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Investuoti į švietimą 
apsimoka 

Projektas vyko bendradar-
biaujant su 10-čia mokyklų iš 
įvairių Lietuvos regionų. Mo-
kiniai skaitė R. J. Palacio kny-
gą „Stebuklas“ ir žiūrėjo pagal 
šią istoriją pastatytą filmą „Ge-
rumo stebuklas“. Vėliau – pie-
šė, rašė, filmavo, kūrė žaidimus, 
etiudus, šokius ir kitus kūrybi-
nius darbus, kuriuose kalbėjo 
apie įvairovės džiaugsmą mo-
kykloje. Buvo ieškoma gerųjų 
pavyzdžių ir kalbama apie iššū-
kius, kurie laukia priėmus į mo-
kyklą įvairius vaikus, taip pat ir 
turinčius negalią. 

Baigiamajame renginyje pa-
dėkota projekte dalyvavusioms 
mokykloms ir su įvairių sričių 

atstovais diskutuota apie tai, ką 
daryti, kad mokykla būtų atvi-
ra visiems. 

Renginyje dalyvavusi JAV 
švietimo ekspertė dr. Lauren 
Freedman sako, kad pokyčiai 
JAV mokyklose prasidėjo dar 
1975 metais, kai buvo priimtas 
įstatymas, numatantis išsilavi-
nimą visiems negalią turintiems 
vaikams. Panašiu metu mokyto-
ja pradėjo dirbti ir L. Freedman. 
Iki šių dienų Amerikoje išties 
daug nuveikta, kad visi mokiniai 
mokytųsi geriausiai jų poreikius 
atitinkančioje aplinkoje. Atski-
rai mokosi (skirtingose valstijose 
situacija skiriasi) tik tie vaikai, 
kurie turi labai rimtų emocinių 
ir pažintinių sutrikimų. 

Vis dėlto JAV taip pat ne vis-
kas tobula – pasitaiko situaci-
jų, kai mokykla nenori priimti 
vienokių ar kitokių sutrikimų 
turinčių vaikų. Amerikos įsta-
tymai draudžia diskriminuoti, 
todėl neretai tokiais atvejais tė-
vai kreipiasi į teismą, o mokyklų 
laukia didelės baudos. 

L. Freedman įsitikinusi, kad 

valstybė privalo investuoti į ne-
galią turinčių vaikų įtraukų-
jį ugdymą – yra paskaičiuota, 
kad šios investicijos vėliau at-
siperka su kaupu, nes kartu su 

Tolerancijos link

„Kaip sukurti mokyklą vi-
siems?“ – apie tai buvo dis-
kutuojama Nacionalinėje 
M. Mažvydo bib liotekoje 
surengtoje diskusijoje. Šis 
pokalbis – JAV ambasados 
Lietuvoje inicijuoto projek-
to „Mokykla visiems“, kurį 
įgyvendino Lietuvos negalios 
organizacijų forumas, dalis. 

Investicijos į negalią turinčių žmonių 
ugdymą valstybei naudingos

Diskusijos „Kaip sukurti mokyklą visiems?“ dalyviai.

Rezoliucija išsiųsta Vyriau-
sybei, Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijai, Seimo Neį-
galiųjų teisių komisijai. Šios ko-

misijos posėdyje diskutuota apie 
neįgaliųjų aprūpinimą techninės 
pagalbos priemonėmis, siūlyti 
būdai, kaip būtų galima iš es-
mės pagerinti šią situaciją. 

Kokybiškos priemonės – 
didelės investicijos 

Lietuvos žmonių su negalia 
sąjungos projektų koordinatorė 
Ginta Žemaitaitytė – aktyvi ne-

įgaliųjų teisių gynėja. Neįgalio-
jo vežimėlis jai – ne tik judėji-
mo priemonė, bet ir gyvenimo 
būdas. Todėl labai atidžiai ir at-
sakingai renkasi, kokį vežimėlį 
pirkti. Paskutinį vežimėlį ji įsi-
gijo prieš porą metų. Ginta ne-
slepia – prie 1216 eurų TPNC 
skiriamos kompensacijos už ko-
kybišką vežimėlį teko primokėti 
vos ne antra tiek, nes šis kainavo 

2133 eurus. Pasak jos, po kurio 
laiko paaiškėjo, kad reikėjo in-
vestuoti dar daugiau – nebuvo 
išbandžiusi naujo modelio veži-
mėlio ir nežinojo, į ką dar rei-
kėjo atkreipti dėmesį. Tiesa, su-
ma būtų buvusi gerokai dides-
nė, jeigu Ginta būtų mokėjusi 
už pilnos komplektacijos veži-
mėlį, šįkart jos išsirinktas va-
riantas buvo be ratų ir pasėsto.

Pasėsto G. Žemaitaitytė ne-
turi iki šiol. Nors medikai pa-
žymą pasėstui gauti jai išrašė 
jau dukart ir abu sykius Ginta 
ją pristatė TPNC, šio neįgalio-
jo vežimėliui būtino priedo ji 
vis dar neturi. „Nuo 2018 m. 
sausio pradžios jo laukiu. Pa-
sėstas man būtinai reikalingas, 
be jo net ant kėdės negaliu per-
sėsti, – Seimo Neįgaliųjų teisių 
komisijoje kalbėjo G. Žemaitai-
tytė. – Pernai raštu kreipiausi į 
TPNC, bet negavau jokio atsa-
kymo. Bandžiau skambinti, ta-
čiau nieko konkretaus taip pat 
neišsiaiškinau.“ 

Šią problemą G. Žemaitaity-
tė kėlė ir kovo mėnesį neįgalių-
jų iniciatyva TPNC surengta-
me susitikime. Ir tuomet, ir da-
bar Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos (SADM) Tikslinės 
pagalbos skyriaus vedėja Daiva 
Zabarauskienė patvirtino, kad 
TPNC ataskaitose nurodoma, 
jog neįgaliųjų aprūpinimo pa-
sėstais poreikis tenkinamas 97 
proc. Tad kaip paaiškinti šią si-
tuaciją? 

Integracijos keliu

Neįgalieji vis drąsiau ir atvi-
riau kalba apie jų netenki-
nantį aprūpinimą techni-
nės pagalbos priemonėmis. 
Vieni inicijuoja susitikimus 
su Techninės pagalbos ne-
įgaliesiems centro (TPNC) 
specialistais, kiti skundžiasi 
nevyriausybinėms organiza-
cijoms, treti į keistiną situa-
ciją bando atkreipti Seimo 
narių dėmesį. Lietuvos ne-
galios organizacijų forumo 
(LNF) nariai, reaguodami į 
nuolatinius negalią turinčių 
žmonių skundus, visuotinia-
me suvažiavime parengė re-
zoliuciją, kurioje reikalauja-
ma atlikti šio centro veiklos ir 
finansų analizę bei iš esmės 
peržiūrėti priemonių skyri-
mo tvarką. 

(nukelta į 3 psl.)

(nukelta į 5 psl.)

Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos posėdyje aptartos neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis problemos.
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�� „Bičiulystei“ atsiųsta-
me laiške Ona Trečiokie-
nė pasidalijo įspūdžiais iš 
įdomios ir turiningos kelio-
nės po Dzūkiją. 

Kas jungia žmones? 
Dažniausiai – tie patys 
tikslai ir noras kartu juos 
įgyvendinti. Kalvarijos 
savivaldybės neįgaliųjų 
draugijos Sangrūdos se-
niūnijos nariai stengiasi 
kartu keliauti, pažinti sa-
vo kraštą ir tas tikslas mus 
veda į įvairias Lietuvos 
puses ir vietas, o šį kar-
tą – Dzūkijos link. 8 žmo-
nių grupė nutarė aplan-
kyti Dainavos kraštą, nes 
jis yra turtingiausias sa-
vo maršrutais ir objektais.

Pirmiausia sustojome 
prie Rudaminos piliakal-
nio ir visi į jį įkopėme. At-
sivėrė nuostabūs vaizdai, 
o piliakalnio istorija bylo-
ja apie tai, kad 1240 me-
tais kunigaikštis Ringau-

Mes turime tikslą!

das čia pastatė pilį, kurio-
je, kai kurių šaltinių teigi-
mu, 1251 metais buvo ka-
rūnuotas vienintelis Lietu-
vos karalius Mindaugas.

Toliau keliavome į Vei-
siejus, kurie yra 2019 m. 
Mažoji Lietuvos kultū-
ros sostinė. Apsilankėme 
Veisiejų krašto muziejuje. 
Esame dėkingi mūsų kraš-

tietei Reginai, kuri labai 
įdomiai papasakojo apie 
šio krašto istorijos vingius, 
apie L. L. Zamenhofą, ku-
rio dėka Veisiejai laikomi 
esperanto kalbos gimtine.

Aplankėme ir Merki-
nę su garsiuoju piliakalniu, 
pasižvalgėme iš Merkinės 
apžvalgos bokšto. Abiejų 
viršūnes pasiekėme ne visi, 

bet mes žavimės Linu, ku-
ris visur ir visada pasiekia 
tikslą, nors ir kaip nelengva 
jam tai būtų. Užsukę į Mer-
kinės krašto muziejų susi-
pažinome su legendomis 
apipinta senosios Dzūkijos 
krašto sostinės istorija, apie 
kurią primena ir memo-
rialas Dainavos apygardos 
partizanams. Kiekvienas 
Merkinės kampelis alsuoja 
istorija, glaudžiai susijusia 
su tragiška visos valstybės 
praeitimi. Pabuvojome ir 
Merkinės piramidėje, gro-
žėjomės A. Česnulio dro-
žinių ekspozicija.

Ne viską, ką buvome 
numatę, suspėjome aplan-
kyti. Dar laukia kiti Dai-
navos krašto objektai, į ku-
riuos važiuosime netrukus. 
Grįžome šiek tiek pavargę, 
bet pilni įspūdžių ir suvo-
kimo, kokia turtinga bei 
graži savo praeitimi ir da-
bartimi yra mūsų Lietuva.

Kalvarijos neįgalieji apsilankė Dzūkijoje.

Kalvarija:

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

�� Kaišiadorių rajono neį-
galiųjų draugijos pirminin-
kė Stanislava Globienė 
su „Bičiulystės“ skaitytojais 
pasidalijo įspūdžiais iš orga-
nizacijos veiklos 30-mečio 
šventės.

Kaišiadorių kultūros 
namuose gegužės 22 die-
ną paminėtas Kaišiadorių 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos įkūrimo 30-metis. Į 
šventinį renginį susirinko 
gausus būrys miestiečių, 
draugijos narių ir svečių. 
Neįgaliųjų pasveikinti at-
vyko rajono meras Vyte-
nis Tomkus ir kiti savival-
dybės atstovai, miesto se-
niūnė Giedrė Pavasarytė, 
Seimo narė Laimutė Mat-
kevičienė, Lietuvos neįga-
liųjų draugijos (LND) tei-
sininkė Evelina Kelmelie-
nė ir daugelis kitų. 

Šventiniame renginyje 
prisiminti draugijos veik-
loje nuo pat jos įsikūrimo 
iki šių dienų dalyvaujan-
tys žmonės. LND teisinin-
kė E. Kelmelienė pasvei-
kino ilgametę draugijos 
pirmininkę Eleną Varka-
lienę. Sveikinimų bei me-
ro padėkų sulaukė ir bu-
vusi draugijos buhalterė 
Bronė Mazuronienė, tary-
bos narė Genovaitė Nau-
džiūnienė. Padėkos raštai 
buvo skirti ir Genovefai 
Švenčionienei, Janinai Ži-
gutienei, Andriui Žukaus-
kui, Aldonai Andziulaitie-
nei, Marijonai Andziulai-
tienei, Alesei Monkevi-
čienei, Vidmantui Šliužui, 
Birutei Juozėnienei, Ligi-
tai Juozėnaitei, Onai Val-
kavičienei, Aldonai Te-
tenskienei, Valerijai Silic-
kienei, Onai Rutkauskie-
nei, Valerijai Naumovie-
nei, Albinai Miliauskie-
nei, Rimantui Šalomskui.

Mus aplankė Elektrėnų 

Ilgas kelias neįgaliųjų teisių 
pripažinimo link 

neįgaliųjų draugijos pir-
mininkas Zigmantas Jan-
čauskis ir Vievio neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Ma-
rija Slavinskienė su savo 
meno kolektyvais „Žara“ 
(vadovė Nijolė Skuodienė) 
ir „Ievaras“ (vadovė Drą-
sa Ramanauskienė), kurie 
kartu koncertavo šventė-
je su mūsų draugijos me-
no kolektyvais „Svajonė“ 
ir „Gabija“ (vadovas Liu-
tauras Milišauskas). Šven-
tinį minėjimą nuotaikin-
gomis dainomis, įtraukda-
mas visus žiūrovus, užbai-
gė ansamblis „Ratilai“ iš 
Vilniaus (vadovas Darius 
Mockevičius).

O dabar šiek tiek is-
torijos...

Jau nuo 1983 m. pra-
dėta aktyviai supažindin-
ti visuomenę su neįgalių-
jų problemomis ir kovo-
ti už tai, kad šiems asme-
nims būtų suteiktos vieno-
dos teisės ir sąlygos pritap-
ti visuomenėje. 1988 m. 
buvo įkurta Lietuvos in-
validų draugija. Draugijos 
buvo steigiamos ir regio-
nuose. 1989 m. įkurta ir 
Kaišiadorių rajono inva-
lidų draugija. Pirminin-
ku buvo paskirtas Henri-

kas Mališauskas. Praėjus 3 
metams po įkūrimo drau-
gijai vadovauti pradėjo ir 
23 metus šį darbą dirbo 
pirmininkė E. Varkalie-
nė. 1996 m. gegužės 31d. 
Kaišiadorių rajono inva-
lidų (neįgaliųjų) draugija 
buvo įregistruota VĮ Re-
gistrų centre. 

Įkūrus draugiją popu-
liariausia veikla buvo me-
no saviveikla. Meno kolek-
tyvo veikla prasidėjo susi-
būrus keliems žmonėms, 
kurie giedodavo per drau-
gijos narių šermenis. Tik 
vėliau kolektyvas pradėjo 
rinktis į repeticijas. Neį-
galiųjų meninius gebėji-
mus ugdome jau 25 me-
tus. Kolektyvui vadovavo 
Regina Girčienė.

Draugijoje buvo im-
tasi ir materialiai naudin-
gos veiklos – užsiauginti 
savo šeimoms daržovių, 
nes daugelis mieste gyve-
nančių neįgaliųjų neturėjo 
nuosavos žemės. Ši veik-
la draugijos nariams pasi-
rodė įdomi ir prasminga, 
todėl tęsiama iki šiol. Ki-
ti draugijos neįgalieji lan-
kė rankdarbių ir skiautinių 
būrelius. 

Šiandien pagrindinis 

mūsų veiklų projektas – 
Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektas. 
Vykdomos 4 pagrindinės 
veiklos, o dienos užimtu-
mo veikloje dirba 4 būre-
liai. Pradėjome rašyti nau-
jus socialinės reabilitacijos 
projektus per kūno kultū-
rą ir sportą, nemažai neį-
galiųjų mankštinasi salėje 
ir naudojasi baseino pas-
laugomis. Įgyvendiname 
rajono savivaldybės lėšo-
mis finansuojamą projek-
tą, skirtą senyvo amžiaus 
žmonių gyvenimo koky-
bei gerinti, įtraukiant ir 
neįgaliuosius, kurį pava-
dinome ,,Senatvė – tai dar 
viena galimybė atrasti save 
iš naujo“. Draugijos nariai 
taip pat dalyvauja rudens, 
pavasario miesto šventėse, 
jose pristato savo dirbinius 
ir išaugintas daržoves, or-
ganizuoja rankdarbių pa-
rodėles. 

Šiuo metu Neįgaliųjų 
draugija vienija 444 na-
rius. Ateityje mūsų laukia 
daug darbų, nes dar daug 
neįgaliųjų negauna koky-
biškų paslaugų, ne visi gali 
dalyvauti visuomeniniame 
gyvenime. 

Iškilmingai paminėtas Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos 30-metis. 

Kaišiadorys: 

Parama būstui 
įsigyti

„Girdėjome apie galimybę neįgaliesiems gauti 
paramą būstui įsigyti. Kokios yra sąlygos šiam kre-
ditui gauti?“ – teiraujasi „Bičiulystės“ skaitytojai. 

Į klausimą atsako SĮ „Vilniaus miesto būstas“ direkto-
rius Tadas Balsevičius. 

Neįgalus asmuo (arba šeimos, kuriose yra neįgalių-
jų) gali gauti paramą būstui įsigyti, jeigu jis neviršija 
nustatytų pajamų ir turto dydžių ir jam yra nustatytas 
sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 40 proc. ar 
mažesnis darbingumo lygis. 

Parama būstui įsigyti neįgaliajam ar šeimai, kurio-
je yra neįgalusis, teikiama apmokant 20 proc. suteikto 
valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar 
šio būsto kredito likučio) sumos. 

Subsidija Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti pa-
naudota šio kredito pradiniam įnašui ar jo daliai pa-
dengti. Neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, gali 
gauti paramą nuosavybės teise turimam būstui rekons-
truoti pritaikant neįgaliųjų poreikiams.

Kreipiantis dėl pažymos apie teisę į paramą būs-
tui įsigyti išdavimo, pateikiami tokie dokumentai:

• asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas paja-
mas) deklaracija už 2018 m. su VMI atžyma 
bei visų pilnamečių šeimos narių parašais (for-
ma FR0001);

• pagal poreikį pajamų, kurios neįskaitomos į 
asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašas;

• VĮ Registrų centro NTR išrašas apie asmens 
(šeimos) nuosavybės teise turimą (pastaruosius 
5 metus turėtą) nekilnojamąjį turtą su įvertinta 
vidutine rinkos kaina (reikalinga visų šeimos 
narių, tarp jų ir vaikų, informacija apie turtą), 
jeigu asmuo (šeima) turto neturi, pateikiama 
tai įrodanti pažyma;

• visų šeimos narių dokumentai, kopijos (pasai 
ar asmens tapatybės kortelės, santuokos liudi-
jimas, vaikų gimimo liudijimai);

• dokumentai pagal poreikį: likusio be tėvų glo-
bos asmens statusą patvirtinančių dokumentų 
kopijos; savivaldybės administracijos direkto-
riaus įsakymas dėl laikinosios globos nusta-
tymo; teismo sprendimas dėl nuolatinės glo-
bos nustatymo; neįgalumo ar darbingumo ly-
gio pažyma.

Pajamos valstybės iš dalies kompensuojamam 
būsto kreditui gauti: 

• asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 
88 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) 
(10736 Eur) dydžių ir turtas – 129 VRP dy-
džių (15738 Eur);

• dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios meti-
nės pajamos – 123 VRP dydžių (15006 Eur) ir 
turtas – 262 VRP dydžių (31964 Eur);

• keturių ar penkių asmenų šeimos grynosios me-
tinės pajamos – 148 VRP dydžių (18056 Eur)ir 
turtas – 349 VRP dydžių (42578 Eur);

• šešių ar daugiau asmenų šeimos grynosios me-
tinės pajamos vienam asmeniui – 25 VRP dy-
džių (3050 Eur) ir turtas vienam asmeniui – 83 
VRP dydžių (10126 Eur).

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kre-
ditų suma neturi būti didesnė kaip:

• 53 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita va-
liuta – asmeniui be šeimos;

• 87 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita va-
liuta – dviejų ar daugiau asmenų šeimai;

• 35 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita va-
liuta – nuosavybės teise turimam būstui re-
konstruoti, neatsižvelgiant į asmens šeimi-
nę padėtį.

Vilniečius dėl teisės į paramą būstui įsigyti gali pa-
konsultuoti SĮ „Vilniaus miesto būstas“ darbuotoja Daiva 
Kazlauskienė (tel.:(8 5) 236 4400, el. p.: daiva.kazlaus-
kiene@vmb.lt).

Konsultuojame, komentuojame
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Aktualijos

Neįgaliųjų teisių komisijos 
posėdyje dalyvavusios TPNC 
direktorės Ilonos Ogurcovos tei-
gimu, prie TPNC veikia eksper-
tų komisija, kuri metų pradžio-
je tvirtina biudžeto paskirsty-
mą. Viena biudžeto eilučių – 
pasėstų finansavimas. Nurody-
ta ir pasėstų specifikacija. Pasak 
I. Ogurcovos, ką ekspertai pa-
tvirtina, tokius pirkimus TPNC 
ir vykdo. Kai žmogus kreipiasi į 
TPNC dėl pasėsto, jam pasiūlo-
ma rinktis iš to, kas pagal viešų-
jų pirkimų procedūras yra nu-
pirkta. Jeigu nė vienas netinka, 
siūloma pirkti su kompensacija. 
Esą tokio pasėsto (oro pagalvė-
lės), kokio nori G. Žemaitaitytė, 
TPNC sandėliuose nėra, ko ge-
ro, jo neturi ir tiekėjai.

Savivaldybių ir neįgaliųjų 
nuomonės nesutampa
I. Ogurcovos teigimu, suži-

nojęs apie LNF parengtą rezoliu-
ciją, TPNC atliko savivaldybių 
apklausą, kuria norėjo išsiaiškin-
ti jose dirbančių specialistų nuo-
monę apie neįgaliųjų aprūpini-
mą techninės pagalbos priemo-
nėmis, TPNC darbą. Visos savi-
valdybės patvirtino, kad TPNC 
dirba gerai. NVO situaciją ver-
tina gerokai prasčiau. D. Zaba-
rauskienės nuomone, NVO ar-
timiau bendrauja su žmonėmis, 
mato jų problemas ir nurodo, 
kaip situaciją vertina neįgalieji. 

LNF vertinime I. Ogurcova 
įžvelgė subjektyvią šios orga-
nizacijos nuomonę. „Mes savo 
organizacijoje taikome kokybės 
vadybos sistemą, kuri skirta vie-
šojo sektoriaus įstaigų valdymo 
įvertinimui“, – sakė TPNC di-
rektorė, pridurdama, kad įstaiga 
turi tai patvirtinantį sertifikatą. 

Vis dėlto komisijos posėdžio 
dalyviai pasigedo pačių neįga-
liųjų nuomonės. Pasak jų, ap-
klausus tik savo partnerius, ne-
sistengiant sužinoti pačių varto-
tojų nuomonės, sunku susidaryti 
objektyvų vaizdą. 

Lietuvos neįgaliųjų draugija 
(LND) pernai atliko didelės ap-
imties tyrimą (apklausė tūkstantį 
respondentų). Juo buvo siekiama 
sužinoti, kaip neįgalieji vertina 
jiems teikiamas paslaugas, tarp 
kurių – ir aprūpinimas techni-
nės pagalbos priemonėmis. LND 
pirmininkė Jelena Ivančenko 
pažymi, kad respondentai gana 
neigiamai įvertino visų gauna-
mų priemonių prieinamumą ir 
tinkamumą: daugiau nei pusė 
jų manė, kad negauna priemo-
nių tiek, kiek reikia bei taip grei-
tai, kaip reikia. Kai kurių tech-
ninės pagalbos priemonių neįga-
lieji negauna tokių, kokių reikia. 

Pateiktose rekomendacijose 
LND siūlė pagerinti techninės 
pagalbos priemonių prieinamu-
mą, tinkamumą bei aprūpinimą 
laiku. „Didinant prieinamumą 
svarbu peržiūrėti kompensavi-
mo tvarką ir padidinti kompen-
sacijas asmeninėms judėjimo 
priemonėms, ypač elektriniams 
vežimėliams. Turimą techniką 

dažniau atnaujinti ir keisti“, – 
pabrėžė J. Ivančenko. 

Į individualius poreikius 
būtina atsižvelgti 

Neįgaliųjų teisių komisijos 
narys Vytautas Bakas posėdžio 
dalyvių pasiteiravo, ar už vals-
tybės kompensuojamą sumą ga-
lima įsigyti kokybišką techninės 
pagalbos priemonę? Neįgalių-
jų atsakymas buvo vienareikš-
mis – sudėtingesnę, individua-
lius poreikius atitinkančią – ne. 
LNF rezoliucijoje taip pat pažy-
mima, kad nesukurtos nuolati-
nės techninių priemonių pavyz-
džių ekspozicijos, skirtos susipa-
žinti su šiomis priemonėmis ir 
įvertinti jas pagal individualius 
poreikius. Jeigu neįgalusis ne 
pats perka vežimėlį, o kreipia-
si į TPNC skyrius (tokių šalyje 
yra 10), iš viešųjų pirkimų būdu 
nupirktų standartinių vežimėlių 
išsirinkti atitinkantį jo individu-
alius poreikius labai sudėtinga. 

SADM atstovės D. Zaba-
rauskienės teigimu, ši problema 
žinoma, todėl domimasi, ar ne-
būtų galima į viešiesiems pirki-
mams rengiamą techninę spe-
cifikaciją įtraukti nuostatą, kad, 
pavyzdžiui, 10 proc. numatomų 
pirkti vežimėlių būtų užsakomi 
atskirai, nurodant konkrečias jų 
charakteristikas. 

Seimo narys Justas Džiuge-
lis norėjo sužinoti, kada į savo 
darbuotojų sąrašus TPNC žada 
įtraukti kineziterapeutus, ergo-
terapeutus, kurių pagalba būti-
na parenkant žmogui vežimėlį 
ar kitą priemonę, nes net mediko 
išduotoje pažymoje įrašas, kad 

neįgaliajam reikia, pavyzdžiui, 
aktyvaus tipo vežimėlio, nieko 
konkretaus apie jį nepasako. 

„Ypač sudėtinga situacija re-
gionuose – ten dažnu atveju 
TPNC padaliniai atlieka kom-
pensacinės technikos išdalinto-
jų funkciją“, – sakė G. Žemaitai-
tytė. Pasak jos, neseniai būdama 
sanatorijoje matė keletą žmonių, 
sėdinčių jiems visiškai netin-
kamuose vežimėliuose. „Jeigu 
žmogus yra patyręs insultą, stu-
buro traumą, pusė jo gyvenimo 
kokybės nubraukiama dėl netei-
singai parinkto vežimėlio, – įsi-
tikinusi ji.– Viena iš pagrindi-
nių neįgaliųjų vežimėliais judan-
čių žmonių mirčių priežasčių – 
įvairios pragulos, kurios atsiran-
da dėl netaisyklingos sėdėsenos, 
blogų pasėstų, neteisingo veži-
mėlio parinkimo. Jeigu negalvo-
jame apie komfortą suteikiančius 
momentus, galvokime apie daly-
kus, kurie visiškai nesuderinami 
su žmogaus sveikata.“

Trūksta lėšų ar teisingai 
nusistatytų prioritetų?
Daugelis posėdyje išvar-

dintų problemų buvo siejamos 
su nepakankamu finansavimu. 
I. Ogurcovos teigimu, praėju-
siais metais TPNC buvo skirta 
2,2 mln. eurų, metų viduryje 
iš vidinių resursų SADM skyrė 
papildomų lėšų, tad iš viso gauta 
apie 2,4 mln. eurų. Tokio finan-
savimo užteko 85 proc. poreikio 
patenkinti. Per 2018 metus gau-
ta daugiau kaip 55 tūkst. prašy-
mų, 51,5 tūkst. jų patenkinta, 
techninės pagalbos priemonė-
mis aprūpinta daugiau kaip 26 
tūkst. vartotojų. 

Pasak D. Zabarauskienės, 
teikiant paraišką pagrindžia-
mas 3 mln. eurų poreikis, ta-
čiau tokio finansavimo negau-
nama ir paprastai lieka pernykš-
tės sumos. 

Komisijos narė Ingrida Ši-
monytė nusistebėjo: jeigu ben-
dras poreikis 800 tūkst. eurų 
didesnis, nei suplanuotos lėšos, 
ar tikrai ministerijai tai – didelis 
iššūkis? Pasak jos, socialinėms 
įmonėms reikalingoms kom-
pensacijoms sumokėti ministe-

rija iš vidinių resursų randa ke-
liolika milijonų. „Tai gal priori-
tetai ne tie?“ – retoriškai klausė 
I. Šimonytė. 

Techninės pagalbos 
priemonių skirstymą 

grąžinti NVO?
Kritiškai susiklosčiusią situa-

ciją įvertinęs V. Bakas posėdžio 
dalyvius ragino pagalvoti, ar ne-
reikėtų šią TPNC funkciją per-
duoti NVO. 

Lietuvos aklųjų ir silpnare-
gių sąjungos (LASS) pirminin-
ko Sigito Armono teigimu, apie 
šiuos dalykus kalbama jau dau-
giau kaip 10 metų. Aklųjų ir sil-
pnaregių aprūpinimas techninės 
pagalbos priemonėmis TPNC 
atiduotas 2007 metais. Iki tol 
šias priemones skirstė LASS. 
Savivaldybės į šį procesą nieka-
da neįsitraukė. 

S. Armono nuomone, buvu-
sios tvarkos valstybei keisti ne-
reikėjo. Visame pasaulyje tuo 
užsiima privatus verslas. Pasak 
jo, regos negalią turintiesiems 
reikalingas priemones TPNC 
įsigyja iš 2 ar 3 struktūrų. Biu-
rokratinio mechanizmo įsiterpi-
mas tik pailgino priemonių gavi-
mo terminus. LASS pirmininko 
teigimu, ministerijoje diskutuo-
ta, ar nereikėtų grąžinti anks-
tesnės tvarkos. Latviai irgi buvo 
pabandę šias priemones skirsty-
ti per valstybės įstaigas, bet jau 
grąžino šią funkciją nacionalinei 
aklųjų organizacijai, estai ją ati-
davė privačiam verslui. „Valsty-
bės rūpestis – kompensacijų nu-
statymas, o ne techninės pagal-
bos priemonių dalijimas“, – sa-
kė S. Armonas. 

Šiai nuomonei pritarė ir Ne-
įgaliųjų teisių komisijos pirmi-
ninkas Gediminas Vasiliauskas. 
Pasak jo, posėdyje išgirsta ne 
viena opi problema, reikės ieš-
koti, kaip jas spręsti. 

LNF prezidentės Dovilės 
Juodkaitės pristatytoje rezoliuci-
joje reikalaujama, kad Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija, 
kurios pavaldume yra TPNC, or-
ganizuotų šios struktūros veik-
los/finansų efektyvumo analizę 
bei iš esmės peržiūrėtų ir refor-
muotų TPP skyrimo, įsigijimo, 
kontrolės sistemą.

Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr. 

Techninių pagalbos priemonių skyrimo tvarka 
pribrendo esminėms permainoms

(atkelta iš 1 psl.)

Neįgaliojo vežimėliu judanti Ginta 
Žemaitaitytė turi daug priekaištų 
techninės pagalbos priemonių skirs-
tymo tvarkai.

TPNC direktorė Ilona Ogurcova.

SADM atstovė Daiva Zabarauskienė dažnai tariasi su neįgaliaisiais dėl geres-
nio aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis.

Seimas yra nusprendęs, kad 
gausios ir neįgalų vaiką, ne-

paisant jo amžiaus, prižiūrinčios 
šeimos šiais metais įgis galimy-
bę pasinaudoti Šeimos kortele, 
kuri garantuos specialias len-
gvatas, paslaugas, privilegijas 
ar nuolaidas prekėms bei ren-
giniams. Planuojama, kad kor-
telė šeimas pasieks paštu rugsė-
jo mėnesį, naudotis ja galės visi 
šeimos nariai.

„Gausios ir neįgalius vaikus 
auginančios šeimos su Šeimos 
kortele įgis galimybę naudotis 
vienkartinėmis ar daugkartinė-
mis mūsų partnerių nuolaidomis 
tiek viešajame, tiek privačiajame 
sektoriuje. Nuolaidų krepšelis 
bus kintantis, nes sudarome ga-
limybę partneriams teikti vien-
kartines nuolaidas, taip pat suda-
ryti 3 ar 6 mėnesių bei ilgesnės 
trukmės sutartis“, – teigia socia-
linės apsaugos ir darbo ministras 
Linas Kukuraitis.

Šių metų liepos 1 d. įsigalio-
jus Šeimos kortelės įstatymui, 
prasidės kortelės gavėjų duome-
nų tikslinimas ir vardinių kor-
telių gamyba, o rugsėjo mėne-
sį kortelės turėtų pasiekti gau-
sias ir neįgalius vaikus prižiū-
rinčias šeimas.

Numatoma, kad Šeimos kor-
telė bus gaminama pagal Socia-
linės paramos šeimai informa-
cinėje sistemoje (SPIS) nurody-
tus duomenis ir išsiųsta į faktinę 
ar deklaruotą gyvenamąją vietą. 
Prioritetas bus teikiamas faktinei 
gyvenamajai vietai. Tačiau dar 
prieš tai šeimos gaus elektroni-
nius laiškus, kuriais bus prašo-
mos išreikšti sutikimą gauti Šei-
mos kortelę. Neišsakius tokio su-
tikimo Šeimos kortelė negalės 
būti gaminama ir atsiunčiama 
dėl sustiprintos asmens duome-
nų apsaugos.

Jeigu šeimos duomenų nėra 
SPIS sistemoje (taip gali nutikti, 
jei šeima nepildė prašymo vaiko 
pinigams), tuomet šeima kortelę 
galės gauti užpildžiusi prašymą 
Socialinių paslaugų priežiūros 
departamentui (SPPD). Prašy-
mą bus galima pildyti internetu 
www.spis.lt.

Šeimai bus išduodama vie-
na nemokama kortelė – ja galės 
naudotis visi asmenys šeimoje, 
kurių vardai ir pavardės bus nu-
rodyti ant kortelės. Jeigu šeimos 
nariai norės naudotis kortelėmis 
atskirai, reikės užsakyti papildo-
mus egzempliorius ir kompen-
suoti nustatytas gamybos bei 
personalizavimo išlaidas. Šei-
mos kortelė turės būti naudoja-
ma kartu su asmens dokumentu.

Kas yra šeima, kuri slaugo ar 
prižiūrį neįgalųjį?

Neįgalųjį slauganti ar prižiū-
rinti šeima – tokia šeima, kurioje 
tėvai globoja teismo neveiksniu 
pripažintą vaiką ar prižiūri, slau-
go neįgalų ar 55 proc. ir mažesnį 
darbingumą turintį vaiką. Vaikas 
gali būti pilnametis, bet jis tu-
ri gyventi su tėvais ar globėjais.

SADM ir „Bičiulystės“ inf. 

Šeimos kortelė – 
ir neįgaliuosius 
auginantiems 
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Daktaras
Aiskauda

zės sąjungos pirmininkė Aldo-
na Droseikienė sako, kad nau-
jojo vaisto kompensavimo laukė 
ne tik medikai, bet ir pacientai.

„Įvairiose konferencijose jau 
kurį laiką buvo daug kalbama 
apie naująjį gydymą, sprendi-
mas jį kompensuoti ir Lietuvoje 
ypač svarbus pacientų bendruo-
menei. Pacientai, sergantys RIS, 
vaisto laukė ne tik dėl patogaus 
vartojimo, kuris nepalyginamai 
paprastesnis, bet ir dėl efekty-
vumo bei retesnių šalutinių reiš-
kinių“, – teigia A. Droseikienė.

Naujasis vaistas yra pirma-
sis ir vienintelis vaistas, skirtas 
dviem išsėtinės sklerozės for-
moms gydyti – recidyvuojan-
čiai (RIS) ir pirminei progresuo-
jančiai (PPIS). Lietuvoje kol kas 
bus kompensuojama indikacija 
tik RIS sergantiems pacientams.

„Bičiulystės“ inf. 

Moliūgas – dvimetis au-
galas ilgais šliaužiančiais 

stiebais, penkiaskiaučiais lapais, 
stambiais geltonais žiedais, di-
deliais rutuliškais arba ovaliais 
vaisiais, kurių minkštime yra 
daug gelsvai baltų sėklų. 

Moliūgai valgomi virti, re-
čiau kepti ir marinuoti. Pavyz-
džiui, senovės Kinijoje bei kai 
kuriose kitose Azijos šalyse mo-
liūgai buvo laikomi „daržovių 
karaliumi“, jie buvo labai verti-
nami ir senovės Egipte, o Mek-
sikoje juos valgė maždaug 3000 
tūkst. metų iki Kristaus. Vidu-
ramžiais pradėta domėtis ne 
tiek moliūgo vaisiaus minkšti-
mu, bet sėklomis, kurios, to me-
to gydytojų tvirtinimu, puikiai 
naikina žmogaus organizme pa-
razituojančias kirmėles. Vėliau 
iš moliūgų sėklų buvo pradėtas 
spausti aliejus, kurio populiaru-
mas pranoko visus lūkesčius. Ir 
šiandien pripažįstama, kad mo-
liūgų sėklų aliejus (toliau – alie-
jus) ne tik gali pagardinti bet 
kokį patiekalą (primena riešu-
tų skonį), bet yra ir veiksmin-
ga papildoma daugelio ligų pro-
filaktikos ir gydymo priemonė. 

Pastaba: aliejus netinka nei 
kepti, nei virti, tačiau galima jo 
įpilti baigus patiekalą termiškai 
apdoroti.

Laikymo sąlygos, galiojimo 
trukmė

Šilumoje šis aliejus išsilaiko 
blogai. Netgi neatkimštą bute-
lį (gamintojai aliejų išfasuoja į 
tamsaus stiklo butelius su užsu-
kamais kamščiais) visuomet de-
ra laikyti tamsioje vėsioje vieto-
je (pvz., šaldytuve). Nors galio-
jimo laikas (nurodoma ant bute-
lio) paprastai būna nuo 6 iki 12 
mėnesių, tačiau pradėtas varto-
ti aliejus netgi šaldytuve netu-
rėtų būti laikomas ilgiau kaip 
1,5 mėnesio.

Gydomosios savybės:
  saugo organizmą nuo 

priešlaikinio senėjimo procesų, 
pasižymi antiuždegiminiu, an-
tigrybeliniu, antiparazitiniu po-
veikiu, daro organizmą atspares-
nį infekcinėms ligoms, kraujo 
užkrėtimui, opaligėms,
 padeda organizmui atsi-

kratyti toksinų, 
 didina kraujyje „gerojo“ 

cholesterolio koncentraciją,
 mažina pabrinkimus, sti-

muliuoja audiniuose medžiagų 
apykaitos procesus,
 stabdo parodontito (lėtai 

progresuojančio priedančio už-
degimo), ir gingivito (dantenų 
uždegimo), vystymąsi,
 greitina nudegusios odos 

gijimo procesą, mažina skausmą 
ir uždegimą,
  gerina kepenų, tulžies 

pūslės darbą, stimuliuoja inks-
tų veiklą,
  normalizuoja prostatos 

(priešinės liaukos) funkcijas, 
stabdo prostatos išvešėjimą, gy-
do jos uždegimą,
 greitina išorinio hemoro-

jaus žaizdos gijimą (tai trunka 
vos kelias dienas) po chirurgi-
nės operacijos,
 padeda sergant akių ligo-

mis, stiprina regą (ypač tai ak-
tualu dirbantiems didelės akių 
įtampos reikalaujantį darbą),
 gerina odos būklę, tinka 

gydant daugelį odos ligų (egze-
mą, dermatitą, psoriazę [žvy-
nelinę], įvairių rūšių grybelius, 
spuogus ir kt.).

Kada aliejus nevartotinas
Alergija. Tik labai retais 

atvejais aliejus gali sudirgin-
ti skrandžio ir žarnyno traktą 
ir sukelti alerginę reakciją, ku-
ri pasireiškia dažnu viduriavi-
mu. Beje, prie aliejaus organiz-
mas greitai pripranta, virškini-
mas normalizuojasi, dažniausiai 
netgi pagerėja. Ir dar: yra žmo-
nių, kurių organizmas nėra šiam 
produktui alergiškas pilnąja to 
žodžio prasme, tačiau turi indi-

vidualų priešiškumą. Dėl to gali 
pasitaikyti (ypač virškinimo sis-
temoje) kai kurių nepageidauti-
nų reiškinių. 

Raugėjimas arba rėmuo. 
Šiais atvejais nepatartina aliejaus 
užsigerti vėsiu vandeniu. Jeigu 
aliejus sukelia raugėjimą ar rė-
menį, reiktų tuoj pat suvalgyti 
gabalėlį juodos duonos arba iš-
gerti nedidelį kiekį šviežiai iš-
spaustų apelsinų arba greipfru-
tų sulčių.

Tulžies pūslės akmenligė. 
Kadangi aliejus pasižymi stip-
riomis tulžį varančiomis sa-
vybėmis, neatmestina tikimy-
bė, kad tulžies pūslėje esantys 
akmenys gali pasislinkti ir už-
kimšti tulžies latakus. Taigi, 
sergant šia liga, aliejus visai ne-
vartojamas arba vartojamas la-
bai mažomis gydomosiomis do-
zėmis (dėl to pailgėja gydymo 
trukmė). Kaip pasielgti, spren-
džia ne pats ligonis, o gydytojas.

Cukrinis diabetas. Dėl šio 
aliejaus vartojimo būtina pasi-
tarti su gydytoju.

Vidinio vartojimo receptai 
Ligų profilaktikai kartais pa-

kanka vos kelių lašų aliejaus (juo 
pagardinamos salotos, mėsos 
padažai) per dieną. Gydant alie-

jumi ligas, laikomasi dozių, nu-
rodytų konkrečiuose receptuo-
se. Jeigu nėra reikiamų nuorodų 
„prieš ar po valgio“, dažniausiai 
aliejus vartojamas tarp valgių – 
valandą prieš valgį arba praė-
jus dviem valandoms po valgio.

Vidurių užkietėjimas, koli-
tas, proktitas, išangės įtrūkos

Geriama po 1–2 šaukštelius 
aliejaus 3–4 kartus per dieną 
valandą prieš valgį. Paprastai 
šiuo būdu gydomasi 2 savaites, 
po 1–2 mėnesių gydymo kursas 
pakartojamas.

Paaiškinimai: 
1) kolitas – ūminis arba lė-

tinis storosios žarnos uždegi-
mas; ūminiu kolitu susergama 
suvalgius užterštų mėsos, vaisių 
ar daržovių; lėtinio kolito svar-
biausia priežastis – dizenterija, 
kuria persirgus lieka įvairių su-
trikimų;

2) proktitas – tiesiosios žar-
nos uždegimas, kurį sukelia di-
zenterijos, tuberkuliozės, gono-
rėjos ir sifilio mikrobai, į tiesią-
ją žarną patenkantys iš žarnyno 
arba pro pažeistą išangę; kartais 
proktitas prasideda sergant he-
morojumi.

Hemorojus
Esant nedideliam hemoroji-

nių mazgų uždegimui prieš mie-

gą prie išangės pridedami (laiko-
ma per naktį) aliejumi sumirky-
tos vatos kompresai. Kartu alie-
jus vartojamas į vidų: po šaukš-
telį 3 kartus per dieną valandą 
prieš valgį. Gydymo kursui pri-
reiks stiklinės aliejaus.

Faringitas, laringitas, tra
cheitas, bronchitas

Vartojama į vidų po 5–10 
lašų aliejaus 3 kartus per dieną. 
Gydymo kursas – 3–4 savaitės. 
Profilaktiškai pavasarį ir rude-
nį vartojamas aliejus tokiomis 
pačiomis dozėmis 1–2 savaites.

Paaiškinimai:
a) faringitas – ryklės gleivi-

nės uždegimas;
b) laringitas – gerklų užde-

gimas;
c) tracheitas – trachėjos už-

degimas.
Cholesterolis
Kraujyje padidėjus „blogojo“ 

cholesterolio koncentracijai, ge-
riama aliejaus po šaukštelį 3 kar-
tus per dieną valandą prieš val-
gį. Vienam gydymo kursui pri-
reiks 2–2,5 stiklinių aliejaus. Pa-
geidautina per metus tokiu bū-
du gydytis 2 kartus. Tarp gy-
dymo kursų daroma 6 mėnesių 
pertrauka.

Šienligė
Geriama po šaukštelį alie-

jaus 3 kartus per dieną valandą 
prieš valgį. 

Paaiškinimas: 
šienligė – alerginė liga, iš-

tinkanti žmones, įsijautrinusius 
kai kurių augalų žiedadulkėms. 

Imuniteto stiprinimas
Geriama po šaukštelį aliejaus 

2 kartus per dieną valandą prieš 
valgį arba dažniau šiuo alieju-
mi pagardinami įvairūs maisto 
produktai. 

Žinoma, norint sustiprin-
ti imunitetą reikalinga kur kas 
daugiau priemonių negu kurio 
nors vieno maisto produkto var-
tojimas. Apie tai reiktų pasitarti 
su gydytoju.

Romualdas OGINSKAS

Išsėtine skleroze šiandien 
Lietuvoje serga apie 3 tūkst. 
žmonių. Nors centrinės nervų 
sistemos liga vis dar yra ne-
pagydoma, nuolat atranda-
ma naujų vaistų, padedan-
čių valdyti ligą. Nuo gegužės 
vidurio Lietuvos pa cien tams 
jau kompensuojamas nau-
jas veiksmingas, efektyvus ir 
saugus gydymas, kuris padės 
sustabdyti ligos progresavi-
mą ir palengvins sergančių-
jų kasdienybę.

Naujasis preparatas jau yra 
registruotas daugiau kaip 85 ša-
lyse ir juo gydomi 80 tūkst. išsė-
tine skleroze sergančių pacientų. 
Nuo šių metų gegužės 17 d. jis 
kompensuojamas ir Lietuvos pa-
cientams, kuriems diagnozuota 
recidyvuojanti išsėtinės sklero-
zės (RIS) forma.

Vaistas pasižymi ne tik geru 
saugumo ir efektyvumo santy-
kiu, bet ir yra patogesnis vartoti. 
Pacientams vaistą lašinti reikės 
tik kas šešis mėnesius, medikų 
teigimu, tai gali pagerinti gydy-
mo režimo laikymąsi.

„Gydant lėtines ligas labai 
svarbu, kad pacientai tinkamai 
vartotų paskirtus vaistus. Ma-
tydavome problemą, kad iki šiol 
skiriamus vaistus, kuriuos kar-

tais reikėdavo vartoti 2 kartus 
per dieną, arba injekcijas, kurias 
turėdavo susileisti patys, pacien-
tai ilgainiui nustodavo vartoti 
tinkamai. Naujasis vaistas turi 
labai patogų vartojimo režimą, 
kadangi bus lašinamas kas pu-
sę metų. Dėl šios priežasties bus 
didesnė tikimybė, kad pacientai 
laikysis paskirto gydymo“, – sa-
ko neurologė dr. Ieva Sereikė.

Liga susergama pakitus imu-

ninei sistemai, kai imuninės ląs-
telės atakuoja nervines ląsteles 
gaubiantį mielino dangalą gal-
vos, nugaros smegenyse ir regos 
nervuose. Dėl mielino pažeidi-
mo gali atsirasti įvairūs simpto-
mai: raumenų silpnumas, nuo-
vargis, regos sutrikimai, kurie 
galiausiai sukelia neįgalumą.

Medikės teigimu, naujojo 
vaisto kompensavimas yra labai 
didelis žingsnis į priekį, kadan-
gi juo gydant galima sustabdyti 
ligos progresavimą.

„Šis vaistas gali sustabdyti 
naujų simptomų atsiradimą, taip 
užkertant kelią ligos progresavi-
mui. Tikimasi, kad preparatas pa-
dės ir tiems pacientams, kuriems 
nebuvo veiksmingi kiti gydymo 
metodai. Vaistas yra saugus, ne-
didina piktybinių ligų ar infekcijų 
rizikos“, – sako gydytoja.

Lietuvos išsėtinės sklero-

Konsultuojame, 
komentuojame Naujo išsėtinės sklerozės gydymo 

kompensavimo laukė ir pacientai, ir medikai

Moliūgų sėklų aliejus naudingas daugelio 
ligų profilaktikai ir gydymui
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Diskutuoti apie stresą, jo įta-
ką mūsų gyvenimo kokybei 
pastaruoju metu labai po-
puliaru. Tai ypač opi proble-
ma ir tikiu, kad kuo daugiau 
apie tai kalbama, kuo dau-
giau streso įveikos būdų pa-
siūloma, tuo didesnė tikimy-
bė, kad rasime sau tinkantį 
metodą, padedantį efektyviai 
įveikti stresą. 

Atpažinkime stresą
Kai nepatiriame streso, jau-

čiame harmoniją su aplinka, 
esame patenkinti savimi ir ap-
linkiniais. Teigiamai priima-
me aplinkos iššūkius, pozity-
viai vertiname viską, kas vyks-
ta aplink mus. Kai patiriame 
stresą, jaučiame psichinę įtam-
pą, padidėja konfliktų tikimybė, 
sunkiau valdyti savo jausmus. Ši 
situacija užvaldo kūną, protą ir 

emocijas. Organizmas sutelkia 
visą energiją kovai su iš aplin-
kos kilusia grėsme. Streso po-
žymius galėtumėme skirstyti į 
fiziologinius, emocinius ir vei-
kiančius elgesį. 

Fiziologiniai požymiai – tai, 
ką jaučiame kūne: miego sutri-
kimai, greitas nuovargis, virški-
nimo pakitimai. 

Emociniai požymiai pasi-
reiškia stipriais nerimo, baimės 
ir kaltės jausmais, įtampa, ga-
li atsirasti neviltis, liūdesys ir 
apatija, nepasitenkinimas, pyk-
tis, dirglumas, depresija. 

Kad žmogus išgyvena stre-
są, galima pastebėti ir iš jo el-
gesio – gali pasireikšti agresi-
ja arba verksmingumas, kalba 
tampa greitesnė, sunkiau su-
prantama. 

Natūralu, kad visus streso-
rius iš savo gyvenimo pašalinti 
beveik neįmanoma, tačiau svar-
bu atsiminti, kad mes galime sau 

padėti ir neleisti stresui padary-
ti gilesnės, neatitaisomos žalos. 

Kaip galime sau padėti?
Nuo ko reikėtų pradėti? Pir-

miausia skirkite dėmesio savo 
jausmams. Intensyvūs neigia-
mi pojūčiai dažnai susiję su stre-
su. Naudinga būtų stebėti save, 
fiksuoti savo jausmus ir nuotai-
kas, stengtis patirti kuo daugiau 
teigiamų emocijų, pavyzdžiui, 
rinktis malonią veiklą. 

Ar esate pastebėję, kad daž-
nai stresas kyla dėl išankstinių 
įsitikinimų ir dėl to pradedame 
jausti įtampą be priežasties. To-
kiu atveju taip pat svarbu ste-
bėti savo mintis ir užkirsti kelią 
seniesiems įsitikinimams. Šiuo 
metu siūloma daug atsipalaida-
vimo technikų. Tam, kad jaus-
tumėte mažiau streso, nuovar-
gio, labai svarbu pailsėti ir atsi-
palaiduoti tiek fiziškai, tiek psi-
chologiškai. 

Kiekvienas žmogus yra in-
dividualus, taigi, svarbu išban-
dyti ir pasirinkti sau tinkamą, 
labiausiai atsipalaiduoti pade-
dantį būdą. Tai gali būti įvai-
rūs kvėpavimo pratimai, relak-
sacijos, mankštos, vizualizaci-
jos, dėmesingo įsisąmoninimo 
pratimai. Reikėtų nenuvertinti 
ir muzikos, šokio, tapybos. Šios 
veiklos stimuliuoja mūsų juti-
mus ir skatina vaizduotę, pade-
da atsipalaiduoti ir pamiršti stre-

sines situacijas. Be to, nuo seno 
žinoma, kad sportas mažina psi-
chinę įtampą, suteikia energijos, 
stiprina organizmą. 

Apibendrindama priminsiu, 
kad pagrindinis palaikymo šal-
tinis yra mus supantys žmonės, 
o žinojimas, kad visada sulauk-
sime pagalbos ir būsime išklau-
syti, gali suteikti energijos ko-
vojant su kasdienybės iššūkiais. 

Akvilė SIAuRuKAItĖ 
Medicinos psichologė

Psichologo  
patarimai Stresą galima valdyti 

visais ugdomas negalią turintis 
žmogus tampa savarankiškesnis, 
jam reikia mažiau paslaugų, jis 
gali dirbti ir būti ekonomiškai 
nepriklausomas. 

Pokyčiai – atskirų mokyklų 
iniciatyva

Klaipėdos rajono Dovilų pa-
grindinėje mokykloje moko-
si 240 vaikų, 14 iš 40 čia ug-
domų specialiųjų poreikių mo-
kinių turi autizmo spektro su-
trikimą. Mokyklos direktorius 
Arūnas Grimalis pasakoja, kad 
viskas prasidėjo nuo vieno vai-
ko, kurio dar pirmoje klasėje dėl 
elgesio problemų atsisakė kele-
tas mokyklų. Direktorius ėmė-
si šiam vaikui padėti. Jis nesle-
pia, kad lengva nebuvo – per 
pirmuosius porą metų apie mo-
kymąsi nebuvo nė kalbos – šis 
laikas praėjo koreguojant vaiko 
elgesį. Mokykla turėjo atlaiky-
ti tėvų skundus, mokytojų ne-
pasitenkinimą, šis atvejis buvo 
svarstomas savivaldybės tary-
boje. Tačiau dabar galima pasi-
džiaugti – visuomenės nurašy-
tas jaunuolis sėkmingai mokosi 
9 klasėje, o svarbiausia – vasa-
romis netgi dirba. 

Dovilų pagrindinės mokyk-

los specialioji pedagogė Svaja 
Venckienė labai didžiuojasi šiuo 
sėkmės atveju – tai, kad dide-
lių specialiųjų poreikių turintis 
jaunuolis sugeba ne tik išsėdė-
ti mokyklos suole, bet ir dirb-
ti bei užsidirbti, naudinga vi-
siems – ir vaikui, ir jo tėvams, 
ir valstybei. Buvo labai sunku, 
teko pačiai ieškoti informacijos, 
kaip tvarkytis su mokinio agre-
sijos išpuoliais, naudoti ir įvai-
rius netradicinius pagalbos bū-
dus. Vis dėlto, pedagogės įsiti-
kinimu, svarbiausia – požiūris. 
„Jei nepriimsi tokio žmogaus, 
koks jis atėjo, nieko nebus“, – 
sako S. Venckienė. 

Neturi būti specialių 
integruotų mokyklų

Pasak VDU profesoriaus, JT 
Neįgaliųjų teisių komiteto eks-
perto Jono Ruškaus, Lietuvo-
je per 25 metus pokyčiai įtrau-
kiojo švietimo srityje minima-
lūs ir jie pasiekti tik konkrečių 
mokyk lų dėka. 

Palaimintojo Teofiliaus Ma-
tulionio gimnazijos, kurioje 97 
iš 600 mokinių turi specialių-
jų poreikių, direktorė Violeta 
Ališauskienė taip pat įsitikinu-
si, kad proveržis padaromas tik 
nuostabių darbuotojų, kuriems 

rūpi vaikas, dėka. Jos teigimu, 
valstybės parama yra itin men-
ka. Didžiausia problema ta, kad 
nepakanka lėšų pagalbos moki-
niui specialistams – per 2 ke-
tvirčius mokykla išnaudojo vi-
siems mokslo metams skirtus 
pinigus. 

Lietuvos savivaldybių aso-
ciacijos patarėjas švietimo ir 
kultūros klausimais Jonas Mic-
kus pabrėžė, kad problema iš-
ties didelė – šiemet esamiems 
švietimo pagalbos specialistams 
trūksta 20 milijonų eurų, o su-
skaičiavus poreikį šis skaičius 
išaugtų iki 30 milijonų. 

V. Ališauskienė sako, kad jai 
labai dažnai skambina tėvai, be-
siskundžiantys, jog viena ar ki-
ta mokykla atsisako priimti jų 
vaikus dėl to, kad jiems nusta-
tyti specialieji poreikiai. Nereti 
atvejai, kai tokių vaikų papra-
šoma išeiti iš mokyklos moty-
vuojant tuo, kad įstaiga neturi 
specialistų. Palaimintojo Teofi-
liaus Matulionio gimnazija ne-
gali priimti visų negalią turin-
čių vaikų. Direktorė įsitikinusi, 
kad kiekvienos mokyklos vado-
vas turi surasti būdą, kaip padė-

ti specialiųjų poreikių vaikams. 
Jai pritarė ir Dovilų pagrin-

dinės mokyklos direktorius – 
visiems vaikams draugiškos mo-
kyklos neturėtų tapti naujomis 
specialiosiomis mokyklomis. 
Atviros turėtų būti visos ugdy-
mo įstaigos.

J. Ruškus atkreipė dėme-
sį, kad Lietuvoje įtraukties 
neužtik rina netgi įstatymai – 
Švietimo įstatymo 2.10 punk-
tas numato, kad mokykla, dėl 
objektyvių priežasčių negalinti 
užtikrinti mokiniui specialio-
sios pedagoginės, specialiosios 
ar socialinės pedagoginės pagal-
bos, gali pasiūlyti jam mokytis 
kitoje mokykloje. Šis punktas, 
J. Ruškaus įsitikinimu, yra dis-
kriminacinis. Švietimo, mokslo 
ir sporto ministerijos vyriausio-
ji specialistė Daiva Vaišnorienė 
patikino, kad šį punktą netrukus 
ruošiamasi pakeisti. 

Trūksta sisteminio  
požiūrio

Mokyklos pasigenda siste-
mino valstybės požiūrio į ne-
galią turinčių mokinių ugdy-
mą. „Mūsų vaikai ateities ne-
turi. Gera jiems pas mus, Dovi-
luose, o kas paskui? Žiūrime iš-
plėstomis akimis į Suomiją, Šve-
diją, stengiamės, kad ir pas mus 
taip būtų, bet pamirštame vie-
ną dalyką – ten orientuojamasi į 
žmogaus savarankiškumą, o pas 
mus tai nėra vertinama. Lietu-
voje vertinami tik akademiniai 

rezultatai“, – dalijasi patirtimi 
S. Venckienė. Jos teigimu, ne-
išugdžius vaikams savarankiš-
kumo, jų laukia socialinių pas-
laugų centrai, kur jie karpys gė-
lytes ir siuvinės. J. Mickus taip 
pat atkreipė dėmesį, kad būti-
na kurti bendrą sistemą, galvo-
ti, kur vaikas eis baigęs ugdymo 
įstaigą, ar jį priims darbo rinka, 
ar socialinė sistema pasirengusi 
jam padėti? 

Lietuvos negalios organiza-
cijų forumo prezidentė Dovilė 
Juodkaitė apibendrino, kad Lie-
tuvos situacija įtraukiojo švieti-
mo srityje yra dar nepatenkina-
ma: apie trečdalį negalią turin-
čių mokinių yra ugdomi atski-
rai, tik 1 proc. aukštųjų mokyklų 
studentų turi negalią. „Europos 
Sąjungoje pagal šiuos kriterijus 
esame treti nuo galo“, – sako 
D. Juodkaitė. 

Integruotą bendrojo lavini-
mo mokyklą ir studijas univer-
sitete baigęs Matas Geležauskas 
taip pat įsitikinęs, kad pradėti 
reikia nuo požiūrio – pedagogai 
negalią turintiems mokiniams 
dažnai siūlo nelaikyti egzami-
nų, o tai užkerta kelią studijoms 
universitete. 

„2 proc. negalią turinčių vai-
kų mokyklose – tiek nedaug ir 
Lietuva nesugeba sudaryti sąly-
gų jiems mokytis“, – J. Ruškus 
įsitikinęs, kad įtraukiojo švieti-
mo srityje būtini pokyčiai. 

Aurelija BABINSKIENĖ 
Autorės nuotr.

Investicijos į negalią turinčių žmonių 
ugdymą valstybei naudingos

(atkelta iš 1 psl.)

JAV švietimo ekspertė Dr. Lauren 
Freedman.

Dovilų pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė Svaja Venckienė, direkto-
rius Arūnas Grimalis, Matas Geležauskas Savivaldybių asociacijos patarėjas 
Jonas Mickus sutaria – vaikai turi mokytis kartu.

Diskusijos „Kaip sukurti mokyklą visiems?“ dalyviai mano, kad pokyčiai 
įtraukiojo švietimo srityje vyksta per lėtai.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 – La-
bas rytas, Lietuva. 6.30, 8.00 – ži-
nios, orai. 7.00, 7.30, 8.30 – žinios, 
orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, birželio 10 d. 
09:00 Žinios. Orai. 09:10 Labas 

rytas, Lietuva. 09:20 Senis. N-7. 264 s. 
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6. 
N-7. 6/22 s. 11:10 Komisaras Reksas 13. 
N-7. 13/6 s. 12:00 Beatos virtuvė. (kart.). 
13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Loteri-
jos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lie-
tuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 
Laba diena, Lietuva. 16:40 Premjera. 
Ponių rojus. N-7. 85 s. 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite 
daktaro. 19:30 Vartotojų kontrolė. 20:25 
Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Pa-
norama. 21:00 Dienos tema. 21:20 Spor-
tas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 LRT 
forumas. 22:30 Dviračio žinios. 23:00 
Kostiumuotieji 1. N-7. Įvadas. 00:20 Sa-
vaitė su „Dviračio žiniomis“ (kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Savaitė. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 
03:30 Dviračio žinios (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Vartotojų kontrolė. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 Po-
nių rojus. N-7. 85 s. (kart.).

Antradienis, birželio 11 d. 
09:00 Senis. N-7. 265 s.10:00 Res-

publikos Prezidentės Dalios Grybaus-
kaitės metinis pranešimas. (su verti-
mu į gestų k.).11:10 Komisaras Reksas 
13. N-7. 13/7 s.12:00 Stilius. (kart.).13:00 
Klauskite daktaro.13:58 Loterijos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“.14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.14:15 Laba diena, Lietuva.15:00 
Žinios. Orai.15:10 Laba diena, Lietu-
va.16:00 Žinios. Sportas. Orai.16:15 La-
ba diena, Lietuva.16:40 Premjera. Po-
nių rojus. N-7. 86 s.17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai (su vertimu į gestų k.).18:00 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“18:30 
Klauskite daktaro.19:30 (Ne)emigran-
tai.20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jė-
ga“.20:30 Panorama.21:00 Dienos te-
ma.21:20 Sportas. Orai.21:29 Loterija 
„Jėga“.21:30 Ekspedicija „Nuo Balti-
jos iki Bengalijos“. 8 d.22:30 Dviračio 
žinios.23:00 Kostiumuotieji 1. N-7. 1 
s.23:45 Klausimėlis.lt.24:00 LRT radijo 
žinios.00:05 Tvin Pyksas 3. N-14. 3/14 
s.01:00 LRT radijo žinios.01:10 Istorijos 
detektyvai. (subtitruota, kart.).02:00 
LRT radijo žinios.02:05 Klauskite dakta-
ro. (kart.).03:00 LRT radijo žinios.03:05 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.).03:30 
Dviračio žinios (kart.).04:00 LRT ra-
dijo žinios.04:05 (Ne)emigrantai. 
(kart.).05:00 LRT radijo žinios.05:10 Po-
nių rojus. N-7. 86 s. (kart.).

trečiadienis, birželio 12 d. 
09:00 Žinios. Orai. 09:10 Labas 

rytas, Lietuva. 09:20 Senis. N-7. 266 s. 
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6. 
N-7. 6/23 s. 11:10 Komisaras Reksas 13. 
N-7. 13/8 s. 12:00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (kart.). 13:00 Klauskite dakta-
ro. 13:58 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 
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. 87 s. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Gy-
venimas. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“. 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 Kostiumuotieji 1. 
N-7. 2 s. 23:45 Klausimėlis.lt. 24:00 LRT 
radijo žinios. 00:05 Tvin Pyksas 3. N-14. 
3/15 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 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki Ben-
galijos“. 8 d. (kart.). 05:00 LRT radijo ži-
nios. 05:10 Ponių rojus. N-7. 87 s. (kart.).

ketvirtadienis, birželio 13 d.
09:00 Žinios. Orai. 09:10 Labas 

rytas, Lietuva. 09:20 Senis. N-7. 267 
s. 10:25 Štutgarto kriminalinė polici-
ja 6. N-7. 6/24 s. 11:10 Komisaras Rek-
sas 13. N-7. 13/9 s. 12:00 Gyvenimas. 
(kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 13:58 
Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 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. 88 s. 17:30 
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 

18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Specialus 
tyrimas. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos 
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Lote-
rija „Jėga“. 21:30 Gimę tą pačią dieną. 
(subtitruota). 22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Kostiumuotieji 1. N-7. 3 s. 23:45 
Klausimėlis.lt. 24:00 LRT radijo žinios. 
00:05 Tvin Pyksas 3. N-14. 3/16 s. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Vakaras su Edi-
ta. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ (kart.). 03:30 Dviračio žinios (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Specia-
lus tyrimas. (kart.). 05:00 LRT radijo ži-
nios. 05:10 Ponių rojus. N-7. 88 s. (kart.).

Penktadienis, birželio 14 d. 
09:00 Žinios. Orai. 09:10 Labas 

rytas, Lietuva. 09:20 Misija Sibiras’17: 
iš mokyklos suolo į ekspedicijos trau-
kinį. 10:00 Minėjimas, skirtas Gedulo 
ir vilties bei Okupacijos ir genocido 
dienoms atminti. (su vertimu į gestų 
k.). 12:00 Gedulo ir vilties diena. Vals-
tybės vėliavos pakėlimo ceremonija 
Nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje. 
(su vertimu į gestų k.). 12:30 Okupaci-
jos, genocido ir sovietmečio represijų 
aukų pagerbimo ceremonija Aukų ga-
tvėje Vilniuje. (su vertimu į gestų k.). 
13:15 „Mes nugalėjom“. 13:40 Dainuoju 
Lietuvą. 13:58 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietu-
va. 16:40 Premjera. Ponių rojus. N-7. 89 
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-
mu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 18:30 Premjera. Neužmiršti. 
Dokumentinis filmas. 8 d. 19:30 Misija 
Sibiras’18. Surasti savus. 20:25 Loteri-
jos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panora-
ma. 20:52 Sportas. Orai. 20:59 Loterija 
„Jėga“. 21:00 Labdaros renginys „Misija 
Sibiras 2019“. 23:00 Fantastiškas penk-
tadienis. Žmogus su geležine kauke. 
N-7. 01:15 Gyvenimas. (kart.). 02:05 Gi-
mę tą pačią dieną. (subtitruota, kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 Šven-
tadienio mintys. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 
Ponių rojus. N-7. 89 s. (kart.).

Šeštadienis, birželio 15 d. 
06:05 Ekspedicija „Nuo Baltijos 

iki Bengalijos“. 8 d. (kart.). 07:00 Prem-
jera. Slimų šeimynėlė. 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 do-
kumentika. Laukinės gamtos sekliai. 2 
d. Sumanumas. (subtitruota). 12:55 Pa-
saulio dokumentika. Europos tyrai. 5 d. 
Dykynės. (subtitruota). 13:50 Džesika 
Flečer 7. N-7. 7/18, 7/19 s. 15:25 Klausi-
mėlis.lt. 15:43 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų kalbą). 16:00 Sveikinimų kon-
certas. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 18:00 Euromaxx. 
18:30 Vakaras su Edita. 19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 
21:00 Šventinis koncertas „Su gimta-
dieniu, Birute“. 23:10 Su meile, Rouzi. 
N-14. (subtitruota). 00:50 Žmogus su 
geležine kauke. N-7. (kart.). 03:05 Pa-
saulio dokumentika. Laukinės gamtos 
sekliai. 2 d. Sumanumas. (subtitruota, 
kart.). 04:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
Saugaus eismo laida. (kart.). 04:25 Dže-
sika Flečer 7. N-7. 7/18, 7/19 s. (kart.).

Sekmadienis, birželio 16 d. 
06:05 Beatos virtuvė. 07:00 Šven-

tadienio mintys. 07:30 Klausimėlis.lt. 
08:00 Gyventi kaime gera. Veikime kar-
tu. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Brolių Grimų pasakos. 20 
s. Jorindė ir Joringelis. 10:00 Gustavo 
enciklopedija. (subtitruota). 10:30 Lie-
tuvos tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mū-
sų gyvūnai. 12:00 Pasaulio dokumen-
tika. Gamtos genijai. 2 d. Ekstremalios 
sąlygos. (subtitruota). 12:55 Pasaulio 
dokumentika. Rudoji hiena. (subtitruo-
ta). 13:50 Mis Marpl 2. N-7. 2/4 s. Vienu 
pirštu. 15:25 Klausimėlis.lt. 15:43 Lote-
rijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 15:45 Žinios. 
Orai (su vertimu į gestų kalbą). 16:00 Is-
torijos detektyvai. (subtitruota). 16:45 
Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 17:30 Ži-
nios. 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 Premjera. Laisvės kaina. Sąjūdis. 
2 s. 22:00 (Ne)Tikros prancūziškos ves-
tuvės. N-7. 23:35 Žmogžudystės radiju-
je. N-14. 01:20 Pasaulio dokumentika. 
Gamtos genijai. 2 d. Ekstremalios są-
lygos. (subtitruota, kart.). 02:15 Pasau-
lio dokumentika. Rudoji hiena. (sub-
titruota, kart.). 03:10 Pasaulio doku-
mentika. Europos tyrai. 5 d. Dykynės. 
(subtitruota, kart.). 04:05 Klausimėlis.
lt (kart.). 04:20 Mis Marpl 2. N-7. 2/4 s. 
Vienu pirštu. (kart.).

tV3
Pirmadienis, birželio 10 d. 
01:05. Bėgantis labirintu (kart.). 

03:00. 12 galimybių (kart.). 05:00. Juo-
kingiausi Amerikos namų vaizdeliai 
26, 36. 05:25. Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai 26, 37. 06:10. Televitri-
na 3. 06:25. Keršytojų komanda (kart.) 
1, 32. 06:55. Simpsonai (kart.) 18, 18. 
07:25. Simpsonai (kart.) 18, 19. 07:55. 
Svajonių sodai (kart.) 40. 08:55. Meilės 
sūkuryje 3092. 10:00. Meilės sparnai 1, 
11. 11:00. Meilės sparnai 1, 12. 12:00. 
Tarp mūsų, mergaičių 1, 116. 13:00. 
Pažadėtoji 6, 433. 13:30. Pažadėtoji 
6, 434. 14:00. Pažadėtoji 6, 435. 14:30. 
Pažadėtoji 6, 436. 15:00. Simpsonai 18, 
20. 15:30. Simpsonai 18, 21. 16:00. TV3 
žinios Rinkimai  114. 16:25. TV3 orai 
114. 16:30. TV Pagalba 11, 16. 18:30. 
TV3 žinios Rinkimai  161. 19:22. TV3 
sportas 1. 19:27. TV3 orai 161. 19:30. 
Atsargiai! Merginos 1, 9. 20:00. Atsar-
giai! Merginos 1, 10. 20:30. Prakeikti 7, 
66. 21:00. TV3 vakaro žinios 91. 21:52. 
TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai 91. 22:00. 
Siuntinys. 23:55. Kalėjimo bėgliai 1, 1.

Antradienis, birželio 11 d. 
00:55. X failai 10, 1. 01:45. Ameri-

kiečiai 5, 8. 02:40. Tėvynė 5, 6. 03:35. 
Kalėjimo bėgliai (kart.) 1, 1. 04:25. Pa-
skutinis iš Magikianų 5, 7. 04:50. Pasku-
tinis iš Magikianų 5, 8. 05:20. Virtuvė 6, 
11. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Aladinas 
(kart.) 1, 170. 06:55. Simpsonai (kart.) 
18, 20. 07:25. Simpsonai (kart.) 18, 21. 
07:55. Atsargiai! Merginos (kart.) 1, 9. 
08:25. Atsargiai! Merginos (kart.) 1, 
10. 08:55. Meilės sūkuryje 3093. 10:00. 
Meilės sparnai 1, 13. 11:00. Meilės spar-
nai 1, 14. 12:00. Tarp mūsų, mergaičių 
1, 117. 13:00. Pažadėtoji 6, 437. 13:30. 
Pažadėtoji 6, 438. 14:00. Pažadėtoji 
6, 439. 14:30. Pažadėtoji 6, 440. 15:00. 
Simpsonai 18, 22. 15:30. Simpsonai 19, 
1901. 16:00. TV3 žinios Rinkimai  115. 
16:25. TV3 orai 115. 16:30. TV Pagalba 
11, 17. 18:30. TV3 žinios Rinkimai  162. 
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 
162. 19:30. Atsargiai! Merginos 1, 11. 
20:00. Atsargiai! Merginos 1, 12. 20:30. 
Prakeikti 7, 67. 21:00. TV3 vakaro žinios 
92. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai 
92. 22:00. Pagrobimas. 23:55. Kalėjimo 
bėgliai 1, 2.

trečiadienis, birželio 12 d. 
00:55. X failai 10, 2. 01:45. Ame-

rikiečiai 5, 9. 02:40. Tėvynė 5, 7. 03:35. 
Kalėjimo bėgliai (kart.) 1, 2. 04:30. 
Tarp mūsų, mergaičių (kart.) 1, 116. 
05:20. Virtuvė 6, 12. 06:10. Televitrina 
3. 06:25. Aladinas (kart.) 1, 171. 06:55. 
Simpsonai (kart.) 18, 22. 07:25. Simp-
sonai (kart.) 19, 1901. 07:55. Atsargiai! 
Merginos (kart.) 1, 11. 08:25. Atsargiai! 
Merginos (kart.) 1, 12. 08:55. Meilės sū-
kuryje 3094. 10:00. Meilės sparnai 1, 15. 
11:00. Meilės sparnai 1, 16. 12:00. Tarp 
mūsų, mergaičių 1, 118. 13:00. Paža-
dėtoji 6, 441. 13:30. Pažadėtoji 6, 442. 
14:00. Pažadėtoji 6, 443. 14:30. Pažadė-
toji 6, 444. 15:00. Simpsonai 19, 1902. 
15:30. Simpsonai 19, 1903. 16:00. TV3 
žinios Rinkimai  116. 16:25. TV3 orai 116. 
16:30. TV Pagalba 11, 19. 18:30. TV3 ži-
nios Rinkimai  163. 19:22. TV3 sportas 
1. 19:27. TV3 orai 163. 19:30. Atsargiai! 
Merginos 1, 13. 20:00. Atsargiai! Mergi-
nos 1, 14. 20:30. Prakeikti 7, 68. 21:00. 
TV3 vakaro žinios 93. 21:52. TV3 spor-
tas 1. 21:57. TV3 orai 93. 22:00. Pagrobti 
vaikai. 22:25. Vikinglotto 24. 23:55. Ka-
lėjimo bėgliai 1, 3.

ketvirtadienis, birželio 13 d. 
00:55. X failai 10, 3. 01:50. Ameri-

kiečiai 5, 10. 02:40. Tėvynė 5, 8. 03:40. 
Kalėjimo bėgliai (kart.) 1, 3. 04:30. Tarp 
mūsų, mergaičių (kart.) 1, 117. 05:20. 
Virtuvė 6, 13. 06:10. Televitrina 3. 06:25. 
Kempiniukas Plačiakelnis (kart.) 1, 152. 
06:55. Simpsonai (kart.) 19, 1902. 07:25. 
Simpsonai (kart.) 19, 1903. 07:55. Atsar-
giai! Merginos (kart.) 1, 13. 08:25. Atsar-
giai! Merginos (kart.) 1, 14. 08:55. Mei-
lės sūkuryje 3095. 10:00. Meilės sparnai 
1, 17. 11:00. Meilės sparnai 1, 18. 12:00. 
Tarp mūsų, mergaičių 1, 119. 13:00. 
Pažadėtoji 6, 445. 13:30. Pažadėtoji 
6, 446. 14:00. Pažadėtoji 6, 447. 14:30. 
Pažadėtoji 6, 448. 15:00. Simpsonai 19, 
1904. 15:30. Simpsonai 19, 1905. 16:00. 
TV3 žinios Rinkimai  117. 16:25. TV3 orai 
117. 16:30. TV Pagalba 11, 23. 18:30. TV3 
žinios Rinkimai  164. 19:22. TV3 spor-
tas 1. 19:27. TV3 orai 164. 19:30. Atsar-
giai! Merginos 1, 15. 20:00. Atsargiai! 
Merginos 1, 16. 20:30. Prakeikti 7, 69. 
21:00. TV3 vakaro žinios 94. 21:52. TV3 
sportas 1. 21:57. TV3 orai 94. 22:00. 12 
galimybių 2. Perkrauta. 23:55. Kalėji-
mo bėgliai 1, 4.

Penktadienis, birželio 14 d. 
00:55. X failai 10, 4. 01:45. Ameri-

kiečiai 5, 11. 02:35. Tėvynė 5, 9. 03:35. 
Kalėjimo bėgliai (kart.) 1, 4. 04:25. Tarp 
mūsų, mergaičių (kart.) 1, 118. 05:20. 
Virtuvė 6, 14. 06:10. Televitrina 3. 06:25. 
Kempiniukas Plačiakelnis (kart.) 1, 153. 

Lnk
Pirmadienis, birželio 10 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(862). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo švie-
sa“ (863). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (864). N-7. 07:35 „Tomo ir Dže-
rio šou“ (20). 08:00 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (48). N-7. 09:00 „Volke-
ris, Teksaso reindžeris“ (49). N-7. 10:00 
„Mirtis rojuje“ (3). N-7. 11:15 „Namai, 
kur širdis“ (92). 12:00 „Neklausk mei-
lės vardo“ (11). 12:30 „Neklausk mei-
lės vardo“ (12). 13:00 „Mano likimas“ 
(78). N-7. 14:00 „Našlaitės“ (6). 15:00 
„Svajoklė“ (6). 16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:30 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 Sala. 
N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 
Orai. 22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 VAKARO SEANSAS Tamsioji ban-
ga. N14. 00:50 „Išbandymų diena“ (12). 
N14. 01:45 Zoologijos sodo prižiūrėto-
jo žmona (kart.). N14.

Antradienis, birželio 11 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(865). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo švie-
sa“ (866). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (867). N-7. 07:35 „Tomo ir Dže-
rio šou“ (21). 08:00 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (50). N-7. 09:00 „Volke-
ris, Teksaso reindžeris“ (51). N-7. 10:00 
„Mirtis rojuje“ (4). N-7. 11:15 „Namai, 
kur širdis“ (93). 12:00 „Neklausk mei-
lės vardo“ (13). 12:30 „Neklausk mei-
lės vardo“ (14). 13:00 „Mano likimas“ 
(79). N-7. 14:00 „Našlaitės“ (7). 15:00 
„Svajoklė“ (7). 16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:30 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 Sala. 
N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS. PREM-
JERA Cimbelinas. N14. 00:25 „Išban-
dymų diena“ (13). N14. 01:25 Tamsioji 
banga (kart.). N14.

trečiadienis, birželio 12 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(868). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (869). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (870). N-7. 07:35 „Tomo ir 
Džerio šou“ (22). 08:00 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (52). N-7. 09:00 „Volke-
ris, Teksaso reindžeris“ (53). N-7. 10:00 

„Mirtis rojuje“ (5). N-7. 11:15 „Namai, 
kur širdis“ (94). 12:00 „Neklausk mei-
lės vardo“ (15). 12:30 „Neklausk meilės 
vardo“ (16). 13:00 „Mano likimas“ (80). 
N-7. 14:00 „Našlaitės“ (8). 15:00 „Svajo-
klė“ (8). 16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 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 Sala. N-7. 
21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 
22:30 VAKARO SEANSAS Užpuolikai. 
N14. 00:40 „Gyvi numirėliai“ (1). N14. 
01:45 Cimbelinas (kart.). N14.

ketvirtadienis, birželio 13 d. 
06:05 „Mano gyvenimo švie-

sa“ (871). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (872). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (873). N-7. 07:35 „Tomo ir 
Džerio šou“ (23). 08:00 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (54). N-7. 09:00 „Volke-
ris, Teksaso reindžeris“ (55). N-7. 10:00 
„Mirtis rojuje“ (6). N-7. 11:15 „Namai, 
kur širdis“ (95). 12:00 „Neklausk mei-
lės vardo“ (17). 12:30 „Neklausk meilės 
vardo“ (18). 13:00 „Mano likimas“ (81). 
N-7. 14:00 „Našlaitės“ (9). 15:00 „Svajo-
klė“ (9). 16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 
19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. 
N-7. 20:00 Valanda su Rūta. 21:30 Ži-
nios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS. PREMJERA Krau-
jo kerštas. N14. 00:40 „Gyvi numirė-
liai“ (2). N14. 01:40 Užpuolikai (kart.). 
N14. 03:20 Alchemija. Švietimo am-
žius. 03:50 RETROSPEKTYVA. Kultū-
rinė dokumentika. Ciklas „Meninin-
kų portretai“.

Penktadienis, birželio 14 d. 
06:05 „Mano gyvenimo švie-

sa“ (874). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (875). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (876). N-7. 07:35 „Tomo ir 
Džerio šou“ (24). 08:00 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (56). N-7. 09:00 „Volke-
ris, Teksaso reindžeris“ (57). N-7. 10:00 
„Mirtis rojuje“ (7). N-7. 11:15 „Namai, 
kur širdis“ (96). 12:00 „Neklausk mei-
lės vardo“ (19). 12:30 „Neklausk mei-
lės vardo“ (20). 13:00 „Mano likimas“ 
(82). N-7. 14:00 „Našlaitės“ (10). 15:00 
„Svajoklė“ (10). 16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:30 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 
Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 
KK2 penktadienis. 21:00 SAVAITĖS 
HITAS Keršto valanda. N14. 22:40 Gi-
lus sukrėtimas. N-7. 01:05 Anakonda 
2. Kruvinosios orchidėjos beieškant. 
N14. 02:50 Kraujo kerštas (kart.). N14.

Šeštadienis, birželio 15 d. 
06:05 „Tomo ir Džerio šou“ (23) 

(kart.). 06:30 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“ (11). 07:00 „“Nickelodeon“ va-
landa. Sveiki atvykę į „Veiną““ (14). 
07:35 „Kung Fu Panda“ (18). 08:00 KI-
NO PUSRYČIAI Pramuštgalviai Par-
yžiuje. 09:25 Viščiukų maištas. 11:10 
Šaunioji beždžionė. 13:05 Griausmin-
gieji Čarlio angelai. N-7. 15:10 Žydroji 
pakrantė. Pabudimas. N-7. 17:00 Gyvū-
nų pasaulis. N-7. 17:30 Bus visko. 18:30 
Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 
SUPERKINAS Smokingas. N-7. 21:25 
Kvailių auksas. N-7. 23:50 Žinių vedė-
jas 2. Legenda tęsiasi. N14. 02:00 Gilus 
sukrėtimas (kart.). N-7.

Sekmadienis, birželio 16 d. 
06:10 „Tomo ir Džerio šou“ (24) 

(kart.). 06:35 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“ (12). 07:00 „“Nickelodeon“ va-
landa. Sveiki atvykę į „Veiną““ (15). 
07:25 „Kung Fu Panda“ (19). 07:55 
„Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“ 
(26). 08:25 „Tomo ir Džerio pasakos“ 
(6). 08:55 „Ogis ir tarakonai“ (49). 09:05 
„Ogis ir tarakonai“ (50). 09:15 „Ogis ir 
tarakonai“ (51). 09:30 „Ponas Bynas“ 
(7). 09:55 KINO PUSRYČIAI Tomas ir 
Džeris. Greiti ir plaukuoti. 11:25 Kau-
kės sūnus. 13:15 Rašalo širdis. 15:20 
Adamsų šeimynėlė. N-7. 17:20 Telelo-
to. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 
Orai. 19:30 Eilinis Džo. Kobros prisikė-
limas. N-7. 21:50 Tik nekvieskite farų! 
N14. 00:00 Sukeisti žudikai. N14. 01:50 
Kvailių auksas (kart.). N-7.

btV
Pirmadienis, birželio 10 d. 
06:30 „Pragaro virtuvė“ (4) (kart.). 

N-7. 07:25 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(9) (kart.). N-7. 08:25 „Nemiga“ (3) 
(kart.). N-7. 09:25 „Kobra 11“ (1) (kart.). 
N-7. 11:25 „Ekstrasensų mūšis“ (10) 
(kart.). N-7. 13:50 „Pragaro virtuvė“ (5). 
N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(10). N-7. 15:55 „Nemiga“ (4). N-7. 17:00 
Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (6). N-7. 
18:30 „Mentalistas“ (65). N-7. 19:30 
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyri-
mų skyrius“ (18). N-7. 20:30 „Varom!“ 
(1). N-7. 21:00 Trigubas X. N-7. 23:30 
Kartą Meksikoje (kart.). N14. 01:25 „Iliu-
zija“ (13) (kart.). N-7. 02:15 „Mirties įša-
las“ (5) (kart.). N14. 03:05 „Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
(18) (kart.). N-7.

06:55. Simpsonai (kart.) 19, 1904. 07:25. 
Simpsonai (kart.) 19, 1905. 07:55. Atsar-
giai! Merginos (kart.) 1, 15. 08:25. Atsar-
giai! Merginos (kart.) 1, 16. 08:55. Aš 
matau tave 1, 2. 10:00. Meilės sparnai 
1, 19. 11:00. Meilės sparnai 1, 20. 12:00. 
Tarp mūsų, mergaičių 1, 120. 13:00. Pa-
žadėtoji 6, 449. 13:30. Pažadėtoji 6, 450. 
14:00. Pažadėtoji 6, 451. 14:30. Pažadė-
toji 6, 452. 15:00. Simpsonai 19, 1906. 
15:30. Simpsonai 19, 1907. 16:00. TV3 ži-
nios Rinkimai  118. 16:25. TV3 orai 118. 
16:30. TV Pagalba 11, 24. 18:30. TV3 ži-
nios Rinkimai  165. 19:22. TV3 sportas 
1. 19:27. TV3 orai 165. 19:30. Džiunglių 
knyga. 21:10. Sugyventi su Džounsais. 
23:15. Motinos nuojauta.

Šeštadienis, birželio 15 d. 
01:05. Brangus krovinys (kart.). 

02:45. Siuntinys (kart.). 04:20. Moder-
ni šeima 7, 4. 04:50. Moderni šeima 7, 
5. 05:10. Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai 26, 38. 05:40. Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai 26, 39. 06:15. 
Televitrina 3. 06:30. Ilgo plauko istorija 
(kart.) 1, 14. 07:00. Keršytojų komanda 
1, 34. 07:30. Aladinas 1, 172. 08:00. Ilgo 
plauko istorija 1, 15. 08:30. Kempiniu-
kas Plačiakelnis 1, 154. 09:00. Virtuvės 
istorijos 9, 24. 09:30. Skaniai ir papras-
tai 2, 7. 10:00. Svajonių ūkis 5, 41. 10:30. 
Bibliotekininkai 4, 1. 11:30. Dinozauras. 
13:05. Pašėlęs Raselas. 14:55. Valgyk, 
žaisk, mylėk. 16:45. Ekstrasensų mū-
šis 19, 10. 18:30. TV3 žinios Rinkimai  
166. 19:17. TV3 sportas 1. 19:22. TV3 
orai 166. 19:25. Eurojackpot 24. 19:30. 
Princesės dienoraštis. 21:50. Bėgan-
tis labirintu 2.

Sekmadienis, birželio 16 d. 
00:25. Legenda. Drakono impe-

ratoriaus kapas. 02:05. 12 galimybių 2. 
Perkrauta (kart.). 03:40. Pagrobti vai-
kai (kart.). 05:15. Juokingiausi Ameri-
kos namų vaizdeliai 26, 40. 05:40. Juo-
kingiausi Amerikos namų vaizdeliai 
26, 41. 06:15. Televitrina 3. 06:30. Ilgo 
plauko istorija (kart.) 1, 15. 07:00. Ker-
šytojų komanda 1, 35. 07:30. Aladinas 
1, 173. 08:00. Ilgo plauko istorija 1, 16. 
08:30. Kempiniukas Plačiakelnis 1, 155. 
09:00. Ūkio šefas 1, 3. 09:30. Penkių 
žvaigždučių būstas 6, 24. 10:00. Pasau-
lis pagal moteris 7, 24. 10:30. Svajonių 
sodai 14, 41. 11:30. Beždžionėlė šnipė. 
13:05. Daktaras Dolitlis 2. 14:50. Mar-
ko ir Raselo pašėlęs pasivažinėjimas. 
16:40. Gatvės šokiai 2. 18:30.  TV3 ži-
nios Rinkimai  167. 19:22. TV3 sportas 
1. 19:27. TV3 orai 167. 19:30. Erelis Edis. 
21:45. Greičio įkaitai. 23:30. Persekio-
toja už objektyvo.

Lrt
Antradienis, birželio 11 d. 
06:30 „Mentalistas“ (65) (kart.). 

N-7. 07:25 „Pragaro virtuvė“ (5) (kart.). 
N-7. 08:25 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(10) (kart.). N-7. 09:25 „Nemiga“ (4) 
(kart.). N-7. 10:25 „Kobra 11“ (6) (kart.). 
N-7. 11:25 „Ekstrasensų mūšis“ (11) 
(kart.). N-7. 13:50 „Pragaro virtuvė“ (6). 
N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(11). N-7. 15:55 „Nemiga“ (5). N-7. 17:00 
Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (7). N-7. 
18:30 „Mentalistas“ (66). N-7. 19:30 
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyri-
mų skyrius“ (19). N-7. 20:30 „Varom!“ 
(2). N-7. 21:00 Prezidento patikėtinis. 
N-7. 22:55 Trigubas X (kart.). N-7. 01:30 
„F. T. Budrioji akis“ (21). N-7. 02:15 „Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų sky-
rius“ (19) (kart.). N-7.

trečiadienis, birželio 12 d. 
06:25 „Mentalistas“ (66) (kart.). 

N-7. 07:20 „Pragaro virtuvė“ (6) (kart.). 
N-7. 08:20 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(11) (kart.). N-7. 09:20 „Nemiga“ (5) 
(kart.). N-7. 10:20 „Kobra 11“ (7) (kart.). 
N-7. 11:20 „Ekstrasensų mūšis“ (10). 
N-7. 13:50 „Pragaro virtuvė“ (7). N-7. 
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (12). 
N-7. 15:55 „Nemiga“ (6). N-7. 17:00 Info 
diena. 17:30 „Kobra 11“ (8). N-7. 18:30 
„Mentalistas“ (67). N-7. 19:30 „Įstaty-
mas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų sky-
rius“ (20). N-7. 20:30 „Varom!“ (3). N-7. 
21:00 Kylanti audra. N14. 23:00 Prezi-
dento patikėtinis (kart.). N-7. 00:55 „F. 
T. Budrioji akis“ (22). N-7. 01:45 „Įstaty-
mas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų sky-
rius“ (20) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, birželio 13 d. 
06:25 „Mentalistas“ (67) (kart.). 

N-7. 07:20 „Pragaro virtuvė“ (7) (kart.). 
N-7. 08:20 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(12) (kart.). N-7. 09:20 „Nemiga“ (6) 
(kart.). N-7. 10:20 „Kobra 11“ (8) (kart.). 
N-7. 11:20 „Ekstrasensų mūšis“ (11). 
N-7. 13:50 „Pragaro virtuvė“ (8). N-7. 
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (13). 
N-7. 15:55 „Nemiga“ (7). N-7. 17:00 Info 
diena. 17:30 „Kobra 11“ (9). N-7. 18:30 
„Mentalistas“ (68). N-7. 19:30 „Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
(21). N-7. 20:30 „Varom!“ (4). N-7. 21:00 
Kova iki mirties. N14. 23:00 Kylanti au-
dra (kart.). N14. 01:00 „F. T. Budrioji akis“ 
(23). N-7. 01:50 „Įstatymas ir tvarka. Spe-
cialiųjų tyrimų skyrius“ (21) (kart.). N-7.

Penktadienis, birželio 14 d. 
06:25 „Mentalistas“ (68) (kart.). 

N-7. 07:20 „Pragaro virtuvė“ (8) (kart.). 
N-7. 08:20 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(13) (kart.). N-7. 09:20 „Nemiga“ (7) 
(kart.). N-7. 10:20 „Kobra 11“ (9) (kart.). 
N-7. 11:20 „Ekstrasensų mūšis“ (12). 
N-7. 13:50 „Pragaro virtuvė“ (9). N-7. 
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (14). 
N-7. 15:55 „Nemiga“ (8). N-7. 17:00 Info 
diena. 17:30 „Kobra 11“ (10). N-7. 18:30 
„Mentalistas“ (69). N-7. 19:30 „Ame-
rikietiškos imtynės“ (22) (Wrestling - 
RAW). N-7. 20:30 „Amerikietiškos im-
tynės“ (22) (Wrestling - SmackDown). 
N-7. 21:30 Snaiperis. N14. 23:25 Kova iki 
mirties (kart.). N14. 01:25 „F. T. Budrioji 
akis“ (24). N-7.

Šeštadienis, birželio 15 d. 
06:05 „Nutrūkę nuo grandinės“ 

(7). 06:30 „Nutrūkę nuo grandinės“ 
(8). 07:00 „Nutrūkę nuo grandinės“ 
(9). 07:30 „Džiunglių princesė Šina“ 
(13). N-7. 08:29 „Top Shop“ televitrina. 
08:45 Sveikatos ABC televitrina. 09:00 
Lietuvos galiūnų komandinis čempi-
onatas. 10:00 „Vaikai šėlsta“ (16). 10:30 
„Žemė iš paukščio skrydžio“ (5). 11:40 
„Iš visų jėgų“ (8). N-7. 12:10 „Būk ekstre-
malas“ (34). N-7. 12:40 „Pragaro viešbu-
tis“ (5). N-7. 13:40 „Policijos akademi-
ja“ (3). N-7. 14:40 „Ekstrasensų mūšis“ 
(12). N-7. 16:55 „Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas“ (3). N-7. 17:50 „Kas 
žudikas?“ (6). N-7. 18:55 „Nusikaltimų 
miestas“ (12). N-7. 19:30 Lietuvos bal-
sas. Vaikai. 21:30 MANO HEROJUS Nu-
sikaltėlių šalis. N14. 23:40 AŠTRUS KI-
NAS Skrodimas. S. 01:20 „F. T. Budrioji 
akis“ (23) (kart.). N-7. 02:10 „F. T. Budrioji 
akis“ (24) (kart.). N-7.

Sekmadienis, birželio 16 d. 
06:30 Lietuvos galiūnų komandi-

nis čempionatas (kart.). 07:30 „Džiun-
glių princesė Šina“ (14). N-7. 08:30 Tauro 
ragas. N-7. 09:00 Sveikatos kodas. 09:30 
Sveikatos kodas televitrina. 10:00 „Vai-
kai šėlsta“ (17). 10:30 „Žemė iš paukščio 
skrydžio“ (6). 11:40 „Iš visų jėgų“ (9). N-7. 
12:10 „Būk ekstremalas“ (35). N-7. 12:40 
„Pragaro viešbutis“ (6). N-7. 13:40 „Po-
licijos akademija“ (4). N-7. 14:40 „Eks-
trasensų mūšis“ (13). N-7. 17:10 „Much-
taro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (4). 
N-7. 18:15 „Kas žudikas?“ (7). N-7. 19:30 
„Tiltas“ (9). N-7. 20:40 „Tiltas“ (10). N-7. 
21:55 „PREMJERA Juodasis sąrašas“ 
(1). N-7. 22:50 „Mirties įšalas“ (6). N14. 
23:55 Snaiperis (kart.). N14. 01:55 Skro-
dimas (kart.). S.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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9 kartą vykusiame renginyje 
„Judėk pirmyn su viltimi“ Klai-
pėdos Šv. Pranciškaus onkolo-
gijos centrui buvo paaukota 4 
500 eurų.

Kaip ir kasmet, gausus būrys 
dalyvių baidarėmis yrėsi Mini-
jos upe dėl kilnaus tikslo. Klai-
pėdos Rotary klubo „Concordia 
1826“ jau devintus metus reng-
tose varžybose dalyvavo 180 
įvairaus amžiaus entuziastų. Or-
ganizatoriai džiaugėsi, kad jau 
ketvirtus metus plaukime daly-
vavo ir neįgalieji, kurie plaukė 
specialiais katamaranais.

Pagrindinis šių varžybų tiks-
las ir uždavinys – aukų rinki-

mas Klaipėdos Šv. Pranciškaus 
onkologinio centro išlaikymui, 
kur visos paslaugos ligoniams 
ir jų artimiesiems yra teikiamos 
nemokamai. Greta šio kilnaus 
tikslo svarbus ir žmonių pilie-
tiškumo ugdymas, gerumo ska-
tinimas, turiningas ir prasmin-
gas laisvalaikio praleidimas pa-
vasarinėje gamtoje. Šios varžy-
bos prieinamos ne vien profe-
sionaliems sportininkams, bet 
ir paties įvairiausio fizinio pa-
sirengimo žmonėms – tiek su-
sibūrusiems į komandas, tiek ir 
startuojantiems pavieniui. Šie-
met „Minijos ralyje“ lenktynia-
vo 43 komandos. 

Devintą kartą subūrė geradarius
Naujienų portalas www.mano-gargzdai.lt rašo apie tradicinį 
labdaringą renginį Klaipėdoje. 

Du angelėliai – 
Zita ir Gita

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Jų meilę vadino indiška – su-
prask, labai graži, romantiš-
ka istorija. Kirgizas Rašidas 
ir lezginė Zumrijat įsimylėjo 
iš pirmo žvilgsnio ir buvo vi-
sai nesvarbu, kam ten tėvai 
buvo pažadėję savo dukrą... 
Jaunuolių ryšys buvo toks 
stiprus, kad atlaikė pačius 
skaudžiausius likimo smū-
gius. Todėl jie iki šiol kiekvie-
ną mėnesį, 22 dieną, sveiki-
na vienas kitą, nes santuoką 
įregistravo liepos 22 dieną. 

Niekas neprognozavo 
sunkaus gimdymo

Kai 1991 metais Zumrijat 
vėl pastojo, šeimoje visi labai 
džiaugėsi. Kuo didesnė šeima, 
tuo daugiau laimės. Namuose 
jau augo dvi dukrelės, o štai ir 
kažkas trečias skuba į kompani-
ją. Nėštumas nevargino. Tik ar-
tėjant gimdymui gydytoja per-
spėjo: „Naujagimis bus didelis, 
pasiruošk.“

Gimdymas buvo labai sun-
kus, Zumrijat net alpo iš skaus-
mo. O kai pagimdė, jai kažką 
akimirksnį parodė, tuomet už-
dengė ir išnešė iš palatos. Mo-
teris gulėjo lovoje ir klykė. Kas 
tai buvo? Gydytojai bijojo rodyti 
jai tai, ką pagimdė, nes nežino-
jo, kaip tai paveiks vargšės mo-
ters psichiką.

Zumrijat pagimdė Siamo 
dvynes. Vienas pilvas, dvi su 
puse kojos. Kaip reikės gyven-
ti, kaip prižiūrėti, kaip užsidirbti 
pinigų? Tuometinėje Kirgizijoje 
ekonominė situacija buvo tragiš-
ka, o gimtajame kaime su Sia-
mo dvynėmis išvis nebuvo ga-
lima rodytis – užmėtys akmeni-
mis. Ir nepaslėpsi po antklode, 
vis tiek išsiaiškins.

Pagalbos ieškojo visame 
pasaulyje, stiprybės – savyje

Kad neišprotėtų, Zumri-
jat netrukus pagimdė dar vieną 
dukrelę – Naidą. Kol jai suka-
ko metai, nepaleisdavo iš ran-
kų, taip baiminosi dar kokios 
nelaimės.

Paskui teko susiimti. Vienas 
vyras šeimos neišmaitintų, o dar 
teko kaupti pinigus būsimai dvy-
nių operacijai. Jos buvo apgy-
vendintos internate, o Zumrijat 
būdavo arba šalia jų lovelės, ar-
ba dirbo – didžiuliais krepšiais 
vežiodavo prekes iš vieno kraš-
to į kitą. Ir rašė laiškus – į JAV, 
Vokietiją, Ispaniją. Lankė ligoni-
nes ir chirurgams kaišiodavo sa-
vo dvynių nuotraukas. Visi bijo-
jo imtis tokios sudėtingos opera-
cijos. 2001-aisiais Zita buvo ar-
ti mirties, o Gita šaukė mamai: 
„Mama, rask daktarą, aš noriu 
gyventi!“ Net patys drąsiausi 
chirurgai sakė tik 2 procentais 
galintys garantuoti, kad po ope-
racijos išgyvens abi mergaitės.

Operaciją atliko 2003 metais 
Maskvoje. Po 12 valandų mer-
gaitės pirmą kartą pabudo skir-
tingose lovose. Ar vargai pasi-
baigė? Kur ten. „Norime kitaip 
gyventi. Kodėl mus tokias pa-
gimdei? Kodėl mes negalėsime 
turėti vaikų?“ – ištardavo jos ir 
tokius žodžius. Zita buvo labai 
silpnos sveikatos, mama nuolat 
guldavosi su ja į ligoninę. Po 
kelerių sunkių metų atėjo pa-
tys skaudžiausi – paskutiniai. 
Trejus metus Zita labai kentėjo. 
2015-aisiais kartą paprašė: „Tė-
ti, mama, užmigdykite mane.“ 
Zumrijat mintyse pasakė: „Eik, 
mano mieloji, ten, kur tave Die-
vas veda.“ Po pusvalandžio Zi-
ta išėjo. Su šypsena. Po kurio 
laiko paskambino nepažįstama 
moteris. Sakė susapnavusi Zitą, 
kuri prašė perduoti mamai lin-
kėjimus ir pasakyti, kad jai vis-
kas gerai.

Apie kančios prasmę
„Zita ir Gita – du angelėliai 

mano gyvenime, – sako Zum-
rijat. – Iš jų gavau daugiau, nei 
įstengiau joms duoti. Jų dė-

ka tapau tokia, kokia esu šian-
dien. Jos pakeitė mane. Dabar, 
jei gatvėje sutinku nėščią mo-
terį, mintyse būtinai linkiu jai 
lengvo gimdymo ir sveiko vai-
ko. Juk man nesunku, o Dievas 
gal išgirs mano žodžius ir padės. 
Noriu pasakyti visiems – nebi-
jokite prašyti žmonių pagalbos. 
Aš prašiau ir man padėjo. Pra-
šyti – ne vogti. Kai Zita išėjo, 
atsirado laiko daugiau dėmesio 
skirti Gitai. Vaikystėje abi dvy-
nės svajojo tapti gydytojomis, 
tačiau nebuvo jokių galimybių. 
Gita vis dėlto nepasidavė, siekė 
mokslų ir aš jai padėjau.“

Gita baigė musulmonių ko-
ledžą, mintinai moka Kora-
ną. Dabar pati nuotoliniu būdu 
Korano moko kitus. Turi mo-
kinių ne tik iš Kirgizijos, bet ir 
kitų šalių. Ji norėtų įgyti teolo-
gės dip lomą. Gitai viskas seka-
si, turi daug draugų, kurie kas-
dien mato ją linksmą, energin-
gą. Ir tik mama girdi, kaip Gita 
iš skausmo verkia vakarais, kai 
tenka nusiimti kojos protezą.

Naujas gyvenimo tikslas
Zumrijat įgyvendino Zitos 

svajonę – įsteigė labdaros fondą, 
kuris finansuoja neįgaliems vai-
kams skirtą dienos centrą. Jame 
kasdien lankosi 20 vaikų, o dar 
daugiau globoja tų, kurie neį-
stengia išeiti iš namų. Dar pa-
deda vienišiems pensininkams.

Neseniai moteris praleido 
kelias dienas kaip savanorė vai-
kų hospise, kuriame vaikai lei-
džia dienas taip, lyg ruoštųsi gy-
venti dar bent 100 metų. Tai bu-
vo laimingos ir linksmos dienos, 
nes Zumrijat labai myli vaikus 
ir mielai su jais dūko nuo ryto 
ligi vakaro, siūlė visokių neti-
kėtų žaidimų. Neturėjo laisvos 
nė minutės, nes vaikai glaustėsi 
prie jos, nepaleisdavo.

Iš hospiso grįžo su aiškiu ir 
konkrečiu tikslu: reikia steigti 
reabilitacijos centrą neįgaliems 
vaikams. Reikia ruošti juos ne 
mirčiai, bet gyvenimui.  

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

„Bičiulystę“ skaitykite 
ir internete

www.biciulyste.lt

Sutrikusio intelekto žmonių glo-
bos bendrijoje „Panevėžio vil-
tis“ „Sekundės“ koresponden-
tai sutiko 31-erių Šarūną. Kai 
dėl sunkios ligos mirė Šarūno 
mama Laima, V. Piliponis jau 
penkerius metus vienas rūpina-
si neįgaliu sūnumi. „Man šei-
ma visada buvo pirmoje vietoje. 
Gal dėl jos neturėjau tiek daug 
draugų, kaip kiti, gal nemačiau, 
ką kiti vyrai veikia baruose, bet 
savo vaikams norėjau duoti tiek 
dėmesio, kiek galėjau. O dar ir 
dirbti reikėjo“, – svarsto 59-uo-
sius metus skaičiuojantis pašne-
kovas. 

Antrajam Piliponių sūnui 
buvo diagnozuotas protinis at-
silikimas. „Tik po kelerių metų 
sužinojome, kad mūsų vaikas 
neįgalus. Nors jau gimęs jis bu-
vo kitoks – Šarūnas visai neno-
rėjo motinos pieno ir pirmuosius 
metus augo gerdamas tik arba-
tas. Ir dabar jo virškinimas nėra 
labai paprastas, ką užvalgo, tuoj 
skrandis streikuoja“, – į dabartį 
per tris paskutinius dešimtme-
čius staiga grįžta V. Piliponis. 

Vytautas užaugino tris vai-
kus. Visiems jiems vienodai 
reikėjo tėvo dėmesio. Šarūnui 
ir šiandien tenka barzdą skusti. 
„Jis pats nieko nepasidaro, viską 
aš turiu „suriktavoti“: sudėlioti, 
paduoti, nuvesti. Net paros lai-
ko sūnus nesupranta, kalba labai 
nedaug ir rimtomis temomis su 
juo nepadiskutuosi. Iš jo nesu-
žinosi, kaip sekėsi Jaunuolių už-
imtumo centre ar draugijoje, ku-
rias lanko. Tad tenka daug ben-
drauti su tų įstaigų vadovais. O 
kur dar Šarūno kaprizai, pykčio 
priepuoliai – jis amžinai ir liks 
vaikas“, – apie savo atžalą pasa-
koja tėvas. Visą gyvenimą Vy-
tautas dirbo statybininku, ėjo ir 
sargauti. Tačiau vyras savo šei-
mos rūpesčių niekada nepalik-
davo vienai žmonai. „Nebuvo 
niekada lengva, bet toks gyve-
nimas, pripratom, apsitrynėm. 
Derindavomės šeimoje, kas sa-
vo laiką skirs vaikams, juk ne 

tik Šarūnui mūsų reikėjo. Ypač 
pirmaisiais metais po jo gimi-
mo. Žmona dažnai su mažyliu 
gulėdavo ligoninėje, o man lik-
davo kitas vaikas“, – prisimena 
V. Piliponis. 

Pats Vytautas jau kurį lai-
ką nebedirba – sušlubavo ir jo 
sveikata. Tačiau neįgaliam vai-
kui reikia tėvo jėgų ir laiko. Kad 
geriau suprastų atžalą, V. Pilipo-
nis nuolat lanko tėvystės kur-
sus, mokymus, patarimų ieško 
bendraudamas su panašaus li-
kimo šeimomis. „Ankstesniais 
laikais neįgalūs vaikai neturėjo 
tiek daug galimybių, kaip da-
bar. Išleisdavome juos į speci-
aliąsias mokyklas, darželius ir 
laukdavome grįžtančių namuo-
se. O dabar mano sūnus kas ry-
tą keliauja į Panevėžio jaunuo-
lių užimtumo centrą, tik išruoš-
ti jį reikia“, – apie savo tėvys-
tės kasdienybę pasakoja V. Pi-
liponis. Šarūnas, anot jo, labai 
mėgsta keliauti, su tėvu pasie-
kė net ir Rygą, Stokholmą. Abu 
vyrai dažnai kartu laisvalaikį 
leidžia sode. Čia pilna darbų, o 
Šarūnui net ir patinka žoliapjo-
vę pavairuoti. „Kiek pastebiu, 
tai su amžiumi tokie žmonės, 
kaip mano sūnus, praranda no-
rą kažką veikti, bendrauti. Ma-
žas Šarūnas ir su sodo kaimynų 
vaikais dūkdavo, o dabar ven-
gia įdomesnės veiklos, sunku jį 
išjudinti“, – nuogąstauja tėvas, 
kuriam likimas skyrė nelengvą 
dalią. Prieš penketą metų onko-
loginė liga pasiglemžė V. Pilipo-
nio žmoną. Anot vyro, neįgalus 
sūnus tikriausiai iki šiol galvo-
ja, kad mama ligoninėje ar kur 
išvykusi. „Mane tėvystė išmokė 
kantrybės, jos labiausiai reikia. 
Būna, sūnus užsispiria ir gali ne-
valgyti ištisas paras – nei gra-
žiuoju, nei piktuoju jo neįveiksi. 

Paklaustas, ar niekada ne-
galvojo Šarūno apgyvendinti 
socialinės globos namuose, tė-
vas tikina tokios galimybės net 
nesvarstęs: „Sunku ar nesunku, 
vaikams vieta namuose.“

Kitokia tėvystė išmokė kantrybės 
„Sekundės“ laikraštyje Ingrida Nagrockienė rašo apie panevė-
žietį Vytautą Piliponį, kuris vienas augina negalią turintį sūnų 
ir tvirtina neturintis dėl ko skųstis gyvenimu. 
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Givienima vaizdieliai

  
 

  
   

 

Buvau aš da nedidela mer-
giotė – tik piemenka. Gir-

džiu – šunys loja. Pasižiūriu pra 
lungų. Matau aina in mūsų na-
mus tokis ponas. Baladojas. Un-
laidžiu. Pažinau. Tai gaspado-
rius iš netolimas ulyčias.

– Žinai kų, muon raikia su 
tavim pašnekėt.

Aš klausiu:
– Kų gi pasakysit?
– Ataik un mani vuosarų 

biški padirbėt pre ūkes. Gaspa-

dinė visur nesuspėja. Vaikai da 
maži. Aš atsrokuosiu. Par ma-
ni būsi kaip ponia. Neprivarg-
si, nepiersidirbsi. Vienų duorbų 
padarysi ir silsėkis sveika. Kitų 
duorbu padarysi ir vės silsėkis 
sveika. Ir teip pa kožna duorba 
vis silsėsies sveika. 

Klausiaus, klausiaus tokių 
gražių šnekų ir pasiukvuotijau 
ait padirbėt prie ūkes.

Atsikėlau unksti, puomel-
žiau kuorves, sutvarkiau pienų, 
nunešiau pieninėn. Kuorves iš-

vedžiau iš gurba laukan. Pri-
rišau. Girdžiu – kiaulas žvie-
gia. Sumaišiau jėdalų, paliuo-
biau kiaulas, paluosinau vištas. 
Tadu skubinu sniedanei kiept 
blynus, kiaušinienį visai šeimy-
nai. Puoskai raikia gi virt bul-
bas kiaulam, kad būt ko paduot 
petum ir večierijai. Ir teip duor-
bas pa duorba, vienas kitų veja. 
Visur skubink, skubink – vis 
tekinom. Nėra kadu nė prisėst, 
nei pavuolgit. A kadu gi „silsė-
tis sveika“?

Noriu pasikeisti galvą
Patyrusi, kad man „nedame-

tė“ pensijos, susinervinau. 
Dėl to pradėjo skaudėti galvą. Iš 
patirties žinojau, kad nei vaistai, 
nei joga nepadės, nes ši nemalo-
ni būsena persekioja mane visą 
gyvenimą. Pradėjau ieškoti pa-
galbos: kreipiausi į radinių biurą. 
Mano prašymas pasikeisti galvą 
išgąsdino biuro direktorių, bet 
paprašiau nekviesti apsaugos ir 

išklausyti mano gyvenimo isto-
riją. Sutiko ir aš pradėjau: „Dar-
želyje išbarta auklytės ir pasta-
tyta į kampą (parodžiau liežuvį 
mušeikai Ryčiui), susinervinau 
ir pajutau skaudant galvytę. Vė-
liau, pykstantis tėvams, galvą gė-
lė netgi stipriau. O jau jaunystėje 
ją skaudėjo be paliovos – lošiau 
pagrindinį gyvenimo prizą – su-
tuoktinį, o tų laimingų bilietų... 

Vaikai – ne tik meilė, bet ir gal-
vos skausmas. Darbe viršinin-
kas – tikriausias žvėris. Ir taip 
metai po metų.“

Biuro direktorius uždavė pa-
prastą klausimą:

– Bet kodėl kreipiatės į mus? 
Čia patenka piliečių pamiršti ar-
ba pamesti daiktai ir t.t.

– Dažnai girdžiu: jis pame-
tė dėl jos galvą ar atvirkščiai – 
ji pametė, tai ir pagalvojau – gal 
rasiu pas jus. Medicina šiandien 
pasiekė tokių laimėjimų, kad kei-
čia širdį, kepenis, inkstus...

– Iš Jūsų pasakojimo supra-
tau, kad atsiradus tam tikrai nei-
giamai gyvenimo aplinkybei, ne-
sutariate su galva. Bet moterišką 
loteriją išgyvenote? Taip. Vaikai 
savarankiški? Puiku. Sveika-
ta nešlubuoja? Ne? Tai kas tada?

„Jam psichologu reikia dirb-
ti, o ne radinių biuro direktoriu-
mi“, – pagalvojau, bet garsiai ne-
pasakiau.

– O jūsų žmona ar nesiskun-
džia galvos skausmais? – pa-
smalsavau.

– Pasitaiko, – sąžiningai pri-
sipažino.

– Ir? – ištempiau ausis.
– Priklijuoju ant kaktos ban-

knotą ir galvos skausmas stebuk-
lingai praeina, – atsakė ir pridū-
rė: – paprastai tai būna atlygini-
mo dieną.

Mūsų pokalbį nutraukė mer-
gina užverktu veidu, ieškanti sa-
vo asmenybės, o tiksliau – do-
kumentų, kurie buvo rankinėje, 
kurią ji pamiršo parke, kurio pa-
vadinimo neatmena nes... buvo 
su draugu, su kuriuo susipažino 
prieš valandą, o parkai visi pa-
našūs. Rankinėje dar buvo rak-
tai, piniginė su turiniu, užrašinė, 
kosmetinė ir daug kitų, tik mote-
riai reikalingų daikčiukų.  

Iš radinių biuro išėjau supra-
tusi, kad nereikia man svetimos 
galvos, nes jeigu pamirštu – tai 
pirštines, bet jau rankinės su vi-
su turiniu – tikrai ne. Ir įdomu, 
kokio nominalo banknotą jis kli-
juoja žmonai ant kaktos?

Gražina ČEKAVIČIENĖ
Jonava

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

***
Kaip įvilkt šitą mintį 
į poezijos rūbą, 
epitetais dabinti?
O ji skuba, vis skuba: 
nuo mokyklos pas Dievą,
nuo ano – į mokyklą
per žaliuojančią pievą,
palei dangų, skaistyklą.
Debesėlių margumas,
žalios pievos skaistumas,
kai palaisto lietutis...
O pietys atsipūtęs 
išdykauti sumanė:
margą kaimenę gena,
debesėliais dabintą.
Kaip įvilkt nuogą mintį 
į poezijos rūbą,
kada laikas taip skuba?

***
Gegužė ar lapkritis,
vieškeliai ar liūnai,
kol skirta mums ši lemtis,
sukasi malūnai.

Mala žodį ir jausmus,
klastą, džiaugsmą, melą 
ir mirties ritualus –
pasaką be galo,

pasaką be pabaigos,
kol mūs akys mato,
kol lemtis ką sugalvos, 
tarsi biurokratas.

Dienomis ir naktimis 
mylisi ir ilgis.
Rėdos rato ašimi
Sukas senos girnos.

Žodis
Jau nuskambėjo žodis
ir vėl tyla gūdi.
Bet šildo ir paguodžia
sugėrusi naktis
šiltus žodžius lyg rasą.
O nerimas kartus 
tik bailiai susigūžia
ir neria pro vartus.
Ir vėl taip lengva, gera 
šiltos rasos keruos:
renku žodžius į sielą
ir tylomis gėriuos.

***
Vėl neištartas žodis
lyg šukės tarp dantų.
Žaizdotos kojos basos.
Rupius stiklus kremtu.

Jų skonis – lyg žarijų.
(Prabėgčiau vogčiomis.)
Kažkur saulėmis lyja,
o tvanas – su mumis.

Į mūsų sielą, kūną
lyg žiežirbos – žaibai,
suskeldėję perkūnai...
Ak, kaip Tu pavargai

tuos kibirus nešioti, 
kai tvanas – lyg dvasia.
o aš – godi, besotė
ir šukės dantyse.

Elena GRINCEVIČIENĖ
Panevėžys 

Smagurus svečias

Užėja tokis vienas pažįsta-
mas. Kaip gieru prietelį 

pasadinau stuoncijoj užu stuo-
la. Sėdim, šnekam ape praei-
tus čėsus. Raikia gi kuo pami-
lėt (pavaišint).

Sunešiau un stuola kų tik tu-
rėjau: sviestų, sūrį, kumpį, kin-
dziukų, duonų su čestnuokais, 
da ir babkų, vuokar keptų, kvo-
šelėnų, vinagretų ir tuortų un 
stuola padėjau. Teip seniai muo-
tėmės! Raikia gi kų tik turi, tų 
ir duot. Iš mandaguma vis lie-
piu vuolgit. Imk šio ir to – vuol-
gik visako. Visakas labai švie-
žia – tik kų padaryta. Ir kvoše-
lena tik kų suaušus. Vis prašau, 
liepiu, siūlinu, raginu – vuolgik, 
visakas gardu ir sveika. A uonas 
net girdėt nenori. Tik šaukštais 
kabina tuortų ir suoka: „Muon 
ir šitas gerai.“ 

Keminėjaus pas vienų prie-
telkų. Insišnekėjom. Ana 

paporina muon taky nutikimų.
Jos tėvai, jau nemažai vieke-

lia pragyvieni, giviena ulyčioj ir 
turi nedidelį ūkielį. Šiakie takie 
gaspadoriai. Turi kuorvį, vištų, 
kiaulių, šunį ir visų pulkų kati-
nų – ir didelių, ir mažų. Gaspa-
dorius kuotinus labai myli. Ge-
rai juos peni ir uvažoja. Tai alka-
nesni da ir susiedų katinai atuo-
lakia. Tai sulakia visas zapūdas 
ne tik paskeminėt, bet ir pajėst. 
Čėsais būna tikras katinų ker-
mošius: šėlsta, dūksta, šoksta ir 
visako da būna. 

Vienų rytų gaspadinė nie-
šė kiaulam jėst. Aina gi ana su 
dviem viedrais jėdala pilnais, 
naščius persmetus par pečius, 
viedrus prilaikydama abiem 
runkam. Tik zaptam švyst iš 

kažnakur pasmaišė tarp kojų ka-
tinai. Jų buva ne vienas ir ne du, 
ale visa šaika. Gaspadinė tik slyst 
ir zaptam pargriuva. Išsipyla jė-
dalas iš abiejų viedrų. Gerai, kad 
da babielai nesulūža nei koja, nei 
runka. Šiaip taip atskėla babie-
la. Tadu puojamė didelų lazdielų 
iš išvaikė kuotinus: „Kad muon 
daugiau jų čia nebūtų!“

Jėdalas išsipyla. Kiaulas lika 
nejėdi. Prisėja vėl virt bulbas ir 
maišyt jėdalų. Ba kiaulas nejėdi 
tai nebus, kiteip jos žviegs par 
visų ulyčių.

Nars ir išvaikė gaspadinė 
kuotinus, bet uonis vėl užmirša, 
kad nevalnia maišytis tarp kojų. 
Unt rytojaus vėl sulakia visi tie 
puotis katinai. Tik babiela jau 
buva kitriesnė ir razumniesnė. 
Iš unksta pasiimdava ilgų laz-
dielų ir nuvarydava tuos kuoti-
nus. Teip ana išvaikydava kati-
nų kermošių. Monika BLAuzDIENĖ, Ukmergė

Tik glupstva

Du bajoriečiai ne bet kaip su-
spravojo. Net kulokais už-

simojo. 
Nu ir nežinia dėl ko. Guol del 

kokios glupstvas. Pasisprečija, pa-
sprovojo ir nustojo. Puodavė vie-
nas kitam runkas.

– Nu gana. Užteks provotis. 
Sustaikam.

– Ainam krautuvėn, nus-
pirksme parūkyt.

Prisipirka papirosų ir sigarečių 
su blizgančiom etiketėm. Pasižiū-
ri vienas un kitų, šypteli:

– Žinai kų, puojamam da pa 
bankutį.

– Nu gerai, – uturavoja unt ras.
Nuspirka vienas, a da dvejų 

glupstvų užmirša. Sugrįža, nuspir-
ka duonas pusę bakanėlia ir lašinių 
brizielį. Atsisėda un žalės. Vuosa-
rų gi nešuolta. Sėdi, gieria, vuolga, 
parūka ir vėl tų puotį duora. Nu 
tai kas, kad nėra sklenyčias. Tai 
glupstva. Uonis ir iš pačios ban-
kutės gerai maukia. Patrauks, pa-
trauks ir vėl susisprečija. Nu guol 
vėl del tos pačios glupstvos. 

– Kur gi tu gimei?
– Kaip tai kur!? Nugi čia. Va 

šitoj ulyčioj, – rada pirštu. Va gi 
va, šitoj gryčioj.

– Ir aš gi čia, šitoj ulyčioj, tik 
kitoj gryčioj.

– Taigi va, tuova ir muona uly-
čia tai Bajorai.

– Ale kokie čia Bajorai!? Tik 
glupstva. Kad nei veina tikra ba-
jora šituose Bajoruose nėra.

Nu ir kas tie Bajorai. Tik glups-
tva. 

Prie kūrybos 
šaltinio

Humoreska

Silsėkis sveika

Katinų kermošius

Konkursas

Kastyčio Turevičiaus nuotr., Šakių r. 

Aukštaičių tarme


