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Galūnių protezai – ar užtenka 
to, ką kompensuoja valstybė?

Integracijos keliu

Rankos ar kojos neturinčiam 
žmogui protezas atstoja pra-
rastą galūnę. Deja, dar nere-
tai pasitaiko atvejų, kai kom-
pensuojami tokie protezai, 
kurie neatkuria prarastos ga-
lūnės funkcijos, yra nepato-
gūs naudoti, nešiuolaikiški. 

Su nauju protezu negali 
paeiti

Vilnietė Valerija (vardas pa
keistas, redakcijai žinomas) ap
imta nevilties – ji neseniai gavo 
naują protezą, tačiau negali juo 
naudotis. Valerija pasakoja, kad 
kojos virš kelio neteko dėl įta
riamos sarkomos. Tiesa, moteris 
dvejoja, ar buvo būtina skubė
ti koją amputuoti. Tačiau kalba 
ne apie tai. Ji buvo prisitaikiusi 
prie situacijos, išmokusi gyventi 
su protezu – netgi pradėjo indi
vidualią veiklą, prižiūrėjo daržą 
ir pan. „Aš esu labai energinga, 
tiesiog bėgiojau“, – sako mote
ris. Pagal valstybės nustatytą 
tvarką dirbantiems, aktyviems 
žmonėms gali būti skiriami pro

Judame į priekį, bet 
žingsniai per maži

„Įvairių negalių turinčius 
žmones pakvietėme į fotosesiją, 
norėdami juos paskatinti nebi
joti atskleisti savo talentus – ti
kime, kad kiekvienas gali ras
ti savo vietą kine, reklamose ar 
televizijoje, – sako „Algojimo“ 
rinkodaros vadovė Aurelija Šo
taitė. – Pirmas dvi dienas foto
sesijos vyko „Editos kastingo“ 
patalpose, ten laukėme žmonių, 
kurie neturi judėjimo negalios 
arba su nedidele pagalba gali 
patekti į antrąjį aukštą. Pasku
tinė akcijos diena labiau skir
ta turintiems judėjimo negalią, 
nes mus maloniai sutikusi pri
imti galerija yra puikiai pritai

tezai su hidrauliniu kelio sąna
riu. Tokie protezai leidžia išlikti 
gana mobiliems. Apie tai, ar as
meniui bus skirtas toks protezas, 
sprendžia komisija, kuri nustato 
asmens mobilumo lygį, atsižvel
gia ir į kitus parametrus. Kai Va
lerijai atėjo laikas gauti naują pro
tezą, gavo komisijos leidimą ga
minti hidraulinį sąnarį ir užsisakė 
protezą. Moteris laukė dvigubai 
ilgiau nei buvo žadėta   – 4 savai
tes. Per tą laiką ne kartą skambi
no į įmonę, o jai sakydavo pa
laukti – esą dar neturį sąnario. 
Pagaliau protezas buvo pagamin
tas. Tik namuose Valerija apsi
žiūrėjo, kad jai prisuktas senas, 
jau kažkieno naudotas sąnarys. 
Ir visai ne hidraulinis. Protezas 
visiškai nepatogus – jis tarsi len
ta, kurią reikia prisitvirtinti prie 
kojos. Valerija sako su juo nega
linti normaliai paeiti. Užsideda 
tik kartais pavaikščioti po kam
barį. Maža to, ilgėliau pavaikš
čiojus pradėjo mėlynuoti bigė. 
Valerijai koja buvo amputuota 
2010aisiais, o prieš trejus me
tus teko dar kartą ją patrumpin
ti, nes buvo sutrikusi kraujota
ka. Valerija baiminasi, kad ir ši 
kartą gali taip atsitikti. 

Ji su ašaromis akyse pasa
koja, kad be tinkamo protezo 
ji tapo visiškai nemobili – gat
ėje juda su neįgaliojo vežimė
liu, trumpus atstumus eina pa
siremdama ramentais. Mote
ris sako turinti daugybę planų, 
norų, darbų, tačiau nieko negali 
daryti, nes neturi tinkamo pro
tezo. Be to, tenka baimintis dėl 
pakartotinės amputacijos. 

Žmogus niekam 
nerūpi? 

Paskambinusi į įmonę ir pa
klaususi, kodėl jai išduotas pro
tezas su senu sąnariu, Valerija 
išgirdo, jog ji pati pasirašė, kad 
gavo naują protezą. Moteris ste
bisi – įmonė žmogaus pasirašy
ti paprašo dar prieš pradėdama 
gaminti protezą, kad Valstybi
nė ligonių kasa (VLK) iš anksto 
pervestų pinigus – esą savo lėšo
mis protezų negaminsią. „Kaip 
žmogus gali žinoti, už ką jis pa
sirašo? Kodėl įmonės taip daro? 
Taip išeina, kai jau pervesti pi
nigai, tai ir stengtis nereikia, ga
lima bet ką žmogui pakišti“, – 
stebisi Valerija. 

Moteris sako turinti įtarimų, 
kad įmonės norėjo pasipelnyti 

jos sąskaita ir naujo sąnario ne
užsakė – tiesiog pritaikė seną, 
nebereikalingą. Ji sako ne kartą 
girdėjusi replikas, kad jiems ko

pat metu, kai viena akcijos daly
vė pildė anketą, pas mus vyko vi
deobandymai tokiai gana agresy

Tolerancijos link

Paskutinę liepos dieną Vil-
niuje įsikūrusios Nacionali-
nės dailės galerijos fojė vy-
ko neįprasta fotosesija, į ku-
rią rinkosi rateliais judantys 
žmonės – vyko labdaros ir 
paramos fondo „Algojimas“ 
ir UAB „Editos kastingas“ 
organizuota akcija „Negalia 
netrukdo spindėti“.

kybiškai gaminti protezų neap
simoka, jei nori geresnio protezo 
reikia primokėti ir pan. „Jiems 

(nukelta į 3 psl.)
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kyta. Be to, šalia įrengta didelė 
nemokama automobilių stovėji
mo aikštelė, tad patogu atvažiuoti 
ir automobiliu.“

Galerijoje vykstantį fotografa
vimo ir fi lmavimo procesą stebė
jo UAB „Editos kastingas“ įkūrėja 
režisierė Edita Kabaraitė. „Dirba
me tokioje rinkoje, kur gali pri
reikti įvairiausių žmonių, todėl 

labai džiaugiuosi šia akcija ir ti
kiu, kad atsiras projektų, kuriuo
se šie žmonės bus reikalingi“, – 
sako Edita. 

Pasak jos, tie, kurie niekada 
nebuvo fi lmavęsi ar dalyvavę fo
tosesijose, iš pradžių prieš kame
ras jautėsi nejaukiai, bet vėliau 
atsipalaidavo ir drąsiai vykdė fo
tografų komandas. „Vakar tuo 

viai scenai, tai mergina gerokai 
išsigando. Bet po to, kai ją nufo
tografavome, buvo labai laimin
ga“,  – šypsosi E. Kabaraitė.

Ji priduria, kad „Editos kas
tinge“ yra buvę negalią turin
čių žmonių – teko ir specialiai jų 
ieškoti, kai kurie į atranką atėjo 
patys ir yra sulaukę kvietimų fi l
muotis. Pašnekovės manymu, so
cialinių reklamų ir kitų projektų 
kūrėjai galėtų drąsiau į įvairius 
projektus kviesti negalią turin
čius žmones. 

„Man atrodo, kad mažais 
žingsneliais judame į priekį, vis 
daugiau neįgalių žmonių mato
me viešosiose erdvėse, kavinėse, 
TV laidose, yra ir vienas negalią 
turintis Seimo narys. Vis dėlto tie 
žingsneliai per maži. Pavyzdžiui, 
Lietuvoje dar labai daug vietų, 
kur vežimėliais judantys žmonės 

(nukelta į 5 psl.)

Roberta ir Edvardas mano, kad protezų kompensavimo tvarką reikėtų tobu-
linti.       

Agnieška Toločko prieš kameras jautėsi natūraliai.

  Karolinos Mežanec nuotr.
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�� Tauragės rajono  neįga-
liųjų draugijos tarybos na-
rys Vladislovas Kirkickas 
laiške „Bičiulystei“ pasakoja 
apie neįgaliuosius subūrusį 
įdomų renginį. 

Nuostabiame gamtos 
prieglobstyje, prie Bals
kų užtvankos, įsikūrusio
je Tauragės urėdijos poil
sinėje vyko tradicinė Tau
ragės ratukų sąjungos sto
vykla. Stovyklos organi
zatorius ir įkvėpėjas – šios 
sąjungos prezidentas Eu
genijus Abromas. Šį kartą 
tai buvo ne eilinis žmonių, 
judančių ratukais, susibū
rimas, o vyko gabių, meną 
ir kūrybą mėgstančių ne
įgaliųjų žmonių stovyk
laamatų diena. Be vietos 
nagingų meistrų, rengi
nyje dalyvavo gausus bū
rys svečių iš Vilniaus ir 
Kauno.

Susirinkusiuosius pa
sveikino ir kūrybinės sėk
mės palinkėjo Tauragės 
ratukų sąjungos preziden
tas Eugenijus Abromas, 
rajono meras Dovydas Ka
minskas, rajono neįgalių
jų draugijos pirmininkas 
Kęstutis Petkus bei vieš
nia iš sostinės – Lietuvos 
žmonių su negalia sąjun
gos projektų koordinatorė 
Ginta Žemaitaitytė. Ren
ginį vedė nepamainoma 

Mokėsi meno ir amatų

neįgaliųjų renginių vedėja 
Danutė Norgailienė.

Po sveikinimo kalbų 
visi kibo į darbus. Kaip 
nupinti gražius krepšelius, 
kantriai mokė Raimonda 
Sebeckienė, o dailininkas 
Edvardas Gasinskas dali
josi tapymo akvarele pa
slaptimis. Keramikos ži
novas Kęstutis Gavėnia 
pamokė, kaip „prisijau
kinti“ molį ir iš jo pada
ryti gražių suvenyrų, o jo 
sesuo Regina Gavėnytė 
aiškino papuošalų gamy
bos subtilumus. G. Že

maitaitytė norinčius mokė 
daryti labai gražius vitra
žus ir nuostabius nuotrau
kų rėmelius iš makaronų. 
Labai nustebino Kęstučio 
Petrausko ant faneros iš
deginti meniški paveiks
lai. Ne vienas panoro pa
bandyti šio neįprasto me
no. Fotografai taip pat tu
rėjo veiklos – reikėjo viską 
įamžinti nuotraukose. Su 
šia užduotimi gerai tvar
kėsi fotografijos mėgėjai 
Andrius Lizunenko, Ra
mūnas Jucius ir šių eilu
čių autorius.

Baigus darbus visi kū
riniai buvo eksponuojami 
čia pat surengtoje paro
doje. O po rimtų darbų 
juk reikia ir pasistiprinti. 
Tuo pasirūpino miela vi
rėja Jūratė Ačė ir savano
ris iš Baltarusijos Vikto
ras, kuris visus pavaišino 
labai skaniu vegetarišku 
šiupiniu.

Šventinė neįgaliųjų 
amatininkų diena praėjo 
sklandžiai ir linksmai. Ji 
parodė, kad neįgalieji su
geba ir gali kurti gražius 
dalykus.

Stovykloje buvo prikurta įvairiausių rankdarbių. 

Tauragė:

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Neįgaliųjų integracija į visuomenę – daugialypis 
procesas, kurį lemia daug sudedamų dalių: tinkama 
teisinė bazė, pritaikyta aplinka (universalus dizainas), 
prieinamas ir įtraukus išsilavinimas, atvira darbo rin-
ka, visuomenės požiūris. Tačiau šįkart norėčiau išskir-
ti dar vieną aspektą, kuris itin svarbus negalią turin-
čio žmogaus savarankiškam gyvenimui – prieinamos 
ir kokybiškos socialinės paslaugos. Visi esame sociu-
mo dalis, vieni nuo kitų priklausomi, vieni yra sava-
rankiški, kitiems reikia vienokios ar kitokios pagalbos. 
Ir labai svarbu, kad ta pagalba būtų suteikta laiku ir 
kokybiškai, nes tai gali turėti labai stipriai didelę įta-
ką ne tik žmogaus, kuriam reikia pagalbos, bet ir jį su-
pančių artimųjų gyvenimui. 

Keletas pavydžių. Man žiemą reikia pagalbos šiukš-
lėms išnešti. Ar žinote, kiek laiko užtruks susitvarkyti 
dokumentus, kad ateitų socialinė darbuotoja? Du-tris 
mėnesius... Kitas pavyzdys. Pagyvenusi moteris slau-
go savo neįgalų vyrą, kuris nesikelia iš lovos ir kenčia 
nuo stiprios demencijos. Moteris kreipėsi į savivaldybę 
pagalbos, kad ji pati galėtų ramiai išeiti į parduotuvę ar 
pailsėti keletą valandų. Deja, sužinojo, kad tokios pa-
slaugos reiktų laukti pusę metų. Į slaugos ligoninę su 
tokia diagnoze, kaip jos vyro, nepriima, o norint patekti 
į globos namus reikia nueiti kryžiaus kelius forminant 
krūvą dokumentų, paskui dar mažiausiai pusę metų 
laukti eilėje. O žinote, per kiek laiko galima sulaukti 
skubios psichologinės pagalbos poliklinikoje? Geriau-
siu atveju – per mėnesį...

Tai tik keletas pavyzdžių, bet panašių situacijų yra 
daugybė ir šie faktai įrodo tik vieną – Lietuvoje dar la-
bai trūksta kokybiškų ir laiku teikiamų socialinių pas-
laugų. Stokojame ne tik paslaugų, bet ir informacijos 
apie jas. Kur kreiptis norint gauti paslaugas, kokios iš-
lygos, kokios kainos – daugybė klausimų? Ne ką ge-
riau, kai informacija pateikiama įstatymų, teisės aktų 
ar įsakymų forma. Juk ne kiekvienas supranta teisinę 
kalbą. Taip ir išeina, kad neįgalieji bei jų artimieji, pa-
skendę biurokratinėje sistemoje, lieka ir be paslaugų, ir 
be informacijos. Išvargina ir reikalavimas pateikti dau-
gybę įvairių dokumentų. Šias laikais nešioti pažymas 
ir išrašus iš vienos įstaigos į kitą daugiau nei absurdiš-
ka. Mes gyvename XXI amžiuje, kai viskas kompiu-
terizuota ir susisteminta, tačiau valstybės ir savivaldy-
bės įstaigos vis dar tarpusavyje nesusikalba, nesikeičia 
duomenimis. Ar tiesiog negalvojama, kiek nepatogumų 
tai sukelia žmogui, ypač sunkiau vaikštančiam ar ju-
dančiam neįgaliojo vežimėliu. 

Kol visa tai tavęs neliečia, tai ir problemų, atrodo, 
nėra, tačiau kai kas nors atsitinka, prireikia pagalbos 
ar informacijos, supranti, kokia liūdna situacija. O juk 
paramos dažniausiai reikia čia ir dabar, ne po mėne-
sio ar pusės metų. O belaukiant gali daug kas nutikti. 
Gerai, jei tai bus tik tarakonai dėl neišneštų šiukšlių, o 
jei kas nors rimčiau: buitinė trauma, pragulos, mirtis... 
Kas už tai atsakys? 

O dabar tradiciškai paieškokime kaltų. Žinoma, so-
cialinių paslaugų trūkumą pirmiausia lemia per mažas 
finansavimas socialinei sričiai. Trūksta socialinių dar-
buotojų, nes jiems mokami maži atlyginimai. Vis dėl-
to didesnė bėda slypi aukščiau. Manau, kad žmonėms, 
kurie vadovauja socialinei sričiai, tiesiog trūksta kompe-
tencijų, platesnio mąstymo ir politinio ryžto. Dar reiktų 
paminėti ir nevyriausybines organizacijas, kurios metų 
metais kovoja, atstovauja, reikalauja, bet esminių po-
kyčių kaip nėra, taip nėra... Gal tiesiog jų taktika ir me-
todai netinkami? Nenoriu sumenkinti nevyriausybinių 
organizacijų darbo, tačiau jų įtaka ir poveikis sociali-
niams procesams atrodo labai menkas. 

Suprantu, kad dideli, sisteminiai pokyčiai nevyksta 
greitai, kad reikia džiaugtis, jog situacija Lietuvoje nors 
ir lėtai, bet gerėja. Tačiau žmonių, kuriems reikia pa-
galbos čia ir dabar, tai visiškai neguodžia. 

Virginija DAMBRAUSKAITĖ

Pagalba –  
po pusės metų? 

Apie ta
i, 

kas jau
dina

Šiais metais Socialinės 
apsaugos ir darbo mi

nisterija rekordiškai anks
ti pradeda skelbti ministe
rijos ir jai pavaldžių insti
tucijų organizuojamų ne
vyriausybinių organizaci
jų projektų finansavimo 
konkursus. Pagal minis
tro Lino Kukuraičio pasi
rašytą įsakymą, didelė da
lis konkursų bus skelbiami 
jau rugsėjo mėnesį.

Nevyriausybinės or
ganizacijos yra nuolatinis 

ministerijos partneris, ku
ris padeda atliepti skirtingų 
žmonių grupių socialinius 
poreikius. Todėl finansuo
dama jų projektus ministe
rija prisideda prie šių orga
nizacijų stiprinimo ir siekia 
užtikrinti, kad piliečių bal
sas būtų girdimas tiek savi
valdoje, tiek ir nacionali
niame lygmenyje priimant 
įvairius sprendimus.

Paankstinus projektų 
finansavimo konkursus, 
vaikų dienos centrai, ben

druomenės ir kitos nevy
riausybinės organizacijos 
finansavimą savo projek
tams gaus kur kas anksčiau.

„Nevyriausybinių or
ganizacijų ir bendruome
nių vykdoma veikla ku
ria didžiulę socialinę ver
tę, todėl jų, savivaldos ir 
ministerijos bendradar
biavimas yra būtinas. Pa
vyzdžiui, vien vaikų die
nos centrams ministerija 
pernai paskirstė 4,3 mln. 
eurų, o kad finansavimas 

tokiems projektams nenu
trūktų ir visos procedūros 
vyktų sklandžiai, finansa
vimo konkursus ankstina
me“,  sako socialinės ap
saugos ir darbo ministras 
Linas Kukuraitis.

Ministerijos ir jai pa
valdžių įstaigų finansuo
jamiems nevyriausybi
nių organizacijų kitų me
tų projektams planuojama 
paskirstyti daugiau nei 20 
mln. eurų.

SADM ir „Bičiulystės“ inf. 

Aktualijos

Neįgaliųjų reikalų departamento organizuojamų projektų konkursų tvarkaraštis 

Konkursas Atsakingas asmuo Planuojama konkurso
   paskelbimo data

 

NVO projektai bus finansuojami anksčiau 

Socialinės reabilitacijos paslaugos  Rasa Šivickienė  
neįgaliesiems bendruomenėje El.p. rasa.sivickiene@ndt.lt 
 Tel. 8 5 239 4421 2019-09-16  
Neįgaliųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą Agnė Kvetkovskytė
 El.p. agne.kvetkovskyte@ndt.lt
 Tel. 8 5 239 4429 2019-10-05 
Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų konkursas Lina Drazdauskaitė
 El.p. lina.drazdauskaite@ndt.lt
 Tel. 8 5 239 4421 2019-09-02
Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir patinimo projektai Agnė Kvetkovskytė
 El.p. agne.kvetkovskyte@ndt.lt
 Tel. 8 5 239 4429 2019-09-02 
Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško  Lina Drazdauskaitė 
gyvenimo įgūdžių ugdymo projektai El.p. lina.drazdauskaite@ndt.lt
 Tel. 8 5 239 4421 2019-09-05
Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektai Rasa Šivickienė
 El.p. rasa.sivickiene@ndt.lt
 Tel. 8 5 239 4421 2019-09-05 
Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektai Lina Drazdauskaitė
 El.p. lina.drazdauskaite@ndt.lt
 Tel. 8 5 239 4421 2019-09-05
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Vyriausybė pritarė siūlymui 
plėsti socialinių stipendijų 

gavėjų ratą, mokėti jas visiems 
studentams, atitinkantiems nu
statytus kriterijus ir kelti stipen
dijų dydį. Tokia nuostata įsiga
liotų Seimui pakeitus Mokslo ir 
studijų įstatymą.

Socialinių stipendijų dy
dį siūloma kelti nuo 123,5 Eur 
(3,25 bazinės socialinės išmo
kos – BSI) iki 133 Eur (3,5 BSĮ) 
per mėnesį.

Taip pat siūloma plėsti socia
linių stipendijų gavėjų ratą. Jas 
galėtų gauti ne tik bakalauro ir 
magistro studentai, kaip yra šiuo 
metu, bet ir trumposios, trečio
sios pakopų ir profesinių studi
jų studentai (doktorantai ir re
zidentai).

Be to, nuo naujų mokslo me
tų socialines stipendijas gautų 
visi, kurie atitinka bent vieną iš 
Mokslo ir studijų įstatyme nu
statytų kriterijų: yra iš nepasitu
rinčios šeimos, neturi abiejų ar 
vieno iš tėvų, turi sunkų ar vi
dutinį neįgalumo lygį ir kt.

2018 m. socialinėms sti
pendijoms Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerija skyrė 3,6 mln. 
Eur, 2019 m. numatyta 4,3 mln. 
Eur. Padidinus socialinių sti
pendijų dydį ir išplėtus jas gau
nančiųjų ratą, papildomas lė
šų poreikis sudarytų 479 tūkst. 
Eur per metus.

Socialines stipendijas skiria 
ir administruoja Valstybinis stu
dijų fondas.

ŠMSM ir „Bičiulystės“ inf. 

Vyriausybė pritarė siūlymui 
nustatyti 1,5 šalpos pen

sijų bazių dydžio šalpos senat
vės pensiją motinoms, išaugi
nusioms penkis ar daugiau vai
kų, ir tėvams, globėjams ar rū
pintojams, kurie ne mažiau kaip 
15 metų slaugė namuose neįga
liuosius.

Tai reiškia, kad šie asme
nys, sukakus senatvės pensijos 
amžiui, gautų 198 eurų šalpos 
senatvės pensiją. Dabar tokių 
žmonių gaunamos šalpos senat
vės pensijos dydis yra 132 eurai.

Socialinės apsaugos ir dar
bo ministerijos duomenimis, 
tam reikėtų apie 300 tūkst. eu
rų metams. Šis Šalpos pensijų 
įstatymo projektas Seime bus 
svarstomas kartu su 2020 metų 
valstybės biudžeto ir savivaldy
bių biudžeto finansinių rodiklių 
patvirtinimo įstatymo projektu.

Šalpos senatvės pensijos pa

skirtis yra užtikrinti minimalias 
pajamas senatvėje jokių pensi
jų negaunantiems arba gaunan
tiems labai mažas pensijas as
menims. Jeigu žmogus gauna 
socialinio draudimo pensiją ar 
kitą pensinio pobūdžio išmo
ką (išskyrus socialinio draudi
mo našlių pensiją), kurių suma 
yra mažesnė už šalpos senatvės 
pensiją, tuomet mokamas pen
sijos ar kitos pensinio pobūdžio 
išmokos ir šalpos senatvės pen
sijos skirtumas.

Jeigu žmogus draudžiamas 
pensijų socialiniu draudimu, tai 
yra, jeigu jis dirba arba yra sa
varankiškai dirbantis asmuo ir 
moka pensijų socialinio draudi
mo įmokas, jam šalpos senatvės 
pensija nemokama.

Šalpos senatvės pensijas Lie
tuvoje šiuo metu gauna maž
daug 10 tūkst. žmonių.

SADM ir „Bičiulystės“ inf. 

tai – verslas, o man – visas gy
venimas“, – apgailestauja Valeri
ja. Ji sako atsidūrusi užburtame 
rate – neturėdama tinkamo pro
tezo, negali dirbti, o kokybiškas 
hidraulinis sąnarys skiriamas tik 
dirbantiems žmonėms. Jei teks 
dar kartą eiti į komisiją dėl pro
tezo, gali ir neskirti šio sąnario, 
o be jo moteriai gyventi labai 
sudėtinga. 

Valerija sako reabilitacijoje 
sutikusi nemažai žmonių, ku
rie patenka į panašias situaci
jas, tik jie neturi kantrybės ko
voti už save. Yra tokių, kuriems 
ir po 3 kartus tą pačią koją am
putuoja – kas gali paneigti, kad 
taip atsitinka dėl nekokybiš
kų protezų. Moteris sako dabar 
esanti tokia supykusi, jog norėtų 
kreiptis teismą, kad jis išaiškin
tų teisybę, tačiau neturi tam nei 
pinigų, nei žinių. Skundą VLK 
padėjo parašyti Lietuvos neįga
liųjų draugijos teisininkė Eve
lina Kelmelienė. Neilgai trukus 
atėjo atsakymas: VLK įpareigo
ja įmonę kuo skubiau pataisy
ti nekokybišką priemonę arba 
pakeisti ją nauja ir kompensuo
ti kitus apdraustojo nuostolius, 
patirtus dėl nekokybiškos prie
monės pagaminimo, arba grą
žinti VLK kompensuotas lėšas. 
Valerija sako dar nesulaukusi 
įmonės skambučio ir baimina
si, kuo viskas baigsis – jei įmo
nė tiesiog grąžins lėšas VLK, ta
da jai vėl reikės keletą mėnesių 
laukti tinkamo protezo... 

Turėtų būti galimybė 
pasirinkti protezą

Roberta Orlauskaitė dalies 
kojos neteko patekusi į avariją. 
Jos koja amputuota žemiau ke
lio, tad, atrodytų, viskas turėtų 
būti paprasčiau, tačiau ir ji sako 
susidurianti su sunkumais. Ro
berta nešioja seną protezą, mat 
naujai pagamintasis jai netinka. 
Esmė ta, kad pasikeitus tvarkai 
valstybė tokias atvejais kaip jos 
nebekompensuoja protezų su 
silikonine kojine. Jie kompen
suojami tik cukriniu diabetu 
sergantiems žmonėms. Kadan
gi Roberta diabetu neserga, jai 
buvo skirtas kitoks protezas – su 
vakuumo sistema. Merginai su 
šiuo protezu vaikščioti labai ne
patogu, ji sako jaučianti diskom
fortą. Roberta dirba AB „Orto
pedijos technika“, todėl ir susi
duria su daugeliu žmonių, ku
riems reikalingi protezai. Jos 
teigimu, protezai su vakuumo 
sistema tinka tik kas 3 žmogui. 

R. Orlauskaitė įsitikinusi – 
komisijose, kurios sprendžia, 
kokius protezus žmogui skir
ti, turėtų dalyvauti ir negalią 
turintis žmogus, tas, kuris pats 
tuos protezus naudoja. Dabar 
ją sudaro tik gydytojai. Prote
zas glaudžiai susijęs su žmogaus 
gyvenimo kokybe. Dėl to žmo
gui turėtų būti leidžiama pasi
rinkti, koks protezas jam labiau 
tinka. Pasak Robertos, išmokti 
vaikščioti su protezu yra sun

Galūnių protezai – ar užtenka 
to, ką kompensuoja valstybė?

kus darbas, todėl labai svarbu, 
kad įrenginys būtų tinkamas. 
Jei protezas pradeda trinti, jei 
skauda, žmogus gali mieliau pa
sirinkti neįgaliojo vežimėlį. Ži
noma, daug kas priklauso nuo 
žmogaus užsispyrimo, psicho
loginės būklės, tačiau svarbi ir 
protezo kokybė, o įvairūs apri
bojimai labai suvaržo. 

Kita vertus, pasak Rober
tos, nors atrodytų, kad šiuo me
tu valstybė skiria nemažą sumą 
protezams gaminti, tačiau išlai
dos taip pat didelės – įmonės tu
ri sumokėti už medžiagas, meis
trui, o ir pačiai įmonei turi dar 
kažkiek likti. Taigi nors užsako
mas vokiškas protezas, nebūti
nai visos jo dalys bus vokiškos – 
įmonės bando taupyti. Roberta 
pripažįsta, kad šioje srityje nė
ra kontrolės. Didžiausi kontro
lieriai – kineziterapeutai, kurie 
dar reabilitacijos metu žmogui 
pritaikius protezą gali pasakyti, 
ar jis tinka ar ne. 

Robertos manymu, reikėtų 
pervarstyti ir hidraulinių pro
tezų skyrimo tvarką – dabar jie 
skiriami tik dirbantiems, ir, be
je, tik aktyvų darbą žmonėms. 
Tarkim, dirbdama administra
tore ar pardavėja gali to protezo 
ir negauti. Tačiau kur visas kitas 
gyvenimas, laisvalaikis? Rober
tos draugas Edvardas Paknys, 
taip pat netekęs kojos traumos 
metu, naudojasi protezu su hi
drauliniu sąnariu ir sako esan
tis juo patenkintas – sportuoja, 
vairuoja mašiną, keliauja ir pan. 
Anksčiau vyrui teko vaikščioti 
su paprastu protezu – jis buvo 
ir nepatogus, ir nesaugus. Pasak 
Edvardo, daugelis Europos šalių 
jau kompensuoja dar pažanges
nius – elektroninius protezus. 
O, tarkim, Vokietijoje visiems 
vaikams iki 18 metų kompen
suojami papildomi sportiniai 
protezai, kad jie galėtų aktyviau 
gyventi. Galbūt ir Lietuvoje rei
kia apie tai pradėti galvoti. 

Nebenorime neestetiškų, 
nekokybiškų protezų
Lietuvos neįgaliųjų draugi

jos pirmininkė Jelena Ivančen

ko įsitikinusi – būtina pradė
ti garsiai kalbėti apie valstybės 
kompensuojamų protezų koky
bę. „Džiaugiuosi, kad situacija 
yra geresnė nei prieš, tarkim, 10 
metų. Yra daug atvejų, kai žmo
nės gauna ir kokybiškus prote
zus, su kuriais gali ir sportuo
ti, ir bėgioti. Tai džiugina. Ta
čiau jie prieinami toli gražu ne 
visiems, – dalijasi įžvalgomis J. 
Ivančenko. – Didelė dalis vals
tybės kompensuojamų protezų 
yra moraliai pasenę – nepato
gūs, neestetiški, neatliekantys 
pilnai savo funkcijos“. Ir savo 
naudojamam dešinės rankos 
protezui Jelena turi daug prie
kaištų. Pirmiausia kliūva išvaiz
da, kuri tik iš dalies primena 
tikrą ranką. Anksčiau turėta
sis labai greitai išsipurvindavo 
ir jo buvo neįmanoma nuvalyti 
jokiomis priemonėmis. Apie tai 
paklaustas meistras atsakė, kad 
reikia dažniau plauti rankas. 
Dabartinis nėra toks teplus, ta
čiau... pradėjo lūžinėti. Įmonė, 
pagaminusi protezą, įsiparei
goja jį ir remontuoti. Tačiau tai 
truktų mažiausiai tris savaites. 
Ką tuo metu žmogui daryti? Je
lena sako, kad protezas jai – toli 
gražu ne vien tik estetika. Jo pa
dedama ji ir vairuoja, plaukioja, 
atlieka kasdienius darbus. Atro
dytų – protezai užsakinėjami iš 
vokiškų katalogų, tačiau koky
bės tikrai dar trūksta. Gal bū
tų geriau iš karto gaminti pro
tezus ne iš pigiausių medžiagų, 
o kokybiškai, tada ir problemų 
nekiltų. J. Ivančenko teigimu, 
reikėtų įvertinti, kodėl vis dar 
gaminami nekokybiški prote
zai, įvesti kokybės kontrolę. Jei 
skiriamos sumos neužtenka – 
ją reikėtų didinti. „Gyvename 
europietiškoje šalyje ir tikrai 
nebenorime vaikščioti su ne
patogiais, neestetiškais prote
zais. Matome, kokias priemo
nes turi kitų šalių žmones ir 
manome, kad nusipelnėme to 
paties. Tikrai valstybė neturėtų 
taupyti savo žmonių gyvenimo 
kokybės sąskaita“, – įsitikinusi 
J. Ivančenko. 

Aurelija BABINSKIENĖ

(atkelta iš 1 psl.)

Siūloma didinti socialines 
stipendijas

Vyriausybė pritarė siūlymui 
daliai gyventojų didinti 
šalpos senatvės pensiją

Aktualijos
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Daktaras
Aiskauda

Dažnai gyventojai kreipiasi į 
ligonių kasas iškilus klau

simų, ar konkreti paslauga gy
dymo įstaigoje turi būti suteik
ta nemokamai, ar už ją teisėtai 
prašoma susimokėti. Valstybi
nės ligonių kasos prie Sveika
tos apsaugos ministerijos (VLK) 
specialistai primena, kad pri
valomuoju sveikatos draudimu 
(PSD) apsidraudusiems žmo
nėms sveikatos priežiūros pa
slaugos įstaigose, sudariusiose 
sutartis su teritorinėmis ligo
nių kasomis (TLK) yra apmo
kamos Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo (PSDF) lėšo
mis. Tačiau yra išimčių, kuo
met pacientui susimokėti ar pri
simokėti už paslaugas teks. Ko
kie tai atvejai?

Mokamos paslaugos
Pasitaiko atvejų, kuomet pa

cientams siūloma susimokėti už 
gydytojų specialistų konsultaci
jas, įvairius tyrimus, o prireikus 
stacionarinio gydymo – atsineš
ti medicinos pagalbos priemones 
arba vaistus.

Vadovaujantis teisės aktais, 
gydymo įstaigose yra įteisintas 
mokėjimas už paslaugas tik kai 
kuriais atvejais.

Pirmiausia, tai mokamų pas
laugų sąraše įrašytos paslaugos, 
už kurias net ir PSD apsidrau
dę pacientai turi susimokėti. Pa
vyzdžiui, už kosmetinės chirur
gijos operacijas ir kosmetologi
jos procedūras, nėštumo nutrau
kimą, dantų implantavimą, aku
punktūrą ir manualinę terapi
ją, sveikatos tikrinimą vykstant 
į užsienį, norint įsigyti ginklą, 
gauti vairuotojų ir aviatorių pa
žymėjimus ir kt.

„Taip pat pacientai turi teisę 
gauti mokamą paslaugą be ei
lės. Kai pacientas nenori lauk
ti jam siūlomo planinio tyrimo 
arba procedūros ir pageidauja 
gauti paslaugą be eilės, jis pri
valo susimokėti. Jeigu pacien
tas nori nemokamos paslaugos, 
gydymo įstaiga jį turi registruoti 
ir nurodyti konkrečią paslaugos 
suteikimo datą. 

Be to, šiuo atveju gydymo įs
taigos administracija privalo su
teikti informaciją apie kitas gy
dymo įstaigas, kuriose pacientui 
reikalingos nemokamos paslau
gos galėtų būti suteiktos grei
čiau“, – atkreipia dėmesį B. Ka
valiauskienė.

Susimokėti privalu ir tuo
met, jei pacientas nori konsul

tuotis pas gydytojus specialistus 
be šeimos gydytojo ar gydytojo 
specialisto siuntimo.

Iš dalies mokamos 
paslaugos

Jei pacientas, turintis teisę į 
nemokamas sveikatos priežiūros 
paslaugas, gydytojui pasiūlius 
savo valia pasirenka brangiau 
kainuojančias paslaugas, me
džiagas, procedūras, jis privalo 
pats sumokėti jų faktinių kainų 
ir nemokamų paslaugų, medžia
gų, procedūrų kainų skirtumą. 
O jeigu pacientas savo iniciaty
va pasirenka papildomas paslau
gas ar procedūras, kurios nesu
sijusios su pagrindinės ligos gy
dymu, privalo pats sumokėti vi
są jų kainą.

„Atkreipiame dėmesį, kad 
šioms paslaugoms negali būti 
priskiriamos tokios paslaugos, 
kurioms pacientui nesuteikia
ma pasirinkimo alternatyva, t.y. 
negalima pasirinkti tarp nemo
kamos, t. y. kompensuojamos 
ligonių kasų, ir brangiau kai
nuojančios paslaugos. Ligonių 
kasos neretai sulaukia skundų, 
kuomet pacientui buvo siūlo
ma, pavyzdžiui, tik brangesnio
ji operacija be jokios alternaty

vos. Taip pat pasitaiko atvejų, 
kai brangesnioji yra vienintelė 
pagal medicinines indikacijas 
tam pacientui tinkama paslau
ga. Tuomet ji turi būti suteikta 
be priemokos – už ją sumoka
ma PSDF lėšomis“, – pabrėžia 
B. Kavaliauskienė.

Pasak jos, reikia nepamiršti, 
kad besigydant ligoninėje visi 
skiriami vaistai yra įskaičiuoti 
į gydymo kainą, kurią apmo
ka ligonių kasos. Jei pacientui 
gydantysis gydytojas pasiūlo 
naudoti naujesnius, geresnius 
ar brangesnius medikamentus 
ar gydymo technologijas, ir 
pacien tas sutinka, jis turi su
mokėti PSDF lėšomis apmoka
mos paslaugos sumos ir gydyto
jo siūlymu paciento pasirinkto 
varianto skirtumą. 

Jeigu pacientas sutinka su
mokėti skirtumą, privalo pat
virtinti tai parašu. Sumokėti 
visą kainą reikia tik tų paslau
gų, kurios, gydytojo manymu, 
nėra reikalingos ir todėl jis jų 
neskiria.

„Pasitaiko ir tokių atvejų, 
kai stacionarų gydytojai reko
menduoja įsigyti vaistų patiems 
ar atsinešti medicinos pagalbos 
priemones, tačiau pacientams 

reikėtų įsidėmėti, kad tai nere
glamentuojama teisės aktuo
se ir yra neteisėta. Pavyzdžiui, 
ligonių kasoms dažnai skun
džiamasi, kad prieš atliekant 
magnetinio rezonanso tyrimus 
(MRT) pacientams primygti
nai nurodoma įsigyti vienkar
tinių drabužių bei tyrimo vaiz
do kopiją, nors gydytojas siun
time nenurodo, kad ji yra rei
kalinga. Primename, kad su gy
dytojo siuntimu PSD apsidrau
dusiems žmonėms, MRT rei
kalingų priemonių išlaidos yra 
įskaičiuotos į bendrą tyrimo at
likimo kainą, o jis apmokamas 
PSDF biudžeto lėšomis. Taigi 
pacientams papildomai už nie
ką mokėti nereikia“,– sako VLK 
specialistė B. Kavaliauskienė.

Primename, kad visą infor
maciją apie PSDF lėšomis fi
nansuojamas paslaugas gali
ma rasti VLK ir TLK interneto 
svetainėse. Taip pat kilus klau
simų gyventojai visuomet gali 
kreiptis ligonių kasų gyventojų 
aptarnavimo numeriu (8 5) 232 
2222 arba info@vlk.lt, taip pat 
atvykus gyvai – Vilniuje, Kau
ne, Klaipėdoje, Panevėžyje bei 
Šiauliuose.

VLK ir „Bičiulystės“ inf. 

Melisa yra lūpažiedžių šeimos 
atstovė, galinti užaugti nuo 30 
iki 120 cm aukščio. Šakniastie
bis labai šakotas, su požeminiais 
ūgliais. Stiebas status, šakotas, 
apaugęs plaukeliais. Lapai prie
šiniai, kotuoti, plaukuoti. Žie
dai balti arba rožiniai, po 3–12 
susitelkę į vienašalius netikrus 
menturius (išsidėstę ratu aplink 
stiebą) viršutinių lapų pažastyse. 
Vaisiai – tamsiai rudi riešutėliai.

Vaistams vartojama augalo 
antžeminė dalis. Pjaunama žy
dinti ir tuojau pat džiovinama 
(paskleista plonu sluoksniu ant 
popieriaus) lauke, pavėsyje arba 
gerai vėdinamoje patalpoje. Džio
vykloje džiovinama ne aukštes
nėje kaip 30o C temperatūroje. 
Išdžiūvusi žaliava turi būti ža
lios spalvos, kvapi (ypač sutrin
ta), kartoko, bet malonaus skonio. 

Cheminė sudėtis
100 g melisos turi 49 kilokalo

rijas, 3,7 g baltymų, 0,4 g riebalų, 
8 g angliavandenių, 85,55 g van
dens. Vitaminai: PP – 1,78 mg, 
B9 – 105 mkg, B6 – 0,16 mg, 
B1 – 0,08 mg, B2 – 0,18mg, C – 
13,3 mg, A – 2503 mkg. 

Mineralai: cinkas – 1,09 mg, 
varis – 0,24 mkg, manganas – 
1,12 mg, geležis – 11,87 mg, fos

Vaistinė melisa tinka daugeliui ligų ir 
negalavimų gydytiVaistinė melisa (toliau – me-

lisa) yra vienas seniausių žo-
linių gydomųjų augalų. Kai 
kuriose Europos šalyse ji dar 
vadinama citrinine melisa. 
Mat patrynus tarp pirštų 
šviežią lapelį, juntamas cit-
rinos kvapas. Beje, Lietuvoje 
ši vaistažolė turi ne vieną si-
nonimą – bičių žolė, bitžolės, 
melica, gumbažolė, miluškė.

Konsultuojame, 
komentuojame

foras – 60 mg, natris – 30 mg, 
magnis – 63 mg, kalcis – 199 mg, 
kalis – 458 mg.

Beje, melisos lapuose yra 
0,05 % eterinio aliejaus. Dar 
esama dervų, flavonoidų, raugi
nių ir karčiųjų medžiagų.

Pastabos:
 melisa pasižymi ramina

muoju poveikiu, slopina vidurių 
pūtimą, spazmus, skatina pra
kaitavimą, aktyvina medžia
gų apykaitą, šlapimo išsiskyri
mą, turi antibakterinių savybių; 
beje, šis augalas taip pat tinka 
žmonėms, kurie nuolatos patiria 
stresus ir pastoviai jaučia alkį;
 melisos preparatai gerai 

toleruojami; nenustatyta jokių 
šalutinių reiškinių sąveikoje su 
kitais vaistais;
 atsižvelgiant į melisos ra

minamąsias savybes, jos prepa
ratai plačiai vartojami dauge
liui ligų ir negalavimų gydyti; 
pavyzdžiui, Vokietijoje melisos 

preparatai dažniausiai skiriami 
esant funkciniams skrandžio ir 
žarnyno negalavimams, esant 
polinkiui į vidurių pūtimą, ne
rimą, atsiradus funkciniams šir
dies ir miego sutrikimams;
 melisa nevartotina atlie

kant darbus, kuriems reikalin
gas didelis dėmesingumas;
 reikia vengti melisos pre

paratų perdozavimo, nes galima 
alergija, mieguistumas, raume
nų silpnumas, vangumas. 

Liaudies medicinos receptai
Gingivitas (dantenų užde-

gimas)
2 šaukštai sausos susmulkin

tos melisos žaliavos (taupant vie
tą, žemiau esančiuose receptuose 
praleidžiami žodžiai „sausos su
smulkintos melisos“, paliekant 
nuorodą „žaliavos“) užplikoma 
2 stiklinėmis karšto (bet ne ver
dančio) vandens, ataušęs užpilas 
nukošiamas per dvigubą marlę 
(arba specialų sietelį). Šiuo užpi
lu skalaujama burna keletą kar
tų per dieną.

Pykinimas, vėmimas (ra-
minanti priemonė)

Šaukštas žaliavos užplikomas 
2,5 stiklinės karšto (bet ne ver
dančio) vandens, indas užsanda
rinamas, kuo nors šiltai užden
giamas, po 30–40 min. užpilas 
nukošiamas per dvigubą marlę 
(arba specialų sietelį). Vartojama 
į vidų po 1/2 stiklinės 3–4 kar
tus per dieną.

Bendrai stiprinanti ir rami-
nanti priemonė

Šaukštelis žaliavos užpila
mas stikline vandens, pavirina
ma 10–15 min., po to nukošia

ma per dvigubą marlę (arba spe
cialų sietelį). Vartojama į vidų po 
šaukštą 3 kartus per dieną.

Nerimas, depresija
Šaukštas žaliavos užplikomas 

2,5 stiklinės karšto (bet ne ver
dančio) vandens, indas užsanda
rinamas, kuo nors šiltai užden
giamas. Po 40–50 min. užpilas 
nukošiamas per dvigubą mar
lę (arba specialų sietelį). Geria
ma po 1/2 stiklinės 3–4 kartus 
per dieną.

Astma, įvairios neuralgijos
4 šaukštai žaliavos užplikomi 

2 stiklinėmis karšto (bet ne ver
dančio) vandens, indas užsan
darinamas. Po 4 valandų užpi
las nukošiamas per dvigubą mar
lę (arba specialų sietelį). Geriama 
po 1/2 stiklinės 3 kartus per die
ną prieš valgį.

Pagalvėlės su melisa
Kadangi naudojama eterinio 

aliejaus turinti vaistažolė, pagal
vėlė turi būti maža (20 x20 cm 
dydžio) ir dedama ne po galva, 
o pakabinama bent pusės met
ro atstumu nuo gulinčiojo gal
vos, nes melisa skleidžia stiprų 
aromatą. 

Tinkamiausia – nekietai vais
tinės žaliavos prikimšta pagalvė
lė. Ji savo gydomąsias savybes iš
laiko maždaug metus (išimtinais 
atvejais – dvejus), paskui pagal
vėlės turinys keičiamas.

Taigi melisos žolė renkama 
žydėjimo metu. Gydo neurozę, 
nemigą, pakilusį arterinį kraujos
pūdį bei kai kurias širdies ligas.  

Pastabos: 
1) gydomasis efektas sustip

rės, jei kartu su melisa lygiomis 

dalimis bus naudojami pipirmė
tės lapai; beje, pipirmėtės žolė ir
gi renkama žydėjimo metu; 

2) pastarųjų augalų mišinio 
aromatas taip pat šiek tiek pade
da atsikratyti streso pasekmių, 
gerina medžiagų apykaitą, veikia 
kaip antitraukulinė priemonė. 

Komentaras apie neurozę
Neurozė apibūdinama kaip 

psichinės kilmės liga, kylanti dėl 
žmogaus vidinės graužaties arba 
dėl labai jį skaudinančių konf
liktų su aplinka. Pasaulio svei
katos organizacijos duomenimis, 
30–50 % visų tų, kurie kreipiasi 
į poliklinikas, yra sergantys neu
roze. Beje, tos pačios organiza
cijos duomenimis, nuo 1909 iki 
1974 metų sergamumas neuroze 
padidėjo 24 kartus.

Ilgai neuroze buvo laikomos 
visos neaiškios kilmės nervų sis
temos ligos. Vėliau daugelis jų 
buvo ištirta ir imta laikyti ats
kiromis, o neuroze pradėta va
dinti vien funkcinius nervų sis
temos sutrikimus, kai išsamiais 
tyrimais nepavykdavo rasti jokių 
pokyčių galvos smegenų struktū
rose ar vidaus organuose. 

Sergančių neuroze nusis
kundimai: apetito stoka, vėmi
mas, liesėjimas, galvos skausmas, 
svaigimas, alpimas, drebulys, šir
dies veiklos, skrandžio, žarnyno, 
kvėpavimo sutrikimai, bendras 
silpnumas, nuovargis, sąnarių 
skausmai, padidėjęs prakaitavi
mas, juosmens ir nugaros skaus
mai, baimė, depresija, verksmin
gumas, dėmesingumo ir atmin
ties susilpnėjimas.

Romualdas OGINSKAS

Kada reikia mokėti už paslaugas gydymo įstaigoje?

Negalia netrukdo spindėti
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negali patekti“, – apgailestavo 
pašnekovė. Ji sako, kad pati tai 
pradėjo pastebėti tik tapusi ma
ma: „Vežiodama vaiką vežimė
lyje pamačiau, kad ne visur ga
liu nueiti, o ką kalbėti apie neį
galius žmones – vaiką nesunku 
ant rankų nusinešti, o ką dary
ti rateliuose sėdinčiam suaugu
siam žmogui?“

Tikslas – laužyti stereotipus 
A. Šotaitė sako, kad šia ak

cija norėta atkreipti dėmesį į tai, 
kad, nors negalią turintys žmo
nės susiduria su įvairiomis kliū
timis, neretai jie patys nesusi
mąsto, kad gyvenime yra labai 
daug dalykų, kurie neturi etike
tės „netinka neįgaliesiems“ – juk 
negalia netrukdo dainuoti, pieš
ti, klausytis koncertų, daryti ki
tus visiems įprastus dalykus, pa
vyzdžiui, dalyvauti modelių at
rankose. „Žmonės susikoncen
truoja į savo negalią ir pamirš
ta, kad yra ir kitas pasaulis – su 
svajonėmis ir vizijomis“, – sako 
Aurelija ir priduria, kad labiau
siai apmaudu dėl negalią turinčių 
vaikų – jie dažnai per daug ne
pasitiki savimi, net nedrįsta apie 
ką nors svajoti.

Reklamos vadybininkė pa
sakoja, kad pradėjus svarstyti 
apie projektą, kuris laužytų ste
reotipus ir neįgalius žmones pa
skatintų išdrįsti svajoti, idėją ra
do internete: viena Australijoje 
gyvenanti neįgalaus vaiko ma
ma nuvedė jį į modelių atranką, 
netrukus vaiką pradėjo kviesti į 
įvairiausius projektus. Taigi „Al
gojimo“ komanda nusprendė su
rengti akciją ir negalią turinčių 
žmonių bendruomenę pakviesti 
į modelių atranką. 

„Labai džiaugiamės, kad su 
mumis bendradarbiauti mielai 
sutiko „Editos kastingas“, – sa
ko Aurelija ir priduria, jog tokios 
fotosesijos – kasdienis jų darbas, 
nors šį kartą modeliai ne visai 
įprasti. – Bet tai nėra kokia nors 
privilegija – bet kuris žmogus pa
siskambinęs gali atvykti į „Editos 
kastingą“ ir jis bus mielai nufoto
grafuotas ir įtrauktas į duomenų 
bazę. Vis dėlto manėme, kad spe
ciali akcija gali būti geras pavyz
dys bei impulsas ir kitiems išban
dyti save“, – tikisi organizatorė. 

Negalia netrukdo spindėti

Pasak jos, agentūra „Editos 
kastingas“ pasirinkta dėl to, kad 
ji bendradarbiauja su įvairiais ki
no, televizijos, socialinės rekla
mos ir kitokių projektų užsako
vais, tad kiekvienas sudalyvavęs 
atrankoje gali tikėtis pasiūlymų 
filmuotis, fotografuotis ar bent 
dalyvauti TV laidų filmavimuo
se. Pasak Aurelijos, tai irgi įdomi 
patirtis – galima susirasti naujų 
draugų, iš vidaus pamatyti lai
dos filmavimo procesą, susipa
žinti su įvairiomis profesijomis.

Organizatoriai tikisi, kad ak
cija padės atkreipti ir socialinių 
reklamų bei kitų projektų kūrė
jų dėmesį. „Neseniai vienas Lie

tuvos interneto tiekėjas pristatė 
reklaminę kampaniją: norėta at
skleisti gyvenimo įvairovę, todėl 
reklamoje perteikti įvairūs gyve
nimo epizodai, parodyti įvairaus 
amžiaus ir išvaizdos žmonės, bet 
nebuvo nė vieno negalią turinčio 
žmogaus“, – stebisi pašnekovė. 
Ji priduria, kad neįgalieji yra ne 
tik didelė visuomenės dalis, bet 
ir tikslinė grupė – jiems rūpi tie 
patys dalykai, kaip ir visiems – ir 
internetas, ir sportinė įranga, ir 
buities prietaisai, ir madingi dra
bužiai, vis dėlto reklamose jų be
veik nepamatysi.

Akcija pavyko
Mums besikalbant galerijo

je pasirodė egzotiška pora – Ra
munė ir Johnas Omolo. Iš Kenijos 
kilęs vyras visur lydi savo rateliais 
judančią žmoną, nes Ramunės 
rankos per silpnos pačiai sukti ve
žimėlio ratus. Ramunei beatsaki
nėjant į atrankos dalyvio anketos 
klausimus, „Editos kastingo“ va
dovė įkalbėjo nusifotografuoti ir 
jos vyrą. Johnas ilgai neatsikalbi
nėdamas sutiko, o Ramunė pasa
kojo, kad jiems dalyvauti fotose
sijose – ne naujiena, mat kasmet 
vestuvių metinių proga jiedu už
sisako asmeninę fotosesiją. 

Ramunė sako pati pasigen
danti neįgalioms moterims skir
tų suknelių reklamų: „Parduo
tuvėje suknelės atrodo gražiai, o 
norėtųsi matyti, ar jos tinka ra
teliais judančioms moterims – 
mes irgi norim gražiai atrodyti.“

Į akciją net iš Pasvalio rajono 
atvyko Vaiva Dulevičiūtė, beje, 
„Algojimo“ projektų koordina
torė, dirbanti nuotoliniu būdu. 
Vaivai ne kartą pačiai yra tekę 
reklamuoti įvairius produktus 
socialiniuose tinkluose „Instag
ram“ ir „Facebook“ ir ne visos 
reklamos buvo susijusios su ne
galia – tai, kad ji juda vežimė
liu, šioms reklamoms neturėjo 
jokios įtakos.

Kriminologiją studijuojanti 
Agnieška Toločko nuo mažens 
nevaikšto, bet judėdama veži
mėliu suspėja daugiau, negu sa
vo kojomis vaikštantys žmonės. 
Prieš kameras puikiai besijau
čianti mergina labai norėtų save 
išbandyti kuo įvairesnėse veiklo

se, gal net tapti „influencere“ – 
nuomonės formuotoja, jau dabar 
savo „Instagram“ paskyroje turi 
tūkstantį sekėjų.

Akcijos „Negalia netrukdo 
spindėti“ reklaminiu veidu ta
pusiam Viktorui Topol, ko gero, 
išmušė laimės valanda – kelis
kart pasaulio lengvojo kultūriz
mo varžybų čempionas, hiphopą 
šokantis ir įvairius triukus išdari
nėjantis vaikinas šiuo metu ypač 
graibstomas žurnalistų. Vis dėlto 
Viktoras turi didesnių svajonių, 
viena iš jų – nusifilmuoti seriale. 

Asociacijos „Savarankiškas 
gyvenimas“ prezidentą Ričar
dą Dubicką kiti akcijos dalyviai 
juokais praminė „žvaigžde“ – jis 
nuolat šmėžuoja žiniasklaido
je kaip įvairių akcijų, kur gina
mos neįgalių žmonių teisės, da
lyvis. Vis dėlto ne visi žino, kad 
Ričardas – buvęs kaskadininkas, 
jam teko ne tik dalyvauti įvai
riausiuose filmavimuose, bet ir 
vadovauti Lietuvos kino studijos 
kaskadininkų komandai, kurioje 
dirbo 30 žmonių. Beje, ši mode
lių atranka Ričardui pirmoji po 
to, kai jam teko atsisėsti į neįga
liojo vežimėlį.

Akcijoje dalyvavusiai Ingai 
Filipovič modelių atrankos – ir
gi ne naujiena. Prieš daug metų 
buvo užregistravusi ir „Editos 
kastingo“ duomenų bazėje, tad 
šį kartą tereikėjo atnaujinti an
ketos duomenis. Inga pasakoja, 
kad jai ne kartą teko dalyvau
ti masinių scenų filmavimuose, 
bet labai norėtų gauti didesnį 
vaidmenį – filmuodamasi pa
miršta visus rūpesčius ir galvoja 
tik apie tai, ko reikalauja režisie
rius ir ko tikisi žiūrovai.

Tarp akcijos dalyvių buvo ir 
tokių, kuriems ši fotosesija – pir
moji, tad teko nugalėti savo bai
mes ir žengti pirmąjį žingsnį – 
toks ir buvo organizatorių tikslas.

Organizatoriai akcijos re
zultatais labai patenkinti – per 
3 dienas sulaukta 25 būsimųjų 
reklamų modelių, TV ar kino 
žvaigždžių. Panašių akcijų ža
dama surengti ir kituose mies
tuose. Tad, kaip sakoma, seki
te reklamą.

Sigita INČIŪRIENĖ
Autorės nuotr.

Liepos mėnesį pradėtas įgy
vendinti architektės Rasos 

Chmieliauskaitės ir Kauno me
nininkų namų (KMN) inicijuo
tas projektas „(Ne)matoma archi
tektūra“, siekiantis nevizualiomis 
priemonėmis pristatyti Lietuvos 
architektūros raidą nuo gotikos 
iki postmodernizmo neregiams 
bei silpnaregiams. Liepos ir rug
pjūčio mėnesiais lankomi penki 
objektai Kauno mieste, reprezen
tuojantys skirtingus architektūros 
stilius: Perkūno namas, Pažaislio 
bažnyčios ir vienuolyno ansamb
lis, Kauno apskrities viešosios bib
liotekos retųjų ir senųjų spaudi
nių skyrius (buvę Pramonės, pre
kybos ir amatų rūmai), IX forto 
muziejus ir monumentas bei Na
cionalinio M. K. Čiurlionio dailės 
muziejaus Mykolo Žilinsko dai
lės galerija. 

Ekskursijų metu vykdomas 
tyrimas kartu su aklųjų ir silpna
regių bendruomenės nariaissa
vanoriais ir architektų komanda. 
Pagrindiniai šių ekskursijų klau
simai: kaip architektūrą pažinti 
gali nematantys ir ko nepastebi 
matantieji? 

Kiekvieną ekskursijątyri
mą seka dirbtuvės tose pačio
se erdvėse. Kauno menininkų 
namams tai ne pirmas projek
tas, pabrėžiantis kultūros priei
namumą. „Kauno menininkų 
namai – jau 48erius metus vei
kianti kultūros įstaiga, pristatan
ti plataus spektro profesionaliąją 
meno kūrybą įvairioms auditori
joms. 2018 m. pradžioje inicijavo
me bendradarbiavimą su Kauno 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ben
druomene, dalis KMN interneti
nės svetainės turinio taip pat yra 
verčiama į lietuvių gestų kalbą“, – 
teigė KMN vadovė Rūta Stepano
vaitė. „Šiais metais plečiame lan
kytojams su regos negalia teikia
mų paslaugų spektrą, atveriame 
KMN duris dar vienai bendruo
menei, kuriai gali būti įdomi įvai
rialypė kūryba.

Dirbtuvių metu sukurti pri
statymo modeliai bus pritaikomi 
edukacinėse priemonėse – leidi
niuose, kurie veiks keliose plot
mėse. Šie leidiniai tarnaus kaip 
architektūros pažinimo įvadas bei 
reprezentacinė priemonė aklie
siems, o regintiesiems padės gi
liau pajusti ir suprasti architektū
rą ne vien žvilgsniu. Pasak Linos 
Puodžiūnienės, LASS kultūros ir 
meno projektų vadovės, „supran
tamiausia architektūros pristaty
mo priemonė neregiui, žinoma, 
yra maketas. Tenka apgailestauti, 
jog Lietuvoje jų yra labai mažai. 
Todėl labai sveikintina, kad kiek
vienais metais vis daugiau kūrė
jų ieško naujų kūrybinės raiškos 
būdų ir priemonių, kaip pagerin
ti meno prieinamumą neregiui.“ 

Taip pat vyks paskaita, siek
sianti atkreipti architektų ir di
zainerių dėmesį į prieinamų sta
tinių projektavimo svarbą. Pro
jekto rezultatų viešas pristaty
mas bei informacinė paskaita 
vyks lapkričio mėnesį Kauno 
menininkų namuose. 

Kauno menininkų namų ir 
„Bičiulystės“ inf.

(atkelta iš 1 psl.)

Architektūrą 
pristatė jos 

nematantiems

Akcijos „Negalia netrukdo spindėti“ dalyviams netrūko geros nuotaikos.    

Vilnietei Jelenai ši fotosesija – pir-
moji.

Fotosesijoje dalyvavo Ramunė Omolo ir ją atlydėjęs vyras Johnas.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40, 
09.10 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
8.00, 9.00 – žinios, orai. 7.00, 7.30, 
8.30 – žinios, orai, sportas.

Redakcija primena, 
kad verta sekti TV stočių 

skelbimus, nes programose 
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, rugpjūčio 12 d. 
09:20 Senis. N-7. 306 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 8. N-7. 
8/11 s. 11:10 Komisaras Reksas 16. 
2015 m. N-7. 16/10 s. 12:00 Beatos vir-
tuvė. (kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:40 
Premjera. Ponių rojus . N-7. 128 s. HD. 
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 „Ke-
no Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Die-
nos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Nacionalinė eks-
pedicija „Dniepru per Ukrainą“. 22:30 
Dviračio žinios. 23:00 Kostiumuotieji 
4 N-7. 4/16 s. 23:43 Kostiumuotieji 5. 
N-7. 5/1 s. 00:30 Klausimėlis.lt. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Savaitė. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
(kart.). 03:30 Dviračio žinios (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Komi-
saras Reksas 16. 2015 m. N-7. 16/10 s. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 
Ponių rojus . N-7. 128 s. (kart.).

Antradienis, rugpjūčio 13 d. 
09:20 Senis. N-7. 307 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 8 N-7. 
8/12 s. HD. 11:10 Komisaras Reksas 
16. N-7. 16/11 s. 12:00 Stilius. (kart.). 
13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Loteri-
ja „Keno Loto“. 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 
Laba diena, Lietuva. 16:40 Premjera. 
Ponių rojus. N-7. 129 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)emigran-
tai. (subtitruota). 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos 
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Lote-
rija „Jėga“. 21:30 Nacionalinė ekspe-
dicija „Dniepru per Ukrainą“. 22:30 
Dviračio žinios. 23:00 Kostiumuotieji 
5 N-7. 5/2, 5/3 s. HD. 00:30 Klausimė-
lis.lt. 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Is-
torijos detektyvai (subtitruota, kart.) 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
(kart.). 03:30 Dviračio žinios (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Komi-
saras Reksas 16. 2015 m. N-7. 16/11 s. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 
Ponių rojus . N-7. 129 s. (kart.).

Trečiadienis, rugpjūčio 14 d. 
09:20 Senis. N-7. 308 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 8 N-7. 
8/13 s. 11:10 Komisaras Reksas 16. N-7. 
16/12 s. HD. 12:00 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. (kart.). 13:00 Klauskite 
daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių rojus. 
N-7. 130 s. HD. 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klaus-
kite daktaro. 19:30 Mano mama ga-
mina geriau! 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos te-
ma. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija 
„Jėga“. 21:30 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“. 22:30 Dviračio 
žinios. 23:00 Kostiumuotieji 5 N-7. 
5/4, 5/5 s. HD. 00:30 Klausimėlis.lt. 
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 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Komisaras Rek-
sas 16. N-7. 16/12 s. (kart.). 05:00 LRT 
radijo žinios. 05:10 Ponių rojus . N-7. 
130 s. (kart.).

Ketvirtadienis, rugpjūčio 15 d.
06:05 Dviračio žinios (kart.). 

06:30 Žolinė. 2000 m. 07:00 Klausimė-
lis.lt. 07:25 Klausimėlis.lt (kart.). 07:40 
Bitė Maja. 09:05 Premjera. Bitė Maja. 
Medaus žaidynės. 10:30 Rožinė pan-
tera N-7. 12:00 Žolinės atlaidai Pivašiū-
nuose. Šv. Mišių tiesioginė transliaci-
ja. 13:48 Loterija „Keno Loto“. 13:50 
Patvirtinta bučiniu N-7. 15:15 Mam-
ma Mia! N-7. (subtitruota). 17:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 

18:00 Gražiausios poetų dainos. Ved. 
Marijus Žiedas ir Eglė Juozapaitienė. 
19:30 Daiktų istorijos. Ved. Saulius 
Pilinkus. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 
20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Dviračio 
žinios. Speciali laida. 22:00 Šlagerių 
festivalis „Palanga 2019“. 00:20 Aukš-
ta klasė. N-14. (subtitruota). 02:10 Kon-
certas „Folkšokas“. HD. 04:15 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ (kart.) 04:45 Klausi-
mėlis.lt (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Vakaras su Edita. (kart.).

Penktadienis, rugpjūčio 16 d. 
09:20 Senis N-7. 309 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 8 N-7. 
8/14 s 11:10 Komisaras Reksas N-7. 
1 s. 12:00 (Ne)emigrantai (subtitruota, 
kart.). 13:00 Vartotojų kontrolė. (kart.). 
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:40 
Ponių rojus . N-7. 131 s. HD. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
19:30 Beatos virtuvė. 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 
21:00 Muzikinis pokalbių šou „Vaka-
rėja“ su Martynu Starkumi. 22:40 Fan-
tastiškas penktadienis. Hobitas. Pen-
kių armijų mūšis N-14. 01:05 Daiktų is-
torijos. 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 Šven-
tadienio mintys. 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Komisaras Reksas N-7. 1 s. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 
Ponių rojus . N-7. 131 s. (kart.). 

Šeštadienis, rugpjūčio 17 d. 
06:05 (Ne)emigrantai. (subtitruo-

ta, kart.). 07:00 Klausimėlis.lt. 07:20 Ko-
ralaina ir slaptas pasaulis (Coraline). 
Animacinis fi lmas. JAV. 2009 m. Rež. 
Henry Selick. HD. 09:00 Labas rytas, 
Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 La-
bas rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 
10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 Ži-
nios. Orai. 11:35 Labas rytas, Lietu-
va. 12:00 Pasaulio dokumentika. Bal-
tieji liūtai. Gimę laisvėje. (subtitruo-
ta). 12:55 Pasaulio dokumentika. Įs-
tabiausios Indonezijos salos. 2016 m. 
3 d. Ugnikalnių šalis. (subtitruota). 
13:50 Džesika Flečer 8 N-7. 8/13, 8/14 
s. HD. 15:25 Klausimėlis.lt. 15:43 Lote-
rija „Keno Loto“. 15:45 Žinios. Orai (su 
vertimu į gestų kalbą). 16:00 Sveikini-
mų koncertas. 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 Eu-
romaxx. 18:30 Vakaras su Edita. 19:30 
Stilius. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. Orai. 21:00 Gražiausios poetų dai-
nos.. 22:40 Antikvariato paslaptys 8. 
Žmogžudystė ir paplūdimys N-7. (sub-
titruota). 00:05 Hobitas. Penkių armijų 
mūšis. N-14. (kart.). 02:35 Pasaulio do-
kumentika. Baltieji liūtai. Gimę laisvė-
je 1 d. Nepaisant visų sunkumų (sub-
titruota, kart.). 03:30 Pasaulio doku-
mentika. Įstabiausios Indonezijos sa-
los 3 d. Ugnikalnių šalis (subtitruota, 
kart.). 04:25 Džesika Flečer 8 N-7. 8/13, 
8/14 s. (kart.).

Sekmadienis, rugpjūčio 18 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 

07:00 Šventadienio mintys. 07:30 
Klausimėlis.lt. 08:00 Gyventi kaime 
gera. Veikime kartu. 08:30 Ryto suk-
tinis su Zita Kelmickaite. 09:00 Brolių 
Grimų pasakos. 29 s. Trys plunksnos. 
10:00 Gustavo enciklopedija. (subtit  
ruota). 10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 11:30 Mūsų gyvūnai. Rasa 
Eilunavičienė. N-7. 12:00 Pasaulio do-
kumentika. Mėlynoji planeta 2 4 d. 
Didž ioji žydrynė (subtitruota). 12:55 
Pasaulio dokumentika. Šokiai lauki-
nėje gamtoje 1 d. Meilės šokis (sub-
titruota). 13:50 Mis Marpl 4/4 s. Tai 
daroma su veidrodžiais. Mis Marpl 4 
(Agatha Christie’s Marple 4). Detek-
tyvas. Didžioji Britanija. 2008 m. N-7. 
4/4 s. Tai daroma su veidrodžiais (They 
Do It With Mirrors). Rež. Andy Wilson. 
15:25 Klausimėlis.lt. 15:43 Loterija „Ke-
no Loto“. 15:45 Žinios. Orai (su verti-
mu į gestų kalbą). 16:00 Istorijos de-
tektyvai (subtitruota). 16:45 Savaitė su 
„Dviračio žiniomis“. 17:30 Žinios. Spor-
tas. 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. 11, 12 
s. 22:50 Apetitas meilei. N-14. 00:15 Aš 
tave myliu. Nelįsk prie manęs! N-14. 
01:35 Muzikos festivalis „Nida 2019“. 
Grupės „Vairas“ koncertas. 02:40 Pa-
saulio dokumentika. Mėlynoji plane-
ta 2. 4 d. Didžioji žydrynė. (subtitruo-
ta, kart.). 03:30 Pasaulio dokumenti-
ka. Šokiai laukinėje gamtoje. 1 d. Mei-
lės šokis (subtitruota, kart.). 04:20 Mis 
Marpl 4/4 s. Tai daroma su veidrodžiais. 
Mis Marpl 4. N-7. 4/4 s. Tai daroma su 
veidrodžiais (kart.).

TV3
Pirmadienis, rugpjūčio 12 d. 
01:35 Mačetė žudo (kart.). 03:30 

Purvini pinigai. 06:10 Televitrina 34.. 
06:25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 3, 
43. 06:55 Simpsonai (kart.) 22, 21. 
07:25 Simpsonai (kart.) 22, 22. 07:55 
Ūkio šefas (kart.) 1, 11. 08:20 Maisto 
kelias (kart.) 2, 7. 08:55 Meilės sūku-
ryje 3127. 10:00 Paslaptingas gyve-
nimas 1, 25. 11:00 Paslaptingas gy-
venimas 1, 26. 12:00 Svotai 6. 13:00 
Pažadėtoji 7, 1962. 13:30 Pažadėto-
ji 7, 1963. 14:00 Pažadėtoji 7, 1964. 
14:30 Pažadėtoji 7, 1965. 15:00 Simp-
sonai 23, 1. 15:30 Simpsonai 23, 2. 
16:00 TV3 žinios 159. 16:25 TV3 orai 
159. 16:30 TV Pagalba 12, 41. 18:30 
TV3 žinios 224. 19:22 TV3 sportas 1. 
19:27 TV3 orai 224. 19:30 Krepšinis: 
Kontrolinės vyrų krepšinio rungty-
nės. Lietuva - Serbija. 21:30 TV3 va-
karo žinios 127. 22:22 TV3 sportas 1. 
22:27 TV3 orai 127. 22:30 Hitmanas. 
Agentas 47 .

Antradienis, rugpjūčio 13 d.
00:20 Kaulai 12, 6. 01:15 Legen-

dos 2, 9. 02:05 Raitelis be galvos 2, 6. 
02:55 Greislendas 3, 8. 03:45 Kaulai 
(kart.) 12, 6. 04:35 Legendos (kart.) 2, 
9. 06:10 Televitrina 34. 06:25 Žvaigž-
džių karai. Sukilėliai 3, 44. 06:55 Simp-
sonai (kart.) 23, 1. 07:25 Simpsonai 
(kart.) 23, 2. 07:55 Svotai (kart.) 6. 08:55 
Meilės sūkuryje 3128. 10:00 Paslap-
tingas gyvenimas 1, 27. 11:00 Paslap-
tingas gyvenimas 1, 28. 12:00 Svotai 
7. 13:00 Pažadėtoji 7, 1966. 13:30 Pa-
žadėtoji 7, 1967. 14:00 Pažadėtoji 7, 
1968. 14:30 Pažadėtoji 7, 1969. 15:00 
Simpsonai 23, 3. 15:30 Simpsonai 23, 
4. 16:00 TV3 žinios 160. 16:25 TV3 orai 
160. 16:30 TV Pagalba 13, 35. 18:30 TV3 
žinios 225. 19:22 TV3 sportas 1. 19:27 
TV3 orai 225. 19:30 Atsargiai! Mergi-
nos 4, 76. 20:00 Atsargiai! Merginos 
4, 77. 20:30 Kam ta meilė? 2, 25. 21:00 
TV3 vakaro žinios 128. 21:52 TV3 spor-
tas 1. 21:57 TV3 orai 128. 22:00 Pagro-
bimas. 23:50 Kaulai 12, 7.

Trečiadienis, rugpjūčio 14 d.
00:50 Legendos 2, 10. 01:45 Rai-

telis be galvos 2, 7. 02:35 Greislendas 
3, 9. 03:20 Kaulai (kart.) 12, 7. 04:10 
Naujakuriai 2, 23. 04:35 Naujaku-
riai 2, 24. 05:00 Svotai (kart.) 7. 06:10 
Televitrina 34. 06:25 Žvaigždžių ka-
rai. Sukilėliai 3, 45. 06:55 Simpsonai 
(kart.) 23, 3. 07:25 Simpsonai (kart.) 
23, 4. 07:55 Atsargiai! Merginos 
(kart.) 4, 76. 08:25 Atsargiai! Mergi-
nos (kart.) 4, 77. 08:55 Meilės sūku-
ryje 3129. 10:00 Paslaptingas gyve-
nimas 1, 29. 11:00 Paslaptingas gyve-
nimas 1, 30. 12:00 Svotai 8. 13:00 Pa-
žadėtoji 7, 1970. 13:30 Pažadėtoji 7, 
1971. 14:00 Pažadėtoji 7, 1972. 14:30 
Pažadėtoji 7, 1973. 15:00 Simpsonai 
23, 5. 15:30 Simpsonai 23, 6. 16:00 
TV3 žinios 161. 16:25 TV3 orai 161. 
16:30 TV Pagalba 13, 36. 18:30 TV3 
žinios 226. 19:22 TV3 sportas 1. 19:27 
TV3 orai 226. 19:30 Atsargiai! Mergi-
nos 4, 78. 20:00 Atsargiai! Merginos 
4, 79. 20:30 Kam ta meilė? 2, 26. 21:00 
TV3 vakaro žinios 129. 21:52 TV3 
sportas 1. 21:57 TV3 orai 129. 22:00 
Išlikęs gyvas. 22:25 Vikinglotto 33.

Ketvirtadienis, rugpjūčio 15 d.
00:30 Nuodėmių daktaras 1, 101. 

01:30 Raitelis be galvos 2, 8. 02:15 
Greislendas 3, 10. 03:05 Nuodėmių 
daktaras (kart.) 1, 101. 03:55 Naujaku-
riai 3, 1. 04:20 Naujakuriai 3, 2. 04:45 
Svotai (kart.) 8. 06:20 Televitrina 34. 
06:35 Simpsonai (kart.) 12, 16. 07:05 
Nimės sala. 08:55 Mažylis mieste. 
10:45 Rio (Rio, 2011, JAV) . 12:40 Gilyn 
į mišką. 15:00 Guliverio kelionės. 16:45 
Simpsonų fi lmas. 18:30 TV3 žinios 227. 
19:22 TV3 sportas 1. 19:27 TV3 orai 
227. 19:30 Ir velnias dėvi Prada. 21:50 
Šešios dienos, septynios naktys. 23:55 
Kaulai 12, 8.

Penktadienis, rugpjūčio 16 d.
00:55 Nuodėmių daktaras 1, 

102. 01:45 Raitelis be galvos 2, 9. 
02:35 Greislendas 3, 11. 03:20 Kau-
lai (kart.) 12, 8. 04:10 Naujakuriai 3, 
3. 04:35 Naujakuriai 3, 4. 05:00 Nuo-
dėmių daktaras (kart.) 1, 102. 06:10 
Televitrina 34. 06:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis 1, 107. 06:55 Simpsonai 
(kart.) 23, 5. 07:25 Simpsonai (kart.) 
23, 6. 07:55 Atsargiai! Merginos 
(kart.) 4, 78. 08:25 Atsargiai! Mergi-
nos (kart.) 4, 79. 08:55 Aš matau ta-
ve 1, 11. 10:00 Paslaptingas gyveni-
mas 1, 31. 11:00 Paslaptingas gyve-
nimas 1, 32. 12:00 Svotai 9. 13:00 Pa-
žadėtoji 7, 1974. 13:30 Pažadėtoji 7, 
1975. 14:00 Pažadėtoji 7, 1976. 14:30 
Pažadėtoji 7, 1977. 15:00 Simpsonai 
23, 7. 15:30 Simpsonai 23, 8. 16:00 
TV3 žinios 163. 16:25 TV3 orai 163. 
16:30 TV Pagalba 13, 37. 18:30 TV3 ži-
nios 228. 18:52 TV3 sportas 1. 18:57 
TV3 orai 228. 19:00 Krepšinis: Kon-

LNK
Pirmadienis, rugpjūčio 12 d. 

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“. N-7. 
06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (995). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(996). N-7. 07:30 „Tomas ir Džeris“ (67). 
07:40 „Tomas ir Džeris“ (68). 07:50 „To-
mas ir Džeris“ (69). 08:00 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (136) . N-7 . 08:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (137). 
N-7. 09:50 „Mirtis rojuje“ (7). N-7 . 10:55 
„Kandisė Renuar“ (8). N-7. 12:00 „Ne-
klausk meilės vardo“ (96). 12:30 „Ne-
klausk meilės vardo“ (97). 13:00 „Pa-
skolinta meilė“ (18i. 14:00 „Našlaitės“ 
(50). N-7 . 15:00 „Svajo k lė“ (50). 16:00 
Labas vakaras, Lietuva. Aktualių po-
kalbių laida. Vedėjai Gabri lė Tetens-
kaitė ir Paulius Skučas 17:30 „Bjauru-
sis ančiukas Niujorke“ (11). N-7 . 18:30 
Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 
KK2. N-7. Infošou. 20:00 Nuo... Iki.... 
Gyvenimo būdo žurnalas. Vedėjos 
Giedrė Talmantienė ir Eglė Kernagytė 
20:30 Valanda su Rūta. Pokalbių laida. 
21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 
22:28 Telefoninė loterija 1634. 22:30 
VAKARO SEANSAS Baudėjas. Karo zo-
na. N-14. 00:35 „Juodasis sąrašas“ (10). 
N-7. 01:30 Nežinomas (k). N-14.

Antradienis, rugpjūčio 13 d. 
06:05 „Mano gyvenimo švie-

sa“ (997. N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (998. N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (999. N-7. 07:30 „Tomas 
ir Džeris“ (70). 07:40 „Tomas ir Dže-
ris“ (71). 07:50 „Tomas ir Džeris“ (72). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(138) . N-7 . 08:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (139) . N-7 . 09:50 „Mirtis 
rojuje“ (8). N-7 . 10:55 „Kandisė Renu-
ar“ (9). N-7 . 12:00 „Neklausk meilės 
vardo“ (98). 12:30 „Neklausk meilės 
vardo“ (99). 13:00 „Paskolinta meilė“ 
(19i. 14:00 „Našlaitės“ (51). N-7 . 15:00 
„Svajoklė“ (51). 16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. Aktualių pokalbių laida.  17:30 
„Bjaurusis ančiukas Niujorke“ (12). N-7. 
18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 
19:30 KK2. N-7. Infošou. 20:00 Nuo... 
Iki.... Gyvenimo būdo žurnalas. 20:30 
Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 22:20 
Sportas. 22:27 Orai. 22:30 VAKARO SE-
ANSAS Mirtinos žaizdos. N-14. 00:40 
„Juodasis sąrašas“ (11) . N-7 01:35 Bau-
dėjas. Karo zona (k). N-14. 

Trečiadienis, rugpjūčio 14 d.
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1000). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1001. N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (1002. N-7. 07:30 „Tomas 
ir Džeris“ (73). 07:40 „Tomas ir Dže-
ris“ (74). 07:50 „Tomas ir Džeris“ (75). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(140) . N-7 . 08:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (141) . N-7 . 09:50 „Mirtis 
rojuje“ (1). N-7 . 10:55 „Kandisė Renu-
ar“ (10). N-7. 12:00 „Neklausk meilės 
vardo“ (100). 12:30 „Neklausk meilės 
vardo“ (101). 13:00 „Paskolinta mei-
lė“. 14:00 „Našlaitės“ (52). N-7. 15:00 
„Svajoklė“ (52). 16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. Aktualių pokalbių laida. Ve-
dėjai Gabrielė Tetenskaitė ir Paulius 

Skučas 17:30 „Bjaurusis ančiukas Niu-
jorke“ (13). N-7 . 18:30 Žinios. 19:20 
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
Infošou. Vedėjai Justė Žičkutė ir To-
mas Ališauskas 20:00 Nuo... Iki.... Gy-
venimo būdo žurnalas. 20:30 Valan-
da su Rūta. Pokalbių laida. 21:30 Ži-
nios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS Naktinis reisas. 
N-14. 00:10 „Juodasis sąrašas“ (12). 
N-7. 01:05 Mirtinos žaizdos (k). N-14.

Ketvirtadienis, rugpjūčio 15 d.
06:50 „Monstrai prieš ateivius“. 

07:15 „Tomas ir Džeris“ (76). 07:25 
„Tomas ir Džeris“ (77). 07:35 „Tomas 
ir Džeris“ (78). 07:45 Narsusis riteris 
Justinas. 09:35 Tomas ir Džeris Mar-
se. 11:05 Kelias į Eldoradą. 12:50 Al-
vinas ir burundukai. 14:40 Ciucikas. 
16:25 Didžiosios motušės namai 2. 
18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 
19:30 PREMJERA Maksas 2. Baltųjų 
rūmų didvyris. 21:15 PREMJERA Ben-
Huras. N-7. 23:40 PREMJERA Taisyklės 
negalioja. N-14. 02:00 Naktinis reisas 
(k). N-14. 03:20 Alchemija. VDU karta. 
2013 m. 03:50 RETROSPEKTYVA. Kul-
tūrinė dokumentika. 

Penktadienis, rugpjūčio 16 d.
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1003. N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1004. N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (1005. N-7. 07:30 „Tomas 
ir Džeris“ (79). 07:40 „Tomas ir Džeris“ 
(80). 07:50 „Tomas ir Džeris“ (81). 08:00 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (142) . 
N-7 . 08:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (143) . N-7 . 09:50 „Mirtis rojuje“ (2). 
N-7. 10:55 „Kandisė Renuar“ (1. N-7. 
12:00 „Neklausk meilės vardo“ (102). 
12:30 „Neklausk meilės vardo“ (103). 
13:00 „Paskolinta meilė“ (21i. 14:00 
„Našlaitės“ (53). N-7 . 15:00 „Svajoklė“ 
(53). 16:00 Labas vakaras, Lietuva. Ak-
tualių pokalbių laida. 17:30 „Bjaurusis 
ančiukas Niujorke“ (14). N-7 . 18:30 Ži-
nios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 
KK2 penktadienis. N-7. 21:00 SAVAITĖS 
HITAS Šalta dienos šviesa. N-7. 22:50 
Kai nesiseka, tai nesiseka. N-14. 2006 
m. 00:50 Projektas „Monstras“. N-14. 
2008 m. 02:10 Ben-Huras (k). N-7. 04:05 
Programos pabaiga. 

Šeštadienis, rugpjūčio 17 d. 
06:25 „Tomas ir Džeris“ (76) (k). 

06:35 „Tomas ir Džeris“ (77) (k). 06:45 
„Tomas ir Džeris“ (78) (k). 06:55 „Įspū-
dingasis Žmogus-voras“. 07:20 „Bro-
liai meškinai. Nuotykių ieškotojai“ 
(1. 07:35 „Broliai meškinai. Nuoty-
kių ieškotojai“ (2. 07:55 „“Nickelode-
on“ valanda. Monstrai prieš ateivius“ 
(9). 08:25 „Riterių princesė Nela“ (15). 
08:55 „Tomo ir Džerio pasakos“ (6) 
09:25 „Ogis ir tarakonai“ (60). 09:35 
„Ogis ir tarakonai“ (69). 09:45 „Ogis ir ta-
rakonai“ (78). 09:55 „Ponas Bynas“ (11). 
10:20 KINO PUSRYČIAI Medžioklės se-
zonas atidarytas. 12:05 Pelės medžioklė 
. 14:00 Piteris Penas (P. 16:15 Roko mo-
kykla. N-7 . 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 
19:27 Orai. 19:30 SUPERKINAS Rango. 
21:45 Labas, mes Mileriai. N-14. 00:00 
„Fuksų“ krikštynos . 01:50 Kai nesise-
ka, tai nesiseka (k). N-14.

Sekmadienis, rugpjūčio 18 d.
06:45 „Tomas ir Džeris“ (79) (k). 

06:55 „Tomas ir Džeris“ (80) (k). 07:05 
„Tomas ir Džeris“ (81) (k). 07:15 „Bro-
liai meškinai. Nuotykių ieškotojai“ (3. 
07:30 „Broliai meškinai. Nuotykių ieš-
kotojai“ (4. 07:50 „“Nickelodeon“ va-
landa. Monstrai prieš ateivius“ (10). 
08:20 „Riterių princesė Nela“ (16). 
08:50 „Tomo ir Džerio pasakos“ (7) 
09:20 „Ogis ir tarakonai“ (1) . 09:30 
„Ogis ir tarakonai“ (2) . 09:39 „Ogis 
ir tarakonai“ (3) . 09:50 KINO PUS-
RYČIAI Medžioklės sezonas atidary-
tas 2! 11:25 Antroji džiunglių knyga. 
Mauglis ir Balu. 13:15 Šokis svajonės 
ritmu. N-7. 15:10 Tokia jau mano dalia. 
N-7. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 19:20 
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 Ugnies žie-
das N-7. 2013 m. 22:00 Gangsterių me-
džiotojai. N14. 00:15 Naktinis sargas. 
N-14. 2013 m. 01:55 Labas, mes Mile-
riai (k). N-14.

BTV
Pirmadienis, rugpjūčio 12 d. 
06:25 „Mentalistas“ (12) (k). N-7. 

07:20 „Pragaro virtuvė“ (17) (k . N-7. 
08:15 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(28) (k). N-7. 10:15 „Kobra 11“ (2) (k). 
N-7. 11:15 „Ekstrasensų mūšis“ (1) (k). 
N-7. 13:50 „Pragaro virtuvė“ (18). N-7. 
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(29). N-7. 15:55 „Teisingumo agen-
tai“ (32). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 
„Kobra 11“ (3). N-7. 18:30 „Mentalis-
tas“ (13). N-7. 19:30 „Akloji zona“ (8). 
N-7. 20:30 „Kvailiai šėlsta“ (12). N-7. 
21:00 Tikras išbandymas. N-7. 23:15 
Drąsiaširdis (k.) N-7. 01:15 „Juodasis 
sąrašas“ (9) (k). N-7. 02:00 „Karo vilkai. 

trolinės vyrų krepšinio rungtynės. 
Suomija – Lietuva. 21:00 Egipto die-
vai. 23:20 Lemtingas posūkis 4. Kru-
vinoji pradžia. 

Šeštadienis, rugpjūčio 17 d. 
01:15 Šešios dienos, septynios 

naktys. 03:00 Hitmanas. Agentas 47 
(kart.) . 04:40 Greislendas 3, 9. 06:15 
Televitrina 34. 06:30 Elena iš Avalo-
ro (kart.) 1, 7. 07:00 Keršytojų koman-
da 1, 52. 07:30 Aladinas 1, 112. 08:00 
Elena iš Avaloro 1, 8. 08:30 Kempiniu-
kas Plačiakelnis 1, 108. 09:00 Simp-
sonai 12, 17. 09:30 Simpsonai 12, 18. 
10:00 Maisto kelias 2, 8. 10:30 Biblio-
tekininkai 4, 6. 11:30 Svajoklis Badis . 
13:10 Šnipų vaikučiai. Laiko sergėto-
jas. 14:55 Dantukų fėja 2. 16:45 Eks-
trasensų mūšis 19, 18. 18:30 TV3 ži-
nios 229. 18:52 TV3 sportas 1. 18:57 
TV3 orai 229. 19:00 Krepšinis: Kon-
trolinės vyrų krepšinio rungtynės. 
Rusija – Lietuva. 21:00 Eurojackpot 
33. 21:05 Iksmenai. Pirma klasė (X-
men: First Class, 2011, Didžioji Brita-
nija, JAV) . 23:45 Mitas.

Sekmadienis, rugpjūčio 18 d.
02:00 Egipto dievai (kart.). 04:10 

Svotai (kart.) 9. 06:15 Televitrina 34. 
06:30 Elena iš Avaloro (kart.) 1, 8. 07:00 
Keršytojų komanda 1, 13. 07:30 Aladi-
nas 1, 113. 08:00 Elena iš Avaloro 1, 9. 
08:30 Kempiniukas Plačiakelnis 1, 109. 
09:00 Simpsonai 12, 19. 09:30 Ūkio šefas 
1, 12. 10:00 Keliauk išmaniai 1, 8. 10:30 
Bibliotekininkai 4, 7. 11:30 Sparkas. Kos-
minė istorija . 13:10 Orestas iš burtinin-
kų giminės. 15:15 Išrinktasis. Blogio im-
perijos iškilimas . 17:25 Už Kaukazo 1, 3. 
18:30 TV3 žinios 230. 19:22 TV3 sportas 
1. 19:27 TV3 orai 230. 19:30 Greitis. 21:55 
Aš - robotas.

LRT
Likvidatoriai VI“ (8) (k). N-14. 02:50 
„Akloji zona“ (8) (k). N-7.

Antradienis, rugpjūčio 13 d. 
06:30 „Mentalistas“ (13) (k). N-7. 

07:25 „Pragaro virtuvė“ (18) (k). N-7. 
08:20 „Sudužusių žibintų gatvės“ (29) 
(k). N-7. 09:20 „Teisingumo agentai“ 
(32) (k). N-7. 10:20 „Kobra 11“ (3) (k). 
N-7. 11:20 „Ekstrasensų mūšis“ (2) (k). 
N-7. 13:50 „Pragaro virtuvė“ (19) . N-7. 
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (30). 
N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ (33). 
N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 
11“ (4). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (14). 
N-7. 19:30 „Akloji zona“ (9). N-7. 20:30 
„Kvailiai šėlsta“ (13). N-7. 21:00 Sergė-
tojas. N-14. 22:50 Tikras išbandymas 
(k). N-7. 01:00 „F. T. Budrioji akis“ (57). 
N-7. 01:50 „Akloji zona“ (9) (k). N-7. 

Trečiadienis, rugpjūčio 14 d.
06:15 „Mentalistas“ (14) (k). N-7. 

07:10 „Pragaro virtuvė“ (19) (k) . N-7. 
08:05 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(30) (k). N-7. 09:05 „Teisingumo agen-
tai“ (33) (k). N-7. 10:05 „Kobra 11“ 
(4) (k). N-7. 11:05 „Ekstrasensų mū-
šis“ (12). N-7. 13:50 „Pragaro virtuvė“ 
(20). N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (31). N-7. 15:55 „Teisingumo 
agentai“ (34). N-7. 17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“ (5). N-7. 18:30 „Men-
talistas“ (15). N-7. 19:30 „Akloji zona“ 
(10). N-7. 20:30 „Kvailiai šėlsta“ (14). 
N-7. 21:00 Saulės ašaros. N-14. 23:25 
Sergėtojas (k). N-14. 01:10 „Akloji zo-
na“ (10) (k). N-7 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 15 d.
07:00 „Gamtos stebuklas. Našlai-

čiai“ (3) (k). 08:10 „Gamtos stebuklas. 
Našlaičiai“ (4) (k). 09:15 Mažieji gam-
tos stebuklai. 10:25 Nikulino cirkas. 
Auksinis sezonas. 12:35 Europa. N-7. 
14:25 Jazzu ir D. Montvydo muzikinė 
dvikova „Red Bull Soundclash“. 16:55 
Skubi siunta. N-7. 18:45 Įkalinti laike. 
N-7. 21:00 Nojaus laivas. N-14. 23:50 
Saulės ašaros (k). N-14.

Penktadienis, rugpjūčio 16 d.
06:30 „Mentalistas“ (15) (k). N-7. 

07:25 „Pragaro virtuvė“ (20) (k). N-7. 
08:20 „Sudužusių žibintų gatvės“ (31) 
(k). N-7. 09:20 „Teisingumo agentai“ 
(34) (k). N-7. 10:20 „Kobra 11“ (5) (k). 
N-7. 11:20 „Ekstrasensų mūšis“ (13). 
N-7. 13:50 „Pragaro virtuvė“ (1). N-7. 
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(32). N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ 
(35). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kob-
ra 11“ (6). N-7 19:30 „Amerikietiškos 
imtynės“. N-7. 20:30 „Amerikietiškos 
imtynės“. N-7. 2019 m. 21:30 Mergi-
nų kovos. N-14. 2016 m. 23:40 Nojaus 
laivas (k). N14. 

Šeštadienis, rugpjūčio 17 d. 
06:30 „Kvailiai šėlsta“ (12) (k). 

N-7. 07:00 „Kvailiai šėlsta“ (13) (k). N-7. 
07:30 „Džiunglių princesė Šina“. N-7. 
08:30 „Kvailiai šėlsta“ (14) (k). N-7. 
09:00 Baltijos galiūnų čempionatas. 
2018 m. Sporto laida. 10:00 „Geriau-
si šuns draugai“. 10:30 „Stambiosios 
katės“ (1). 11:40 „Ekstremalūs išban-
dymai“ (7). 12:10 „Būk ekstremalas“ 
(15). N-7. 12:40 „Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal“ (7). 13:40 „Policijos 
akademija“ (21). N-7. 14:40 „Ekstra-
sensų mūšis“ (3). N-7. 17:20 „Much-
taro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ 
(20). N-7. 18:20 „Pavojingi kaimynai“ 
(5). N-7. 19:30 Muzikinė kaukė. Muzi-
kinis šou. 22:05 MANO HEROJAI Pa-
vojai gelmėse. N-14. 00:20 AŠTRUS 
KINAS Šmėklos. N-14.

Sekmadienis, rugpjūčio 18 d.
06:30 Baltijos galiūnų čempio-

natas (k). 2018 m. Sporto laida. 07:30 
„Džiunglių princesė Šina“ (32). N-7. 
2000 m. 08:30 Tauro ragas. N-7. Ak-
tualijų laida medžiotojams. Laidos 
vedėjas Osvaldas Čalutka. 09:00 „Ge-
riau vėliau, negu niekada“. N-7. 2018 
m. Realybės šou. 10:00 „Augintinių 
talentų šou“ (1.) 2019 m. Juokingų 
vaizdelių šou. Didžioji Britanija. 10:30 
„Stambiosios katės“ (2). 2018 m. Doku-
mentinis serialas. 11:40 „Ekstremalūs 
išbandymai“ (8). 2011 m. Sporto lai-
da. Austrija. 12:10 „Būk ekstremalas“ 
(16). N-7. 2014 m. Sporto laida. Austri-
ja. 12:40 „Gordonas Ramzis. Iki praga-
ro ir atgal“ (8). Realybės serialas. JAV. 
13:40 „Policijos akademija“ (22) N-7. 
1997 m. Humoro serialas. 14:40 „Ekst-
rasensų mūšis“ (4).N-7. 2017 m. Para-
normalių tyrimų laida. Ukraina. 17:20 
„Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsa-
kas“ (21) N-7. 2017 m. 18:20 „Pavojingi 
kaimynai“ (6). N-7. 2014 m. Kriminali-
nė dokumentika. Kanada. 19:30 „Šuo“ 
(17). N-7. 2016 m. Kriminalinis serialas. 
20:40 „Šuo“ (18) . N-7. 2016 m. Krimina-
linis serialas. 21:50 „Juodasis sąrašas“ 
(10). N-7. 22:50 „Karo vilkai. Likvidato-
riai VI“. N-14. 00:00 Merginų kovos (k). 
N-14. 01:50 Šmėklos (k). N-14. 

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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2,8 tūkst. kv. metrų ploto na
me yra 36 butai: 16 vieno kamba
rio, 8 dviejų kambarių ir 12 tri
jų kambarių butų. Visi pirmame 
aukšte esantys 9 butai pritaiky
ti žmonėms su judėjimo negalia, 
įrengtos nuovažos ir specialios 
automobilių statymo vietos. Iš 
viso naujuose socialiniuose būs
tuose apsigyvens 79 asmenys. Jie 
įsikraustyti turėtų per artimiau
sias dvi savaites.

Šiuo metu name vyksta pa
skutiniai pasirengimo apgyven
dinimui darbai, kuriais nuomi
ninkams turi būti užtikrintas 
visų name esančių komunalinių 
paslaugų teikimas.

Visi socialiniuose būstuose 
gyvenantys asmenys moka nu
statytą nuomos mokestį ir komu
nalinius mokesčius. Pavyzdžiui, 
dviejų kambarių bute šiame name 
gyvensiantys žmonės už nuomą 
mokės 80 eurų per mėnesį. Nau
jieji butai yra be baldų – nuomi
ninkai atsikraustys su savo turtu. 
Jeigu nuomininkai turto netu
ri, gali Savivaldybei pateikti pra
šymą dėl paramos būtiniausiems 
baldams ir technikai įsigyti.

Pasak Klaipėdos mero Vy
tauto Grubliausko, tai jau antra
sis socialinis būstas, pastatytas 
Klaipėdoje per nepriklausomybės 
laikotarpį – pirmasis iškilo prieš 
12 metų. Šiuo metu statomas dar 
vienas namas Rambyno gatvėje.

Pasak Socialinio būsto sky
riaus vedėjos Danguolės Netik
šienės, turinčių teisę į paramą 
būstui išsinuomoti sąraše yra 602 

asmenys ir šeimos, kuriems so
cialinis būstas yra nuomojamas 
eilės sąraše tvarka. Dar 43 asme
nys ir šeimos turi teisę į sociali
nio būsto nuomą išimties tvarka.

„Didžiausia problema dėl 
žmonių, kurie laukia būsto išim
ties tvarka, yra tai, kad daugumai 
jų reikalingas neįgaliesiems pri
taikytas būstas, kurio mes rin
koje laisvai nenuperkame. O ir 
nupirkto buto pritaikymas yra 
brangus ir sudėtingas procesas, 
nes reikalingi bendraturčių pri
tarimai norint daryti laiptinėje 
pertvarkas, o kaimynai dažnai 
sutikimų neduoda“, – pasako
jo D. Netikšienė. Tad, pasak pa
šnekovės, vienintelis būdas apgy
vendinti neįgaliuosius, yra nau
ja statyba.

„Žinau pavyzdžių ir kituose 
miestuose, kur yra statomi dau
giabučiai namai. Sunkiau besi
verčiantys žmonės naujoje, šva
rioje, gražioje aplinkoje jaučia
si tarsi įpareigoti jos negadinti. 
Nenorėčiau vertinti, kuris va
riantas yra geresnis. Aš manau, 
kad pats geriausias dalykas yra 
tai, kad socialinio būsto fondas 
plečiasi ir laukimas eilėje pama
žu trumpėja. Galų gale, gerėja ir 
būstų kokybė“ – komentavo So
cialinių reikalų departamento di
rektorius Deividas Petrolevičius.

Naujojo socialinio daugiabu
čio statyba kainavo per 2 mln. 
eurų. 85 proc. sumos buvo skir
ta iš ES struktūrinių fondų, liku
si dalis – Klaipėdos savivaldybės 
biudžeto lėšos.

Nauji socialiniai būstai Klaipėdoje

Uostamiesčio naujienų portale www.ve.lt Virginija Kesminė ra-
šo apie naujus socialinius būstus, kuriuose apsigyvens ir nega-
lią turintys žmonės. 

Kai vaikai pasijunta 
niekam nereikalingi

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Reabilitacijos centre „Šere-
dar“ Vladimiro srityje vai-
kai atsigauna po sunkių li-
gų. Čia vykdomos ir įvairios 
specialios programos. Štai į 9 
dienų reabilitaciją kviečiami 
onkologiją įveikusių vaikų 
broliai ir seserys (vadinamieji 
siblingai), kuriuos specialistai 
prilygina karo dalyviams ar 
išgyvenusiems terorizmo ak-
tą. Centro direktorius Vla-
dislavas Sotnikovas at-
sakė į žurnalistų klausimus.

Gydote sveikus ligonių bro-
lius ir seseris. Kokios jų prob
lemos?

Psichologinės. Specialiojoje 
literatūroje juos dar vadina pa
sveikusiųjų šešėliais. Jų psichi
ka kartais būna labiau pažeista 
nei ligonių.

Bet kodėl? Juk jiems vis-
kas gerai!

Pagrindinė šių vaikų emoci
ja – kaltės jausmas. Brolis serga, 
o aš – sveikas... Man viskas ge
rai, o jam – blogai... Neišmin
tingi tėvai dar pablogina situa
ciją. Tu juk sveikas, apsieisi be to 
kamuolio, atiduok... Ir išties bus 
labai blogai, jei tėvai visą dėme
sį skirs sergančiajam, ignoruos 
sveiką brolį ar sesę. Buvo tokia 
istorija. Devynmetis ėmė grasin
ti nusižudysiąs. Mat sirgo jo bro
liukas, todėl mąstė: „Kam man 
gyventi? Nenoriu gyventi.“ Rė
kė, trypčiojo kojomis. Gerai, kad 
buvo laiku susigriebta, pavyko 
berniuką išgelbėti. Kai suserga 
brolis ar sesuo, vaikas tarsi kren
ta į eketę ir skęsta. Nepakanka 
su juo šnekėtis! Reikia jį gelbė
ti! Gelbėti sumaniai, apgalvotai.

Nesunku įsivaizduoti su
trikusius tėvus. Vaikas susirgo 
mirtina liga, todėl kitiems šei
mos nariams tenka mažiau dė
mesio. Bet negi visai ignoruotų 
kitus vaikus?

Deja, taip pasitaiko. Sergan
čio vaiko brolį ar seserį pakerta 
kaltės jausmas, iš to kyla agresi
ja, kurią nukreipia į save. O jei 
bando atkreipti mamos dėmesį, 
ji atsako: „Koks tu nesupratingas. 
Dabar svarbiausia, kad pasveiktų 
Petriukas, pakentėk.“ O Petriuko 
brolį drasko emocijos: jis supran
ta, kad mama sako tiesą, bet jis 
toks neapsakomai vienišas!

Pasitaiko labai skaudžių is

torijų. Štai pas mus į reabilitaci
ją atvyko 14metis berniukas iš 
Blagoveščensko. Kas atsitiko? Jo 
mama su kūdikiu gulėjo ligoni
nėje Maskvoje, tad paauglį įtaisė 
į internatą – laikinai. Tas laikinai 
užsitęsė. Berniukas ėmė bėgti iš 
internato, slapstydavosi. Jį užda
rė į psichiatrinę. Atvežė pas mus 
visai nebendraujantį, savo elge
siu gąsdinantį aplinkinius. Mū
sų centre jis atsigavo. Pamatėme 
nuostabų berniuką. Taip suta
po: paauglystės krizė ir situacija 
namuose jam kėlė panišką bai
mę dėl ateities. Kaip toliau vis
kas bus? Matė verkiančią mamą 
arba išvis jos nematė, galiausiai 
liko vienas, buvo išsiųstas iš na
mų. Taip neturi būti. Kodėl jam 
niekas nieko neaiškino?

Civilizuotose šalyse toks siu
žetas būtų neįmanomas. Štai JAV 
veikia organizacija „SuperSibs“, 
kuri padeda sergančių vaikų bro
liams ir seserims. Jų atlikta anali
zė įrodė: sergančių vaikų broliai 
ir seserys kenčia nuo potraumi
nio sindromo taip kaip karo da
lyviai ar išgyvenę teroristinį ak
tą. Taip, taip. Tuos vaikus privalu 
reabilituoti lyg kokius frontinin
kus, nes išgyventos kančios gali 
sugadinti jų gyvenimus, atsiliepti 
mokslams, bendravimui su žmo
nėmis ir ypač – su artimaisiais.

Jie jaučiasi niekam nerei-
kalingi, neįvertinti?

Vaikai mato labai paprastą ir 
logišką ryšį tarp įvykių, reiški

„Kaip jaučiatės pamatę žmogų 
su negalia? Suaugusį, o vaiką? Ar 
jums jo gaila, nes jis negali kažko, 
ką galite jūs (vaikščioti, kalbėti, 
valdyti rankos, standartiškai mąs
tyti)? Ar jums nejauku? Ar žmo
gus su negalia atrodo menkesnis? 
Ar jaučiatės privalantys kažkuo 
padėti? Nusisukate ir bėgate, nes 
nežinote, kaip turėtumėte jaustis? 
Bijote įžeisti? Džiaugiatės, kad tai 
ne jūs ar jūsų vaikas? Kaip turite 
jaustis, aš nepasakysiu, bet kaip 
geriau reaguoti, galiu patarti“, – 
rašo mama.

Mamos manymu, nereikia 
niekaip reaguoti. Žmogus su ne
galia yra toks pat žmogus. Jei pra
šo pagalbos ar jūs akivaizdžiai ma
tote, kad tos pagalbos reikia, rei
kia padėti. Juk padedate ir pagy
venusiam žmogui susigaudyti sa
vitarnos kasoje, žemo ūgio žmo
gui kažką pasiekti nuo viršutinės 
lentynos, mamai su vežimėliu pa
laikote atidarytas laiptinės duris. 

„Gal jūs niekam niekada ne
padedate, nes manote, kad kiek
vienas turi spręsti savo proble

mas pats. Su niekuo be reikalo 
nesisveikinate ir mažai šypsotės. 
Tai nedarykite išimčių ir žmo
nėms su negalia. Jiems nereikia 
jūsų gailesčio ir pastangų. Nerei
kia išskirtinės reakcijos, – dalija
si patirtimi mama. – Man turbūt 
baisiausia, kai žmogus rodo užuo
jautą ir gailestį. Frazės „vargšiu
kas“, „kaip nepasisekė“, „oi, kaip 
gaila“, „tai vargsti vargelį“, „tai 
sunku tau turbūt“ yra tos frazės, 
nuo kurių pykina. Jos nurodo, 
kad žmogus su negalia yra men
kesnis, silpnesnis ir padaro jį/jo 
artimuosius aukomis. Jei jaučiate 
užuojautą, jauskite ją tyliai. Pade
javimai ir kito gailėjimas (kaip ir 
savęs gailėjimas) niekada niekam 
nepadėjo, nepadeda ir nepadės.“

Pasak laiško autorės, jai labai 
padėjo lankymasis sūnaus mo
kykloje, kur visi turi ypatumų – 
kuo dažniau matai neįprastą elge
sį, kitokius bruožus, keistą eiseną, 
plasnojančias rankas, girdi keistus 
garsus ar eini šalia neįgaliojo ve
žimėlio, tuo neutraliau reaguoji. 
Matai žmogų, ne jo negalią.

Autistišką sūnų auginančios mamos 
laiškas

Portale www.laimesdieta.lt galime perskaityti Lauros Šaulytės-
Graičiūnienės, auginančios 8 metų sūnų Adomą, kuriam dia-
gnozuotas sunkaus laipsnio autizmo spektro sutrikimas, pata-
rimus, kaip reaguoti pamačius neįgalų žmogų.

nių. Jei mama nekreipia į mane 
dėmesio, vadinasi, ji manęs ne
myli... Kodėl? Matyt, todėl, kad 
aš esu sveikas... Iš tokių išvadų 
užauga emocinė reakcija: jau ge
riau aš būčiau susirgęs! Siekdami 
patraukti tėvų dėmesį, sergančių 
vaikų broliai ir seserys ima elgtis 
iššaukiamai, susideda su chuliga
nais, nutolsta nuo bendraamžių. 
Mes jiems grąžiname ankstes
nį bendravimo modelį. Pas mus 
jie visuomet yra dėmesio centre.

Programa vykdoma vos 9 
dienas. Negi to pakanka išgel
bėti vaiką iš eketės? Tai skam
ba ne visai realiai.

Taip. Visos dienos pripildy
tos turiningos veiklos, tad spėja
me atverti vaikų širdis. Vakarais 
prie laužo vyksta pašnekesiai – 
vaikai su savanoriais aptaria pra
bėgusią dieną. Jei pradžioje vos 
vienas kitas vaikas drįsta prabil
ti, tai palaipsniui jau būtinai iš
sikalba, ką išgyveno, kokių jaus
mų patyrė. Per dieną tiek visko 
įvyksta, kad vos spėja išpasakoti. 
Patys sako: mes vėl juokiamės, 
kalbame, pasitikime.

Ar sergančių vaikų broliai 
ir seserys pyksta ant tėvų?

Pirmomis dienomis ne vie
nas užsimena nekenčiantis tėvo 
ar mamos. Vis dėlto pokalbiai su 
savanoriais, įdomi veikla padaro 
savo. Graži teritorija su 26 rąstų 
nameliais, virvių parku, arklidė
mis, bitynu, žaidimų zonomis – 
jie čia jaučiasi patekę į pasaką. 
Dūksta, žaidžia ir taip gydosi. 
Specialistų sukurta programa 
padeda jiems atsigauti, geriau 
suprasti save ir pasaulį. Taip py
ko ant mamos, o, žiūrėk, jau da
ro savo rankomis kokį mielą su
venyrą ir prašo mamos, kad per
duotų jį mažajam broliukui. Kai 
dingsta nuoskaudos, jiems iškart 
norisi ką nors gera nuveikti. Jie 
šiame reabilitacijos centre gauna 
daug žinių ir meilės. Daug pri
klauso nuo mūsų darbuotojų. 
Kiek spės jiems duoti – tiek jie 
paskui kitiems dalins. Jaučiame, 
kad ši programa labai reikalinga, 
todėl ateityje kviesime daugiau 
sergančių vaikų brolių ir seserų.  
Pagal užsienio spaudą parengė 

Brigita BALIKIENĖ 
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Konkursas

Sugundytas Sizifas 
Palauk, Sizifai, neskubėk –
tuojau ateisiu tau į talką, -
paliki akmenį – vis tiek 
riedės atgal. Gal mudu malkų, 

kirvius paėmę aštresnius, 
priskaldykim žilai močiutei, 
kad pro nesandarius plyšius
paliautų skersvėjėliai pūtę?!

Sizifas akmenį žemyn
po tiekos amžių paritėjo:
priskaldę malkų, – mes vieni
ant akmenėlio pasėdėjom...

O pailsėję, – pagaliau
į kalną ėmėm uolą risti... 
Sizifas tarė kiek vėliau:
,,Einu dar pakūrensiu gryčią...“ 

Sizifas šildo gryčią seną – 
poetas – akmenį ridena...

Vakar o mintis
Drevėti aviliai užmigo
po obelų šakotais skėčiais, 
nes debesų rausvoką knygą
jau vakaras skaityti kviečia, 

o aš nepabaigiau tirados –
kamantinėti žiogą žalią, 
kokie išminčiai nesurado
dangun nei kelio, nei takelio.

Kaip įdomu – mintis nuskrieja
nuo grandinėlės paliuosuota:
o žmonės meldžiasi gerieji, 
kad jiems laikai ramybę duotų, 

kaip seno sodo aviliams, 
kaip dar nenutiestiems keliams...

Reinkarnacija
Ėjau per senkapius tėvų –
Žiūriu, mirtis be dalgio vaikšto:
prie rudeniu puoštų klevų
sutinka tartum kunigaikštį, 

ji klausinėja, ar bijau 
tų, besiilsinčių po žemėm, 
kodėl be dalgio atėjau, 
paskirto laiko negyvenęs?

Paklausiau – ar tikrai esi
mus pašaukta reinkarnuoti?
Atsakė, kad vabzdžiais visi
ir paukščiais imsime dainuoti, –

o paukščiai virsią žmonėmis:
galaktikų erdvėj tas būna –
nes eidamas su mirtimi 
gyvybės sau dedies karūną...

Gintautas STANKAITIS
Ukmergė

Kišenės
Per upę praeities
einu lieptu menku
ir žiedus ateities
į kišenes renku.

Pavydi jovarai
tų randamų žiedų, 
pavydi daktarai
dar nesamų žaizdų.

Ar esamam laike
pavydi? Na, tegu!
Nemato jie švarke
kišenių be sagų!

Išbiro ateities 
visi rasti žiedai:
žmogeli, kur rities, 
kai praeitį radai?

Bandelė ant šaligatvio
Prie gatvės du melsvi balandžiai
bandelės nuograuža dalinas, –
Praamžiau, argi nepabandžius
pasiūlyti taurelę vyno, 

kad alkani erdvių sparnuočiai 
nuo sauso kąsnio neužspringtų, 
kad pamatyčiau, kad žinočiau, 
kas duonos trupinius surinktų

tuos, vidur gatvės pamėtėtus,
iš žemiškiausio vynuogyno, 
tuos, prie altorių nekylėtus, 
ką Saulė Žemei sunokino

ir meldė gyvastį kilnoti, 
globoti tarp švelniausių pirštų, 
kad alkaniesiems dovanoti 
sotieji amžiais nepamirštų...

Žvelk, – iš dangaus vingiuoja lietūs
ir be taurės gyvybę laisto:
maitina duona pakylėta
paukštelį, vargšą, kunigaikštį...

Raganaitė
Šešiolikmetei raganėlei 
pulsuoja standžios, karštos 

krūtys,
ant burtų šluotos pasikėlus – 
dilemą sprendžia – būti, būti, 

nebūti, būti, gal juokauti –
pasaulis abejingai liūdnas?..
Užmiega karžygiai nukauti, 
iš karo grįžta karaliūnas:

jaunutė liūdi raganėlė –
negrįžo mylimas iš karo, 
tiktai žygiuoja baltos vėlės, 
svajonių durys užsidaro...

Vėles baltuojančias palieka –
pasiūlo jauną, karštą kūną:
ji geidulių nestabdo niekaip –
pirmajam uždeda karūną?!

Mieli skaitytojai, kitas „Bičiulystės“ numeris jus pasieks penktadienį, rugpjūčio 16 d.

Mano vaikystė praėjo poka
rio laikotarpiu. Ji buvo ga

na sunki. Karas padarė savo. La
bai gerai prisimenu 1949 metais 
kuriamus kolchozus Pakruojo 
rajone ‒ Klovainiuose, Laipuš
kiuose, kituose kaimuose. O dar 
trėmimai... Visur vien baimė. 
Ypač vakarais kaimynai nežino
jo, ko tikėtis. Sovietams prijau
čiantys jaunuoliai vaikščiodavo 
pakiemiais, rinko paskolas pu
siau prievarta. 

Tėvas, likęs našlaitis trijų 
mėnesių, augo pas tetą ir bobu
tes. Per Pirmąjį pasaulinį karą, 
būdamas 10 metų, jau ganė gy
vulius Barvainių kaime. Nors 
nedidelis kaimas, vokiečiai ne
aplenkė ir jo. Visi  gyventojai pa
sislėpė. Pamatė vokiečiai bandą 
‒ norėjo pagrobti vieną telyčai
tę, bet gal piemenėlio pagailėjo, 
pasuko prastu vieškeliu Panevė
žio link pro Bitės dvarą. 

Vėliau tėvas, jokių mokslų 
nebaigęs, tarnavo Lietuvos ar
mijoje Kaune. Tuomet jau lenkai 
nuolat Lietuvą puldinėjo. Sargy
boje vos liko gyvas. 

27 metų vedė, nes gavo pa
sogos 5 ha žemės. Džiaugsmas 
didžiulis! Žinau, dirbo 11 hek
tarų, kita žemė priklausė švoge
riui (svainiui) ir žmonos seseriai. 
Kad ir vaikas tada buvau, mačiau, 
kaip tėtis nervinasi dėl kolchozų 
kūrimo ‒ rūkydavo daug. Buvo 
atimtas arklys, padargai, daržinė, 
jau užsėti grūdai... Dienomis ap
silankydavo stribai, priešų ieško
dami, ‒ rado dėžutę su pinigais, 
gal ten ir žmonos karolių, papuo
šalų būta. Vakarais užsukdavo 
partizanai. Neramus laikas... Tė
vas turėjo parsivežęs rąstų namui 
statyti ‒ nuėjo viskas niekais, ne
leido. O jis, matyt, iš svainio nu
sižiūrėjęs, meistrauti mokėjo: ku
bilus, statinaites sukalti, ratus pa
gaminti, arklį pakaustyti. 

Vienkiemio, kuriame augau, 
seniai nebėra. Jį nugriovė prasi
dėjus melioracijai.

Tėvai buvo tikintys, dažnai 
eidavo bažnyčion. Įsisodindavo 
mane ir seserį ir važiuodavom į 
atlaidus tiek Klovainiuose, tiek 
Rozalime. Kita sesuo mirė po 
karo, būdama 13os, staiga ‒ dėl 
smegenų uždegimo. 

Visi vaikai žinojome savo 
darbus. Tėvams padėdavome ‒ 
sodindavome bulves, kasdavo
me, imdavosi mus ir į mišką 
malkauti. Tėvai mažai kontrolia
vo, gal pabardavo, bet diržo nėra 
paėmę. Pavasarį ir vasarą ravė
davome cukrinių runkelių nor
mas. Mama imdavo 2 hektarus, 
nes gaudavo už tai pigiai nusi
pirkti cukraus, kurio parduotu
vėje nebūdavo. Papildomo darbo 
irgi visada turėdavo: verpdavo, 
megzdavo, lopydavo drabužius. 

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

Žiemą drobes ausdavo, iš pras
tesnių linų ‒ maišams. 

Nacionalizavę žemę, visiems 
atmatavo po 60 arų. Kaip šian
dien prisimenu, daug buvo pasė
ta aguonų. Jos imdavo žydėti de
gančia raudona spalva. Subren
dusias aguonų galvutes nurink
davom, mama jas išlukštendavo. 
Vaikams neduodavo. Aguonos 
būdavo paliekamos šventėms. 
Kepdavo bandeles, storu aguo
nų sluoksniu pabarstytas. 

Raudonos buvo ir braškės. 
Jų turėjom visą didelę lysvę. 
Mama neleisdavo neprinokusių 
draskyti. Iki soties, pamenu, at
sivalgėme, kai ant mūsų žemės 
kariškiai statė „majaką“. Tai to
kie kariniai ženklai numatyto
se aukštesnėse vietose ‒ senes
ni žmonės tikrai prisimins. Mū
sų „majakas“ nebuvo visiškai 
įrengtas, tik suręstas ir įkastas 
cementinis stulpas. Jis turėjo sa
vo numerį, kurio nebepamenu. 

Kol mokyklos nelankėme, 
mudu su seseria pas kaimy
nus palikdavo. Kaimynė, vardu 
Karolina, arba ‒ Karusė, buvo 
griežta, turėjo vytelę, nepaklau
sius ja sudroždavo. Dar buvo jos 
dukterys, dvi mergaitės. Joms 
liepdavo garsiai kalbėti poterius, 
o laisvesniu nuo darbų laiku ‒ 
giedoti. Giesmes pati užvesdavo. 

Iki mokyklos būdavo 2 ki
lometrai, pro mišką eiti nerei
kėjo, tik pro krūmus. Mudu su 
seserimi eidavome kartu, ji bu
vo antrokė, o aš ‒ jos palydo
vas. Laukdavau jos mokykloje, 
sėdėdavau pirmame suole, kaž
ką rašydavau, ką pirmokai da
rydavo. Vienoje patalpoje buvo 
susodinti visų klasių mokiniai, 
kai kuriems buvo net po 14 ar 
15 metų. Aš dar buvau per ma
žas mokytis. Baigiantis mokslo 
metams mokytojas gal dėl įdo
mumo mane pašaukė atsakinė
ti. O aš jau paskaitau parašytus 
žodžius, moku skaičiuoti, ke
lis eilėraščius. Kadangi tėvas su 
mokytoju buvo pažįstamas, nu

veždavo jį į Pakruojį, tai pasa
kė, kad aš keliamas į antrą klasę. 
Taigi mokslus nuo šešerių me
tų pradėjau... Baigiau Klovainių 
septynmetę mokyklą, mokiausi 
technikume ir neakivaizdžiai ‒ 
Žemės ūkio akademijoje. Tėvai 
duodavo pinigų mokslams.

Vėliau dirbau gretimame 
ūkyje laukininkystės brigadi
ninku. Gal dabar ir negarbinga, 
bet dvejus metus dirbau rajono 
komjaunimo komitete. Vėliau 
norėjau dirbti ūkiuose, nes aš ‒ 
kaimo vaikas. Buvau nuklydęs 
į Pasvalio rajoną, netoli Baus
kės kaimo. Pro Pakruojo rajoną 
prateka Mūša. Už upės ‒ Latvi
ja, Rainio tarybinis ūkis. Ten 
ir ligą pasigavau, kaulų sąnarių 
TBC. Bet vis tiek dirbau sunkų 
vyr. agronomo darbą. 

Jungiant ūkius buvau pa
kviestas dirbti į rajono kino di
rekciją. Tapau redaktoriumi. 
Ten daug padariau. Susitikda
vau su artistais, tiek atvykstan
čiais į rajoną, tiek kursuose Vil
niaus kultūros tobulinimosi ins
titute. Greitai pripratau ir ėmiau 
pažinti kino meną. Taip dirbau 8 
metus. O tada pakvietė į mies
telio agronomų tarnybą ‒ žemė
tvarkininku. Buvo ir nuotykių: 
matuojant 3 ha kaimynų mote
rys nuogus užpakalius rodė. Tai 
matė ir Vilniaus žemėtvarkinin
kai. Kova dėl žemės buvo arši.

Gyvenu dabar Klovainiuo
se. Matau, kaip miestelis tuštėja, 
jaunimas išvyksta. O mes dar tu
rime prie namų nedidelį žemės 
plotelį. Pomidorai, agurkai, mor
kos, raudonieji burokėliai, bul
vės, česnakai, svogūnai... Dalį 
sklypo užima gėlės, kurias žmo
na visada labai mėgo. Augina pi
navijas, lelijas, kardelius, rūtas, 
šilagėles, tulpes... Sode pasodi
na aguonų. Žiūriu, kaip jos de
ga raudonai, gėriuosi ta liepsna. 
Tai buvo pirmas mano vaikys
tėje suvoktas gėlės grožis.

Stasys BURBA 
Pakruojo r.

Rasos Skeiverienės nuotr., Šakių raj.


