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Lietuvoje pradedama teikti 
daugeliui fizinę negalią tu-
rinčių žmonių gyvenimą pa-
lengvinsianti asmeninio asis-
tento paslauga. Šią pagalbą 
turėtų gauti apie 1200 as-
menų beveik visoje Lietuvo-
je. Dauguma savivaldybių 
jau kviečia teikti prašymus 
asmeninio asistento paslau-
gai teikti. 

Integracijos keliu Fizinę negalią turintieji netrukus 
sulauks asmeninio asistento paslaugos

(nukelta į 5 psl.)

Tolerancijos link

Rugsėjis – mokslų metų pra-
džia. Deja, džiugi ne visiems. 
Specialiųjų poreikių turintys 
vaikai laukiami toli gražu 
ne visose mokyklose. Apie 3 
tūkstančiai neįgalių mokinių 
vis dar mokosi ne bendrojo 
ugdymo, o atskirose – spe-
cialiosiose mokyklose. „Kaip 
kurti mokyklą visiems?“ – 
Lietuvos neįgaliųjų forumas 
šią temą pasiūlė aptarti Birš-
tone vykusiame diskusijų fes-
tivalyje „Būtent“.

Dovilų pagrindinės mokyklos direktorius Arūnas Grimalis (antras iš kairės) ir specialioji pedagogė Svaja Venckienė 
(antra iš dešinės) diskusijų festivalyje „Būtent“ dalijosi savo patirtimi ir įžvalgomis.

Kas tai yra asmeninis 
asistentas?

Pasak Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos Tikslinės 
pagalbos skyriaus vyresniosios 
patarėjos Jurgitos Čiuladaitės-
Pritulskienės, asmeninio asis-
tento paslaugos tikslas – suteik-
ti žmogui pagalbą atsižvelgiant į 
jo individualius poreikius. Svar-
bu atkreipti dėmesį, kad tai nė-
ra paslauga, susijusi su buities 
darbais – asmeninis asistentas 
gali suteikti pagalbą namuose 
ir viešojoje aplinkoje, skatinda-
mas paties žmogaus savarankiš-
kumą. Jis netvarkys namų, ne-
ravės daržų, negamins valgyti, 
nekeis sauskelnių, nemaudys, 
bet gali padėti žmogui pačiam 
tai padaryti. 

Kokios pagalbos galima ti-
kėtis iš asmeninio asistento? Jis 
gali padėti žmogui apsireng-
ti, susitvarkyti su kitais buities 

Iššūkis, kurį įmanoma 
įveikti

Dovilų pagrindinės moky-
klos duris šį rugsėjį pravėrė du 
nauji kitų mokyklų nepriim-
ti specialiųjų poreikių turintys 
mokiniai. Mokyklos direktorius 
Arūnas Grimalis neslepia – visi 
labai gražiai kalba apie toleran-
ciją, apie tai, kaip reikia priimti 

iššūkiais, gali lydėti į sveika-
tos priežiūros, užimtumo ar ki-
tą instituciją, ten, kur jis norė-
tų praleisti laisvalaikį. Pavyz-
džiui, asmeninis asistentas ga-
li padėti apsipirkti – neįgaliojo 
vežimėlyje sėdintys žmonės ga-
li nepasiekti, kas padėta aukštes-
nėse lentynose, jiems gali būti 
sunku parnešti pirkinius ir pan. 
Taip pat asmeninis asistentas ga-
li padėti užmegzti bei palaikyti 
socialinius santykius su aplin-
ka – pagelbėti žmogui, jei jis 
patiria problemų kalbėdamas, 
orientuodamasis laike ir aplin-
koje, laikydamasis dienos reži-
mo, planuodamas finansus, var-
todamas vaistus ir pan. 

Paslauga – darbingo 
amžiaus žmonėms 

J. Čiuladaitės-Pritulskienės 
teigimu, asmeninio asistento 
pagalba teikiama darbingo am-
žiaus žmonėms. Dėl šios pagal-
bos gali kreiptis asmenys nuo 16 
metų, kuriems nustatytas neįga-
lumo arba darbingumo lygis dėl 
fizinės (judėjimo, regos, klausos, 
vidaus organų sutrikimų) ir (ar) 
kompleksinės negalios, kuri vi-
siškai arba vidutiniškai apriboja 
jų veiklą, dalyvumą (orientuo-
tis, judėti, dirbti bei savarankiš-

kai tvarkyti asmeninį ir socialinį 
gyvenimą), ir kuriems reikalin-
ga kitų asmenų pagalba.

Paslauga teikiama įgyvendi-
nant Europos socialinio fondo 
lėšomis finansuojamą projektą 
pagal priemonę „Kompleksinės 
paslaugos šeimai“. Šiam projek-
tui numatytas finansavimas iki 
2021 metų. 

Socialinės apsaugos ir dar-

tokius vaikus. Bet daugelis mo-
kyklų vadovų stengiasi išvengti 
„sunkių“ vaikų. Mokyti 25 ne-
problemiškus mokinius gerokai 

paprasčiau nei priimti tris kito-
kius ir dirbti tris kartus sunkiau. 

Direktorius prisiminė, kaip 
prieš 10 metų jų mokykloje at-

sirado pirmasis autizmo spek-
tro sutrikimą turintis mokinys, 
kurio jau buvo atsisakiusios ke-
lios mokyklos. Pasak jo, visiems 

tai buvo didžiulis iššūkis. Kai į 
klasę ateina kitoks vaikas, visas 
kolektyvas, klasės bendruome-
nė sukyla – tenka ilgai ir kan-
triai diskutuoti, aiškintis, ieško-
ti racionalių spendimų. Bet po-
žiūris pamažu keitėsi. Dabar tas 
į pirmą klasę priimtas vaikas jau 
dešimtokas. Su lengvais pertrū-
kiais jis baigs mokyklą su savo 
bendraamžiais. 

„Mes neskirstom vaikų, jie 
mokosi visi kartu, – diskusijų 
festivalyje gerąja patirtimi dali-
josi A. Grimalis – Bet mes ne-
norime tapti mokykla, kurioje 
būtų vien specialiųjų poreikių 
vaikai, todėl turime riboti jų 
priėmimą. Ir tai yra labai skaus-
mingas dalykas.“ 

Dabar Dovilų pagrindinė-
je mokykloje mokosi 15 autis-
tiškų, 2 Dauno sindromą, 6 in-
telekto sutrikimų turintys vai-
kai. Mokykla neturi specialio-
sios klasės, bet yra gitaros, ku-
linarijos ir kitokių būrelių, ku-
riuose, užuot bandę suprasti 

bo ministerijos Europos Sąjun-
gos investicijų skyriaus patarė-
ja Vytenė Pivoraitė patvirtino, 
kad šiuo metu yra priimti spren-

dimai skirti finansavimą 56 sa-
vivaldybėms. Su dauguma jų 
jau yra pasirašyti ir susitarimai. 
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Smagi sporto šventė

�� Akmenės rajono neįgaliųjų 
draugijos tarybos narė Albina 
Balodienė dalijasi smagios spor-
to šventės įspūdžiais. 

Šiaulių miesto mokytojų sen-
jorų klubo „Šviesa“ pakviesti, vy-
kome į sporto šventę, kuri vyko 
Šiauliuose prie Rėkyvos ežero.

Dalyvavo ne tik mūsų,  Ak-
menės rajono neįgaliųjų draugi-
jos, bet ir Šiaulių, Joniškio, Pa-
kruojo pagyvenusių žmonų aso-
ciacijų nariai, Linkuvos neįgalie-
ji. Dauguma sporto šventės daly-
vių vilkėjo išskirtinius, klubą ar 
draugiją pristatančius marškinė-
lius. Kiekviena komanda turė-

jo atsivežti patiekalą, kuris bū-
tų sveikuoliškas, vegetariškas ir 
jį pristatyti. 

Jėgas išbandėme mėtydami 
kamuolį, varžydamiesi įvairio-
se estafetėse, žaisdami petankę, 
smiginį. Po pietų buvo surengti 
apdovanojimai ir komandų mu-
zikiniai prisistatymai. Gavome 
apdovanojimų, diplomų ir ska-
nių šokoladinių medalių.

Esame dėkingi ir Ak menės 
rajono neįgaliųjų draugijos pir-
mininkei Zofijai Švažienei bei 
Akmenės padalinio vadovei Vi-
dai Veignorienei už parūpintą 
transporto priemonę. 

Akmenės neįgaliuosius į sporto šventę pakvietė Šiaulių mokytojai senjorai.

Akmenė:

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

�� Birutė Paškevičiūtė-Guda-
čiauskienė laiške „Bičiulystei“ pa-
sakoja apie įsimintiną kelionę. 

Nors rytas buvo ir ūkanotas, 
40-ties neįgaliųjų ir senyvo am-
žiaus žmonių būrelis išvykome į 
kelionę maršrutu Kaunas – Jur-
barkas – Šilutė – Klaipėda. 

Pravažiuojant Vilkijos mies-
tą, kuris jau buvo minimas nuo 
1364 metų, ekskursijos daly-
viams priminėme, kad čia buvo 
LDK dvaras, kurį 1549 m. Žy-
gimantas Augustas buvo užrašęs 
Barborai Radvilaitei.

Riedant autobusui pro lan-
gus stebėjome Nemuno vingį ir 
jo krantus. Taip pasiekėme Se-
redžiaus miestelį Jurbarko rajo-
ne. Šis miestelis priklauso Pane-
munių regioniniam parkui. Nuo 
kalno atsiveria nuostabūs vaizdai, 
stūkso du Seredžiaus piliakalniai.

Belvederio kaime yra Belve-
derio dvaras. Kartu keliavęs Jo-
nas Katkevičius visiems papasa-
kojo keletą istorijų apie žydų gy-
venimą, nes visoje panemunėje 
anuomet gyveno daug šios tau-
tybės žmonių. 

Pravažiavome Veliuonos mies-
telį, kuris yra Jurbarko rajono ry-

Senu Panemunės keliu 
į Ventės ragą!

tinėje dalyje. Čia stūkso Napole-
ono piliakalnis. Veliuonos apy-
linkėse dešiniajame Nemuno 
krante jau akmens amžiuje gyve-
no žmonės. Privažiavome garsią 
Raudonės pilį (XVI a.) su dide-
liu parku ir sava istorija. Pamatė-
me garsiąją liepų alėją, didingąją 
septynkamienę liepą. Vieni eks-
kursijos dalyviai lipo į devynių 
aukštų namo dydžio pilies bokš-
tą pasidairyti po buvusio dvaro 
apylinkes, kiti kino salėje žiūrė-
jome filmą apie šios pilies istoriją. 

Apsilankėme ir ant aukšto 
Nemuno kranto pastatytoje Pa-
nemunės pilyje.

Toliau kelias vedė į Žemai-
tijos pusę. Štai ir Ventės ragas. 
Būreliais pasiekėme Ornitologi-
jos centrą, kur mūsų laukė orni-
tologas Vytautas Jusys. Jis papa-
sakojo apie paukščių migracijas, 
jų rūšis, populiaciją, migracijos 
laiką, parodė, kaip žieduojami 
paukščiai, vieną netgi žiedavo-
me kartu. Pirmą kartą daugelis iš 
mūsų išgirdome, kad ženklinami 
(dedamos žymės ant mažų trapių 
sparnelių) ir didieji laumžirgiai.

Į namus grįžome daug nau-
jo sužinoję, daug ką prisiminę.

Ventės ornitologijos stotyje Kaišiadorių neįgalieji sužinojo daug naujo.

Kaišiadorys:

Daugiau kaip 500 neįgalių-
jų vienijanti Širvintų rajono 
neįgaliųjų draugija paminėjo 
savo veiklos 30-metį. Į kul-
tūros centre surengtą renginį 
organizacijos nariai rinko-
si ne vien paminėti šios gra-
žios sukakties, bet ir aptarti 
per ketverius metus nuveik-
tus darbus, išsirinkti toliau 
jiems vadovausiantį pirmi-
ninką. 

Pirmininkės darbui 
priekaištų nebuvo

Daugiau kaip 25-erius me-
tus draugiją garsinantis mišrus 
vokalinis ansamblis „Viltis“, 
kasmet rengiamos rajono spor-
to žaidynės, į kurias susirenka 
įvairias negalias turintys žmo-
nės, neįgaliųjų įtraukimas į die-
nos užimtumo veiklas, asmeni-
nio asistento paslaugos, meninių 
gebėjimų lavinimas būreliuose 
ir klubuose – tai tik dalis veiklų, 
kurias susirinkusiesiems pristatė 
Neįgaliųjų draugijos pirminin-
kė Stanislava Maslinskienė. O 
kur dar neįgaliųjų būstų pritai-
kymo programa, transporto pa-
slaugos, kurioms teikti Širvintų 
rajono neįgaliųjų draugija gavo 
jau antrą autobusiuką. „Drau-
gijoje organizuojami fizinio ak-
tyvumo, sveikos mitybos ir gy-
vensenos įgūdžių užsiėmimai. 
Teikiamos individualios ir gru-
pinės psichologo konsultacijos, 
vyksta mankštos, veikia rank-
darbių būrelis, kuriame mo-
komasi megzti, siuvinėti, velti. 
Itin sunkios negalios draugijos 
narius aplankome namuose“, – 
vardijo pirmininkė. 

S. Maslinskienė pasidžiaugė, 
kad Širvintų rajono savivaldybei 
minint Lietuvos 100-metį, buvo 
apdovanoti ir Neįgaliųjų drau-
gijos nariai: siuvimo-sukirpi-
mo būrelio vadovė Aldona Ka-
valiukienė, tarybos narė, litera-
tė Veronika Masiukienė, muzi-
kantas Jonas Romaška. 

„Dėkinga esu galimybei gy-
venti, dirbti, kurti ir džiaugtis 
kartu su jumis, – neįgaliesiems 
pateiktą ataskaitą baigė S. Mas-
linskienė. – Linkiu nepavargti 
kasdieniuose rūpesčiuose ir to-
liau dalytis tuo, ką turime ge-
riausio ir gražiausio, kad mūsų 
pastangos lengvintų kitų žmo-
nių gyvenimą.“ 

Pakeltais mandatais ataskai-
tinio-rinkiminio susirinkimo 
delegatai patvirtino ne tik pir-
mininkės pateiktą veiklos, bet ir 
revizijos komisijos pirmininkės 
Danutės Pavasarienės perskai-
tytą finansinės-ūkinės veik los 
ataskaitas.

Naujo draugijos pirminin-
ko, tarybos bei revizijos komi-
sijos rinkimai ilgai neužtruko. 
S. Maslinskienė vienbalsiai per-
rinkta dar vienai ketverių metų 
kadencijai, atnaujinta taryba, re-
vizijos komisija. 

Prisimintos draugijos 
ištakos

Neįgaliųjų draugijos 30-me-
čiui skirtoje renginio dalyje pa-

gerbti ją kūrę žmonės. Prie jos 
ištakų stovėjusi Stasė Gudžins-
kienė prisiminė tuometinės Lie-
tuvos invalidų draugijos krikšta-
tėviu vadintą rašytoją Joną Ma-
čiukevičių. „Tai jis būrė iniciaty-
vines grupes rajonuose. Suprato-
me, kad prasidėjo laisvėjimas, – 
kalbėjo S. Gudžinskienė. – Ne-
žinojome, kaip reikia dirbti, bet 
respublikiniam suvažiavimui 
priėmus įstatus daug kas tapo 
aiškiau. Dvejus metus dirbome 
visuomeniniais pagrindais – tiek 
turėjome entuziazmo.“ 

Boleslovas Krivka, Melanija 
Jachimavičienė, Stanislava Mas-
linskienė – tai žmonės, kurie la-
bai daug padarė, kad neįgaliuo-
sius vienijanti organizacija toliau 
gyvuotų ir stiprėtų, kad žmonės 
jaustųsi svarbūs ir reikalingi, 
kad juos sietų bendrystė. 

„Esate tie, kurie susitelkėte 
į draugiją, vieni kitus palaikote, 
padrąsinate, paskatinate. Esa-
te neatskiriama rajono dalis“, – 
dėkodama draugijos nariams už 
rodomą bendruomeniškumo pa-
vyzdį kalbėjo savivaldybės merė 
Živilė Pinskuvienė. 

Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos (LND) atstovės Lina Arlaus-
kienė ir Kristina Vainienė šiuos 
prisiminimus dar labiau sustip-
rino nemažai grupei renginy-
je dalyvavusių žmonių įteikda-
mos LND išleistą knygą „Kartu 
esame stipresni“. 

Pagerbti labiausiai 
nusipelnę žmonės

Į šventinį renginį atvykusiai 
buvusiai ilgametei Neįgaliųjų 
draugijos pirmininkei Melani-
jai Jachimavičienei buvo skirta 
ypatinga pagarba. Gėlių puokš-
tę jai įteikė merė Ž. Pinskuvie-
nė, buvusi kolegė – Ukmergės 
rajono neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė Zita Kviklienė. Vievio 

neįgaliųjų draugijos pirminin-
kė Marija Slavinskienė Mela-
nijai perdavė taip pat buvusios 
pirmininkės Marytės Pacevičie-
nės linkėjimus. 

Sunki liga palaužė M. Jachi-
mavičienės sveikatą, tačiau bu-
vo gera matyti, kad žmonės jai 
dėkingi, gerbia, prisimena. Visi 
ją pažinojusieji sulaukė draugiš-
kos Melanijos šypsenos, nuošir-
daus akių žvilgsnio. 

Kultūros centro salėje aplo-
dismentai griaudėjo ir nuskam-
bėjus prie „Vilties“ ansamblio 
trumpam vėl prisijungusio Ni-
kodemo Kisieliaus atliktai Ūdrio 
arijai „Aš papuošiu žirgo galvą 
pinavijom“. Buvęs ansamblio 
solistas ilgus metus ja dažnai 
džiugino žiūrovus. Dabar, su-
laukęs garbingo 80-mečio, sa-
kė supratęs, kad reikia tausoti 
jėgas ir sveikatą, tačiau su drau-
gija ir ansambliu tikrai neatsi-
sveikinąs. 

LND, savivaldybės, Neįga-
liųjų draugijos padėkomis, gė-
lėmis buvo apdovanota daugybė 
veiklių, aktyvių, kitų labui savęs 
negailinčių žmonių. Jiems buvo 
skirtas ir puikus koncertas. 

Aldona DELTUVAITĖ
Autorės nuotr. 

Dėmesys ir pagarba 
žmogui – organizacijos 

gyvybingumo pagrindas 

Širvintos:

Neįgaliųjų draugijoje praleistus metus Melanijai Jachimavičienei primins 
LND išleista knyga „Kartu esame stipresni“.

Stanislava Maslinskienė išrinkta dar 
vienai kadencijai.

Šventinio renginio dalyvius pradžiugino Nikodemo Kisieliaus daina.
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„Sodra“ galės patikrinti, ar teisingai 
nustatytas darbingumas ar neįgalumo lygis

Tai reiškia, kad atskirais at-
vejais, kai kyla abejonių dėl re-
alios asmens sveikatos būklės 
neatitikimo duomenims, nuro-
dytiems medicininiuose doku-
mentuose, asmens bus prašoma 
dar kartą pasitikrinti sveikatą 
„Sodros“ nurodytoje sveikatos 
priežiūros įstaigoje kompensuo-
jant patirtas išlaidas.

Jeigu „Sodros“ nurodytos 
sveikatos priežiūros įstaigos me-
dikų nuomonė dėl asmens svei-
katos būklės skirsis nuo anks-
tesnių medikų išvadų, tuomet 
gali būti priimamas sprendimas 
kreiptis į Neįgalumo ir darbin-
gumo nustatymo tarnybą, kad 
būtų priimtas naujas sprendimas.

Tokia tvarka nustatyta socia-
linės apsaugos ir darbo minist-
ro Lino Kukuraičio pasirašyta-
me įsakyme, kuris įgyvendina 

Valstybinio socialinio draudi-
mo įstatymo pakeitimus, Seime 
priimtus 2018 m. gruodį. Iki šiol 
„Sodra“ negalėjo pasitelkti ne-
priklausomų sveikatos priežiū-
ros įstaigų, jei kildavo abejonių, 
ar žmogui pagrįstai mokama li-
gos išmoka, netekto darbingu-
mo kompensacija ar netekto 
darbingumo pensija. 

Neįgalumo lygio, laikinojo 
nedarbingumo ir darbingumo ly-
gio nustatymo priežiūra yra an-
tikorupcinė priemonė, kuria sie-
kiama išvengti retkarčiais pasitai-
kančių klaidų ar nesąžiningumo 
atvejų, kai siekiama suklaidin-
ti sprendimo dėl negalios nusta-
tymo priėmimo procedūroje da-
lyvaujančias įstaigas ir nepagrįs-
tai gaunamos ligos, netekto dar-
bingumo ar neįgalumo išmokos.

Kaip viskas vyks?
Remiantis aprašu, „Sodra“ 

papildomą asmens sveikatos ty-
rimą paskirs rizikingais atve-
jais, kai kils pagrįstų abejonių 
dėl priimtų sprendimų pagrįs-
tumo bei teisėtumo, paaiškėjus 
kokioms nors svarbioms aplin-
kybėms ar gavus skundą.

Tokiu atveju „Sodra“ turės 
informuoti konkretų žmogų, 
kad jam paskirtas papildomas 

asmens sveikatos tyrimas ir ko-
kioje sveikatos įstaigoje bei ka-
da bus atliekamas. Informaci-
ja bus pateikiama elektroninėje 
gyventojų aptarnavimo sistemo-
je EGAS ir registruotu laišku.

Jeigu asmuo neatvyks į pa-
pildomą asmens sveikatos pa-
tikrinimą, gali būti priimtas 
sprendimas sustabdyti gauna-
mas išmokas arba jų neskirti, jei 
jos nepradėtos mokėti. Neatvyk-
ti į tokį patikrinimą bus galima 
tik esant objektyvioms aplinky-
bėms, pavyzdžiui, jeigu ūmiai 
sutrinka asmens sveikata, nu-
tinka stichinė nelaimė ar nelai-
mingas atsitikimas, miršta šei-
mos narys, susergama ūmia liga 
ar panašiai. Šios aplinkybės tu-
rės būti įrodomos dokumentais.

Objektyvumo vardan, svei-
katos priežiūros įstaiga papildo-
mam asmens sveikatos tyrimui 
kiekvienu atveju bus parenka-
ma individualiai, kad tai nebūtų 
ta pati įstaiga, kur asmuo įpras-
tai gydomas ar konsultuojamas.

Laikino nedarbingumo atve-
ju savo išvadas medikai pateikia 
per 1 darbo dieną, o neįgalumo 
ir darbingumo lygio nustatymo 
atvejais turės pateikti per 3 darbo 
dienas. Jeigu naujosios medikų 
išvados skirsis nuo ankstesnių, 

„Sodra“ gali priimti sprendimą 
kreiptis į Neįgalumo ir darbin-
gumo nustatymo tarnybą siūly-
dama priimti naują sprendimą.

Jei medikų išvados patvirti-
na ankstesnius duomenis, tuo-
met žmogus turi būti informuo-
jamas apie papildomo patikrini-
mo rezultatus ir kad į Neįgalu-
mo ir darbingumo nustatymo 
tarnybą nebus kreipiamasi.

Tačiau „Sodra“ nesiūlys 
žmonėms dalyvauti papildoma-
me asmens sveikatos tyrime, jei-
gu žmogus bus kreipęsis į Ne-
įgalumo ir darbingumo nusta-
tymo tarnybą dėl pakartotinio 
vertinimo pateikdamas naują 
siuntimą, taip pat jei iki nusta-
tyto neįgalumo ar darbingumo 
lygio termino pabaigos bus likę 
mažiau nei 6 mėnesiai bei jeigu 
Neįgalumo ir darbingumo nu-
statymo tarnyba arba Ginčų ko-
misija bus gavusios skundą dėl 
konkretaus atvejo ir jau bus pra-
sidėjęs pakartotinis vertinimas.

SADM ir „Bičiulystės“ inf. 

Nuo rugsėjo mėnesio „Sod-
ra“ turės galimybę pasitelk-
ti nepriklausomus sveika-
tos priežiūros specialistus ir 
paskirti papildomą asmens 
sveikatos tyrimą, jei kyla 
pagrįstų abejonių skiriant ir 
mokant ligos išmokas, netek-
to darbingumo kompensaci-
jas bei netekto darbingumo 
pensijas.

(atkelta iš 1 psl.)

Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terijos Tikslinės pagalbos skyriaus 
vyresnioji patarėja Jurgita Čiuladai-
tė-Pritulskienė.  

Fizinę negalią turintieji netrukus sulauks 
asmeninio asistento paslaugos

Neringos ir Širvintų rajono sa-
vivaldybės informavo, kad šiuo 
metu teikti asmeninio asistento 
paslaugas nėra poreikio. Pagal 
priimtus sprendimus skirti fi-
nansavimą asmeninio asistento 
paslaugą gautų apie 1200 asme-
nų. Kai kuriose savivaldybėse, 
pavyzdžiui, Plungėje ši paslau-
ga jau teikiama.

Kviečia kreiptis dėl 
asmeninio asistento 

pagalbos 
Vilniaus miesto savivaldybės 

gyventojai nuo rugsėjo 1-osios 
jau gali teikti prašymus asmeni-
nio asistento paslaugoms gauti. 
Pasak Vilniaus miesto Sociali-
nės paramos centro socialinių 
programų koordinatorės Anas-
tasijos Pydyk, norėdamas gau-
ti šią paslaugą, asmuo pirmiau-
sia turi kreiptis į savivaldybę, 
šiuo atveju – į Socialinės para-
mos centrą. Čia jis turi pateikti 
prašymą ir kitus dokumentus, 
patvirtinančius asmens tapaty-
bę, neįgalumą bei teisę į prio-
ritetą (skiriant asmeninio asis-
tento paslaugas pirmumas tei-
kiamas dirbantiems ar ieškan-
tiems darbo, besimokantiems 
ir laukiantiems eilėje gauti so-
cialines paslaugas įstaigoje). Do-
kumentai patikrinami ir infor-
macija perduodama socialiniam 
darbuotojui, kuris, nuvykęs pas 
žmogų į namus, užpildys klau-
simyną ir priims sprendimą, ar 
jam reikia asmeninio asisten-

to pagalbos ir kokių konkrečiai 
paslaugų reikia. 

Pasak A. Pydyk, maksimalus 
galimos pagalbos laikas – 4 val. 
per dieną, 7 d. per savaitę. Jei vi-
siems žmonėms reikėtų maksi-
malios pagalbos, asmeninio asis-
tento paslaugą būtų galima su-
teikti 250 sostinėje gyvenančių 
žmonių. Tačiau tai mažai tikė-
tina – greičiausiai bus ir tokių, 
kuriems užteks 2 val. per savai-
tę. Taigi gaunančiųjų asmeninio 
asistento paslaugą bus daugiau. 
A. Pydyk teigimu, kol kas pra-
šymų antplūdžio nėra. Be jokių 
abejonių, asmenų, kuriems rei-
kėtų asmeninio asistento pagal-
bos, yra nemažai, bet žmonės 
ne visada skuba kreiptis – gal 
trūksta informacijos, gal nesu-
pranta, ko gali tikėtis. 

Asmeninio asistento pagal-
bą Vilniuje teiks Lietuvos žmo-
nių su negalia sąjunga (LŽNS) ir 

Maltos ordino pagalbos tarnyba. 
Paslaugos teikimą LŽNS koor-
dinuosianti Nijolė Zenkevičiū-
tė sako, kad nuo rugsėjo vidurio 
žmonės jau gali tikėtis savo na-
muose sulaukti asmeninio asis-
tento. Šiuo metu paslaugą teik-
siantys darbuotojai yra apmo-
komi. Planuojama įdarbinti 6 
asmeninius asistentus, o pagal-
bą žadama suteikti 111 žmonių. 

Paslauga pasiteisino 
Asmeninio asistento paslau-

ga jau išbandyta teikiant pagalbą 
neįgaliesiems, turintiems proto 
ar (ir) psichikos negalią. Tiesa, 
tokios pagalbos sulaukė tik Šiau-
lių ir Kauno regionų gyventojai. 
Vis dėlto jau galima daryti išva-
das. Institucinės globos pertvar-
kos neįgaliųjų, turinčių proto ir 
psichikos negalią, ir jų šeimų 
ekspertė Simona Artimavičiū-
tė-Šimkūnienė įsitikinusi, kad 
asmeninio asistento paslaugos 
proto ir psichikos negalią turin-
tiems žmonėms 100 proc. pasi-
teisino – žmonės pagaliau išėjo 
į bendruomenę, tapo savaran-
kiškesni. 

Iš pradžių buvo sunkumų. 
Reikėjo laiko, kol žmonės su-
prato, kad asmeninis asistentas 
už žmogų neplaus indų, netvar-
kys kambarių – gali tik padėti, 
ko jis pats neįstengia padaryti: 
vienus gal reikia palydėti į par-
duotuvę, kitiems padėti paval-
gyti ar pasirūpinti savo higie-
na. Paslauga individualizuota, 
todėl pirmiausia išsiaiškinamos 
žmogaus stipriosios bei silpno-

sios pusės ir sudaromas planas, 
ko jam labiausiai reikia. 

Pasak S. Artimavičiūtės-
Šimkūnienės, nemažai proto 
ar (ir) psichikos negalią turin-
čiųjų šeimose patiria hiperglo-
bą – artimiesiems atrodo, kad 
niekas kitas jais taip nepasirū-
pins. Tačiau teikiant asmeninio 
asistento paslaugą, praktika pa-
rodė, kad žmonės gali daug ką 
išmokti ir pasidaryti patys. Pa-
dedami asmeninio asistento gali 
nueiti į renginius, sporto varžy-
bas, įvairias institucijas, išmoks-
ta drąsiau judėti mieste, pasi-
gaminti valgyti ir pan. Pavyz-
džiui, viena mergina džiaugia-
si, kad įprato viena nuvažiuoti į 
Šiaulių specialiojo rengimo cen-
trą. Dabar tėvams nebereikia jos 
nuolat lydėti. Tokių „atradimų“ 
esama nemažai. 

„Nuo senų laikų likęs mitas, 
kad negalią turintis žmogus sa-
varankiškai negali funkcionuo-
ti. Viską jis gali, bet tam būtina 
pritaikyti aplinką, kad asmuo 
joje galėtų laisvai būti, veikti, 
bendrauti. Asmeninio asisten-
to paslauga – vienas iš būdų tai 
padaryti“, – sako S. Artimavi-
čiūtė-Šimkūnienė. 

Netrukus Neįgaliųjų reika-
lų departamentas žada pasiūlyti 
ir daugiau naujų paslaugų ben-
druomenėje: bus teikiamos ap-
saugoto būsto, socialinių dirb-
tuvių, įdarbinimo su pagalba ir 
pagalbos priimant sprendimus 
paslaugos. 

Aurelija BABINSKIENĖ 
Autorės nuotr.

Dažnai galima išgirsti posa-
kį: „Būties ir lemties nepa-
keisi“. Tačiau yra ir kitoks 
patarimas: „Kai vienos durys 
užsiveria, atsiveria kitos.“

Pažįstu ne vieną žmogų, pa-
tyrusį įvairių gyvenimo išban-
dymų, negandų, turinčių nega-
lią, bet sugebančių įprasminti 
gyvenimą, džiaugtis juo, padėti 
šalia esantiems.

Vienas iš jų – Antanas Gei-
čius, dabar gyvenantis Kėdai-
niuose. Užaugęs vaikų namuo-
se, kaip sakoma, patyręs ir šilto, 
ir šalto, tapo kvalifikuotu elek-
triku. Prieš keletą metų patyrė 
sunkią traumą, bet didelių me-
dikų ir jo paties pastangų dė-
ka grįžo į gyvenimą, kurį, anot 
Antano, reikia nugyventi gra-
žiai. Optimistiniu požiūriu į gy-
venimą, subtiliu humoro jaus-
mu šiandien jis vėl džiugina ne 
tik artimuosius, bet ir aplinki-
nius, vėl šoka pagyvenusių žmo-
nių kolektyve „Lankesa“, pui-
kiai dainuoja, džiaugiasi anūkų 
išdaigomis. Nepalūžo žmogus. 

Jau daugelį metų svėdasiš-
kiai mato neįgaliojo vežimė-
liu judantį Mindaugą Antanė-
lį. Meilę technikai, jos remon-
to subtilybes jis perdavė ir jau-
nimui. Dar būdamas mokinys 
pas Mindaugą dažnai užbėgda-
vo Giedrius, kurį domino tech-
nika. Vėliau keletą metų jiedu 
remontavo automobilius, dabar 
į Giedriaus vadovaujamą auto-
servisą Mindaugas dažnai užsu-
ka jau kaip svečias. Jam malonu, 
kad į jo mokinį sugedus automo-
biliui kreipiasi ne tik miestelio 
gyventojai, bet ir žmonės iš to-
limesnių vietovių. Sudominda-
mas technika, skiepydamas at-
sakingą požiūrį į darbą, savo pa-
tirtį perdavė į patikimas rankas. 

Ne vienus metus Pasvalio ra-
jono Gegabrastos kaime gyve-
nanti Elena Rutkauskaitė rin-
ko kraštotyrinę medžiagą, už-
rašinėjo žmonių prisiminimus. 
Dabar, jau būdama garbaus am-
žiaus, kamuojama daugybės li-
gų, viską sudėjo į knygą „Gyve-
nimus jungianti upė“. 

Skaitydami šią knygą žmo-
nės atranda savo šaknis, prisi-
mena jau Amžinybėn išėjusius 
kaimynus, draugus. Už tai jie 
dėkingi kraštietei E. Rutkaus-
kaitei, kuriai suteiktas kaimo 
šviesuolio vardas.

Tokie žmonės – tarsi atsva-
ra kai kuriems šių dienų niurg-
zliams, verksniams, paskendu-
siems kasdienybės smulkmeno-
se ar nesibaigiančiose rietenose. 

Yra ko pasimokyti iš žmo-
nių, kurie bet kokioje situacijo-
je sugeba įprasminti gyvenimą, 
ieškoti gėrio ir jį rasti.

Janina OžALINSKAITĖ 

Ir mes 
dar galim...

Konsultuojame, 
komentuojame

„Bičiulystę“  
skaitykite ir 

internete

www.biciulyste.lt
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Daktaras
Aiskauda

Be jokios abejonės, didelių 
miestų gyventojų sveikatą 

ardo ne kas kita, o stresai. Mat 
čia ne į gerąją pusę pasikeitęs 
gyvenimo būdas, tempas, ritmas 
ir ekologinė situacija. Didmies-
čių gyvenimas yra intensyvus, 
įtemptas ir tuo pačiu monoto-
niškas. Žmonės nuo ryto iki va-
karo jaučia nuovargį, vangumą. 
Rytais kaip automatai keliasi, 
mechaniškai atlieka tuos pačius 
veiksmus, be apetito valgo, po to 
nervinasi transporto spūstyje, o 
darbe – nauji stresai. Prislėgtas, 
išsisėmęs žmogus grįžta tuo pa-
čiu perpildytu transportu namo. 

Namuose irgi netrūksta 
problemų

Namuose laukia savos prob-
lemos. Iš televizoriaus ekrano 
neretai sklinda agresija, pyktį 
sukeliantys debatai, kaimynai 
visu garsu leidžia trankią muzi-
ką... Stresų atsiradimo priežas-
tys yra įvairios ir jų daugybė. Tai 
mokslas, darbas, ne visada dar-
nūs santykiai šeimoje su mylimu 
žmogumi (arba jo nebuvimas, iš-
siskyrimas, mirtis). 

Komentaras
Streso terminas ir teorija at-

sirado 1936 metais. Jo autorystė 
priklauso Hansui Seljė (Kana-
da). Šiandien stresui apibūdinti 
naudojama geras tuzinas formu-
luočių (čia pateikiame tik kelias), 
pavyzdžiui: 1) stresas – fizinės ir 
emocinės įtampos būsena, ky-
lanti sunkiose situacijose; 2) vi-
suma nespecifinių pokyčių, at-
sirandančių organizme veikiant 
stipriems dirgikliams arba žalo-
jantiems faktoriams; 3) netikė-
tų, dažniausiai neigiamų aplin-
kybių sukelti organizmo funk-
cijų ir žmogaus veiklos sutriki-
mai; 4) vidinės įtampos būsena, 
sukelta aplinkos veiksnių; 5) psi-
chinės ir fiziologinės įtampos 
būsena, visuma organizmo ap-
sauginių reakcijų, kurias sukelia 
žalingi aplinkos ar vidaus veiks-
niai – stresoriai. 

Stresoriai
Stresoriai gali būti fiziniai 

(stiprus karštis arba šaltis), che-
miniai (įvairios nuodingos me-
džiagos), psichiniai (pasireiškia 
stipriomis ne tik neigiamomis, 
bet ir teigiamomis reakcijomis) 
ir biologiniai (pavyzdžiui, virusi-
nės ligos, pernelyg didelė raume-
nų apkrova). Tai yra visa tai, kas 

žmogų sudirgina, išbalansuo-
ja ir sukelia atitinkamą reakciją. 
Streso priežastys gali būti išori-
nės (pavyzdžiui, mokslo įstai-
gos, darbovietės, gyvenamosios 
vietos pakeitimas, išsiskyrimas 
su artimu žmogumi) ir vidinės 
(pavyzdžiui, gyvenimo vertybių, 
žmogaus įsitikinimų konfliktas). 

Esant bet kokiai pernelyg di-
delei apkrovai, žmogus pradžio-
je jaučia sunkumą, po to bando 
iš visų jėgų jį įveikti, o kai pa-
junta, jog toliau galynėtis nebė-
ra jėgų, nuleidžia rankas. Beje, 
skirtingose stresinėse situacijose 
kiekvieno žmogaus reakcija yra 
labai individuali.

Streso formos 
Distresas – nemalonus, kenks-

mingas sveikatai, trikdantis veik-
lą stresas; eustresas – teigiamas 
stresas. Beje, pastarasis stresas 
(jei nedidelis ir trumpalaikis) or-
ganizmui yra netgi naudingas. 
Mat atsakomoji reakcija į stresą 
didina dėmesingumą, gerina re-
gėjimą, mobilizuoja organizmo 
jėgas veiksmui ir gali palengvin-
ti daugelio ligų eigą (šis teiginys 
tiks tik tuo atveju, jei stresas or-
ganizmo neišsekina).

Žmogus sąmoningai ar vei-
kiant pasąmonei stengiasi prisi-
taikyti prie naujos situacijos. Kai 
jis įgyja pusiausvyrą, stresas ne-
palieka jokių pasekmių. Kai ne-
sugebama prisitaikyti prie nau-
jos situacijos, gali atsirasti įvairių 
fizinių ar psichinių negalavimų. 

Paaiškinimas: pasąmonė – 
paties individo tiesiogiai nesu-
vokiami ir nekontroliuojami psi-
chiniai procesai ir būsenos; sąly-
goja neįprastas emocijas ir veik-
lą, kai kuriuos pojūčius.

Streso požymiai:
 sumažėjęs fizinis ir proti-

nis darbingumas, nemotyvuotas 
nenoras dirbti, mokytis, 
 pastovus nuovargis, 
 nervinė įtampa (dėl jos ne-

įmanoma atsipalaiduoti, užmirš-
ti rūpesčius),
 nemiga arba neramus mie-

gas,
 galvos skausmas, 
 padažnėjęs pulsas, gauses-

nis prakaitavimas,
 emocinis nestabilumas, 
 sumažėjęs dėmesingumas, 

sulėtėjęs mąstymas, 
 prasta atmintis, 
 sumažėjęs domėjimasis sa-

vo artimaisiais, draugais, bend-
radarbiais,
 neigiamas savęs vertini-

mas, pesimizmas, 
 verksmingumas, nepraei-

nantis nuobodulys, 
 neurozė, depresija,
 apetito sutrikimai (visiš-

kas nenoras valgyti netgi anks-
čiau labai mėgtus valgius arba 
besaikis valgymas),
 atsiradęs nevaldomas no-

ras kramtyti nagus, kandžioti 
lūpas, kasyti galvą, nosį ir t. t., 
agresijos priepuoliai. 

Paaiškinimai: 
a) neurozė – psichinės kilmės 

liga, kylanti dėl žmogaus vidinės 
graužaties arba dėl labai jį skau-
dinančių konfliktų su aplinka; 
neurozei būdingas nuovargis, 
silpnumas, irzlumas, virškini-
mo, širdies ritmo sutrikimai, ne-
malonūs įvairių kūno vietų po-
jūčiai, todėl ligonis dažnai krei-
piasi ne į psichiatrą, o į terapeutą;

b) agresija (psichologijo-
je) – priešiškas elgesys, kuriam 
būdingas įžūlumas ar net jė-

gos naudojimas kito žmogaus ar 
žmonių grupės atžvilgiu) ir t. t.

Pastabos:
1) dėl patirtų stresų kur kas 

dažniau vystosi širdies, kraujagys-
lių, virškinimo organų ligos, silps-
ta imunitetas, dažniau sergama 
diabetu, onkologinėmis ligomis; 

2) stresas kenkia daugeliui 
vitaminų, medžiagų apykaitos 
procesams; dėl to gali atsirasti 
riebalų perteklius ir, savaime su-
prantama, nepasitenkinimas sa-
vimi, traumuojantis ir psichinę, 
ir fizinę būklę. 

Stresas pavojingesnis 
moterims

Stresas gali ne tik susargdin-
ti moterų virškinimo sistemą, bet 
ir pakenkti jų išoriniam grožiui. 
Daugiausia nukenčia oda: ji pra-
deda vysti, senti, poodyje kaupiasi 
riebalai, didėja svoris. Beje, būna 
ir atvirkščiai, kai nuo streso ar psi-
chologinės įtampos svoris mažėja. 

Kadangi stresas slopina kal-
cio įsisavinimą, dažniau suser-
gama osteoporoze. Taip pat stre-
sas gali daryti neigiamą poveikį 
nėštumui, sukelti persileidimą, 
tapti nevaisingumo priežastimi. 

Paaiškinimas: osteoporozė – 
kietosios kaulo medžiagos išre-
tėjimas (išakijimas); pastarąjį da-
lyką sukelia kaulinės medžiagos 
sumažėjimas arba kalcio stoka; 
tuomet kaulai pasidaro labai tra-
pūs, greitai lūžta.

Pasyvumas ir aktyvi 
apsauga

Žmogų, kurio prisitaikymo 
prie jam naujos situacijos rezer-
vas yra nepakankamas ir orga-
nizmas negali efektyviai prie-
šintis stresui, apima pasyvumo 
būsena. Atsiranda bejėgiškumo, 
beviltiškumo pojūtis, depresija. 
Tačiau tokia stresinė reakcija ga-
li būti trumpalaikė.

Kita žmogaus reakcija – ak-
tyvi apsauga nuo streso. Žmogus 
keičia veiklos formą ar sferą ir su-
randa kažką naudingesnio ir tin-
kamo. Kad būtų pasiekta dvasinė 
pusiausvyra, padedanti pagerinti 
sveikatą, reiktų imtis kokios nors 
malonios veiklos, pavyzdžiui, ke-
liauti, sportuoti, ką nors kolekcio-
nuoti ar kitų įdomių pomėgių. 

Ką pataria mokslinė 
medicina

Mokslinė medicina nuo ne-

gyti padeda ne tik vaistai, bet 
ir tinkama paciento bei jo arti-
mųjų psichologinė būsena bei 
nuostatos.

Pažymėtina, kad įgyvendi-
nant šiuos projektus didžiausias 
dėmesys skiriamas kaimo vie-
tovėse gyvenančio paciento psi-
chosocialinei gerovei. Tuo tiks-
lu telkiamos įstaigos, nevyriau-
sybinės organizacijos ir vietos 
bendruomenės inicijuoti bend-
ras veiklas.

Projektus vykdo Šeimos san-
tykių institutas, Pagalbos onko-
loginiams ligoniams asociacija 
(POLA), Psichosocialinės onko-
logijos asociacija, Lietuvos vai-
kų vėžio asociacija „Paguoda“ ir 
Kaniterapinės pagalbos centras 
kartu su partneriais. Onkopsi-

chologinę pagalbą onkologinė-
mis ligomis sergantiems žmo-
nėms ir jų artimiesiems teikia 
kvalifikuoti specialistai, dvasi-
ninkai, socialiniai darbuotojai, 
bendruomenių savanoriai, net 
kaniterapijos specialistai bei jų 
specialiai paruošti šunys. Šiems 

projektams skiriama daugiau 
nei 1 mln. eurų ES struktūri-
nių fondų lėšų.

Sveikatos apsaugos vice-
ministrės Linos Jaruševičienės 
teigimu, kiekvieną onkologi-
nį susirgimą neišvengiamai ly-
di daug fiziologinių, psicholo-
ginių, socia linių ir ekonominių 
pokyčių. Tad savaime supranta-
ma, kad tokiems žmonėms yra 
reikalinga kompleksinė pagalba, 
kuri palaikytų onkologinių pa-
cientų bei jų artimųjų psichoso-

cialinę gerovę, sumažintų įtam-
pą ir padidintų viltį.

„Klaidinga manyti, kad ligą 
išgyvena tik sergantis žmogus. 
Jo artimieji taip pat patiria ne-
aiškumo, nevilties, nežinomy-
bės jausmus: pradedant nuo to, 
kaip elgtis, nuo ko pradėti, ką 
sakyti sergančiajam, vaikams, 
iki kaip susitvarkyti su staiga 
užgriuvusiais rūpesčiais, kas-
dienybės ir ateities planavi-
mu“, – sako viceministrė L. Ja-
ruševičienė, pabrėždama, kad 

Daugiau dėmesio psichologinei onkologinių pacientų būsenai

Kas labiausiai kenkia didmiesčių 
gyventojų sveikatai?

sunkaus streso pataria gelbėtis 
naudojant įvairius atsipalaidavi-
mo būdus (deramai atsipalaida-
vus, darbingumas gali padidėti 
apie 40 %): ramią muziką, spor-
tą (jis rekomenduojamas tik fiziš-
kai sveikiems žmonėms; vadina-
mųjų ištvermės treniruočių metu 
kraujyje suyra streso hormonai), 
prieš miegą pasilepinti šiltoje vo-
nioje (su gydomaisiais priedais ar 
be jų; konkrečiu atveju patars gy-
dytojas arba vaistininkas). 

Sunkus ir ilgai trunkantis 
stresas gydomas hipnoze, psi-
choterapija, itin sunkus – dar 
ir vaistais. 

Stresinėse situacijose reik-
tų visai nevartoti arba bent ge-
rokai apriboti cukraus bei daug 
krakmolo turinčių maisto pro-
duktų vartojimą. Kodėl? Mat 
šios maisto medžiagos organiz-
me mažina vitaminų C ir B kon-
centraciją. Streso atveju taip pat 
pageidautina, kad būtų laikomasi 
individualios dietos (ypač skiria-
mas dėmesys visaverčiams bal-
tymams) bei vartojami vitami-
nai C ir B (konkrečiam ligoniui 
dietą ir vitaminų dozes nustato 
tik gydytojas).

Liaudies medicinos receptai
Nervinį dirglumą, įtampą, 

nerimą mažinantis mišiniai:
1. Sumaišoma ir susmulki-

nama: šaukštas ramunėlės žie-
dų, šaukštas valerijono šaknų, 
šaukštas pipirmėtės lapų, šaukš-
tas paprastosios sukatžolės žo-
lės. Šaukštas mišinio užplikomas 
stikline verdančio vandens, in-
das uždengiamas. Po 6 valandų 
ruošinys nukošiamas per dvigu-
bą marlę (arba specialų tinkle-
lį). Geriama 2 kartus per dieną 
15 min. prieš valgį ne daugiau 
kaip po 1/2 stiklinės. Gydymo 
kursas – 10–15 dienų.

Pastaba: šiame ir kitame re-
cepte naudojama džiovintų vais-
tinių augalų žaliava; ruošiniai 
laikomi tamsioje vėsioje vietoje.

2. Sumaišoma ir susmul-
kinama: 5 šaukštai valerijono 
šak nų, 10 šaukštų pipirmėtės 
lapų, 5 šaukštai apynio spurgų, 
3 šaukštai raudonėlio žolės. 2 
šaukštai mišinio užplikomi 2,5 
stiklinės karšto (bet ne verdan-
čio) vandens, indas uždengia-
mas. Po pusvalandžio ruošinys 
perkošiamas per dvigubą marlę 
(arba specialų tinklelį). Geriama 
2 kartus per dieną ne daugiau 
kaip po 1/4 stiklinės 15 min. 
prieš valgį. Gydymo kursas – 
10–15 dienų.

Romualdas OGINSKAS

Šiuo metu įgyvendinami penki psichosocialinės pagalbos pro-
jektai apima įvairiapusę pagalbą onkologiniams pacientams ir 
jų artimiesiems: nuo individualių ir grupinių mokymų ar kon-
sultacijų iki terapijos ar bendruomeninių renginių.

(nukelta į 5 psl.)
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„Onkologinė liga nėra nuos-
prendis ar priežastis izoliuotis 
nuo bendruomenės. Nors nere-
tai žinia apie susirgimą skatina 
žmogų užsidaryti savo kiaute, 
labai svarbu išlaikyti ryšius su 
aplinkiniais. Jų palaikymas lei-
džia žmogui jaustis išklausytam, 
suprastam, svarbia susitelkusios 
bendruomenės dalimi – tai yra 
itin svarbi sėkmingo sveikimo 
prielaida“, – teigia sveikatos ap-
saugos viceministrė.

Ji pabrėžia, kad vis daugiau 
onkologinių ligų yra veiksmin-
gai gydomos, todėl svarbu, kad 

onkologinėmis ligomis sergan-
tys pacientai atsikratytų perdė-
tų baimių, išmoktų pozityviai 
vertinti situaciją ir visavertiš-
kai gyventi.

Pagalbos onkologiniams li-
goniams asociacijos (POLA) pre-
zidento Šarūno Narbuto teigi-
mu, psichologinės pagalbos po-
reikis onkologiniams ligoniams 
ir jų artimiesiems šiuo metu yra 
labai didelis.

„Daugiau nei 100 tūkstančių 
onkologinių pacientų Lietuvoje 
iki šių metų pradžios negavo jo-
kios psichologinės pagalbos, vos 
kelios gydymo įstaigos onkopsi-

chologines paslaugas teikė iš vi-
dinių įstaigos išteklių. Svarbu 
suprasti, kad onkologinės ligos 
diagnozę dažnai lydi pajamų ne-
teikimas, neretai ir bedarbio sta-
tusas, nuolat augančios išlaidos 
nekompensuojamoms prekėms 
ir paslaugoms, todėl pacien-
tai neturi finansinių galimybių 
kreiptis į psichologus“, – sako 
POLA prezidentas.

Lietuvoje antra pagal daž-
nį žmonių mirtingumo priežas-
tis yra piktybiniai navikai, vien 
pastaraisiais metais diagnozuoja-
ma apie 18 tūkstančių naujų su-
sirgimo onkologine liga atvejų.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis:

VšĮ „Šeimos santykių institutas“, tel. 8 37 750935, el. p. pagalba@
ssinstitut.lt.

„Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija“ (POLA), tel. 8 615 
89210, el. p. neringa@pola.lt.

„Psichosocialinės onkologijos asociacija“, tel. 8 673 11110, el. p. 
b.sandrai@gmail.com.

Lietuvos vaikų vėžio asociacija „Paguoda“, tel. 8 600 60410, el. p. 
dalyte.paguoda@gmail.com.

„Kaniterapinės pagalbos centras“, tel. 8 686 42 377, el. p. 
onkotarnyba@gmail.com.

SAM ir „Bičiulystės“ inf.

(atkelta iš 4 psl.)

(atkelta iš 1 psl.)

Įtraukusis ugdymas – vis dar tik diskusijų objektas

Irmina Beneševičiūtė prisiminė 12 metų mokymosi namuose patirtį.
Į diskusijas įsitraukė švietimo, mokslo ir sporto viceminstrė Jolanta Urbano-
vič (viduryje).

Diskusiją moderavusiam Gintarui Sarafinui netrūko provokuojančių klausi-
mų LND prezidentei Dovilei Juodkaitei, švietimo, mokslo ir sporto viceminis-
trei Jolantai Urbanovič ir Seimo nariui Justui Džiugeliui.

jiems sunkiai suvokiamas fizi-
kos ar chemijos formules, spe-
cialiųjų poreikių vaikai mokosi 
būtiniausių gyvenimo įgūdžių. 
Ne tokiose sudėtingose pamo-
kose jie ugdomi kartu su visais.

Turi nelikti galimybės 
rūšiuoti mokinius

Diskusiją moderavęs žurnalo 
„Reitingai“ vyriausiasis redak-
torius Gintaras Sarafinas pasa-
kojo apkeliavęs 300 mokyklų 
ir neslėpė – tokias, kaip Dovi-
lų pagrindinė mokykla, galima 
suskaičiuoti ant vienos rankos 
pirštų. Lankydamasis prestiži-
nėse, netgi katalikiškose ugdy-
mo įstaigose (išskyrus Palaimin-
tojo Teofiliaus Matulaičio gim-
naziją ir dar vieną kitą mokyklą) 
jis nesutikdavo neįgalių vaikų. 
O juk kas dešimtas šalies gyven-
tojas turi negalią. Vadinasi, kie-
kvienoje klasėje turėtų būti po 
du-tris tokius mokinius. G. Sa-
rafinui paprašius pakelti rankas, 
kam teko mokytis su neįgaliu 
mokiniu, rankų miško nebuvo.

Į diskusiją atvykęs elektriniu 
vežimėliu judantis Seimo narys 
Justas Džiugelis nedaugžodžia-
vo: kol Švietimo įstatymas leis 
mokykloms rinktis mokinius, 
tiksliau – kol jos galės atsisaky-
ti priimti specialiųjų poreikių 
turinčius vaikus, situacija ne-
gerės, todėl Seime užregistravo 
šio įstatymo pataisą, kad neįga-
liuosius diskriminuojanti nuos-
tata būtų panaikinta. 

Daugiau kaip prieš porą de-
šimtmečių Justas pats buvo atsi-
dūręs tokioje situacijoje – prieš 
priimant į mokyklą jo gebėji-
mus vertinęs specialistas nu-
sprendė, kad suskaičiuoti, kiek 

bus 2+2, jis gal ir išmoks, bet 
kiek bus 2x2, tikrai neįsimins. 
Taigi Justui buvo skirtas namų 
mokymas. 

Dvylika metų namuose mo-
kėsi ir šeduviškė Irmina Bene-
ševičiūtė. Jos tėvams teko rink-
tis: išvežti dukrą į Kauno specia-
liąją mokyklą, ar sutikti, kad ji 
būtų mokoma ir namuose. Mer-
gina pasakojo iki šiol jaučianti 
nuoskaudą, kad tiek laiko bu-
vo izoliuota nuo bendraamžių. 
Tik dabar, naudodamasi socia-
liniais tinklais, ji bando susiras-
ti savo bendraklasius, užmegzti 
su jais ryšius. 

Beje, tiek J. Džiugelis, tiek 
I. Beneševičiūtė paneigė visas iš-
ankstines pedagogų prognozes ir 
gyvenime daug pasiekė: Justas – 
Seimo narys, Irmina – Šiaulių 
universiteto magistrė, 7 moks-
linių straipsnių autorė, aktyviai 
pasisakanti už savarankišką ne-
įgaliųjų gyvenimą, jų įgalinimą.

Nėra kvalifikuotų 
specialistų 

Viena iš priežasčių, dėl ku-
rių dažnai atsisakoma priim-

ti specialiųjų poreikių turintį 
vaiką – mokyklos neturi kvali-
fikuotų specialistų. Šią proble-
mą pabrėžė ne vienas diskusijos 
dalyvis. Tai patvirtino ir Dovilų 
pagrindinės mokyklos specia-
lioji pedagogė Svaja Venckie-
nė. Pasak jos, nė vienas Lietu-
vos universitetas neruošia kva-
lifikuotų specialistų, kurie mo-
kėtų dirbti su autistiškais, Dau-
no sindromą, elgesio ir emoci-
jų sutrikimų turinčiais vaikais. 
Yra tik keletas sertifikuotų spe-
cialistų, kurie tikrai žino, kaip 
reikia mokyti tokius vaikus. To-
dėl jeigu iš tikrųjų norime, kad 
situacija keistųsi, šiuos specia-
listus reikia nedelsiant pakvies-
ti į universitetus, kad jie pradė-
tų dėstyti ir rengti būsimuosius 
pedagogus. 

O kol to nėra, reikia moky-
tis patiems, perimti kitų patirtį. 
S. Venckienė baigė nuotolinius 
mokymus Amerikoje, savano-
riavo Vokietijoje. Jai pritarė So-
cialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos atstovė Kristina Pauli-
kė – ji prisiminė nemažai patir-
ties, kaip dirbti su neįgaliaisiais, 
pasisėmusi Izraelyje, todėl siūlė 
teorinius seminarus pakeisti ge-
rokai naudingesnėmis praktinė-
mis stažuotėmis.

Dar vienas slenkstis – tėvų 
pasipriešinimas 

Vis dėlto kvalifikuoti specia-
listai – ne vienintelis rūpestis. 
Dar didesnė problema – visuo-
menės požiūris. S. Venckienės 
teigimu, klasėje atsiradęs spe-
cialiųjų poreikių turintis moki-
nys dažniausiai sukelia ne kitų 
čia besimokančių vaikų, o jų tė-
vų pasipriešinimą. Jie bijo, kad 
elgesio, emocijų ar kitokių su-
trikimų turintis mokinys gali 
sukelti destrukciją klasėje, nu-

kreipti mokytojų dėmesį ir pan. 
Pasak S. Venckienės, pir-

miausia bandoma susėsti su tė-
vais ir viską ramiai aptarti. Ne 
visada tai pavyksta, nes dažnai 
pasipriešinimas būna toks stip-
rus, kad argumentų net nesi-
klausoma. Pasipila grasinimai, 
raštai savivaldybės administra-
cijai, Švietimo skyriui. „Daž-
niausiai šitame kare liekame 
dviese su direktoriumi, – atvi-
ravo S. Venckienė. – Mes ne-
pakeisime požiūrio. Tai eina iš 
žmogaus vidaus – arba jis turi 
tą vertybę, arba jos neturi. Čia 
labai stipriai prisideda ir valsty-
bė, nes švietimo politikos nėra 
jokios – nei geros, nei blogos, o 
abejingumas – visų blogiausias 
dalykas.“ 

J. Džiugelio nuomone, prie 
visuomenės požiūrio kaitos į ne-
galią turėtų prisidėti Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerija – 
reikėtų pradėti socialinių rekla-
mų kampaniją, aiškinančią, kad 
visi vaikai reikalingi apie savo 
ateitį galvojančiai visuomenei.  

Pasak LNF prezidentės Do-
vilės Juodkaitės, jeigu nuo ma-
žens šalia nematysime kitokių, 
įvairių žmonių, tai ir vėliau ne-
norėsime jų matyti, išsiųsime į 
globos įstaigas, toliau nuo savęs. 
„Tik užtikrinę kiekvieno vaiko 
teisę mokytis kartu su visais, iš-
ugdysime įvairią ir tolerantišką 
visuomenę“, – sakė LNF pre-
zidentė.

Pasiūlymų yra, reikia juos 
vykdyti

D. Juodkaitės nuomone, sie-
kiant kurti mokyklą visiems, 
negalima skirstyti vaikų ir iš 
karto nurašyti specialiųjų po-
reikių turinčių mokinių, argu-
mentuojant, kad juos priėmus 
nukentės mokyklos pažangumo 

rodikliai, jos vertinimas. „Turi-
me remtis humanizmo, pilietiš-
kumo, tolerancijos principais, 
kad kiekvienas vaikas vertingas, 
kiekvieno vaiko teisė – būti ir 
ugdytis kartu su visais“, – sakė 
ji. LNF prezidentė akcentavo ir 
dar vieną dalyką – būtinas to-
lygus finansavimas – daugiau 
pinigų reikia skirti ne specia-
liosioms, kaip yra dabar, o ben-
drojo ugdymo mokykloms, ku-
rios įtraukia visus vaikus. 

Optimistiškiau nuteikia tai, 
kad šiais metais savivaldybių su-
taupytas piniginės paramos lė-
šas leista skirti švietimo pagal-
bai – ar atlyginimams padidinti, 
ar specialistams įdarbinti. „Ska-
tiname ir tėvus, ir nevyriausy-
bines organizacijas spausti savi-
valdybes, kad tos lėšos būtų pa-
naudotos būtent švietimo reika-
lams“, – diskusijos dalyvius drą-
sino D. Juodkaitė. 

Spartesnių pokyčių poreikį 
akcentavusio J. Džiugelio nuo-
mone, Švietimo įstatymo pa-
keitimas turėtų sujudinti siste-
mą ir priversti Švietimo, moks-
lo ir sporto ministeriją bei kitas 
suinteresuotas puses iš esmės 
kalbėti apie įtraukųjį švietimą. 
„Tikiuosi, kad rudenį tai prasi-
dės“, – vylėsi jis. 

J. Džiugelis pasiūlė ir dar 
radikalesnį būdą – tėvai, ku-
rių vienokią ar kitokią negalią 
turintys vaikai negauna ugdy-
mo, turėtų kreiptis į Konstitu-
cinį teismą dėl neužtikrinamos 
konstitucinės teisės į mokslą. 
„Jeigu būtų suformuotas teisi-
nis precedentas tuo klausimu, 
ledai pajudėtų iš esmės. Puikus 
pavyzdys – neįgaliųjų laimėta 
byla dėl balsavimo neprieina-
mumo“, – sakė jis. 

Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.
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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, rugsėjo 16 d. 
09:20 Senis. N-7. 330 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7. 
9 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 22 
s. 12:00 Beatos virtuvė. (subtitruota, 
kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 13:58 
Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:20 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:20 Laba diena, Lietuva. 
16:40 Premjera. Ponių rojus. N-7. 150 
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-
timu į gestų k.). 18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Varto-
tojų kontrolė. (subtitruota). 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 LRT 
forumas. 22:30 Dviračio žinios. 23:00 
Premjera. Vokietija 86. N-14. 3 s. 23:45 
Komisaras Reksas. N-7. 22 s. (kart.). 
00:30 Klausimėlis. (kart.). 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 Kas ir kodėl? (kart.). 03:30 
Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT radi-
jo žinios. 04:10 Vokietija 86. N-14. 3 s. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 
Ponių rojus. N-7. 150 s. (kart.).

Antradienis, rugsėjo 17 d. 
09:20 Senis. N-7. 331 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7. 
10 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 23 
s. 12:00 Stilius. (kart.). 13:00 Klaus-
kite daktaro. 13:58 Loterija „Keno 
Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:20 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:15 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:20 
Laba diena, Lietuva. 16:40 Premjera. 
Ponių rojus. N-7. 151 s. 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 
18:00 Kas ir kodėl? 18:30 Klauskite 
daktaro. 19:30 (Ne)emigrantai. (sub-
titruota). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema. 
21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jė-
ga“. 21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
(subtitruota). 22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Užverbuotas. N-14. 
2 s. 23:45 Komisaras Reksas. N-7. 23 
s. (kart.). 00:30 Tėčio reikalai. (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Istorijos 
detektyvai. (subtitruota, kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite dak-
taro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Kas ir kodėl? (kart.). 03:30 Dvi-
račio žinios. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:10 Užverbuotas. N-14. 2 s. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 
Ponių rojus. N-7. 151 s. (kart.).

trečiadienis, rugsėjo 18 d. 
09:20 Senis. N-7. 332 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7. 
11 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 24 
s. 12:00 Vartotojų kontrolė. (subti-
truota, kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:20 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:15 La-
ba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:20 Laba diena, Lietuva. 
16:40 Premjera. Ponių rojus. N-7. 152 
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-
timu į gestų k.). 18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Gy-
venimo spalvos. (subtitruota). 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panora-
ma. 21:00 Dienos tema. 21:20 Spor-
tas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Ypatingas būrys. (subtitruota). 22:30 
Dviračio žinios. 23:00 Premjera. Din-
gę be žinios 1. N-14. 3 s. 23:45 Komi-
saras Reksas. N-7. 24 s. (kart.). 00:30 
Bloga mergaitė. 7 s. (su garsiniu vaiz-
davimu). (kart.). 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:05 Stilius. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Klauskite dak-
taro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Kas ir kodėl? (kart.). 03:30 Dvi-
račio žinios. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:10 Dingę be žinios 1. N-14. 
3 s. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:10 Ponių rojus. N-7. 152 s. (kart.).

ketvirtadienis, rugsėjo 19 d.
09:20 Senis. N-7. 333 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7. 
12 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 25 
s. 12:00 (Ne)emigrantai. (subtitruota, 
kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 13:58 
Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:20 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:20 Laba diena, Lietuva. 
16:40 Premjera. Ponių rojus. N-7. 153 
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-
timu į gestų k.). 18:00 Kas ir kodėl? 

18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Daik-
tų istorijos. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos 
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Lo-
terija „Jėga“. 21:30 Gyvenk be skolų. 
22:30 Dviračio žinios. 23:00 Premje-
ra. Bankas. N-14. 3 s. 24:00 Mūsų gy-
vūnai. (kart.). 00:30 Bloga mergaitė. 
8 s. (su garsiniu vaizdavimu). (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Gyveni-
mo spalvos. (subtitruota, kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite dak-
taro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Kas ir kodėl? (kart.). 03:30 Dvi-
račio žinios. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Bankas. N-14. 3 s. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:10 Ponių 
rojus. N-7. 153 s. (kart.).

Penktadienis, rugsėjo 20 d. 
09:20 Senis. N-7. 334 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7. 
13 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 26 
s. 12:00 Gyvenimo spalvos. (subti-
truota, kart.). 13:00 Ypatingas būrys. 
(subtitruota, kart.). 13:58 Loterija „Ke-
no Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:20 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:15 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:20 
Laba diena, Lietuva. 16:40 Premjera. 
Ponių rojus. N-7. 154 s. 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 
18:00 Kas ir kodėl? 18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. (subtitruota). 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 21:00 Dienos tema. 21:20 
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 Auksinis protas. 22:55 Juros 
periodo parkas 3. N-14. 00:30 Euro-
maxx. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 Nacionalinė ekspedicija. (subti-
truota, kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Visi kalba. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 Kas ir kodėl? (kart.). 
03:30 Šventadienio mintys. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Beatos 
virtuvė. (subtitruota, kart.). 05:00 LRT 
radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. N-7. 
154 s. (kart.).

Šeštadienis, rugsėjo 21 d. 
06:05 Daiktų istorijos. (kart.). 

07:00 Klausimėlis.lt. 07:10 Bebė ir Ti-
na. Mergaitės prieš berniukus. 09:00 
Labas rytas, Lietuva. 09:30 Žinios. 
Orai. 09:35 Labas rytas, Lietuva. 10:30 
Žinios. Orai. 10:35 Labas rytas, Lie-
tuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 Labas 
rytas, Lietuva. 12:00 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. Jaguarai. Ypatin-
gos katės. (subtitruota). 12:55 Pasau-
lio dokumentika. Neatrasti Kolumbi-
jos kampeliai. 3 d. Čiribiketė. Kelionė 
į Amazonės širdį. (subtitruota). 13:50 
Džesika Flečer 9. N-7. 9/1, 9/2 s. 15:28 
Loterija „Keno Loto“. 15:30 Žinios. 
Orai (su vertimu į gestų kalbą). 15:45 
Sveikinimų koncertas. 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 
18:00 Muzikinis pokalbių šou „Vaka-
rėja“ su Martynu Starkumi. 19:30 Sti-
lius. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. Orai. 21:00 Gražiausios poetų 
dainos. 22:40 Supertėtis. N-14. (sub-
titruota). 00:05 Juros periodo parkas 
3. N-14. (kart.). 01:35 Pasaulio doku-
mentika. Jaguarai. Ypatingos katės. 
(subtitruota, kart.). 02:20 Pasaulio 
dokumentika. Neatrasti Kolumbijos 
kampeliai. 3 d. Čiribiketė. Kelionė į 
Amazonės širdį. (subtitruota, kart.). 
03:10 Stilius. (kart.). 04:05 Klausimė-
lis.lt (kart.). 04:25 Džesika Flečer 9. 
N-7. 9/1, 9/2 s. (kart.).

Sekmadienis, rugsėjo 22 d. 
06:05 Nacionalinė ekspedicija. 

(subtitruota, kart.). 07:00 Šventadie-
nio mintys. 07:30 Klausimėlis. 08:00 
Tėčio reikalai. 08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 09:00 Brolių Grimų 
pasakos. 34 s. Laimingasis Hansas. 
10:00 Gustavo enciklopedija. (subti-
truota). 10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 11:30 Mūsų gyvūnai. 12:00 
Pasaulio dokumentika. Premjera. Že-
mė žvelgiant iš kosmoso. 1 s. (subti-
truota). 12:55 Pasaulio dokumenti-
ka. Premjera. Gyvūnų dinastijos. 1 
d. (subtitruota). 13:50 Mis Marple 6. 
6/1 s. Karibų paslaptis. N-7. 15:28 Lo-
terija „Keno Loto“. 15:30 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 15:45 Isto-
rijos detektyvai. (subtitruota). 16:30 
Gyvenk be skolų. (kart.). 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 
18:00 Duokim garo! 19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 
21:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 
21:30 Bloga mergaitė. 9, 10 s. (su gar-
siniu vaizdavimu). 22:30 Pasimatysi-
me sapne. N-14. 00:05 Vasarvidžio 
nakties sekso komedija. N-14. (sub-
titruota). 01:30 Pasaulio dokumen-
tika. Žemė žvelgiant iš kosmoso. 1 
s. (subtitruota, kart.). 02:25 Pasaulio 
dokumentika. Gyvūnų dinastijos. 1 d. 
(subtitruota, kart.). 03:15 Klausimėlis.
lt (kart.). 03:30 Šventadienio mintys. 
(kart.). 04:00 Tėčio reikalai. (kart.). 
04:25 Mis Marple 6. 6/1 s. Karibų pa-
slaptis. N-7. (kart.).

tV3
Pirmadienis, rugsėjo 16 d. 
02:00. Stounas (kart.). 03:50. Tūks-

tantis žodžių. 06:10. Televitrina 3. 06:25. 
Keršytojų komanda 1, 12. 06:55. Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 1, 111. 07:25. 
Kempiniukas Plačiakelnis 1, 124. 07:55. 
La Maistas 1, 2. 08:55. Meilės sūku-
ryje 3146. 10:00. Meilės simfonija 1, 
8. 11:00. Meilės simfonija 1, 9. 12:00. 
Svotai 4, 13. 13:00. Pažadėtoji 7, 2049. 
13:30. Pažadėtoji 7, 2050. 14:00. Paža-
dėtoji 7, 2051. 14:30. Pažadėtoji 7, 2052. 
15:00. Simpsonai 25, 5. 15:30. Simpso-
nai 25, 6. 16:00.  TV3 žinios 184. 16:25.  
TV3 orai 184. 16:30. TV Pagalba 14, 11. 
18:30.  TV3 žinios 259. 19:22. TV3 spor-
tas 1. 19:27.  TV3 orai 259. 19:30. Namas 
2, 3. 20:30. Moterys meluoja geriau 12, 
3. 21:00.  TV3 vakaro žinios 147. 21:52. 
TV3 sportas 1. 21:57.  TV3 orai 147. 
22:00. Kobra 11 23, 3. 23:00. Ekstraor-
dinarių džentelmenų lyga.

Antradienis, rugsėjo 17 d. 
01:10. X mutantai 1, 1. 02:05. 

Rouzvudas 1, 14. 02:55. Imperija 2, 9. 
03:45. Kobra 11 23, 3. 04:35. Naujaku-
riai 4, 7. 05:00. Svotai 4, 13. 06:10. Tele-
vitrina 3. 06:25. Keršytojų komanda 1, 
13. 06:55. Čipas ir Deilas skuba į pagal-
bą 1, 112. 07:25. Kempiniukas Plačiakel-
nis 1, 125. 07:55. Namas 2, 3. 08:55. Mei-
lės sūkuryje 3147. 10:00. Meilės simfo-
nija 1, 10. 11:00. Meilės simfonija 1, 11. 
12:00. Svotai 4, 14. 13:00. Pažadėtoji 7, 
2053. 14:00. Pažadėtoji 7, 2054. 15:00. 
Simpsonai 25, 7. 15:30. Simpsonai 25, 8. 
16:00.  TV3 žinios 185. 16:25.  TV3 orai 
185. 16:30. TV Pagalba 14, 12. 18:30.  
TV3 žinios 260. 19:22. TV3 sportas 1. 
19:27.  TV3 orai 260. 19:30. Prieš srovę 
19, 3. 20:30. Moterys meluoja geriau 12, 
4. 21:00.  TV3 vakaro žinios 148. 21:52. 
TV3 sportas 1. 21:57.  TV3 orai 148. 
22:00. Rytoj viskas prasideda iš naujo.

trečiadienis, rugsėjo 18 d. 
00:25. Įrodytas nekaltumas 1, 12. 

01:20. X mutantai 1, 2. 02:10. Rouzvu-
das 1, 15. 03:00. Imperija 2, 10. 03:50. 
Įrodytas nekaltumas 1, 12. 04:45. Nau-
jakuriai 4, 8. 05:10. Svotai 4, 14. 06:10. 
Televitrina 3. 06:25. Transformeriai. 
Maskuotės meistrai 2, 1. 06:55. Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 1, 113. 07:25. 
Kempiniukas Plačiakelnis 1, 126. 07:55. 
Prieš srovę 19, 3. 08:55. Meilės sūkury-
je 3148. 10:00. Meilės simfonija 1, 12. 
11:00. Meilės simfonija 1, 13. 12:00. 
Svotai 4, 15. 13:00. Pažadėtoji 7, 2055. 
13:30. Pažadėtoji 7, 2056. 14:00. Paža-
dėtoji 7, 2057. 14:30. Pažadėtoji 7, 2058. 
15:00. Simpsonai 25, 9. 15:30. Simpso-
nai 25, 10. 16:00. TV3 žinios 186. 16:25. 
TV3 orai 186. 16:30. TV Pagalba 14, 13. 
18:30. TV3 žinios 261. 19:22. TV3 spor-
tas 1. 19:27. TV3 orai 261. 19:30. Gero 
vakaro šou 6, 3. 20:30. Moterys me-
luoja geriau 12, 5. 21:00. TV3 vakaro 
žinios 149. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. 
TV3 orai 149. 22:00. Kryžminė ugnis. 
22:25. Vikinglotto 38. 23:55. Įrodytas 
nekaltumas 1, 13.

ketvirtadienis, rugsėjo 19 d. 
00:55. X mutantai 1, 3. 01:50. 

Rouzvudas 1, 16. 02:40. Imperija 2, 
11. 03:30. Įrodytas nekaltumas 1, 13. 
04:20. Naujakuriai 4, 9. 04:45. Nauja-
kuriai 4, 10. 05:10. Svotai 4, 15. 06:10. 
Televitrina 3. 06:25. Transformeriai. 
Maskuotės meistrai 2, 2. 06:55. Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 1, 114. 07:25. 
Kempiniukas Plačiakelnis 1, 127. 07:55. 
Gero vakaro šou 6, 3. 08:55. Meilės sū-
kuryje 3149. 10:00. Meilės simfonija 1, 
14. 11:00. Meilės simfonija 1, 15. 12:00. 
Svotai 4, 16. 13:00. Pažadėtoji 7, 2059. 
13:30. Pažadėtoji 7, 2060. 14:00. Paža-
dėtoji 7, 2061. 14:30. Pažadėtoji 7, 2062. 
15:00. Simpsonai 25, 11. 15:30. Simpso-
nai 25, 12. 16:00.  TV3 žinios 187. 16:25.  
TV3 orai 187. 16:30. TV Pagalba 14, 14. 
18:30.  TV3 žinios 262. 19:22. TV3 spor-
tas 1. 19:27.  TV3 orai 262. 19:30. Farai 
13, 3. 20:30. Moterys meluoja geriau 
12, 6. 21:00.  TV3 vakaro žinios 150. 
21:52. TV3 sportas 1. 21:57.  TV3 orai 
150. 22:00. Horizontas. 23:50. Rezi-
dentas 1, 1.

Penktadienis, rugsėjo 20 d. 
00:50. X mutantai 1, 4. 01:40. 

Rouzvudas 1, 17. 02:30. Imperija 2, 12. 
03:20. Rezidentas 1, 1. 04:10. Naujaku-
riai 4, 11. 04:35. Naujakuriai 4, 12. 05:00. 
Svotai 4, 16. 06:10. Televitrina 3. 06:25. 
Transformeriai. Maskuotės meistrai 2, 
3. 06:55. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 
1, 115. 07:25. Kempiniukas Plačiakelnis 
10, 207. 07:55. Farai 13, 3. 08:55. Legen-
dinės legendos. 10:00. Meilės simfonija 
1, 16. 11:00. Meilės simfonija 1, 17. 12:00. 
Svotai 5, 1. 13:00. Pažadėtoji 7, 2063. 
13:30. Pažadėtoji 7, 2064. 14:00. Paža-
dėtoji 7, 2065. 14:30. Pažadėtoji 7, 2066. 
15:00. Simpsonai 25, 13. 15:30. Simpso-
nai 25, 14. 16:00.  TV3 žinios 188. 16:25.  
TV3 orai 188. 16:30. TV Pagalba 14, 15. 
17:55. Namų idėja su IKEA 2, 3. 18:30.  
TV3 žinios 263. 19:22. TV3 sportas 1. 

Lnk
Pirmadienis, rugsėjo 16 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1066). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1067). N-7. 07:05 „Mano gy-
venimo šviesa“ (1068). N-7. 07:30 „To-
mas ir Džeris“ (142). 07:40 „Tomas ir 
Džeris“ (143). 07:50 „Tomas ir Džeris“ 
(144). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (184). N-7. 08:55 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (185). N-7. 09:55 „Mir-
tinas ginklas“ (15). N-7. 10:55 „Super-
mamos“ (2). N-7. 11:30 „Rimti reikalai 
2“ (2). N-7.. 12:00 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“ (35). N-7. 13:00 „Paskolinta 
meilė“ (42). 14:00 „Našlaitės“ (74). N-7. 
15:00 „Svajoklė“ (74). 16:00 Labas va-
karas, Lietuva. 17:30 „Baudžiauninkė“ 
(11). N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 
19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. Infošou. 
20:00 Nuo... Iki... 21:00 „Rimti reika-
lai 2“ (9). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Spor-
tas. 22:27 Orai. 22:28 Telefoninė lote-
rija 1634. 22:30 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Priešnuodis gyvenimui. 
N-14. 01:20 „Antrininkas“ (7). N-14. 
02:20 Karo šunys (kart.). N-14.

Antradienis, rugsėjo 17 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1069). N-7.06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1070). N-7.07:05 „Mano gy-
venimo šviesa“ (1071). N-7.07:30 „To-
mas ir Džeris“ (145).07:40 „Tomas ir 
Džeris“ (146).07:50 „Tomas ir Džeris“ 
(147).08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (186). N-7.08:55 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (187). N-7.09:55 „Mirti-
nas ginklas“ (16). N-7.10:55 „Superma-
mos“ (3). N-7.11:30 „Rimti reikalai 2“ (3). 
N-7..12:00 „Bjaurusis ančiukas Niujor-
ke“ (36). N-7.13:00 „Paskolinta meilė“ 
(43).14:00 „Našlaitės“ (75). N-7.15:00 
„Svajoklė“ (75).16:00 Labas vakaras, 
Lietuva.17:30 „Baudžiauninkė“ (12). 
N-7.18:30 Žinios.19:20 Sportas.19:27 
Orai.19:30 KK2. N-7. Infošou.20:00 
„Galiu rytoj“ (5). N-7..20:30 „Galiu ry-
toj“ (6). N-7..21:00 „Rimti reikalai 2“ 
(10). N-7..21:30 Žinios.22:20 Spor-
tas.22:27 Orai.22:30 VAKARO SEAN-
SAS Samdomas žudikas. Nuodėmių 
atleidimas. N-14.00:30 „Antrininkas“ 
(8). N-14.01:30 Priešnuodis gyveni-
mui (kart.). N-14.

trečiadienis, rugsėjo 18 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1072). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1073). N-7. 07:05 „Mano gy-
venimo šviesa“ (1074). N-7. 07:30 „To-
mas ir Džeris“ (148). 07:40 „Tomas ir 
Džeris“ (149). 07:50 „Tomas ir Džeris“ 
(150). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (188). N-7. 08:55 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (189). N-7. 09:55 „Mir-
tinas ginklas“ (17). N-7. 10:55 „Super-
mamos“ (4). N-7. 11:30 „Rimti reikalai 
2“ (4). N-7.. 12:00 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“ (37). N-7. 13:00 „Paskolin-
ta meilė“ (44). 14:00 „Našlaitės“ (76). 
N-7. 15:00 „Svajoklė“ (76). 16:00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:30 „Baudžiaunin-
kė“ (13). N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Spor-
tas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. Infošou. 
20:00 Šiandien. Po metų. 21:00 „Rimti 
reikalai 2“ (11). N-7.. 21:30 Žinios. 22:20 
Sportas. 22:27 Orai. 22:30 VAKARO SE-

ANSAS Ateities pasaulis. N-14. 00:15 
„Antrininkas“ (9). N-14. 01:15 Samdo-
mas žudikas. Nuodėmių atleidimas 
(kart.). N-14.

ketvirtadienis, rugsėjo 19 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1075). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1076). N-7. 07:05 „Mano gy-
venimo šviesa“ (1077). N-7. 07:30 „To-
mas ir Džeris“ (151). 07:40 „Tomas ir 
Džeris“ (152). 07:50 „Tomas ir Džeris“ 
(153). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (190). N-7. 08:55 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (191). N-7. 09:55 „Mir-
tinas ginklas“ (18). N-7. 10:55 „Super-
mamos“ (5). N-7. 11:30 „Rimti reikalai 
2“ (5). N-7.. 12:00 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“ (38). N-7. 13:00 „Paskolinta 
meilė“ (45). 14:00 „Našlaitės“ (77). N-7. 
15:00 „Svajoklė“ (77). 16:00 Labas va-
karas, Lietuva. 17:30 „Baudžiauninkė“ 
(14). N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 
19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. Infošou. 
20:00 Valanda su Rūta. 21:00 „Rim-
ti reikalai 2“ (12). N-7.. 21:30 Žinios. 
22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30 VA-
KARO SEANSAS Amerikos gangsteris. 
N-14. 01:30 „Antrininkas“ (10). N-14. 
02:25 Ateities pasaulis (kart.). N-14. 
03:50 Alchemija. VDU karta. 04:20 RE-
TROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumen-
tika. Cik las „Menininkų portretai“.

Penktadienis, rugsėjo 20 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1078). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1079). N-7. 07:05 „Mano gy-
venimo šviesa“ (1080). N-7. 07:30 „To-
mas ir Džeris“ (154). 07:40 „Tomas ir 
Džeris“ (155). 07:50 „Tomas ir Džeris“ 
(156). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (192). N-7. 08:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (193). N-7. 09:55 
„Rozenheimo policija“ (1). N-7. 10:55 
„Supermamos“ (6). N-7. 11:30 „Rimti 
reikalai 2“ (6). N-7. 12:00 „Bjaurusis an-
čiukas Niujorke“ (39). N-7. 13:00 „Pa-
skolinta meilė“ (46). 14:00 „Našlaitės“ 
(78). N-7. 15:00 „Svajoklė“ (78). 16:00 
Labas vakaras, Lietuva. 17:30 „Bau-
džiauninkė“ (15). N-7. 18:30 Žinios. 
19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2 
penktadienis. N-7. 21:00 SAVAITĖS 
HITAS San Andreas. N-7. 23:15 PREM-
JERA Išvarymas 2. N14. 01:40 Blogas 
senelis. S. 03:10 Amerikos gangste-
ris (kart.). N-14.

Šeštadienis, rugsėjo 21 d. 
06:40 „Tomas ir Džeris“ (151) 

(kart.). 06:50 „Tomas ir Džeris“ (152) 
(kart.). 07:00 „Tomas ir Džeris“ (153) 
(kart.). 07:10 „Broliai meškinai. Nuo-
tykių ieškotojai“ (21). 07:25 „Broliai 
meškinai. Nuotykių ieškotojai“ (22). 
07:45 „“Nickelodeon“ valanda. Mons-
trai prieš ateivius“ (19). 08:15 „Riterių 
princesė Nela“ (25). 08:40 KINO PUS-
RYČIAI Avelės ir vilkai. 10:15 Tomas ir 
Džeris. 12:00 PREMJERA Klonuotas 
Adamas. 14:00 Eisas Ventura. Naminių 
gyvūnėlių detektyvas. N-7. 15:45 Lau-
kiniai laukiniai vakarai. N-7. 17:55 Gy-
vūnų pasaulis. N-7. 18:30 Žinios. 19:20 
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 SUPERKI-
NAS Šrekas 2. 21:20 Namai - pragarai. 
N-14. 23:15 PREMJERA Tempk jį čia! S. 
01:20 San Andreas (kart.). N-7.

Sekmadienis, rugsėjo 22 d. 
06:30 „Tomas ir Džeris“ (154) 

(kart.). 06:40 „Tomas ir Džeris“ (155) 
(kart.). 06:50 „Tomas ir Džeris“ (156) 
(kart.). 07:00 „Broliai meškinai. Nuo-
tykių ieškotojai“ (23). 07:15 „Broliai 
meškinai. Nuotykių ieškotojai“ (24). 
07:30 „“Nickelodeon“ valanda. Mons-
trai prieš ateivius“ (20). 08:00 „Rite-
rių princesė Nela“ (26). 08:25 KINO 
PUSRYČIAI. PREMJERA Riteris Rastis 
2. Metalo laužo sukilimas. 10:10 Šni-
pų vaikučiai 2. Prarastų svajonių sa-
la. 12:15 Žiedų valdovas. Karaliaus 
sugrįžimas. N-7. 16:20 Sveikatos na-
mai. N-7. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 
19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 Šokio 
revoliucija. Projektas. 21:40 Hju Glaso 
legenda. N14. 00:45 Šioje šalyje nėra 
vietos senukams. N14. 02:50 Tempk jį 
čia! (kart.). S.

btV
Pirmadienis, rugsėjo 16 d. 
06:40 „Mentalistas“ (13) (kart.). 

N-7. 07:25 „Pragaro virtuvė“ (21) (kart.). 
N-7. 08:30 „Kijevo operatyvinė gru-
pė“ (12) (kart.). N-7. 09:25 „Teisingumo 
agentai“ (15) (kart.). N-7. 10:30 „Kobra 
11“ (11) (kart.). N-7. 11:30 „Ekstrasensų 
mūšis“ (11) (kart.). N-7. 13:50 „Pragaro 
virtuvė“ (22). N-7. 14:50 „Kijevo ope-
ratyvinė grupė“ (13). N-7. 15:55 „Tei-
singumo agentai“ (16). N-7. 17:00 Info 
diena. 17:30 „Kobra 11“ (12). N-7. 18:30 
„Mentalistas“ (14). N-7. 19:30 „Mirtinas 
ginklas“ (5). N-7. 20:30 „Kvailiai šėlsta“ 
(11). N-7. 21:00 Patriotų diena. N-14. 
23:40 Degantis žmogus (kart.). N-14. 
02:20 „Juodasis sąrašas“ (14) (kart.). 
N-7. 03:00 „Sostų karai“ (3) (kart.). N-14. 
04:20 „Mirtinas ginklas“ (5) (kart.). N-7.

19:27.  TV3 orai 263. 19:30. Madagas-
karo pingvinai. 21:15. Kaip susigrąžinti 
ją per 7 dienas. 23:00. Vyras už pinigus.

Šeštadienis, rugsėjo 21 d. 
00:50. Kryžminė ugnis. 02:25. Eks-

traordinarių džentelmenų lyga. 04:20. 
Naujakuriai 4, 11. 04:45. Svotai 5, 1. 
06:15. Televitrina 3. 06:30. Elena iš Ava-
loro 1, 17. 07:00. Bakuganas. Kovos pla-
neta 1, 9. 07:30. Aladinas 1, 122. 08:00. 
Elena iš Avaloro 1, 18. 08:30. Virtuvės 
istorijos 10, 3. 09:00. Gardu Gardu 8, 3. 
10:00. Būk sveikas! 2, 3. 10:30. Penkių 
žvaigždučių būstas 7, 3. 11:00. Misija: 
dirbame sau 3, 1. 11:30. Svajonių ūkis 
6, 1. 12:00. Daktaras Dolitlis. 13:40. Už-
kerėtoji. 15:45. Ekstrasensai. Stipriau-
sių mūšis 1. 17:25. Aplink Lietuvą. Žmo-
nės. 18:30. TV3 žinios 264. 19:17. TV3 
sportas 1. 19:22. TV3 orai 264. 19:25. 
Eurojackpot 38. 19:30. Turtuolis varg-
šas 2, 3. 21:00. Mokinys. 23:25. Univer-
salioji korta.

Sekmadienis, rugsėjo 22 d. 
01:15. Kaip susigrąžinti ją per 7 

dienas. 02:45. Vyras už pinigus. 04:15. 
Rouzvudas 1, 16. 05:45. Televitrina 3. 
06:00. Sveikatos medis 6, 2. 07:00. Ba-
kuganas. Kovos planeta 1, 10. 07:30. 
Aladinas 1, 123. 08:00. Elena iš Ava-
loro 1, 19. 08:30. Kempiniukas Pla-
čiakelnis 10, 207. 09:00. La Maistas 1, 
3. 10:00. Pasaulis pagal moteris 8, 3. 
11:00. Svajonių sodai 15, 1. 12:00. Di-
dysis šunų pabėgimas. 13:50. Druska 
brangesnė už auksą. 15:40. Didžiosios 
vestuvės. 17:30. Visi mes žmonės 3, 3. 
18:30. TV3 žinios 265. 19:22. TV3 spor-
tas 1. 19:27. TV3 orai 265. 19:30. X Fak-
torius 7, 3. 22:00. Paskutinis krikštatė-
vis Džonas Gotis.

Lrt
Antradienis, rugsėjo 17 d. 
06:40 „Pragaro virtuvė“ (22) 

(kart.). N-7. 07:35 „Kijevo operatyvi-
nė grupė“ (13) (kart.). N-7. 08:35 „Tei-
singumo agentai“ (16) (kart.). N-7. 
09:35 „Kobra 11“ (12) (kart.). N-7. 10:35 
„Ekstrasensų mūšis“ (12) (kart.). N-7. 
13:05 „Mano virtuvė geriausia“ (1). 
14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“ 
(14). N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ 
(17). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Ko-
bra 11“ (13). N-7. 18:30 „Mentalistas“ 
(15). N-7. 19:30 „Mirtinas ginklas“ (6). 
N-7. 20:30 „Kvailiai šėlsta“ (12). N-7. 
21:00 Smūgio banga. Akimirka iki ka-
tastrofos. N-14. 22:50 Patriotų diena 
(kart.). N-14. 01:20 „Mirtinas ginklas“ 
(6) (kart.). N-7.

trečiadienis, rugsėjo 18 d. 
06:40 „Mano virtuvė geriausia“ 

(1) (kart.). 08:10 „Kijevo operatyvinė 
grupė“ (14) (kart.). N-7. 09:10 „Teisin-
gumo agentai“ (17) (kart.). N-7. 10:10 
„Kobra 11“ (13) (kart.). N-7. 11:10 „Eks-
trasensų mūšis“ (13). N-7. 13:30 „Ma-
no virtuvė geriausia“ (2). 14:50 „Kije-
vo operatyvinė grupė“ (15). N-7. 15:55 
„Teisingumo agentai“ (18). N-7. 17:00 
Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (14). N-7. 
18:30 „Mentalistas“ (16). N-7. 19:30 
„Mirtinas ginklas“ (7). N-7. 20:30 „Kvai-
liai šėlsta“ (13). N-7. 21:00 Beverli Hil-
so policininkas 2. N-7. 23:05 Smūgio 
banga. Akimirka iki katastrofos (kart.). 
N-14. 00:50 „Pavojingi kaimynai“ (7) 
(kart.). N-7.

ketvirtadienis, rugsėjo 19 d. 
06:15 „Mentalistas“ (16) (kart.). 

N-7. 07:10 „Mano virtuvė geriausia“ 
(2) (kart.). 08:25 „Kijevo operatyvinė 
grupė“ (15) (kart.). N-7. 09:30 „Teisin-
gumo agentai“ (18) (kart.). N-7. 10:30 
„Kobra 11“ (14) (kart.). N-7. 11:30 „Mirti-
nas ginklas“ (7) (kart.). N-7. 12:30 „Visa 
menanti“ (1). N-7. 13:30 „Mano virtuvė 
geriausia“ (3). 14:50 „Kijevo operaty-
vinė grupė“ (16). N-7. 15:55 „Teisingu-
mo agentai“ (19). N-7. 17:00 Info die-
na. 17:30 „Kobra 11“ (15). N-7. 18:30 
„Mentalistas“ (17). N-7. 19:30 „Mirtinas 
ginklas“ (8). N-7. 20:30 „Kvailiai šėlsta“ 
(14). N-7. 21:00 Įsakymo vykdymas. 
N-14. 22:55 Beverli Hilso policininkas 
2 (kart.). N-7. 00:50 „Pavojingi kaimy-
nai“ (8) (kart.). N-7.

Penktadienis, rugsėjo 20 d. 
06:15 „Mentalistas“ (17) (kart.). 

N-7. 07:10 „Mano virtuvė geriausia“ 
(3) (kart.). 08:25 „Kijevo operatyvinė 
grupė“ (16) (kart.). N-7. 09:30 „Teisin-
gumo agentai“ (19) (kart.). N-7. 10:30 
„Kobra 11“ (15) (kart.). N-7. 11:30 „Mir-
tinas ginklas“ (8) (kart.). N-7. 12:30 „Vi-
sa menanti“ (2). N-7. 13:30 „Mano vir-
tuvė geriausia“ (4). 14:50 „Kijevo ope-
ratyvinė grupė“ (17). N-7. 15:55 „Tei-
singumo agentai“ (20). N-7. 17:00 In-
fo diena. 17:30 „Kobra 11“ (16). N-7. 
18:30 „Mentalistas“ (18). N-7. 19:30 
„Amerikietiškos imtynės“ (36) (Wres-
tling - RAW). N-7. 20:30 „Amerikietiš-
kos imtynės“ (36) (Wrestling - Smack-
Down). N-7. 21:30 Smagus pasivaži-
nėjimas. N-14. 23:30 Įsakymo vykdy-
mas (kart.). N-14. 01:20 „Detektyvų 
istorijos“ (6). N-7.

Šeštadienis, rugsėjo 21 d. 
06:05 „Kvailiai šėlsta“ (11) (kart.). 

N-7. 06:30 „Kvailiai šėlsta“ (12) (kart.). 
N-7. 07:00 „Kvailiai šėlsta“ (13) (kart.). 
N-7. 07:30 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas“ (29). N-7. 08:30 „Kvailiai 
šėlsta“ (14) (kart.). N-7. 09:00 Sveikatos 
kodas. 09:30 Sveikatos kodas televitri-
na . 10:00 „Apvalioji planeta“ (2). 10:35 
„Bero Grilso kelionės po Britaniją“ (2). 
11:40 „Ekstremalūs išbandymai“ (17). 
N-7. 12:10 „Būk ekstremalas“ (25). N-7. 
12:40 „Džeimis gamina Italijoje“ (7). 
13:50 „Ekstrasensų mūšis“ (13). N-7. 
16:30 Raudona linija. N-7. 17:00 Bet-
safe–LKL čempionatas. Neptūnas - 
Juventus. 19:30 Muzikinė kaukė. 22:05 
MANO HEROJUS Taikdarys. N-7. 00:35 
AŠTRUS KINAS Laukinės aistros. N-14.

Sekmadienis, rugsėjo 22 d. 
06:30 Galiūnai. Pasaulio taurė 

(kart.). 07:30 „Bero Grilso kelionės po 
Britaniją“ (2) (kart.). 08:30 Tauro ragas. 
N-7. 09:00 Galiūnai. Mačas Lietuva-
Latvija. 10:00 „Apvalioji planeta“ (3). 
10:35 „Bero Grilso kelionės po Brita-
niją“ (3). 11:40 „Ekstremalūs išbandy-
mai“ (18). N-7. 12:10 „Būk ekstremalas“ 
(26). N-7. 12:40 „Džeimis gamina Itali-
joje“ (8). 13:50 „Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai“ (5). N-7. 14:50 
„Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsa-
kas“ (30). N-7. 15:55 „Nusikaltimų mies-
tas“ (21). N-7. 16:30 Raudona linija. N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. Šiau-
liai - Žalgiris. 19:30 „Rivjera“ (3). N-7. 
20:35 „Rivjera“ (4). N-7. 21:35 „Juoda-
sis sąrašas“ (15). N-7. 22:35 „Sostų ka-
rai“ (4). N-14. 00:10 Smagus pasivaži-
nėjimas (kart.). N-14.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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„Harė Krišna maistas kūnui ir 
sielai“ nemokamo maitinimo 
valgyklos komanda norėjo mais-
tą dalyti visiems socialiai rem-
tiniems „Sostinės dienų“ sve-
čiams, tačiau renginio organi-
zatoriai šios idėjos nepalaikė. Iš-
girdusi apie šią valgyklos inicia-
tyvą, neįgaliųjų bendruomenė, 
kuri šventėje turi savo pasiro-
dymams ir prekybai skirtą zoną, 
pasikvietė valgyklą teikti maiti-
nimą jiems. Valgyklos atstovai 
kvietimą džiaugsmingai priėmė. 

„Norime būti naudingi vi-
suomenei, dalyvauti Vilniaus 
reikaluose, šventėse. Mūsų mi-
sija – maitinti socialiai remtinus 
žmones, ir mes norime ją vyk-
dyti. Juk anksčiau pasaulyje per 
didžiausias miesto šventes nepa-
siturintys žmonės visada maitin-
ti nemokamai, o dabar tai atro-
do kaip neįprastas dalykas. To-
dėl labai džiaugiuosi, kad neįga-
lieji mus priėmė, ir tikiuosi, kad 
vėliau prie švenčių jau galėsime 

prisidėti daugiau“, – sako „Ha-
rė Krišna maistas kūnui ir sie-
lai“ valgyklos ilgametė savano-
rė Džiuljeta Lisauskienė.

Labdaros ir paramos fondas 
„Harė Krišna maistas kūnui ir 
sielai“ – pasaulinės nepelno or-
ganizacijos tinklo „Food for li-
fe“ padalinys Lietuvoje. „Food 
for life“ įkurtas praėjusio am-
žiaus aštuntajame dešimtmety-
je, garsiam dvasiniam mokyto-
jui iš Indijos A. C. Bhaktivedan-
tai Svamiui Prabhupadai nuro-
džius savo mokiniams nemoka-
mai maitinti visus alkstančiuo-
sius dešimties kilometrų spindu-
liu aplink kiekvieną šventyklą. 
Šiuo metu šią misiją pasaulyje 
vykdo daugybė tinklo padalinių. 

Per 20 metų Vilniuje veikian-
tis fondas „Harė Krišna maistas 
kūnui ir sielai“ nepasiturintiems 
žmonėms maistą dalija Lazdynų 
mikrorajone esančioje valgyk loje. 
Vegetariški patiekalai ruošiami iš 
paaukotų maisto produktų.

„Sostinės dienose“ neįgaliuosius 
maitino labdaros fondas

Tinklalapyje balarama.lt pasakojama apie tai, kad šventės „Tau, 
Vilniau“ svečius maitino labdaros ir paramos fondas „Harė 
Krišna maistas kūnui ir sielai“. 

Diagnozė, mirtinai 
išgąsdinanti tėvus

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Apie Ternerio sindromą gir-
dėjo nedaugelis. Su juo gims-
ta viena naujagimė iš 2500. 
Kažin, ar tiek vaikų pažįsta-
te, tad turbūt neįsivaizduoja-
te, koks tai yra sindromas. Ši 
genetinė anomalija (X chro-
mosomos išdaigos) kažkodėl 
puola tik mergaites. Išgirdu-
siems diagnozę tėvams nerei-
kia ilgai užtrukti, norint in-
ternete surasti informacijos, 
net iki smulkmenų, apie Ter-
nerio sindromą. Perskaitę jie 
sustingsta iš siaubo. 

„Nieko apie mus be mūsų“
Be abejo, sutrikdo prognozė, 

kaip ateityje atrodys ką tik gimęs 
gražus kūdikėlis: nusvirę vokai, 
žvairos akys, aukštas gomurys, 
patinusios plaštakos ir pėdos, že-
mas ūgis (apie 144 cm), nesvei-
ka širdis ir kt. Užtat turės talen-
tą mokytis svetimų kalbų ir už-
jausti nelaimingus žmones! Tai-
gi nusivylimą keičia džiaugsmas 
sužinojus, kad užaugusi mergai-
tė intelektu visai ar beveik nesi-
skirs nuo sveikų žmonių.

O ką daryti su išvaizda? Kai-
myninės šalies kultūros antro-
pologė Maria Reiman tyrinė-
jo Ternerio sindromo paliestas 
mergaites ir moteris: analiza-
vo, kaip jos kovoja su kasdie-
niais iššūkiais, kaip vertina sa-
ve, savo galimybes. Atlikto ty-
rimo pagrindu šiemet išleido 
knygą „Nesisveikinsiu su tavi-
mi gatvėje“. M. Reiman knyga 
sulaukė didžiulio dėmesio, nes 
idealiai atitinka šūkį „Nieko apie 
mus be mūsų“, kurį pastaraisiais 
metais iškėlė kovotojai už žmo-
nių su negalia savarankiškumą. 
Griežtai atsisakoma tradicijos, 
kai sveikas žmogus bando įsi-
jausti į neįgaliųjų kailį ir paskui 
jautriai aprašo patirtas emocijas. 
Ne! Apie negalią turi kalbėti pa-
tys neįgalieji. Knygą apie Ter-
nerio sindromą parašė moteris, 
kuri pati turi negalią. Maria yra 
silpnaregė. Ji pati vaikystėje pa-
tyrė patyčias. Dabar Maria dir-
ba Etnologijos ir kultūrinės an-
tropologijos institute Varšuvoje.

Kaip gyventi su trumpu, 
storu kaklu?

Mokslininkai Ternerio sin-
dromą tyrinėja įvairiais aspek-
tais. Pavyzdžiui, atskleista įdomi 
šalutinė genetikos mįslė. Paste-

bėta, kad šį sindromą turinčios 
moterys, paveldėjusios X chro-
mosomą iš tėvo, geriau supran-
ta kūno kalbą, tiksliau atskiria 
skirtingas emocijas, jaučiasi sa-
vos žodžių pasaulyje, lengviau 
randa bendrą kalbą su įvairiais 
žmonėmis, nei tos likimo drau-
gės, kurios X chromosomą gavo 
iš mamos. Mat pastaroji chro-
mosoma 100 procentų tinka tik 
berniukams. Štai tokios likimo 
keistenybės!

Knygos autorei rūpėjo ne 
chromosomos, bet konkrečios 
Ternerio sindromo palytėtos 
mergaitės ir moterys, jų gyveni-
mai. Skaitytojai, be abejo, iškart 
pastebi, kad Maria labai jas už-
jaučia, jautriai klausinėja, nes jų 
likimuose mato ir savo atvaizdą.

Kaip negalia keičia žmogaus 
likimą? Ar lemia jo vietą visuo-
menėje? Bepigu silpnaregei – jei 
ji sėdės, niekuo nesiskirs nuo 
kitų. Ternerio sindromas rėk-
te rėkia apie save, fiziniai trū-
kumai matyti ir veide, ir kitose 
kūno vietose.

„Aš irgi buvau kitokia, – sa-
ko Maria. – Taip pat turėjau ko-
voti! Pirmiausia reikėjo įveikti 
save ir tapti savarankiška. Labai 
svarbu ateitį kurti ne tėvų bute ir 
negyventi iš pašalpų. Man pavy-
ko. Tapau mokslininke, turiu sū-
nų. Su Ternerio sindromu sun-
ku, nes tas kitoniškumas labai 
krinta į akis. Iššūkiu tampa net 
ėjimas į parduotuvę. Todėl labai 
svarbu anksti diagnozuoti sin-
dromą, vartoti augimo hormo-
nus, atlikti kosmetines operaci-
jas. Daugelį išskirtinių požymių 
chirurgai nesunkiai pašalina.“

Per kančias į žvaigždes
Jei suaugusios moters ūgis 

tesiekia 140 cm, ji tėvams vi-

suomet bus dukrelė, kuria rei-
kia rūpintis ir saugoti nuo visų 
skersvėjų. Tas rūpestis gali at-
nešti labai daug žalos. Protinga 
moteris, galėjusi įgyti profesiją 
ir rasti įdomų darbą, lieka pri-
klausoma nuo tėvų.

Nelengva ir toms, kurios 
pasiryžta gyventi savarankiš-
kai. Darbdaviai įtariai žiūri į 
kandidatės įsidarbinti išvaizdą, 
svarsto, kaip į tokią originaliai 
atrodančią darbuotoją reaguos 
klientai. O kaip bus su šeima? 
Ar pavyks sukurti savą lizde-
lį? Ir čia – nelengva situacija. 
Paauglystėje dėl išvaizdos įgyti 
kompleksai trukdo rasti partne-
rį. Slegia mintys dėl nevaisingu-
mo... Sindromą turinčioms mo-
terims išsikovoti vietą po saule 
pavyksta tik per didžiulį užsis-
pyrimą.

Lenkijoje veikia ne viena 
organizacija, vienijanti žmo-
nes, turinčius Ternerio sindro-
mą. Rodos, informacijos pakan-
ka, yra kur rašyti, skambinti ir 
gauti konsultaciją. Labai svarbu 
kuo anksčiau kreiptis į gydyto-
jus ir pradėti gydymą. Vis tiek 
atsiranda tėvų, kurie nekreipia 
dėmesio, kad jų mergytė – labai 
mažo ūgio. Nieko, užaugs! – sa-
ko. Neužaugs.

Iš komentarų internete prie 
anonso apie knygos „Nepasi-
sveikinsiu su tavimi gatvėje“ 
pasirodymą:

Aleksandra. Turiu Terne-
rio sindromą. Mielai perskaitysiu 
knygą, nors nesijaučiu neįgalia. 
Dirbu finansų srityje. Turiu vy-
rą. Po truputėlį brandiname idė-
ją įsivaikinti žmogutį. Su šia liga 
galima gyventi, bet aišku, yra ir 
sunkumų. 

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

Prieš dešimtmetį į pasaulį pasi-
beldusios Emilijos vyresnis bro-
lis ir dvi seserys kartu su mama 
Jurgita tapo pirmųjų mergaitės, 
turinčios Dauno sindromo gene-
tinį sutrikimą, gyvenimiškų pa-
tirčių liudininkais. Jurgita pasa-
kojo, kad jaunėlė, būdama ket-
verių, jau pažinojo raides ir skai-
čius. Tačiau ištarti juos mergai-
tei – didelis iššūkis ir šiandien. 

Sulaukusi pusantrų metų 
mergaitė tris savaites lankė-
si Vaikų reabilitacijos ligoninė-
je „Lopšelis“. Čia jai buvo atlik-
tas testas neįgalumui nustatyti ir 
paskirta reabilitacija. Iškart po to 
įstaigos personalas pasiūlė lan-
kyti čia veikusią darželio grupę, 
skirtą neįgaliems vaikams. Ta-
čiau moteris apsisprendė kitaip: 
kai Emilijai sukako dveji, mer-
gaitė pradėjo lankyti Kauno lop-
šelio-darželio „Giliukas“ lopše-
lio grupę. Ugdymo įstaigos di-
rektorė mergaitę noriai priėmė, 
o auk lėtojai dėjo milžiniškas pa-
stangas ir tai davė vaisių – Emi-
lija išmoko vaikščioti bei sava-
rankiškiau valgyti. 

„Būdama trejų dukra pradėjo 
lankyti ir čia esančią grupę, ku-
rioje įvairaus pobūdžio neįgalūs 
ar specialiųjų poreikių vaikai in-
tegruojami būti kartu su fiziškai 
sveikais“, – pasakojo pašnekovė. 
Pasak Jurgitos, mergaitė puikiai 
pritapo. 

Kai artėjo laikas ieškoti mo-
kyklos, kurioje Emilija galėtų 
mokytis, pirmiausia dėl dukros 
moteris beldėsi į vienos privačios 
mokyklos Kaune duris. Bendrojo 
ugdymo įstaigos apraše buvo už-
siminta, kad neįgalieji ir turintie-
ji specialiųjų poreikių integruo-
jami į mokyklą. Tačiau pasikal-

bėjusi mama suprato, kad dide-
liu noru priimti Emiliją į priva-
čią mokyklą personalas netryško. 

Jurgita kreipėsi į neįgalius 
ir specialiųjų poreikių vaikus 
mieste ugdančią mokymo įstai-
gą. Tačiau dukrai atlikus gabu-
mų testą, specialistai nuspren-
dė, kad mergaitei čia netinkama 
vieta mokytis, nes jos gebėjimai 
šiek tiek pranoksta kitų čia be-
simokančių vaikų. Rekomenda-
vo kreiptis į kitą Kaune esančią 
mokyklą, ugdančią neįgalius ir 
specialiųjų poreikių vaikus. Joje 
mergaitė mokosi iki šiol. 

Emilijai šiek tiek sunkiau ra-
šyti. Tai ji daro lėčiau. Taip pat 
jau geba skaityti skiemenimis. 
Tačiau didžiausias keblumas 
mergaitės kasdienybėje – rišlu-
mo stokojanti ir ne kiekvienam 
suprantama jos kalba. 

Pasak Jurgitos, kai kurie tėvai 
norėtų, kad po pamokų čia be-
simokančius vaikus iš privačios 
ugdymo įstaigos atvykę specia-
listai papildomai mokytų mate-
matikos. Nors mokyklai tai ne-
kainuotų, tokia galimybė nesu-
teikiama. „Ne kartą kai kuriuos 
šios ugdymo įstaigos darbuoto-
jus girdėjau sakant: „Neinves-
tuokite į vaikus, jie nieko nepa-
sieks.“ Toks požiūris mane gąs-
dina, nes tikiu, kad papildomas 
lavinimas padeda vaikams, tu-
rintiems Dauno sindromą, to-
bulėti. Tai žinau, kadangi beveik 
visus už Emilijos negalią gauna-
mus pinigus išleidžiu logopedo 
paslaugoms, šokių terapijos užsi-
ėmimams, o rudenį vesiu dukrą 
į gimnastikos pamokas. Visa tai 
tam, kad mergaitė geriau jaustųsi 
ir išmoktų kažko naujo“, – atvi-
ravo moteris. 

Investuoti į neįgalius vaikus neverta? 
Berta Banytė naujienų portale www.diena.lt rašo apie neįgalią 
dukrą auginančios mamos vargus. 

Jeigu turite bėdų dėl pusiaus-
vyros, Japonijos inžinieriai 

jums siūlo tikrai neįprastą prob-
lemos sprendimo būdą – me-
chaninę savaime judančią ro-
boto uodegą, segamą prie kūno.

Pilką, maždaug vieno met-
ro ilgio mechaninę uodegą su-
galvojo Japonijos Kejo universi-
teto inžinieriai. Petnešomis prie 
liemens tvirtinamas išradimas 
tik atrodo gremėzdiškas. Uode-
ga automatiškai prisitaiko prie 
žmogaus kūno padėties ir plas-

Japonai išrado vaikščioti 
padedančią uodegą 

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

tiškais judesiais juda taip, kad 
padėtų išlaikyti pusiausvyrą net 
ir labai nepatogioje padėtyje.

„Ši uodega padeda išlaiky-
ti pusiausvyrą. Pavyzdžiui, kai 
žmogus pakreipia kūną, uodega 
juda priešinga kryptimi, o pasi-
sukus į kitą pusę, keičia padėtį. 
Ji padeda išlaikyti pusiausvyrą 
švytuoklės principu“, – pasa-
koja mokslininkas Unichi Na-
beshima. Išradėjai įsitikinę, kad 
jų kūrinys ypač padės vyresnio 
amžiaus žmonėms, kuriems vis 

sunkiau išlaikyti pusiausvyrą.
Uodega, padedama suspausto 

oro ir keturių mechaninių rau-
menų, juda aštuoniomis kryp-
timis. Be to, ji itin lengva. Kad 
veiktų tinkamai, uodegos svo-
ris turi sudaryti ne daugiau kaip 
penkis procentus ją nešiojančio 
žmogaus svorio. Kol kas bandy-
mai su išradimu atliekami tik la-
boratorijoje, tačiau netrukus ti-
kimasi uodegą padaryti prieina-
mą kiekvienam.

www.tv3.lt inf.
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Literatų seminaro vadovė: „Turite būti 
puse žingsnio toliau už savo skaitytoją“

Integracijos keliu

  
 

  
   

 

Ilgesys
Jis ateina nekviestas nelauktas,
Kaip keleivis, paklydęs nakty.
Jis atklysta ir net nesiklausęs
Pasilieka manojoj širdy.

Aš ilgiuosi gimtinės beržynų,
Senos klėties ir pievų žalių.
Mano siela pamiršti negali
Tų, kurių jau seniai neturiu.

Ilgesys... Kaip gerai, kad aplanko.
Kas aš būčiau be jo – nežinau.
Aš ištiesiu jam savąją ranką
Ir pakviesiu pabūti ilgiau.

Pasėdėsim po gelstančia liepa,
Pasvajosim, kas buvo, kas bus.
Ilgesys su manim pasilieka,
Ilgesys – mano draugas brangus.

Jaunystė liko tik dainoj
Jaunystėje balčiau žydėjo sodai
Ir medumi kvepėjo dobilai.
Tada šventai tikėjau tavo žodžiais,
Kaip tiki saule vasaros žiedai.

Lakštingalos pernakt linksmai 
čiulbėjo,

O pilnatis vis skendo ežere.
Kai baltos ievos paupy žydėjo,
Jų kvapas apsvaigindavo mane.

Kodėl, jaunyste, taip trumpai 
viešėjai

Ir negrįžai, išėjus vienumoj?
Jaunystėje linksmiau žydėjo 

sodai,
Jaunystė pasiliko tik dainoj.

Klajūno dalia
Kai sugrįžtu į savo gimtą kaimą
Ir į namelį lauko pakrašty,
Širdis lyg paukštė sudreba iš 

laimės,
O gilų skausmą paslepiu savy.

Kai ateinu žaliuojančia palauke,
Saulėtekis jau prausias ežere.
Sena svirtis kieme manęs dar 

laukia,
O senas beržas moja man šaka.

Tiktai prie vartų niekas nesutinka.
Tylu trobelėj ir senam sode...
Žinau – klajūnui šitaip atsitinka – 
Tokia liūdna sugrįžtančio dalia.

Aldona RAIŠIENĖ 
Kupiškio r.

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“.

Pirmą rugsėjo savaitę Šven-
tojoje vyko Lietuvos neįgalių-
jų draugijos tradiciškai orga-
nizuojamas literatų semina-
ras. Tokie seminarai, nors ir 
su pertraukomis, vyksta nuo 
1998 metų. Į juos iš visos 
Lietuvos susirenka būrys kū-
rėjų. Kai kurie jau ne vieną 
savo knygelę išleidę, kiti gal 
tik periodiniuose leidiniuo-
se savo kūrybos spausdinę, 
bet visi puoselėjantys norą 
išreikšti save žodžio menu. 

Literatų seminarų iniciatorė 
buvo Paulina Žemgulytė, kvies-
davusi pabendrauti, savo patirti-
mi pasidalyti, apie naujas knygas 
pakalbėti ir vieną kitą rašymo 
paslaptį išduoti profesionalius 
rašytojus ar leidyklų redaktorius. 
Dalyviai iki šiol prisimena aštrų, 
bet teisingą redaktorės Janinos 
Riškutės žodį, rašytojos Ginta-
rės Adomaitytės ar Ričardo Ši-
leikos įžvalgas. Šiemet vadovau-
ti seminarui buvo pakviesta Ne-
ringa Mikalauskienė. Prisistaty-
dama į seminarą atvykusiems li-
teratams ji pasakė „dirbanti kul-
tūros srityje“, o tai reiškia daug: 
ir literatūros kritikė, ir knygų iš 
prancūzų kalbos vertėja, ir rašy-
toja, Neringos Dangvydės kūry-
biniu pseudonimu spausdinanti 
prozą ir poeziją, Lietuvos rašyto-
jų sąjungos narė. Be to, pridūrė 
ji, dar ir atvirame jaunimo cen-
tre „Mes“ vedanti kūrybinio ra-
šymo užsiėmimus.

Taigi ką šiemet sužinojo lite-
ratų seminaro dalyviai? Anks-
tesniais metais į seminarus bū-
davo galimybė pakviesti apie 40 
norinčiųjų, šiemet ‒ perpus ma-
žiau, todėl ir atranka buvo griež-
tesnė. Seminaro tema ‒ „Amži-
nieji lietuvybės ąžuolai“ ‒ irgi 
įpareigojanti, tad vadovės pra-
šymu literatai turėjo ne tik da-
lyvio anketą užpildyti, bet ir su-
kurti ką nors tema „Ką įdėčiau į 
ąžuolo drevę“. Pamąstymų bū-
ta visokių. Vienas žavesnių ‒ 
šmaikštuolės Zinaidos Dilytės-
Jurėnienės tarmiškai suguldy-
tas: „Labs. Muset Letuvo es, ka 
pu azula dreve knisies. A ko ne-
but idet noreje? Nesvarb, as vis-
tiek nesuzinos. Jei atrade mana 
laiskel, migink paskaityt. A da 
mok letuviske? Zinok, ci mana 
gimt tarme, tep kip senele kal-
beje, Siaures Lietuvas aukstaiciu. 
Nieka gudra, tik mana pacias su-
mislet dainela.“ Vadovė per užsi-
ėmimus ir kitus ragino ‒ jei tik 
turite išlaikę tarmę, kurkit tar-
miškai, neleiskite, kad išnyktų, o 
gal žinote žodžių, kuriuos retas 
kas jau bevartoja ‒ netgi rašyda-
mi bendrine kalba ten vieną kitą 
galite įpinti taip, kad iš konteksto 
paaiškėtų, apie ką kalba, čia yra 
viena jūsų stiprybių: patirtis ir 
sugebėjimas ją perduoti meni-
niu tekstu, tradicijos išlaikymas. 

To klausydamasis pritariamai 
galvą linksėjo kraštotyrininkas 
Antanas Karmonas ‒ sakė, ne-
mažai faktinės medžiagos apie 
savo kraštą sukaupęs, o dabar 
kilusi mintis eiliuotais tekstais 
vietovardžius įamžinti:
Ten protėvių arti dirvonai, 
Kančiogino atabradai. 
Rėkučių pylimo guronai, 
O žemėje ‒ karų randai.
Breslaujos ežerų platybės,
Narutis, Apsas ir Svieriai ‒ 
Tai vis gentainių buvę žemės, 
Dabar jas valdo jau gudai.

Darbas literatų seminaro už-
siėmimuose vyko labai inten-
syviai. Iki pietų visi 18 dalyvių 
rinkdavosi į kūrybines dirbtu-
ves ‒ gavę užduotis palinkdavo 
prie popieriaus lapų skrebenti, 
paskui čia pat skaitydavo, klau-
sydavosi kitų dalyvių komen-
tarų ir profesionalaus vadovės 
vertinimo. Pavyzdžiui, kaip į tą 
pačią situaciją pažvelgti iš kelių 
skirtingų veikėjų pozicijos? „Iš-
siskaičiuokite pirmais, antrais, 
trečiais. Gerai. Dabar įsivaiz-
duokite, kad buvo apvogta žais-
lų parduotuvė. Pirmieji esate va-
gys. Parašykite, kaip tai nutiko, 
kokie buvo vagystės motyvai. 
Antrieji esate apsaugos darbuo-
tojai, taigi jūsų užduotis ‒ su-
kurti tekstą, kodėl pražiopsojote 
vagį, na, o tretieji ‒ parduotuvės 
savininkai ‒ parašykite, kas da-
bar, jūsų akimis, laukia apsau-
gos darbuotojo: gal atleisite už 
neprofesionalumą, o gal pažiū-

rėsite jautriai, jei žinote, pavyz-
džiui, kad jūsų darbuotojas tu-
ri išlaikyti gausią šeimą, o dar-
bo kitur taip greitai neras.“ Šios, 
atrodytų, vaikiškos užduotys ne 
tik suteikia džiaugsmo, bet ir pa-
rodo, kaip skirtingai galima at-
skleisti net tos pačios profesijos 
atstovo charakterį. Nuo smagių 
pasišaipymų iš kuriozinės situ-
acijos žaislų parduotuvėje per-
eita prie rimtų svarstymų apie 
moralinę atsakomybę. Taip ir iš 
menkutės gilės, kritusios į tinka-
mą dirvą, gali užaugti galingas 
ąžuolas, simbolizuojantis gebė-
jimą atsispirti pagundų vėtroms, 
tvirtus moralės principus. 

Po pietų dalyviai taip pat ne-
tinginiaudavo. Tas laikas buvo 
skirtas anksčiau atsiųstai jų kū-
rybai aptarti. Žinoma, kiekvie-
nas nerimaudamas laukė profe-
sionalaus įvertinimo, o N. Mi-
kalauskienė, jau pasitelkusi savo, 
kaip literatūros kritikės, žinias, 
kalbėjo, kaip tuos tekstus būtų 
galima tobulinti. Vėlgi ne kartą 
nuskambėjo patarimas ‒ turite 
būti „puse žingsnio toliau už sa-
vo skaitytoją“, tai reiškia, leiskite 
jam galvoti, kad yra gudrus ir iš-
vadą padarė pats: vaizduokite si-
tuaciją, tegu skaitytojas mato tik 
veikėjo poelgius, nereikia atnešti 
visko ant lėkštutės. Labai svarbu 
konkretumas, detalės ‒ net po-
ezijoje. Taip skaitytojas geriau 
įsivaizduos tą nuotaiką, kuri jus 
buvo apėmusi rašant. Spalvinki-
te jausmus ir mintis. 

Trečiadienį ‒ įpusėjus semi-

narui ‒ dalyviai buvo pakvies-
ti praleisti dieną Palangos parke 
prie Gintaro muziejaus. „Turėsi-
me laisvo laiko?“ ‒ džiaugsmin-
gai subruzdo kai kurie. „Turėsi-
te kūrybinio laiko“, ‒ patiksli-
no vadovė ir atsivertusi vienos 
iš seminaro dalyvių, palangiš-
kės Eglės Baranauskaitės, nau-
jausią knygelę „Šilta šalta“ pa-
prašė perskaityti vieną eilėraštį. 
Jo pabaiga buvo tokia:
Išauga gėlė ‒
Išrauti nepavyks iš to gražaus sodo
Dabar tapau dailininku
Ne tik tyluma
Žodžiais
Gražinu tų žmonių gyvenimą
Kurie mane girdi

Taigi ir kiti seminaro daly-
viai buvo paraginti tapti žodžių 
dailininkais. Išdalijusi jiems bal-
tus lapus, vadovė pasakė: „Dabar 
jūs esate plenere, o kaip plene-
ruose piešia dailininkai? Išsiren-
ka įdomų akmenį, medį, įsižiūri 
į ąžuolo žievės vingius, šalikelėj 
prigludusią pienę ar lapo formą, 
įsitaiso ten ir piešia arba eskizuo-
ja, kad vėliau iš tų apmatų gim-
tų kūrinys. Tik jūsų užduotis ‒ 
nutapyti tai žodžiais.“

Džiugu, kad visi tą užduotį 
įveikė pagal savo galimybes. Juk 
čia, kaip ir gyvenime, pasitaiko 
visaip: kūrybinę mintį nutrau-
kia kasdienybė, o prisėdus parke 
gali išblaškyti žmonės, galiausiai 
gal ir keistokai jų akimis atro-
do įkvėpimo paukštę bandantis 
pagauti menininkas... O vadovė 
buvo griežta: sužiūrėjo, kad va-
kare dalyviai jai atiduotų ką pa-
rašę, kitaip sakė galvosianti, jog 
patingėję, tad kitąmet į semina-
rą bus kviečiami darbštesnieji.

Atrodo, grįžti kitais metais 
jie norės. Paskutinę dieną parašę 
sau laiškus apie tai, kur ir kokius 
save mato po metų, seminaro 
dalyviai išsivažinėjo į namus ‒ 
pasklido po Lietuvą. Galbūt iš 
tų simbolinių gilių ‒ patarimų, 
gautų per užsiėmimus, ‒ išdygs 
daigeliai. O juk ir gležnuose kū-
rybos daigeliuose glūdi šimta-
mečių ąžuolų patirtis.  

Nijolė KVIETKAUSKĖ

Vakarais literatai vieni su kitais dalijosi savo kūryba. 

Literatai į seminarą Šventojoje renkasi jau 2 dešimtmečius su pertraukomis.


