai tereikia tik auklėtojo padėjėjo
arba socialinio pedagogo pagalbos“, – dėsto Greta.
Tėvai Miglei samdo logopedą, kineziterapeutą, masažistą,
taip pat veža pas osteopatą. „Neprašome, kad darželyje mums
būtų skirta specialistų pagalba.
Reikėtų tik logopedo, nes dėl patirto išeminio insulto mergaitei
pažeista kaktinė smegenų dalis,
atsakinga už kalbą, logiką, mąstymą“, – pasakoja Greta.
Ji pasidžiaugia, kad po ilgo
institucijų durų varstymo pavyko pasiekti, jog nuo šių metų rugsėjo 1-osios dukra galėtų
lankyti bendrojo ugdymo ikimokyklinę įstaigą netoli namų, čia
jai bus skirtos švietimo pagalbos
specialistų paslaugos. Naujai paskirta ikimokyklinės įstaigos vadovė nemato problemų priimti
negalią turintį vaiką.
Ateityje šeima žada rinktis ir
bendrojo ugdymo mokyklą, kur
būtų teikiamos mokytojo padėjėjo paslaugos.

Vienas gyventojas pratybų metu
atsisakė išeiti
Tauragės krašto naujienų portalas http://kurjeris.lt skelbia Mortos Mikutytės straipsnį apie tai, kaip sekėsi specialiųjų poreikių
asmenis evakuoti iš pastato.
Adakavo socialinių paslaugų namų Tauragės padalinyje surengtos evakuacijos pratybos. Pagalbon atvyko ir ugniagesiai-gelbėtojai. Neįgaliųjų lankomoje
ir gyvenamoje įstaigoje tokios
visuotinės pratybos surengtos
pirmąkart.
Adakavo socialinių paslaugų
namų Tauragės padalinyje gaisro
evakuacijos pratybos vykdavo ir
anksčiau. Tačiau saugant tenykščių gyventojų ir lankytojų ramybę, baiminantis galimų nesklandumų bei jautrios reakcijos, pratybos vykdavo tik dalyje patalpų.
Prat ybas organizav usio
„Verslo aljanso“ Tauragės skyriaus vadovės Jolantos Birbalienės teigimu, siekta išsiaiškinti, ar
įmanoma viską sklandžiai atlikti,

ar visi žino, ką būtina padaryti.
Gyventojų čia yra 10, jie specialiųjų poreikių. Taip pat yra
kasdien besilankančių lankytojų.
Per penkias pratybų minutes pavyko evakuoti 58 žmones. Nepavyko išvesti tik vieno lankytojo,
kuris kategoriškai atsisakė išeiti.
Su juo liko socialinė darbuotoja.
Pasak J. Birbalienės, esant rimtam gaisrui tokią situaciją tektų
spręsti padedant ugniagesiams –
žmogų tiesiog išnešti.
Pašnekovė išreiškė nuostabą
dėl Adakavo socialinių paslaugų
namų darbuotojų kantrybės ir
gebėjimo susikalbėti su kiekvienu lankytoju ir gyventoju. Tokios
pat pratybos kiek vėliau surengtos Adakave. Ten evakuoti prireikė 81 gyventoją ir 17 darbuotojų.
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Prie kūrybos
šaltinio
Humoreska
Sodroje ledai išplauks,
Sužaliuos lazda,
Ir ateis tavo eilė
Išsižiot tada.
Didžiausią Dievo dovaną –
dantis gauname dykai. Tačiau
įžengus į gyvenimo rudenį ir
vis labiau gelstant sveikatos lapeliams, nustojame šypsotis.
Kodėl? Peržvelkime į statistiką:
90 procentų pensininkų kaip
mėgstamiausią patiekalą įvardijo cepelinus. Štai jums ir atsakymas. Nesišypsome, nes neturime dantų, o cepelinus galima
valgyti nekramtant.
Tad atsidūrusi kryžkelėje
pasukau į odontologo kabinetą.

Zyliukai

K

ai išaušo pavasaris, sučiulbo ir sugrįžę emigrantai,
ir jaunikliai žvirbliukai, bet jie į
balkoną užsukdavo rečiau. Ryte,
man atidarius balkoną, iš netoliese augančio medžio pasigirsdavo visas sparnuočių choras.
Žinojau, kad tai mano globotiniai sveikina mane. Žvirbliukus
pakeitė zylutės. Vieną dieną pievoje pastebėjau didelį būrį dar ne
visai apsiplunksnavusių, ne visai
sparčiai skraidančių zyliukų. Internete paskaičiau, kad viena vada gali būti 10-15 jauniklių, o ten
buvo gal kokios dvi vados. Suprasdama, kad mamytei zyliukei išmaitinti tiek burnų tikrai
nelengva, ji turi po 300 kartų
skristi parnešti maisto, bandžiau
palengvinti tą jų naštą – paber-
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Generiniai dantys
Paties vyriausiojo. Tyrinėdamas
mano žiaunas, santūriai pasibaisėjo kolegų vykdytais remonto
darbais, atvedusiais į griovimo
baigtį. „Reikalingi dveji implantai“, – burbtelėjo. „Ir cepelinai“, – pagalvojau.
Išgirdusi implantų kainą, aiktelėjau. „Kodėl tokie brangūs? –
pasmalsavau. – Ir kiek procentų
nusiderėsime?“ „Deramasi turguje, o jums kompensuosim beveik pusę implanto“, – išgirdau.
Ir dar pridūrė: „Kai ateis eilė.“
Matydamas mano neviltį, paguodė: „Kompensuojamieji jums
nieko nekainuos, tačiau taip pat
turėsite sulaukti eilės.“
Pasipiktinau. „Jūsų siūlomi
teršia aplinką, neatsparūs likimo smūgiams ir t.t.“, – dėsčiau
davau saulėgrąžų, kad nereikėtų
gaišti ieškant maisto.
Tos gudruolės tuoj pasinaudojo šita vasaros valgykla. Atsiveda ant balkono krašto du
mažučius, pasišiaušusius zyliukus, pati mama nusileidusi žemyn paima saulėgrąžos sėklą, o
paskui, kojyte prispaudusi, atgnybia gabalėlį, paduoda į vieną pražiotą snapuką, paskui – į
kitą. Paskui vėl neria žemyn kitos sėklytės ir vėl dalina pakaitom atskridusiems kitiems vaikučiams. Labai gražu būdavo
žiūrėti, kaip ji maitina tuos savo mažylius. Paskui nedrąsiai ir
jie patys bandė nusileisti, pasiimti sėklą, ir, ant balkono krašto prispaudę kojyte, atsignybdami valgyti.
Balkono durys būdavo ir
naktį pravertos, jie beveik kasdien įstriksėdavo į kambarį ir

Konkursas

argumentus. Ir čia man toptelėjo geniali mintis: „Pakeiskite
juos generiniais, kaip kad man
pakeitė vaistus nuo širdies. Sakė, jeigu netiks, tai pakeis širdį.“
Vyriausiasis odontologas
šyptelėjo ir paaiškino: „Jie ir bus
generiniai, o vėliau...“
Aš negirdėjau, ką jis pasakė,
nes nudžiugau supratusi, kad
bent mano liežuvis originalus,
jo nereikia keisti. Mano amžiaus moteriai – tai svarbiausias padargas.
P.S. Pasirodo, man teks dar
keletą metų valgyti cepelinus,
nes eilė belaukiant generinių
dantų ilga kaip kelias, kuris veda... Na, patys žinote kur.

Tauragės r. neįgaliųjų draugijos pirmininką
Kęstutį Petkų, Kazlų Rūdos sav. neįgaliųjų draugijos
pirmininkę Ramutę Sarapinavičienę, Mažeikių r.
neįgaliųjų draugijos pirmininką Edvardą Najulį, Trakų r.
neįgaliųjų draugijos pirmininkę Rimą Kaliukevičiūtę,
Rietavo sav. neįgaliųjų draugijos pirmininką
Petrą Jonušą, Visagino neįgaliųjų draugijos pirmininkę
Joaną Kraujalienę ir Vievio neįgaliųjų draugijos
pirmininkę Mariją Slavinskienę.

Jūsų gimtadieniai sutampa su
gamtos atbudimu, pavasario
sugrįžimu, tad ir gyvenime linkime
vilties, kuo daugiau spalvų ir
saulėtos nuotaikos, stiprios sveikatos,
ateities planų bei neblėstančios
energijos!
Lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija

Gražina ČEKAVIČIENĖ
Jonava

skraidydavo, nerasdami kelio
atgal į lauką. Tai ant šviestuvo
atsitupia, tai ant sekcijos, tai įsikibę į užuolaidą kapoja ją snapuku, norėdami prasiskinti kelią į laisvę.
Vienas zyliukas, paskraidęs
kambaryje, taip trenkėsi į lango
stiklą, kad nukrito prie balkono
durų. Puoliau gelbėti nelaimėlio, pastebėjau, kad jis dar gyvas, žiopčioja. Bet daryti dirbtinį kvėpavimą paukštukams
niekas nepamokė, tai, nežinodama ką daryti, patupdžiau jį iš
rankšluosčio padarytame lizdelyje ir padėjau lauke prie balkono durų. Beveik valandą jis ten
tupėjo, o paskui atsigavo, paėjo į
kitą balkono galą ir nemačiau –
ar nuskrido, ar nukrito žemyn.
O vieną dieną pietavome
virtuvėje. Zyliukas atskrido ten,
nors reikėjo perskristi kambarį,
prieškambarį. Atsimušė į lango
užuolaidą. Kol galvojom, kaip jį
išleisti laukan, apsukęs kelis ratus virtuvėje, rado kelią atgal. Ilgokai jie vis paskraidydavo kambaryje, kol susipažino su aplinka, kurioje gyvenu, kol įgijo patirties ir suprato, kad ten geriau
nebandyti patekti.
Dažnai atskrenda suaugę zyliukai, pasiima sėklytę ir kaip
strėlės neria atgal. Valgo gal medyje, nusinešę į saugesnę vietą. Jie bailesni, jie visai nenori
draugauti – svarbu, kad maisto gautų. O kokie vikrūs – kaip
akrobatai moka pasikabinti žemyn galva, tupėti ant skalbinių
virvės, ant sienos.
Taip pat maitinami, prižiūrimi, šią žiemą mano sparnuočiai
jau ne tokie – ne jaukūs ir draugiški naminukai, bet laukiniai.
Palesė – nuskrido. Niekada savo
čiulbėjimu neplinksmina ir nepadėkoja. Niekas nepakeis Komendanto ir jo šeimynėlės – tų
ypatingų, mielų žvirbliukų, kuriuos stebėdama galėjau labiau
pažinti sparnuočių gyvenimą.
Birutė JONELIENĖ

Stanislavos Juozapaitytės nuotr., Panevėžys

Sveikiname balandžio mėnesį
gimtadienius šventusius

Prienai

Vakaro elegija

Nakties vingiai

Slysta spinduliu vakaras lėtas,
Trapūs žodžiai nusirita raidėm.
Tau nešu aš širdies amuletą,
Žingsnio taktan suvirpčioja
žvaigždės.

Ech, nejaugi nieks nieko nežino,
Kai paklausi kelio primiršęs –
Tik praeivis, apsvaigęs nuo vyno,
Tau parodo kryptį į viršų...
Kai lietus prikvėpuoja į vidų,
Smilgos kojas supančioja stipriai,
Pro pirštus paukščių takas
ištvino,
O naktis iškapota kirtikliais...
Į benamį, už skersgatvio gulintį,
Miesto vagys nagus suknežina,
Kiša ranką į elgetos užantį,
Kai naktis jiems baltesnė už
sąžinę.
O naktis į akis duria pirštais,
Kai pro šalį vangiai prakūprini,
Iš šešėlių ir ūkanų tirščių
Susirinkdamas varganus
trupinius.
Maudžia kūną, pečius druskos
ėda,
Taip ir norisi tyliai uždusti,
Bet kruti dar ir kraujas nesėda,
Ir nuoširdžiai vėl sveikini būtį.
Jau rytinė pašvaistė išblukusi,
Tingiais žingsniais tu skersgatvį
gludini,
Klykia vienišas paukštis
viršugalvy,
Sudrėkinęs sparną į rudenį.

Pilnatis deimantėliais pažyra,
Ašarėlėm įspindo žolynai, –
Slysta lašas, užgaudamas lyrą,
Geria vakaras mėlyną vyną.
Kam diena, jei nušvitusios
naktys
Ligi svaigulio virpulį kelia,
Paribiais liejas raustančios
dagtys
Ir ištįsta spalvom akvarelių.
Neskubėk, tik pataikyk į brydę,
Sek iš paskos, kol peržengsim
ribą –
Į tenai, kur taip šventa suklysti,
Ten, kur sielos rugiagėlių žiba.
Slysta spinduliu vakaras lėtas,
Lyg elegija ilgesio plaukia.
Taip iš tolo stebėčiau,
stebėčiau,
Kaip prieš miegą žvaigždė
atsiklaupia.

Regina Palevičienė



Vilnius

***
Spindulys apyšiltis
Nuslydo tavo, mano,
Mūsų žemele.
Išplukdė ledo lytis upė
Ir prausiasi
Skaistėjantis dangus
Tarp jos krantų.
Atsidūsėjimo rasa į žolę,
Kasdien labiau
Vis nužalėjančią,
Nuo pumpuro žagarvyšnės
Pasiridena kūlvirsčiu.

Plikas atodangas arimų
Šešėliai balzgani matuoja.
Kvėpinasi pašlaitės ievom,
Šalpusnių strazdanom
Aptiško pakelė.
Lankoj laukinė obelis nuraudo.
Dienos ilgumą
Ant sparnų
Parnešę paukščiai
Sutartines kad traukia...
Akivaruos pavasario skęstu...
Rita Mockeliūnienė
Šakių 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“.

