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Kompetencija darbdaviui 
mažiau svarbi už negalią?

Fotografijos 
menas –  

be fotoaparato 

Specialiųjų poreikių vaikų 
ugdymas – diskusijų verpete 

Socialine iniciatyva „Lygink rūbus, ne žmones“ susidomėjo nemažai vilniečių. 

Autistiškais vaikais besirūpinančių asociacijų vadovės Daina Šiekštelytė Val-
kerienė ir Kristina Košel-Patil mano, kad trūksta profesionalios pagalbos.

Fotografavimas nenaudojant fotoaparato – šių metų kūrybinės stovyklos 
iššūkis.

Skenografijos metodu padarytas 
darbas.

Tolerancijos link

„Lygink rūbus, ne žmones“ – kvietė sostinės Vinco Kudirkos 
aikštėje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva su-
rengta akcija, kuria buvo siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į 
diskriminaciją darbo rinkoje patiriančius žmones. Ja susidomė-
jusieji keletą minučių lygino marškinius, taip simboliškai išreikš-
dami solidarumą su socialinę atskirtį patiriančiais pažeidžiamų 
grupių atstovais.  

Integracijos keliu

Tradicinė Lietuvos neįgalių-
jų draugijos (LND) fotogra-
fų kūrybinė stovykla šiemet 
buvo ypatinga – jos dalyviai 
susipažino su fotografijos 
alternatyvomis: fotograma, 
skenografija ir kinekt ska-
navimu. Daugeliui tai buvo 
nauja, netikėta patirtis, pa-
rodžiusį kiek kitokį fotogra-
fijos veidą. Integracijos keliu

Specialiųjų poreikių (negalią) 
turinčių vaikų ugdymas nuo-
lat kelia daugybę diskusijų. 
Apie tai buvo kalbama ir So-
cialinių reikalų ir darbo ko-
miteto pirmininkės Rimantės 
Šalaševičiūtės Seime sureng-
toje konferencijoje. Ministrai, 
nevyriausybinių organizacijų 
atstovai, švietimo specialistai 
dar kartą aptarė didžiausius 
su specialiųjų poreikių (ne-
galią) turinčių vaikų ugdy-
mu susijusius sopulius, pri-
statė naujoves. 

Svarbiausia – pakeisti požiūrį 
„Ačiū, tu ką tik išlyginai! 

Puiku, kol tai rūbai, o ne žmo-
nės, jų gyvenimo istorijos ir 
profesinė patirtis. Juk kiekvie-
nas iš mūsų – lygus ir bet kurį 
darbą, turėdamas tam reikalin-
gas kompetencijas bei įgūdžius, 
gali padaryti vienodai gerai.  

Fotografijos – be kamerų
Seminaro vadovė meninin-

kė, fotografė ir tyrėja Dalia Mi-
konytė sako, kad šioje fotografų 
stovykloje niekas negaudė aki-
mirkų – nefotografavo nei foto-
aparatais, nei telefonais. Taip pat 
nebuvo kalbama apie tradicinę 
fotografiją. „Kūrybinėje neįga-
liųjų fotografų stovykloje dėme-
sį skyrėme fotografijos alterna-
tyvoms. Stovyklos dalyviai su-
sipažino su trimis skirtingomis 
alternatyviomis fotografijos for-
momis: fotograma, skenografi-
ja ir kinekt skenavimu“, – pa-
sakoja kūrybinės stovyklos va-
dovė. Ji trumpai paaiškina, kas 
tai yra: fotograma – analoginio 
fotografinio atspaudo gavimas 
nenaudojant fotokameros; ske-
nografija – atvaizdo gavimas 
naudojant skenerį; kinekt ska-
navimas – atvaizdų generavi-
mas su kinekt kamera, kuri pa-

prastai naudojama kompiuteri-
niams žaidimams. 

„Dalyviams norėjome atver-
ti plačius naujų technologijų ho-
rizontus, parodyti, kad fotogra-
fuoti galima su skeneriu ir tiesiai 
į fotopopierių. Kiekvieną dieną 
dirbome fotolaboratorijoje – da-
liai dalyvių raudona laboratorijos 
šviesa, ryškalų ir fiksažo kvapas 
jau buvo pažįstami iš praeities, o 
kitiems tai tapo nauju įkvepian-
čiu atradimu“, – sako D. Miko-
nytė. Jos teigimu, visus nuste-
bino ir „teleportacija“ į 3D erd
vę – menininkas Adomas Žudys, 
dirbantis su 3D medija, eksperi-
mentuojantis su trafaretais, fo-
tografijos ir skulptūros techni-
komis, kinekto kamera kiekvie-
nam dalyviui padarė po portretą.

D. Mikonytės teigimu, visi 
fotografijos alternatyvų stovyk
los dalyviai buvo iniciatyvūs ir 
aktyvūs – pasiūlytas užduotis 
atlikdavo su įkvėpimu ir užside-
gimu. Iš pradžių atsargiai verti-
nę netradicines fotografavimo  

Trūksta žinių
„Specialiuosius poreikius, 

negalią turintys vaikai yra vi-
suomenės dalis ir turim juos 
priimti ir padėti jiems bręsti, 
mokytis, augti, tapti asmeny-
bėmis“, – sveikindamas kon-
ferencijos dalyvius sakė Seimo 

pirmininko pavaduotojas Gedi-
minas Kirkilas.

Deja, kalbant apie įtraukų-
jį ugdymą šie žodžiai dažnai ir 
lieka žodžiais. Ypač daug sun-
kumų patiria šeimos, auginan-
čios autizmo spektro sutrikimą 
turinčius vaikus. 

Asociacijos „Kitoks vaikas“ 
pirmininkė Daina Šiekštelytė 
Valkerienė atkreipė dėmesį, kad 

Lietuvoje dar nėra autizmo sta-
tistikos, nepakankama anksty-
voji diagnostika ir labai trūksta 
profesionalios pagalbos. 

Lietuvos autizmo asociaci-
jos „Lietaus vaikai“ valdybos 
pirmininkė Kristina KošelPa-
til pabrėžė, kad ugdyti autizmo 
spektro sutrikimą turintį vaiką 
labai sudėtinga – trūksta žinių,  

(nukelta į 5 psl.)(nukelta į 5 psl.)
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�� Pagėgių neįgaliųjų draugijos 
narė Bernarda Ežerskienė „Bi-
čiulystės“ skaitytojams papasa-
kojo apie projekto pabaigos kon-
ferenciją. 

Pagėgių kultūros centre įvyko 
baigiamasis projekto „Iniciatyvos 
suteikiant profesinio tobulinimo 
paslaugas darbingo amžiaus eko-
nomiškai neaktyviems gyvento-
jams“ etapas – konferencija. 

Kultūros centro fojė pasi-
puošė projekto dalyvių pasiū-
tais drabužiais. Ten buvo vis-
ko – akį džiugino įvairiaspal-
vės kombinuotos suknelės, si-
jonėliai, švarkeliai, sarafanai, 
spalvingi patalynės komplektai, 
prijuostės, maišeliai, rankinės ir 

Nepabuvus siuvėjėle...

kiti darbeliai. Veikė ir fotografi-
jų paroda. Nuotraukose užfik-
suotos įvairios projekto akimir-
kos. Vaizdą užbaigė nuostabios 
puokštės ir pintinė raudonšonių 
rudeninių obuolių.

Projekto vadovei Pagėgių 
neįgaliųjų draugijos pirminin-
kei Loretai Stašinskienei tarus 
sveikinimo žodį, buvo parody-
ta meninė programėlė. Susirin-
kusieji klausėsi „Palangos Juzės“ 
pasakojimo (jį skaitė šių eilučių 
autorė), stebėjo nuotaikingus 
Žukų padalinio šokių grupės 
šokius (vadovė Bronė Šveiste-
rienė). Širdis visiems suvirpino 
nuostabios Pagėgių neįgaliųjų 
vokalinio ansamblio „Ramby-

nas“ dainos (vadovė Virginija 
Bubelienė).

Sveikinimo žodį tarė Pagė-
gių savivaldybės vicemerė Ligi-
ta Kazlauskienė, Socialinės pa-
ramos skyriaus specialistė Biru-
tė Danielienė. Siuvimo moky-
toja Erika Jončienė papasakojo, 
kaip sekėsi mokymai. Pasisakė 
ir projekto dalyvės. Jos džiaugė-
si, kad nemažai išmoko, dėkojo 
pirmininkei už puikų projektą, 
o mokytojai – už gautas žinias 
bei kantrybę. Iš viso buvo ap-
mokyta 20 asmenų, kurie buvo 
suskirstyti į 3 grupes. Kiekviena 
dalyvė mokymuose praleido 168 
val. Projekto kuratorė – Stanis-
lava Bružienė.

Po pietų projekto dalyvės 
pristatė savo darbus grakščiai 
žingsniuodamos „podiumu“ – 
kilimu.

Visų nuomone, šis projektas 
pasiteisino: vienos dalyvės išmo-
ko siūti, kitos patobulino savo 
įgūdžius, įgijo daugiau patirties. 
Projektu buvo siekiama teikti 
pagalbą darbingo amžiaus gy-
ventojams. Šis siekimas išsipil-
dė: mokančios siūti moterys tik
rai prisidės prie šeimos gerovės.

Pagėgių neįgalieji pristatė, ko išmoko dalyvaudami projekte.

Pagėgiai:

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

�� Rietavo savivaldybės neįga-
liųjų draugijos pirmininkas Pet
ras Jonušas „Bičiulystės“ skai-
tytojams rašo apie tai, kaip drau-
gijos nariai dalyvauja bendruome-
nės veiklose. 

Rugsėjo pabaigoje vyko tra-
dicinė Rietavo miesto Mykolinių 
šventė, skirta Žemaitijos metams 
paminėti. 

Mykolinės prasidėjo Rietavo 
kraštiečių klubo sueiga. Joje susi-
tinka garsūs žmonės, kurių šak
nys Rietave. Sueiga šiemet vy-
ko neseniai atidarytoje Rietavo 
miesto sporto salėje.

Kaip ir kiekvienais metais, 
Rietavo savivaldybės neįgalieji, 
dalyvaujantys socialinės reabi-
litacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje 2019 metų pro-
jekto užimtumo ir rankdarbių 
būrelio veikloje, vadovaujami 
Mildos Alutienės, miesto gyven-
tojams ir šventės svečiams My-
kolinių metturgyje pristatė dar-

Mykolinių šventė Rietave

belius, pagamintus per būrelio 
užsiėmimus. Pasisekimo sulau-
kė įvairūs dovanų, pirkinių mai-
šiukai iš lino su išsiuvinėta sim-
bolika, suvenyrai, prijuostės bei 
kitos smulkmenos.

Beprekiaujant laikas neprail-
go – buvo galima paklausyti mu-
zikos, apžiūrėti, pabendrauti ir 
pamatyti, kas naujo ir naudingo 

seniūnijų, kaimų bendruomenių 
kiemeliuose, kitų organizacijų ir 
įstaigų susibūrimo vietose. 

Tai buvo vienas iš paskutinių 
draugijos veiklos pristatymų šie-
met. Dar laukia ,,Vilties paukš-
tė“, Neįgaliųjų dienos paminė-
jimas, na, ir Kalėdos su nau-
jais metais. Tad darbų ir veik
los dar yra.

Rietavo neįgalieji dalyvavo Mykolinių šventėje.

Rietavas:

Lietingas dienas 
kompensavo saviraiška

Jonava: 

�� Marius Glinskas „Bičiulys-
tės“ skaitytojams parašė apie tai, 
kaip Jonavos neįgalieji prasmingai 
leido laiką Šventojoje. 

Grupė Jonavos rajono ne-
įgaliųjų draugijos narių poilsį 
Šventojoje paįvairino seminaru 
„Socialinių įgūdžių, savišvie-
tos ir kūrybiškumo ugdymas“. 
Kol dangų nuskaidrino saulė, 
keturios dienos prie jūros pra-
bėgo fotografuojant rudenį žy-
dinčius augalus, stebint paplūdi-
myje leidžiamus aitvarus ar net 
vaikštinėjant po netoliese vilio-
jančią Palangą.

Seminaro viešnia ir naujo-
ji draugijos narė bibliotekinin-
kė Regina Lukoševičienė papa-
sakojo apie Jonavos viešojoje 
biblio tekoje atnaujintas erdves, 
priminė šiuolaikinės bib liotekos, 
kaip žinių šaltinio ir edukacinės, 
intelektinių paslaugų įstaigos, 
funkcijas, paragino neįgaliuo-
sius drąsiau ir dažniau praver-
ti išminties klodus saugančias 
duris. Anot jos, nors šiandien 
biblio tekoje galima pramokti 
išmaniųjų technologijų, tačiau 
popierinė knyga dar ilgai ne-
praras pažintinės vertės, ugdys 
ateities kartų asmenybes. Beje, 
Jonavos bibliotekoje po remon-
to įrengtas ir liftas, kuriuo neį-
galieji su vežimėliais ar ramen-
tais be vargo gali iš pirmo aukšto 
pasikelti į antrą, pasikeisti skoli-
namas knygas. Ne vienas semi-
naro dalyvis pareiškė norą tapti 
tikruoju bibliotekos draugu, įsi-
gyti skaitytojo pažymėjimą, su 
kuriuo galėtų užsukti ir į Šven-

tosios savivaldybės biblioteką. 
Pirmą lietingą vakarą atvy-

kusieji kompensavo saviraiškos 
veikla salėje. Ne vienas skaitė 
savo ar kitų autorių eiles, dalijo-
si linksmais kelionių prisimini-
mais. Ypač savo talentais sudo-
mino kultūrininkės Janina No-
reikaitė ir Vitalija Kraučelienė. 
Moterys iš „Lietavos“ ansam-
blio, padrąsintos Nijolės Anta-
navičienės, kėlė iš užmaršties 
skambias liaudies dainas, mo-
kėsi dainuoti a capella, kitaip sa-
kant, be muzikos instrumento. 
Tačiau turbūt įspūdingiausia šio 
pasibendravimo dalis buvo ne-
tikėtai paskelbta žodinė anketa 
„Apie save – kitiems“. Čia kie-
kvienas trumpai drūtai, savais 
žodžiais turėjo prisistatyti, pa-
viešinti savo gerąsias ar skau-
desnes patirtis. Vėliau draugijos 
pirmininkė Valerija Lopetienė 
teigė, kad šitaip norėjosi ne tik 
arčiau susipažinti su bendražy-
giais, ypač naujokais, bet ir „iš-
provokuoti“ jų nuomones apie 
sveiką gyvenseną, neįgaliųjų in-
tegraciją į visuomenę. 

Kitą rytą debesys virš Šven-
tosios ėmė sklaidytis ir daugelis 
pajudėjo jūros link. Dažnam no-
rėjosi pabraidyti, įkvėpti dides-
nę porciją jodo. Gaila, pajūryje 
jau beveik nebuvo suolelių, jie, 
pasirodo, rugsėjo viduryje, pasi-
baigus aktyviajam sezonui, nu-
keliami iki kitos vasaros. Namo 
visus parvežė šaunus draugijos 
vairuotojas Petras Karalius, ku-
ris žinojo ir kur gardesnė kava, 
ir kur patogūs tualetai.

Jonaviškiai Šventojoje dalyvavo seminare apie socialinių įgūdžių ugdymą.

�� Švenčionių socialinių paslaugų 
centro socialinė darbuotoja Oksa
na Teilans dalijasi smagios išvy-
kos įspūdžiais. 

Judėti – įgimtas ir natūralus 
žmogaus poreikis. Ši tiesa kaip 
niekad yra svarbi ir aktuali, ka-
dangi šiandienos technologi-
jos sudaro visas sąlygas „atleis-
ti“ žmogų nuo bet kokio fizinio 
darbo. Norint išlikti veikliems ir 
aktyviems nepriklausomai nuo 
amžiaus, turime dalį laiko au-
koti vardan sveikatos. Tačiau tai 
labai reikalinga ir maloni auka, 
tuo labiau kad stengiesi dėl sa-
vęs. Na, galbūt dar dėl savo ar-
timo, kad anksčiau laiko netap-
tum jam našta.

Švenčionių socialinių pas-
laugų centro Dienos centre pa-
gyvenusiems ir neįgaliems žmo-

nėms „Verdenė“ ne tik mankšti-
namės, bet ir organizuojame iš-
vykas į gamtą. Prisirpusios uo-
gos ar samanose laukiantis gry-
bas dar labiau pagerina nuotai-
ką, priverčia pasilenkti, pritūp-
ti, pasukti galvą – tai jau rimta 
mankšta. Gera kompanija, gry-
nas oras, žydras dangus, švelni 
saulutė, smaragdinė žaluma su-
teikia jėgų nepastebimai ir be 
nuovargio nugalėti kelis kilo-
metrus. 

Švenčionių socialinių pas-
laugų centro Dienos centro 
pagyvenusiems ir neįgaliems 
žmonėms „Verdenė“ lankyto-
jai kasmet įsijungia ir į Euro-
pos judumo savaitę, kurios tiks-
las – fiziškai aktyvi visuome-

nė. Ši savaitė minima įvairiai – 
kas bėga, kas važiuoja dvira-
čiais, kas dalyvauja visuotinė-
se mankštose. Mes šiais metais 
ta proga nuvykome prie Kačė-
niškės piliakalnio Sirvetos re-
gioniniame parke. Pamiršę sa-
vo negalias, pasiremdami šiau-
rietiškomis lazdomis kopėme į 
piliakalnį, nusileidę linksmai 
mankštinomės. Nuo piliakalnio 
viršūnės grožėjomės atsivėru-
siu nuostabiu vaizdu. Didžiulis 
ežeras vis dar žalių miškų ap-
supty, vadinamas Mergežeriu, 
paliko didelį įspūdį. 

Jau įprasta, kad tokios išvy-
kos – proga ne tik sveikatintis, 
bet ir pažinti savo kraštą. Gim-
tinės istorija besidominti Danu-

tė Garlienė įdomiai pasakojo šio 
krašto padavimus ir legendas. Jai 
pritarė sesuo Birutė Martinkėnie-
nė, taip pat šių istorijų žinovė. Dė-
kojame Danutei ir Birutei už gali-

mybę tyrinėti aplinką ir ja žavėtis.
Prisipildę teigiamų emocijų 

grįžome į Dienos centrą. Tiki-
me, kad ateityje mūsų dar lau-
kia nemažai atradimų. 

Judėjimas – tai gyvenimas
Švenčionys:

Švenčioniškiai mėgsta aktyviai leisti laiką. 
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Dalyvavo tarptautinėse varžybose
Grupė Panevėžio rajono neį-

galiųjų draugijos narių rug-
sėjo 20–22 dienomis dalyvavo 
Lenkijoje, Torūnės mieste, vy-
kusiose sporto varžybose. Ke-
lionę finansavo Panevėžio rajono 
savivaldybė, organizavo asocia-
cija „Cesteka“, Torūnės miestas 
ir Pagalbos šeimai centras To-
rūnėje. Panevėžio rajono dele-
gacijai vadovavo savivaldybės 
administracijos Socialinės pa-
ramos skyriaus vedėja Virginija 
Savickienė.

Organizatoriai tokias varžy-
bas rengia ir dalyvauti jose kvie-
čia įstaigas, tarptautines institu-
cijas, kurios rūpinasi negalią tu-
rinčiais ir atskirtį patiriančiais 
žmonėmis. Į renginį atvyko ko-
mandos iš Lenkijos, Vokietijos ir 
Lietuvos – iš viso maždaug pus-
šimtis žmonių. Lietuvai atstova-
vo Panevėžio rajono neįgalieji 

bei Ukmergės miesto jaunuoliai.
Varžybos vyko Torūnės mies

to stadione. Komandos varžėsi 
bočios, futbolo turnyruose, 50 ir 
100 m sprinto lenktynėse, medi-
cininio rutulio stūmimo rungty-

Panevėžiečiai dalyvavo varžybose Lenkijoje.

Panevėžio r. 

je, 4x50 m estafetės varžybose.
Panevėžio rajono koman-

da bendroje lengvosios atletikos 
rungčių įskaitoje iškovojo ket
virtą vietą ir buvo apdovanota 
diplomu bei taure.

Varžybose netrūko aistrų ir 
gerų emocijų. Nors kiekviena 
komanda stengėsi pademons-
truoti visas savo galimybes, ke-
lyje į pergalę ne rezultatas buvo 
svarbiausias variklis. Atjauta ne-
sėkmę patyrusiam likimo drau-
gui, nuoširdus varžovų palaiky-
mas ir linkėjimas sėkmės – aikš-
tėje vyravo ne konkurencijos, o 
bendrystės dvasia, suvokimas, 
kad svarbiausia įveikti ne kitą, 
o patį save.

Pasveikinti Panevėžio rajo-
no komandą atvyko savivaldy-
bės partnerės Liubičo savival-
dybės meras Marekas Nicevič 
ir nevyriausybinės organizaci-
jos „Fundacja TRYBIK“ vadovė 
Barbara MonkoJurašek. Palai-
kydami Panevėžio rajono atsto-
vus jie kartu dalyvavo varžybų 
uždarymo vakare.

Panevėžio rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Aurelija 
Petronienė džiaugiasi, kad tokie 
bendri renginiai mažina neįga-
liųjų atskirtį, įkvepia pasitikėji-
mo savo jėgomis.

„Neįgaliųjų draugijos nariai 
nemažai keliauja, bet į užsienį 
vyko pirmą kartą. Iš pradžių bai-
minomės kelionės, bet visi sugrį-
žome labai laimingi. Išbandėme 
savo jėgas, susipažinome su nau-
jais žmonėmis. Pamatėme, kad 
sportuoti, džiaugtis gyvenimu 
galima turint ir dar didesnę ne-
galią, svarbiausia – optimizmas ir 
dvasios stiprybė“, – sakė A. Pet
ronienė ir visų kelionės dalyvių 
vardu padėkojo Panevėžio rajo-
no savivaldybei už suteiktą ga-
limybę pakeliauti ir įgyti naujos 
patirties, naujų įspūdžių.

Panevėžio r. sav. inf. 

Sutinki? Šis segtukas – sim-
bolis, kad pritari ir palaikai, 
jog visi mes lygūs, o mūsų ga-
limybės darbo rinkoje – vieno-
dos“, – specialiu skalbinių seg-
tuku ir kortele su tokiu įrašu 
akcijos organizatoriai atsilygino 
kiekvienam, pasiuntusiam žinu-
tę darbdaviams, kad lyginti ver-
ta tik drabužius, bet ne žmones. 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministro Lino Kukuraičio teigi-
mu, atskirties problema Lietu-
voje dar labai opi. Daliai žmonių 
darbo rinkoje vietos neatsiranda 
ne dėl kompetencijų ir gebėjimų 
stokos ar noro dirbti, bet dėl įsi-
šaknijusių stereotipų ar nepa-
grįstų baimių. Apklausos rodo, 
kad tik 37 proc. šalies gyventojų 
yra tvirtai įsitikinę, jog priimant 
į darbą svarbiausias kriterijus yra 
žmogaus kvalifikacija bei gebė-
jimai, o ne jo asmeninė praeitis, 
sveikatos būk lė ar kilmė. 

Pasak ministro, vis dar eg-
zistuoja lyčių diskriminacija, nes 
kartais moterims sunku patekti 
į tam tikras darbo sritis, kitose 
diskriminuojami vyrai. Atskirtį 
patiria ir iš įkalinimo įstaigų grį-
žę, reabilitacijos procesus praėję 
žmonės, vaikų globos namų au-
klėtiniai. Yra ir daugiau socia-
linės atskirties grupių (tarp jų – 
ir dalis neįgaliųjų, kurių negalia 
nėra aiškiai matoma), kurioms 
priklausantys žmonės vengia 
prisistatyti, atskleisti savo socia-
linę padėtį, nes žino, kad tai su-
mažins galimybes dalyvauti vi-
suomenėje, susirasti darbą. Vis 
dėlto, pasak L. Kukuraičio, at-
siranda vis daugiau socialiai at-
sakingų bendruomenių ir darb-
davių, priimančių šiuos žmo-
nes, besistengiančių jiems padė-
ti. „Tikiu, kad suvieniję jėgas, šį 
požiūrį galime pasiekti“, – vy-
lėsi ministras.

„Mes matome tik 
teigiamybes“ 

Simbolinį lygintuvą į rankas 
paėmė ir „Rimi Lietuva“ perso-
nalo partnerė Vaida Kaikarienė 
bei kartu su ja renginyje dalyva-
vęs klausos negalią turintis įmo-
nės kainodaros asistentas Kęs-

tutis Gumbrys. V. Kaikarienė 
pasidžiaugė, kad „Rimi“ ši ak-
cija – tik simbolinis veiksmas, 
nes jų atstovaujama įmonė savo 
darbuotojų niekaip neskirsto, 
nerūšiuoja ir nelygina. Jau dau-
giau kaip 12 metų joje kartu su 
visais dirba neįgalieji, didžiąją 
personalo dalį sudaro vyresni 
kaip 55 metų žmonės. 

K. Gumbrys – vienas iš dau-
giau kaip 150 neįgalių „Rimi“ 
darbuotojų. Apie 30 proc. jų turi 
klausos, nemažai – įvairią fizinę 
negalią, yra ir autistiškų darbuo-
tojų. V. Kaikarienė neslepia, kad 
kolegos dažnai klausia, kaip jie 
susikalba su neprigirdinčiais ar 
visiškai negirdinčiais darbuoto-
jais. „Su šiuolaikinėmis komu-
nikacijos priemonėmis tai vi-
sai paprasta, – sako ji. – Iš pra-
džių, kai darbuotojas tik prade-
da dirbti ir visi turime tam pa-
siruošti, sunkumų gali kilti, ta-
čiau mūsų patirtis rodo, kad visi 
sunkumai yra įveikiami.“ 

Pasak V. Kaikarienės, reikė-
tų visiems pabandyti ir išdrįs-
ti dirbti su tokiais žmonėmis. 
„Tik rai pamatysite naudą ir at-
einančių žmonių motyvaciją bei 
sugebėjimus. Jie tikrai turi labai 
gerų gebėjimų ir talentų“, – sa-
ko „Rimi“ atstovė. Tai patvir-
tina ir ISM universiteto, su ku-
riuo „Rimi“ bendradarbiauja, 
atliktas tyrimas, kuriuo buvo 
aiškintasi, kaip klientai reaguo-
ja į negalią turintį aptarnaujan-
tį personalą, kokia neįgalių ko-
legų įtaka kolektyvui. 

„Tyrimo rezultatai parodė, 
kad kolektyvai, kuriuose dir-
ba klausos arba kitą negalią tu-
rintys darbuotojai, yra lojalesni, 
juose šiltesnė atmosfera, žmo-
nės malonesni vieni kitiems. 
Mes matome tik teigiamybes“, – 
džiaugėsi V. Kaikarienė. Pasak 
jos, neįgalių darbuotojų neigno-
ruoja ir pirkėjai.

V. Kaikarienė pabrėžė ir tai, 
kad įdarbindama neįgaliuosius, 
„Rimi“ nesinaudoja valstybės 
subsidijomis, nes laiko juos to-
kiais pačiais, kaip ir kiti darbuo-
tojai, ir netaiko jokių išskirtinių 
sąlygų. Panašiai kaip „Rimi“ 
prekybos tinkle, atviroje darbo 

rinkoje Lietuvoje dirba apie 40 
tūkst. neįgaliųjų.

Dalis socialinių įmonių 
lėšų – Užimtumo fondui 
Socialinės apsaugos ir dar-

bo ministro L. Kukuraičio tei-
gimu, diskriminuojamų žmo-
nių ratas yra kur kas didesnis, 
nei įsivaizduojama. Darbo netu-
ri apie 100 tūkstančių darbingo 
amžiaus neįgaliųjų. Pastaruoju 
metu daug dėmesio skiriama jų 
integracijai į atvirą darbo rin-
ką, siekiama vienodos valsty-
bės paramos ne tik socialinėms, 
bet ir visoms neįgaliuosius įdar-
binančioms įmonėms. Sociali-
nės įmonės, kuriose dirba apie 
7 tūkst. negalią turinčių darbuo-
tojų, per metus gauna 30 mln. 
eurų subsidiją, o daugiau nei 
40 tūkst. atviroje darbo rinko-
je dirbančių neįgaliųjų skiria-

ma tik apie 3 mln. eurų parama. 
L. Kukuraičio nuomone, 

Seimui priėmus Socialinių įmo-
nių įstatymo pataisas, ši situaci-
ją turėtų bent iš dalies pasikeis-
ti. Pasak jo, tarp neįgaliųjų bus 

mažiau nelygybės. „Bent jau III 
grupe nebus piktnaudžiaujama: 
tie žmonės, kurie gali dirbti 
atviroje darbo rinkoje, ten ir tu-
rėtų dirbti, o socialinėms įmo-
nėms paliktas finansavimas tik 
I ir II grupei“, – sakė ministras, 
pridurdamas, jog dalis socialinių 
įmonių finansavimui skirtų lėšų 
dabar bus nukreipiamos į Užim-
tumo fondą, kad galima būtų la-
biau padėti į atvirą darbo rinką 
norintiems integruotis neįgalie-
siems. Dar viena motyvuojanti 
priemonė – mažėjanti mokes-
čių našta. Dirbantiems neįga-
liesiems nuo minimalaus dar-
bo užmokesčio nebus atskaito-
mi pajamų mokesčiai. Naudin-
gas turėtų būti ir reikalavimas 
75 proc. socialinių įmonių pel-
no skirti integracijos reikmėms. 

Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

Kompetencija darbdaviui mažiau svarbi už negalią?
(atkelta iš 1 psl.)

Vaida Kaikarienė ir Kęstutis Gumbrys tikino, kad „Rimi“ prekybos tinklas jau 
12 metų įdarbina negalią turinčius žmones. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis ragino vertinti žmo-
gaus kompetencijas, o ne negalią. 

Socialinė akcija „Lygink rūbus, ne žmones“ kvietė solidarizuotis su socialinę 
atskirtį patiriančiais žmonėmis.

Simona Kunigonytė irgi patyrė, kad 
negalia trukdo įsidarbinti.
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Daktaras
Aiskauda

Eteriniai aliejai – lakūs ir kva-
pūs organinių junginių mi-

šiniai, išsiskiriantys iš augalų. 
Gydymas eteriniais aliejais šian-
dien dažniausiai vadinamas aro-
materapija, nors šis terminas dar 
neprigijo nei žodynuose, nei en-
ciklopedijose. Taigi, aromatera-
pija yra ne kas kita, kaip gydy-
mas aromatu.

Seniausi istoriniai šaltiniai, 
kuriuose aprašomi kvapieji (ete-
riniai) aliejai, datuojami apytik
riai 2000 metų iki Kristaus. Pa-
vyzdžiui, senovės Egipte malo-
niai kvepiančiais aliejais dezin-
fekuodavo gyvenamųjų patalpų 
orą, naudodavo vonioms, bal-
tiniams aromatizuoti, taip pat 
jų įlašindavo į vyną ir į įvairius 
maisto patiekalus. 

Prieš egzaminus mažina 
įtampą, gerina atmintį
Medicinos tėvas Hipokra-

tas aromaterapiją taikė gydant 
daugelį ligų. Ypač šis gydymo 
būdas vystėsi viduramžiais (t.y. 
laikotarpiu nuo Romos imperi-
jos žlugimo 476 m. iki Angli-
jos revoliucijos XVII a. vidury-
je). Plintant epidemijoms (ypač 
maro) gatvėse, aikštėse būdavo 
deginamos kiparisų ir kai ku-
rių kitų kvapiųjų augalų šakos. 
XVIII–XIX a. Europos studen-
tai nuolatos nešiojosi rozmari-
no šakelių, nes buvo įsitikinę, 
jog pastarųjų kvapas prieš eg-
zaminus mažina įtampą, gerina 
atmintį ir apskritai darbingumą.

Eterinių aliejų poveikis
Eteriniai aliejai, gauti iš ko-

kio nors augalo, veikia subtiliau 
negu visas augalas arba iš jo pa-
gaminta ištrauka. Suprantama, 
gydomasis efektas priklauso nuo 
dozės. Pavyzdžiui, didesnės do-
zės daro poveikį fiziniame lygy-
je, mažesnės – veikia psichiką. 
Yra žinoma, kad eteriniai aliejai 
didina imunitetą, slopina mik
robus, stabdo oksidaciją (oksi-
dacija – deguonies jungimosi su 
kita medžiaga reakcija), pasižy-
mi mažu toksiškumu ir nedide-
liu šalutinių reiškinių lygiu. Ma-
noma, kad eteriniai aliejai nesu-
kelia alerginės reakcijos, tačiau 
nerekomenduojama jų naudoti 
paūmėjus alergijai.

Jei lyginsime aromaterapiją 
su raminamaisiais vaistais (ypač 
migdomaisiais), jos pranašumai 

nepalyginti didesni: prie jų ne-
priprantama, beveik nėra šalu-
tinių efektų.

Pagrindiniai  
aromaterapijos  

pritaikymo būdai
Aromakosmetika
Laikoma, kad aromatiniai 

aliejai (prieš naudojimą atskie-
džiami) yra natūrali odos jauni-
nimo priemonė, palengvinanti 
negyvų ląstelių atsiskyrimą bei 
naujų susidarymą. 

Aromamasažas
Masažuojant eteriniai aliejai 

(prieš naudojimą jie sumaišomi 
su įprastais augaliniais aliejais) 
per odos poras patenka į audi-
nius, limfos, kraujotakos siste-
mas, vidaus organus. Eteriniai 
aliejai sumažina skausmą, stresą, 
atpalaiduoja ir maitina odą tam 
tikroje vietoje arba (per nervus) 
veikia visą organizmą.

Patalpų aromatizacija
Eteriniais aliejais kartais 

aromatizuojamos gyvenamosios 
patalpos, įstaigos, parduotuvės ir 
t.t. (naudojamos specia lios lem-
pos iš keramikos, stiklo, meta-
lo ir kt. medžiagų). Beje, nuo-
lat aromatizuojant patalpas kai 
kuriems žmonėms gali pradė-
ti skaudėti galvą, pykinti (mat 
esama žmonių, jautrių tam ti-
kriems aromatams).

Aromatinės vonios
Aromatinių vonių metu ete-

riniai aliejai į organizmą paten-
ka per odą, nosies gleivinę, o 
šilta vonia dar labiau sustiprina 
gydomąjį poveikį. Daroma taip: 
pradžioje į vonią prileidžiama 
vandens, po to įlašinama 5–10 
lašų eterinio aliejaus (jeigu nau-
dojamas kraujotaką gerinantis 
eterinis aliejus, pavyzdžiui, cit
rinos, pakanka 1–3 lašų). 

Kavos konkurentas 
Japonų mokslininkai, prieš 

beveik ketvirtį amžiaus atlikę 
tyrimų seriją kosminių aparatų 
konstravimo firmoje „Kanebo“, 
nustatė, kad net nedidelės kon-
centracijos jazminų kvapas sti-
muliuoja galvos smegenų veiklą 
nė kiek ne prasčiau kaip kava! 
Tokiomis pat savybėmis pasižy-
mi ir levandos aromatas. Moks-
lininkų rekomendacijose nuro-
doma, kad rytais reiktų naudo-
ti kosmetikos priemones su šių 
augalų komponentais.

Rožių kvapas
Bulgarijos mokslininkai 

prieš pusšimtį metų įrodė, kad 
protinį darbingumą taip pat ge-
rina rožių aliejaus kvapas. Vė-
liau šią nuomonę palaikė ir an-
glų gydytojai. Jie teigė, kad šio 
aliejaus kvapas stiprina nervų 
sistemą bei padeda įveikti pro-
tinį nuovargį. Taip pat buvo nu-
rodyta, jog geriausiai gydo gyvų 
rožių krūmai ir kad net nuskintų 
žiedų kvapas naudingesnis negu 
esencija ar ekstraktas.

Beje, šiandien yra žinoma 
net keletas kitokių gydymo ro-
žėmis būdų. Pavyzdžiui, ge-
romis gydymo savybėmis pa-
sižymi rožių žiedlapių pagalvė 
(į lininį ar medvilninį impilą 
(40x40 cm) nekietai prikemša-
ma žydėjimo metu nuskintų ro-
žių žiedlapių). Miegantys ant to-
kių pagalvių tvirtina, kad pabu-
dus iš miego nebesijaučia ben-
dro silpnumo ir dažniausiai iš-
nyksta galvos skausmas. 

Pastaba: liaudies medicinoje 
dar naudojamos erškėtrožių pa-
galvės; jos gydo nemigą, šalina 
galvos skausmą.

Paaiškinimai:
1) esencija – distiliacijos bū-

du iš augalų gaunami lakūs ete-

riniai aliejai; koncentruotas eks-
traktas arba tirpalas,

2) ekstraktas – ištrauka; iš-
tirpinta ir atskirta medžiaga. 

Vonia prieš darbą
Jeigu pakankamai išsimie-

goję nesijaučiate energingi ir 
trūksta darbingos nuotaikos, 
prieš darbą reiktų išsimaudyti 
vaistinių augalų vonioje. Ruo-
šiamas mišinys: tuopos pum-
purų ar jaunų lapų – 100 g, pu-
šies ar eglės šakelių – 50 g, šer-
mukšnio lapų – 50 g, bitkrėslės 
žiedynų – 30 g. Žaliava užpli-
koma atskirame inde (ne vonio-
je) 3 litrais verdančio vandens, 
po 2 val. nukošiama per kelių 
sluoksnių marlę (arba specialų 
sietelį) ir supilama į maždaug 
400 C temperatūros vandens 
vonią. Vonios procedūros truk
mė – 3–5 min. (šio laiko ilgin-
ti nepatartina); po to sausai nu-
sišluostoma. Šitaip daroma kas 
antrą dieną; gydymo kursas – 
8–10 procedūrų (jei gydytojas 
nenurodo kitaip).

Jei silpsta protiniai sugebė
jimai ir atmintis

Prancūzų mokslininkas Ža-
nas Valnė tokiais atvejais re-
komenduoja įkvėpti kai kurių 
kvapių augalų eterinių aliejų. 
Jo nuomone, šiomis savybėmis 
ypač pasižymi bazilikas, gvaz-
dikas, rozmarinas ir... svogūnas.

Teisybės vardan dera pridur-
ti, jog kai kam vien šių augalų 
aromato tikrai nepakaks. Dar 
reikia vitaminų B9 (folio rūgš-
tis), B1, B3, B4 bei mineralų ge-
ležies ir magnio. Ypač svarbi fo-
lio rūgštis, kuri gerina atmintį, 
iš dalies apsaugo nuo depresijos 
ir padeda išlaikyti su amžiumi 
silpnėjančius protinius sugebė-
jimus. Beje, netgi sveiki jauni 
žmonės, kurių kraujyje stoko-
jama minimos rūgšties, prade-
da skųstis pablogėjusia atminti-
mi ir sumažėjusia galimybe abs-
trakčiai mąstyti.

Reikiamų vitaminų  
šaltiniai

Vitaminas B9 (folio rūgštis): 
rasta visose žalialapėse daržovė-
se – petražolėse, špinatuose, sa-
lotų lapuose, taip pat kepenyse, 
inkstuose, kiaušiniuose, piene, 
alaus mielėse. Šio vitamino die-
nos poreikis suaugusiems žmo-

nėms – 300 mikrogramų (mkg).
Vitaminas B1: daugiausia šio 

vitamino turi varpinių grūdų 
sėlenos, daug šio vitamino yra 
miltuose, sumaltuose su sėle-
nomis, alaus mielėse, kepenyse, 
inkstuose, mėsoje, piene, daržo-
vėse, ypač ankštinėse kultūrose, 
riešutuose. Kasdien mūsų orga-
nizmui šio vitamino vidutiniš-
kai reikia 1,2–1,6 mg.

Paaiškinimai: 
1) sėlenos – grūdų luobelės, 

gaunamos smulkiai malant bei 
persijojant (pikliuojant) ir val-
cuojant grūdus;

2) valcavimas – grūdų ap-
dirbimas praleidžiant juos tarp 
dviejų skirtingomis  kryptimis 
besisukančių velenų.  

Vitaminas B3: daugiausia šio 
vitamino yra liesoje mėsoje, ke-
penyse, žuvies produktuose, žir-
niuose, pupose, grikių kruopo-
se, rupioje duonoje, riešutuose. 
Mūsų organizmui šio vitami-
no vidutiniškai reikia per dieną 
gauti 15–18 mg.

Vitaminas B4: jo rasta kiauši-
nio trynyje, kepenyse, sojos pu-
pelėse, pupose, avižų kruopose, 
ryžiuose, varškėje, žiediniuo-
se ir baltagūžiuose kopūstuose, 
žemės riešutuose, alaus mielėse. 
Per dieną mūsų organizmui šio 
vitamino reikia 1–2 g.

Reikiamų mineralų  
šaltiniai

Geležis: pagrindiniai gele-
žies šaltiniai yra jautiena, paukš-
tiena, žuvis, kiaušinio trynys, 
ankštiniai augalai, avižiniai 
dribsniai, riešutai, grūdų pro-
duktai, vyšnios, obuoliai, sly-
vos, lapinės daržovės; labai ma-
žai geležies yra piene, jo produk-
tuose, daugumoje šakniavaisių, 
aukščiausios rūšies miltuose. Per 
dieną vyrams ir vyresnėms nei 
50 metų amžiaus moterims ge-
ležies reikia 10 mg, 19–49 mo-
terims – 15 mg.  

Magnis: duona, kruopos, sė-
lenos, žirniai, pupelės, petražo-
lės, krapai, špinatai, kiti žali au-
galai, juodoji arbata, džiovin-
ti grybai, kakava, krabai, kre-
vetės, jūros kopūstai, moliūgai, 
geriamasis vanduo. Suaugu-
siems žmonėms per dieną rei-
kia 300 mg magnio.

Romualdas OGINSKAS

Eteriniai aliejai gerina imunitetą, 
nuotaiką, slopina mikrobus

Aleksandras Laucevičius.
Jo teigimu, širdies veikla 

daug priklauso nuo taisyklin-
gos mitybos ir žalingų įpro-
čių. „Širdžiai itin kenkia nutu-
kimas, nejudrumas ir rūkymas. 
Tad siekiant iš anksto užkirsti 
kelią širdies ligoms, žmonės tu-
rėtų stengtis, kad rizika jomis 
susirgti kiek įmanoma mažėtų: 
atsisakyti žalingų įpročių, keis-
ti mitybą, būti fiziškai aktyvūs, 
mažinti svorį, reguliuoti cho-
lesterolį, koreguoti kraujospūdį, 
tinkamai gydyti cukrinį diabe-
tą“, – perspėja profesorius.

VLK ir „Bičiulystės“ inf. 

„Daugelį metų širdies ir krau-
jagyslių ligos yra pagrindinė mir-
ties priežastis Lietuvoje. Ligonių 
kasų specialistai skaičiuoja, kad 
nemokamai dėl šių ligų pasitikri-
na kas antras žmogus. Per pirmus 
septynis šių metų mėnesius dėl 
širdies ir kraujagyslių ligų gydy-
mo įstaigose pasitikrino beveik 

170 tūkst. žmonių“, – sako VLK 
Paslaugų ekspertizės ir kontrolės 
skyriaus vyriausioji specialistė 
Jurgita Grigarienė.

Širdies ir kraujagyslių ligų 
prevencijos programos priemo-
nės kartą per metus taikomos 
vyrams nuo 40 iki 54 metų (im-
tinai) ir moterims nuo 50 iki 64 

metų (imtinai). Tačiau jeigu žmo-
gus nėra programoje nustatyto 
amžiaus ir gerai jaučiasi, bet turi 
nors menkiausią rizikos veiksnį – 
rūko, turi padidėjusį kraujospūdį, 
viršsvorį, genetinį polinkį – taip 
pat gali kreiptis į šeimos gydytoją.

„Pagrindinės ligos – išemi-
nės širdies ligos, cerebrovaskuli-
nės ligos, aterosklerozė, insultas, 
miokardo infarktas ir kt. Visame 
pasaulyje šios ligos pasiglemžia 
apie 17 mln. gyvybių kasmet ir 
pranešama, kad ateityje šie skai-
čiai tik augs. Širdies ir krauja-
gyslių ligų rizikos veiksnių yra 
daug. Vienus galima valdyti, ki-

tų ne. Todėl norėčiau paraginti 
gyventojus kreiptis į savo šeimos 
gydytoją ir atlikti profilaktinius 
širdies tyrimus. Pacientui bus 
nustatyta gliukozės, choleste-
rolio, trigliceridų koncentracija 
kraujyje, atlikta elektrokardio-
grama ir kiti tyrimai, sudarytas 
individualus širdies ir kraujagys-
lių ligų prevencijos planas. Jei po 
pirminių tyrimų paaiškėja, kad 
širdies ir kraujagyslių ligų tiki-
mybė yra didelė, pacientas siun-
čiamas išsamiau ištirti į speciali-
zuotus centrus, prireikus – ski-
riamas gydymas“, – sako gydy-
tojas kardiologas prof. habil. dr. 

Pasitikrinti širdies sveikatą nieko nekainuoja, bet gali išgelbėti gyvybę
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
(VLK) specialistai ir medikai ragina visuomenę nemokamai pa-
sitikrinti dėl širdies ir kraujagyslių ligų. Tokią galimybę gyven-
tojams suteikia Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) 
biudžeto lėšomis finansuojama širdies ir kraujagyslių ligų pre-
vencijos programa.
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Fotografijos menas – be fotoaparato

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas – diskusijų verpete

priemones, gana greitai persilau-
žė ir sukūrė tikrai puikių darbų. 

„Didžiąją dalį dalyvių pri-
simenu iš fotoplenerų Nidoje 
(2017 m.) ir Vepriuose (2018 m.). 
Jų tikrai nepavadinsi fotografijos 
naujokais – tai puikiai matyti iš 
stiprių darbų. Labai džiaugiuo-
si, kad Šventojoje prie jų prisi-
jungė Martynas Steponavičius ir 
Eimutis Buivys. Nors fotografi-
jos stovykloje jie dalyvavo pirmą 
kartą, tačiau greitai įsiliejo į fo-
tografų gretas ir paįvairino sto-
vyklą savo kūrybingomis idė-
jomis. Nauji dalyviai visada la-
bai laukiami“, – dalijosi minti-
mis kūrybinės stovyklos vadovė.

Paskatino išeiti iš burbulo 
Šiauliečiui Eimučiui Buiviui 

kūrybinėje stovykloje labai pa-
tiko. „Labai daug visko išmo-
kome, gera kompanija buvo“, – 
džiaugiasi jaunuolis. Eimutis sa-
ko turintis neblogą fotoaparatą, 
mėgstantis fotografuoti, tačiau 
tai nėra jo kasdienis užsiėmimas. 
Dažniausiai jį prisimena tada, kai 
vyksta kokie nors įvykiai. Vaiki-
nui patinka fotografuoti įvairius 
smulkius objektus – pavyzdžiui, 
lapu einančią boružę. Jis moka 

dirbti ir su fotošopu, tad neretai 
nuotraukas patvarko kompiuteriu. 

Galimybė kūrybinėje stovyk
loje susipažinti su alternatyvio-
mis fotografijos formomis Ei-
mutį labai nustebino. Skenogra-
fija, fotograma jam buvo naujas 
dalykas, šios fotografijos formos 
labai įtraukė – buvo įdomu pa-
matyti, ką galima padaryti be 
fotoaparato, naudojant įvairias 
kitas priemones. 

Eimutis džiaugėsi – jam pa-
sisiekė skenuojant sukurti įdo-
mių atvaizdų iš lapų, žolių, kan-
korėžių ir kitų gamtos medžia-
gų. Kai kuriuos savo darbus 
mielai įsirėmintų ir pasikabintų. 

E. Buivys sako, kad tokios 
stovyklos – ne tik galimybė pa-
tobulinti fotografijos žinias, bet 
ir labai gera proga ištrūkti iš sau-
gaus „kasdienybės burbulo“. Su 
cerebriniu paralyžiumi gyvenan-
tis jaunuolis nemažai laiko pra-
leidžia namuose. Kai lyja, šalta, iš 
namų nekelia kojos. Tačiau kūry-
binėje fotografų stovykloje nebu-
vo svarbu – ar lyja, ar vėjas, vis 
tiek laiką leisdavo lauke, kiekvie-
ną dieną ėjo prie jūros. Ir tai bu-
vo labai įdomi patirtis. 

Fotografijoje jaučiasi 
vieniša 

Vilkaviškietė Aušra Vasi-

kompetencijos, pagalbos. Ji pri-
statė 2018 m. atliktą tyrimą, ku-
ris parodė, kad situacija teikia 
vilties – gerėja mokytojų požiū-
ris, didėja tėvų motyvacija, ku-
riami autizmo kompetencijos 
centrai. Vis dėlto problemų esa-
ma kur kas daugiau: mokytojai 
nėra pasirengę dirbti su autizmo 
spektro sutrikimą turinčiais vai-
kais, jiems nepritaikytos moky-
mo programos ir mokyklų aplin-
ka. Dar viena didelė problema – 
Lietuvoje nėra nė vienos autiz-
mui skirtos studijų programos. 
Vien per rugsėjį 2 vaikams bu-
vo skirtas namų mokymas, dar 4 
buvo pasiūlyta ši ugdymo forma.

Pasak K. KošelPatil, kad in-
kliuzija būtų sėkminga, reikia 
didžiulių pastangų. Kartu turi 
dirbti tėvai, pedagogai, klasiokai, 
jų tėvai. Taip pat ir kiti mokytojai 
bei švietimo pagalbos specialis-
tai. Deja, problemų ugdant autis-
tiškus vaikus neišvengia ir tokios 
šalys, kaip Danija, Didžioji Bri-
tanija. „Sakome ne mechaniškai 
inkliuzijai“, – sako „Lietaus vai-
kų“ valdybos pirmininkė. 

Tikisi integracijos, gauna 
izoliaciją

Žmonių su Dauno sindro-
mu ir jų globėjų asociacijos va-
dovė Neringa Šalugienė pateikė 
tėvų, auginančių Dauno sindro-
mą turinčius vaikus, nuomonę 
apie ugdymo kokybę. Šiuo me-
tu kaip didžiausią problemą tė-
vai išskiria tai, kad nėra užtikri-
nama asmeninio asistento pagal-
ba, trūksta specialiojo pedagogo 
ir logopedo pagalbos. Visaver-
tei įtraukčiai trukdo ir pedago-
gų kompetencijos trūkumas bei 
nenoras bendradarbiauti su tė-

vais. N. Šalugienė pabrėžė, kad 
Žmonių su Dauno sindromu ir jų 
globėjų asociacija yra pasiruošusi 
surengti mokymus ir kitaip pa-
dėti siekiant sėkmingesnės vaikų 
įtraukties į ugdymo procesą. Pa-
sak N. Šalugienės, nemaža pro-
blema ta, kad privačiose moky-
klose nėra apmokama asistento 
ar švietimo pagalbos specialistų 
pagalba, todėl tėvai šias išlaidas 
turi apmokėti patys. 

Specialiosiose klasėse besi-
mokantys vaikai yra izoliuoja-
mi – net per pertraukas nėra iš-
leidžiami į koridorių, nekviečia-
mi į renginius, vengiama viešai 
pakabinti jų piešinius. Gabes-
niesiems vaikams nėra sudaro-
ma galimybė tų dalykų, kurių 
galėtų išmokti, lankyti kartu su 
kitais. Be to, dažnai vaikai nė-
ra ugdomi, o labiau globojami. 
Apklausa parodė, kad labiausiai 
patenkinti tie tėvai, kurių vai-
kai lanko specialiąsias mokyklas. 

Kita vertus, pagal bendrovės 
Nielsen atliktą apklausą 37 proc. 
apklaustųjų mano, jog Dauno 
sindromą turintys vaikai gali 
mokytis bendrojo ugdymo mo-
kykloje, 36 proc. teigia, kad jie 
galėtų mokytis tose pačiose kla-
sėse su kitais vaikais, bet užtik
rinant reikalingą pagalbą. Tik 
7 proc. įsitikinę, kad Dauno sin-
dromą turintiems vaikams reikė-
tų mokytis specialiose mokyklo-
se. Pasak N. Šalugienės, apklausa 
rodo, kad visuomenės požiūris į 
šiuos žmones yra gana palankus. 
Tai matyti ir realybėje – kasmet 
vis daugiau vaikų lanko bendro-
jo ugdymo mokyklas ir lieka ten. 

Įtraukus ugdymas – 
ne visiems

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 

sąjungos pirmininko pavaduoto-
ja Ramunė Balčikonienė pabrė-
žė, kad neregiai vaikai, lankan-
tys bendrojo ugdymo įstaigas, 
dažnai gauna labai nekokybišką 
išsilavinimą. Pavyzdžiui, vaikas 
porą metų nelanko informatikos 
pamokų, nes mokytojui atrodo, 
kad išmaniosios technologijos 
neregiui yra neprieinamas da-
lykas. Tačiau jei nematantiems 
vaikams suteikiama prieiga prie 
technologijų, jei jie apmokomi 
jomis naudotis, negalia gali bū-
ti kompensuojama – naudojan-
tis navigacija galima vaikščioti 
gatvėmis, skaityti ir pan. Deja, 
mokytojas, to nežinodamas, ne-
sikreipia pagalbos ir vaikas pra-
randa brangų laiką. „Liūdna, kai 
vaikai yra atleidžiami nuo kūno 
kultūros pamokų, nuo egzami-
nų ir labai baisu, kai vaikui ski-
riamas namų ugdymas. Nes išsi-
lavinimas ir gebėjimas naudotis 
technologijomis yra pagrindinis 
neregių arkliukas einant į dar-
bo rinką“, – įsitikinusi R. Bal-
čikonienė.

Lietuvos kurčiųjų draugi-
jai (LKD) atstovaujanti Monika 
Kumžaitė pabrėžė, kad didžiulė 
problema ugdant kurčiuosius – 
tai, kad net ir Kurčiųjų ugdymo 
centre dirbantys pedagogai ne-
moka gestų kalbos ar moka labai 
silpnai. LKD siūlo įsteigti 4 gestų 
kalbos etatus. Šie specialistai pa-
dėtų mokyklos bendruomenei, 
tėvams, gestų kalba galėtų būti 
privalomas dalykas studijuojant. 

Lietuvos šeimų, auginančių 
kurčius ir neprigirdinčius vai-
kus, bendrijos „Pagava“ pirmi-
ninkės Rimos Sitavičienės nuo-
mone, ir lietuvių kalbos moky-
mas kurtiesiems yra nepakanka-
mos kokybės. Dėl to jie neturi 

galimybės įgyti geresnio išsilavi-
nimo. Be to, labai trūksta surdo-
pedagogų, specialiųjų pedagogų, 
logopedų, kitų specialistų pagal-
bos. Mokytis bendrojo lavinimo 
mokykloje kurtieji vaikai negali 
dėl to, kad neužtikrinama gestų 
kalbos vertėjo pagalba.

Situacija keičiasi pamažu
Vaiko teisių apsaugos kontro-

lieriaus patarėja Laura Vitkaus-
kaitė Sirunavičė teigia, jog tarny-
ba sulaukia daug skundų dėl to, 
kad negalią turintys vaikai nesu-
laukia švietimo pagalbos. Kiek
vienais metais tėvai skundžiasi, 
jog reikalaujama keisti mokyklą. 
Jie girdi pastabas, kad galbūt vai-
kui išvis nereikia mokytis – juk 
jis niekada neskaitys ir nerašys. 
Susiduriama ir su diskriminaci-
nėmis nuostatomis – atsisakoma 
su tėvais sudaryti sutartis dėl vi-
sos dienos mokyklos paslaugų, 
vaiko prašoma neiti į mokyklą 
per rezultatų patikrinimą, jam 
neleidžiama dalyvauti mokyklo-
se renginiuose. Kartais ir tėvai 
ne viską padaro – yra atvejų, kai 
jie atsisako kreiptis į Pedagoginę 
psichologinę tarnybą arba nepa-
teikia pedagogams jos išduotos 

liauskaitė LND rengiamoje kū-
rybinėje fotografų stovykloje 
dalyvavo trečią kartą. Moteris 
domisi fotografija, yra lankiusi 
fotografijos kursus, tačiau sako 
šioje srityje jaučianti tam tik
rą nepasitikėjimą. „Fotografi-
joje jaučiuosi savotiškai vieni-
ša – norisi su kuo nors pasitar-
ti, kokia nuot rauka geresnė, ką 
dar būtų galima patobulinti ir 
pan.“, – sako Aušra. Facebook 
grupėse moteris taip pat neda-
lyvauja – internetinėje erdvėje 
yra tik stebėtoja. Na, o tokios 
stovyklos labai įkvepia. 

Šiemet pristatytos alternaty-
vios fotografijos formos Aušros 
neišgąsdino – kiekviena nauja 
patirtis įdomi. „Man labai sma-
gu išmokti ko nors naujo, suži-
noti, ko dar nežinojau“, – sa-
ko moteris. Ypač ją nustebino 
darbas laboratorijoje. Žinoma, 
to namie nepavyks padaryti – 
reikia turėti ir fotopopieriaus, 
ir ryškalų, tačiau kas žino, kaip 
įgytos žinios gali ateity paversti. 
Aušra prasitaria svajojanti apie 
meninę fotografiją, bet dar ne-
drįsta to imtis. Tačiau kūrybinės 
stovyklos gera paskata vėl paimti 
į ranką fotoaparatą. Juolab kad ir 
vadovai – tikrai galintys patarti. 

D. Mikonytė – Lietuvos fo-
tomenininkų sąjungos ir Lietu-
vos tarpdisciplininio meno kū-
rėjų sąjungos narė. Surengusi 
6 personalines parodas, darbus 
eksponavusi daugelyje grupinių 
parodų Lietuvoje ir užsienyje. 
Daugiau nei 5 metus dirba foto-
grafijos edukacijos srityje. Ado-
mas Žudys – tarpdisciplininis 
menininkas, surengęs daugybę 
parodų, nevengiantis eksperi-
mentuoti su įvairiomis fotogra-
fijos formomis. 

Plenerą kuravusi LND pro-
jektų vadovė Saulė Vėjelienė 
džiaugiasi, kad kūrybinę nega-
lią turinčių fotografų stovyklą 
šiemet parėmė Lietuvos kultū-
ros taryba. Jos teigimu, planuo-
jama surengti šios stovyklos da-
lyvių darbų parodą. Jau žvalgo-
masi patalpų fotografijoms eks-
ponuoti. Tiesa, šiemetiniai dar-
bai – ypatingi, todėl reikės gerai 
pagalvoti, kaip juos pateikti. La-
bai įdomus jų sukūrimo proce-
sas, kurį parodos dalyviams taip 
pat norėtųsi pristatyti. Dalį kū-
rybinės stovyklos darbų jau da-
bar galima pamatyti LND face-
book paskyroje.

Emilija STONKUTĖ 
LND archyvo nuotr.

pažymos su rekomendacijomis. 
Kad švietimo pagalba ne vi-

siems prieinama, patvirtino ir 
Švietimo, mokslo ir sporto mi-
nisterijos (ŠMSM) viceminis-
tras Arūnas Plikšnys. Šiuo me-
tu vienam psichologui tenka 
547 vaikai, o mokytojo padėjė-
jas dirba su 10 vaikų. Ši situaci-
ja, anot viceministro, yra nenor-
mali. ŠMSM Švietimo pagalbos 
skyriaus vedėja Gražina Šeibo-
kienė pasidžiaugė, kad planuoja-
ma įsteigti papildomų mokytojų 
padėjėjų etatų. Tikimasi, kad sa-
vivaldybės imsis pačios išlaiky-
ti pedagogų etatus, nes tai yra 
savarankiška jų funkcija. Be to, 
G. Šeibokienė atkreipė dėmesį, 
jog Seimas priėmė nutarimą, kad 
savivaldybės sutaupytas sociali-
nės paramos lėšas gali panaudoti 
švietimo pagalbai. 

Vilniaus Pedagoginės psi-
chologinės tarnybos direktorės 
Romos Vidos Pivorienės teigi-
mu, pokyčių tikrai yra – mokyk
los vis labiau atveria duris ne-
galią turintiems vaikams, spe-
cialistai vis daugiau įgyja kom-
petencijų. 

Aurelija BABINSKIENĖ
Autorės nuotr.

Seime surengta konferencija „Specialiųjų poreikių (negalią) turinčių vaikų 
ugdymo problemos ir perspektyvos“.

Menininkas Adomas Žudys kinekto kamera kiekvienam dalyviui padarė po 
portretą.
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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, spalio 7 d. 
09:20 Senis. N-7. 345 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7. 
2/4 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 37 
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. Sportas. 
Orai. 16:20 Laba diena, Lietuva. 16:40 
Premjera. Ponių rojus. N-7. 165 s. 17:30 
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.). 18:00 Kas ir kodėl? 18:30 Klaus-
kite daktaro. 19:30 Vartotojų kontro-
lė. (subtitruota). 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos 
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Lote-
rija „Jėga“. 21:30 LRT forumas. 22:30 
Dviračio žinios. 23:00 Premjera. Vo-
kietija 86. N-14. 6 s. 23:45 Komisaras 
Reksas. N-7. 37 s. (kart.). 00:30 Klausi-
mėlis. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 Savaitė. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Kas ir 
kodėl? (kart.). 03:30 Dviračio žinios. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:10 
Vokietija 86. N-14. 6 s. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. 
N-7. 165 s. (kart.).

Antradienis, spalio 8 d. 
09:20 Senis. N-7. 346 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7. 
2/5 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 38 
s. 12:00 Stilius. (kart.). 13:00 Klauski-
te daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:20 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:15 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:20 Laba diena, 
Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių rojus. 
N-7. 166 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:00 Kas ir ko-
dėl? 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
(Ne)emigrantai. (subtitruota). 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panora-
ma. 21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Na-
cionalinė ekspedicija. (subtitruota). 
22:30 Dviračio žinios. 23:00 Premje-
ra. Užverbuotas. N-14. 5 s. 23:45 Ko-
misaras Reksas. N-7. 38 s. (kart.). 00:30 
Tėčio reikalai. (kart.). 01:00 LRT radi-
jo žinios. 01:05 Istorijos detektyvai. 
(subtitruota, kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Kas ir 
kodėl? (kart.). 03:30 Dviračio žinios. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:10 
Užverbuotas. N-14. 5 s. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. 
N-7. 166 s. (kart.).

trečiadienis, spalio 9 d. 
09:20 Senis. N-7. 347 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7. 
2/6 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 39 
s. 12:00 Vartotojų kontrolė. (subti-
truota, kart.). 13:00 Klauskite dakta-
ro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:20 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:15 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:20 Laba diena, Lie-
tuva. 16:40 Premjera. Ponių rojus. N-7. 
167 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu 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. 6 s. 23:45 Komisa-
ras Reksas. N-7. 39 s. (kart.). 00:30 Blo-
ga mergaitė. 13 s. (su garsiniu vaizda-
vimu). (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 Stilius. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Kas ir 
kodėl? (kart.). 03:30 Dviračio žinios. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:10 
Dingę be žinios 1. N-14. 6 s. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:10 Ponių 
rojus. N-7. 167 s. (kart.).

ketvirtadienis, spalio 10 d.
09:20 Senis. N-7. 348 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7. 
2/7 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 40 
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. 168 
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. 6 s. 24:00 Mūsų gy-
vūnai. (kart.). 00:30 Bloga mergaitė. 
14 s. (su garsiniu vaizdavimu). (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Vakaras 
su Edita. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Kas ir 
kodėl? (kart.). 03:30 Dviračio žinios. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Bankas. N-14. 6 s. (kart.). 05:00 LRT 
radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. N-7. 
168 s. (kart.).

Penktadienis, spalio 11 d. 
09:20 Senis. N-7. 349 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7. 
2/8 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 
41 s. 12:00 Gyvenimo spalvos (sub-
titruota, kart.). 13:00 Ypatingas bū-
rys. (subtitruota, kart.). 13:58 Loteri-
ja „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:20 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:15 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:20 
Laba diena, Lietuva. 16:40 Premjera. 
Ponių rojus. N-7. 169 s. 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 
18:00 Kas ir kodėl? 18:30 Visi kalba. 
Pokalbių šou. 19:30 Beatos virtuvė. 
(subtitruota). 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos te-
ma. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija 
„Jėga“. 21:30 Europos futbolo čempi-
onato atrankos rungtynės. Ukraina – 
Lietuva. 23:45 Vilkolakis. N-14. 01:30 
Euromaxx. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:05 Visi kalba. Pokalbių šou. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Kas ir kodėl? (kart.). 03:30 Šventadie-
nio mintys. Kardinolo Sigito Tamke-
vičiaus kelias. (kart.). 04:00 LRT radi-
jo žinios. 04:05 Beatos virtuvė. (subti-
truota, kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:10 Ponių rojus. N-7. 169 s. (kart.).

Šeštadienis, spalio 12 d. 
06:05 Daiktų istorijos. (kart.). 

07:00 Klausimėlis. 07:25 Premjera. 
Koni ir draugai. Tiranozaurų karaliaus 
paslaptis. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, 
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 La-
bas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:00 Pa-
saulio dokumentika. Keisčiausi pa-
saulyje 3. 3/2 d. Keistenybės. (sub-
titruota). 12:55 Pasaulio dokumenti-
ka. Neįtikėtinos gyvūnų draugystės 
3. 3/2 d. Laukinė gauja. (subtitruota). 
13:50 Džesika Flečer 9. N-7. 9/7, 9/8 s. 
15:28 Loterija „Keno Loto“. 15:30 Ži-
nios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
15:45 Sveikinimų koncertas. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 18:00 Muzikos pašaukti. M. Ros-
tropovičiaus labdaros ir paramos 
fondo „Pagalba Lietuvos vaikams” 
labdaros koncertas. 19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 
21:00 Šok su žvaigžde. 23:10 Tvirti vy-
rukai. N-14. (subtitruota). 00:45 Vil-
kolakis. N-14. (kart.). 02:25 Pasaulio 
dokumentika. Keisčiausi pasaulyje 
3. 3/2 d. Keistenybės. (subtitruota, 
kart.). 03:10 Pasaulio dokumentika. 
Neįtikėtinos gyvūnų draugystės 3. 
3/2 d. Laukinė gauja. (subtitruota, 
kart.). 03:55 Vienuolynų kelias Lietu-
voje. Saleziečiai ir paskirtojo kardino-
lo Sigito Tamkevičiaus pašaukimas į 
kunigystę. (kart.). 04:25 Džesika Fle-
čer 9. N-7. 9/7, 9/8 s. (kart.).

Sekmadienis, spalio 13 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 Hanso Kristia-
no Anderseno pasakos. 1 s. Nauji ka-
raliaus drabužiai. 10:00 Gustavo enci-
klopedija. (subtitruota). 10:30 Lietu-
vos tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mūsų 
gyvūnai. 12:00 Pasaulio dokumenti-
ka. Premjera. Žemė žvelgiant iš kos-
moso. 3 s. (subtitruota). 12:55 Pasau-
lio dokumentika. Premjera. Gyvūnų 
dinastijos. 3 d. (subtitruota). 13:45 Pu-
aro. N-7. 1/1, 1/2 s. 15:28 Loterija „Ke-
no Loto“. 15:30 Žinios. Orai (su verti-
mu į gestų kalbą). 15:45 Istorijos de-
tektyvai. (subtitruota). 16:30 Gyvenk 
be skolų. (kart.). 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 
Duokim garo! 19:30 Savaitė. 20:25 
Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 21:00 
Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 21:30 
Bloga mergaitė. 15, 16 s. (su garsiniu 
vaizdavimu). 22:30 Bilis Eliotas. N-14. 
00:20 Hana ir jos seserys. N-14. (sub-
titruota). 02:05 Pasaulio dokumen-
tika. Žemė žvelgiant iš kosmoso. 3 
s. (subtitruota, kart.). 02:55 Pasaulio 
dokumentika. Gyvūnų dinastijos. 3 
d. (subtitruota, kart.). 03:45 Šventa-
dienio mintys. (kart.). 04:15 Puaro. 
N-7. 1/1, 1/2 s. (kart.).

tV3
Pirmadienis, spalio 7 d. 
00:05. Fantastiškas ketvertas 

(kart.). 02:00. Tarp pilkų debesų (kart.). 
03:45. Ta nejauki akimirka. 06:10. Tele-
vitrina 3. 06:25. Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai 3, 1. 06:55. Čipas ir 
Deilas skuba į pagalbą 1, 126. 07:25. 
Kempiniukas Plačiakelnis 11, 216. 
07:55. Svajonių sodai (kart.) 3. 08:55. 
Meilės sūkuryje 3158. 10:00. Meilės 
simfonija 1, 38. 11:00. Meilės simfonija 
1, 39. 12:00. Svotai 12. 13:00. Pažadė-
toji 7, 2107. 13:30. Pažadėtoji 7, 2108. 
14:00. Pažadėtoji 7, 2109. 14:30. Paža-
dėtoji 7, 2110. 15:00. Simpsonai 26, 13. 
15:30. Simpsonai 26, 14. 16:00. TV3 ži-
nios 199. 16:25. TV3 orai 199. 16:30. TV 
Pagalba 14, 26. 18:30. TV3 žinios 280. 
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 
280. 19:30. Namas 2, 6. 20:30. Mote-
rys meluoja geriau 12, 15. 21:00. TV3 
vakaro žinios 159. 21:52. TV3 sportas 
1. 21:57. TV3 orai 159. 22:00. Kobra 11 
23, 6. 23:00. Geras žmogus.

Antradienis, spalio 8 d. 
01:10. X mutantai 1, 13. 02:05. 

Rouzvudas 2, 4. 02:55. Amerikiečiai 4, 
3. 03:45. Kobra 11 (kart.) 23, 6. 04:40. 
Paskutinis žmogus Žemėje 4, 6. 05:05. 
Svotai (kart.) 12. 06:10. Televitrina 
3. 06:25. Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 3, 2. 06:55. Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą 1, 127. 07:25. Kempiniu-
kas Plačiakelnis 11, 217. 07:55. Namas 
(kart.) 2, 6. 08:55. Meilės sūkuryje 3159. 
10:00. Meilės simfonija 1, 40. 11:00. 
Meilės simfonija 1, 41. 12:00. Svotai 13. 
13:00. Pažadėtoji 7, 2111. 13:30. Paža-
dėtoji 7, 2112. 14:00. Pažadėtoji 7, 2113. 
14:30. Pažadėtoji 7, 2114. 15:00. Simp-
sonai 26, 15. 15:30. Simpsonai 26, 16. 
16:00. TV3 žinios 200. 16:25. TV3 orai 
200. 16:30. TV Pagalba 14, 27. 18:30. 
TV3 žinios 281. 19:22. TV3 sportas 1. 
19:27. TV3 orai 281. 19:30. Prieš sro-
vę 19, 6. 20:30. Moterys meluoja ge-
riau 12, 16. 21:00. TV3 vakaro žinios 
160. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 
orai 160. 22:00. Siuntėjas. 23:50. Re-
zidentas 1, 8.

trečiadienis, spalio 9 d. 
00:50. X mutantai 2, 1. 01:45. 

Rouzvudas 2, 5. 02:30. Amerikiečiai 
4, 4. 03:20. Rezidentas (kart.) 1, 8. 
04:15. Paskutinis žmogus Žemėje 4, 
7. 04:40. Paskutinis žmogus Žemėje 4, 
8. 05:05. Svotai (kart.) 13. 06:10. Televi-
trina 3. 06:25. Transformeriai. Maskuo-
tės meistrai 3, 3. 06:55. Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą 1, 128. 07:25. Kempi-
niukas Plačiakelnis 11, 218. 07:55. Prieš 
srovę (kart.) 19, 6. 08:55. Meilės sūku-
ryje 3160. 10:00. Meilės simfonija 1, 
42. 11:00. Meilės simfonija 1, 43. 12:00. 
Svotai 14. 13:00. Pažadėtoji 7, 2115. 
13:30. Pažadėtoji 7, 2116. 14:00. Paža-
dėtoji 7, 2117. 14:30. Pažadėtoji 7, 2118. 
15:00. Simpsonai 26, 17. 15:30. Simpso-
nai 26, 18. 16:00. TV3 žinios 201. 16:25. 
TV3 orai 201. 16:30. TV Pagalba 14, 28. 
18:30. TV3 žinios 282. 19:22. TV3 spor-
tas 1. 19:27. TV3 orai 282. 19:30. Gero 
vakaro šou 6, 6. 20:30. Moterys me-
luoja geriau 12, 17. 21:00. TV3 vakaro 
žinios 161. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. 
TV3 orai 161. 22:00. Antrininkas. 22:25. 
Vikinglotto 41.

ketvirtadienis, spalio 10 d. 
00:05. Rezidentas 1, 9. 01:05. X 

mutantai 2, 2. 01:55. Rouzvudas 2, 6. 
02:45. Amerikiečiai 4, 5. 03:40. Rezi-
dentas (kart.) 1, 9. 04:30. Paskutinis 
žmogus Žemėje 4, 9. 04:55. Svotai 
(kart.) 14. 06:10. Televitrina 3. 06:25. 
Transformeriai. Maskuotės meistrai 
3, 4. 06:55. Čipas ir Deilas skuba į pa-
galbą 1, 129. 07:25. Kempiniukas Pla-
čiakelnis 11, 219. 07:55. Gero vakaro 
šou (kart.) 6, 6. 08:55. Meilės sūkury-
je 3161. 10:00. Meilės simfonija 1, 44. 
11:00. Meilės simfonija 1, 45. 12:00. 
Svotai 15. 13:00. Pažadėtoji 7, 2119. 
13:30. Pažadėtoji 7, 2120. 14:00. Pa-
žadėtoji 7, 2121. 14:30. Pažadėtoji 7, 
2122. 15:00. Simpsonai 26, 19. 15:30. 
Simpsonai 26, 20. 16:00. TV3 žinios 
202. 16:25. TV3 orai 202. 16:30. TV Pa-
galba 14, 29. 18:30. TV3 žinios 283. 
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 
283. 19:30. Farai 13, 6. 20:30. Moterys 
meluoja geriau 12, 18. 21:00. TV3 va-
karo žinios 162. 21:52. TV3 sportas 1. 
21:57. TV3 orai 162. 22:00. Jūrų pėsti-
ninkas 2. 23:55. Rezidentas 1, 10.

Penktadienis, spalio 11 d. 
00:55. X mutantai 2, 3. 01:50. 

Rouzvudas 2, 7. 02:40. Amerikiečiai 
4, 6. 03:30. Rezidentas (kart.) 1, 10. 
04:20. Paskutinis žmogus Žemėje 4, 
10. 04:45. Paskutinis žmogus Žemė-
je 4, 11. 05:10. Svotai (kart.) 15. 06:10. 
Televitrina 3. 06:25. Transformeriai. 
Maskuotės meistrai 3, 5. 06:55. Či-
pas ir Deilas skuba į pagalbą 1, 130. 
07:25. Kempiniukas Plačiakelnis 11, 
220. 07:55. Farai (kart.) 13, 6. 08:55. Le-
gendinės legendos 1, 5. 10:00. Meilės 

Lnk
Pirmadienis, spalio 7 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1111). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1112). N-7. 07:05 „Mano gy-
venimo šviesa“ (1113). N-7. 07:30 „To-
mas ir Džeris“ (187). 07:40 „Tomas ir 
Džeris“ (188). 07:50 „Tomas ir Džeris“ 
(163). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (15). N-7. 09:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (16). N-7. 09:55 „Rozenhei-
mo policija“ (12). N-7. 10:55 „Superma-
mos“ (17). N-7. 11:30 „Rimti reikalai 2“ 
(17). N-7. 12:00 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“ (50). N-7. 13:00 „Paskolinta 
meilė“ (57). 14:00 „Našlaitės“ (89). N-7. 
15:00 „Svajoklė“ (89). 16:00 Labas va-
karas, Lietuva. 17:30 PREMJERA VIDO 
VIDeO. N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Spor-
tas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 
Nuo... Iki... 21:00 „Rimti reikalai 2“ (21). 
N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 
Orai. 22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 VAKARO SEANSAS Žaidimas be 
taisyklių. N-7. 00:40 „Begėdis“ (1). S. 
01:45 Šnipas iš U.N.C.L.E. (kart.). N-14.

Antradienis, spalio 8 d. 
06:10 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1114). N-7. 06:40 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1115). N-7. 07:10 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (1116). N-7. 07:40 „Tomas 
ir Džeris“ (164). 07:50 „Tomas ir Džeris“ 
(165). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (17). N-7. 09:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (18). N-7. 09:55 „Rozenhei-
mo policija“ (13). N-7. 10:55 „Superma-
mos“ (18). N-7. 11:30 „Rimti reikalai 2“ 
(18). N-7. 12:00 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“ (51). N-7. 13:00 „Paskolinta 
meilė“ (58). 14:00 „Našlaitės“ (90). N-7. 
15:00 „Svajoklė“ (90). 16:00 Labas va-
karas, Lietuva. 17:30 PREMJERA VIDO 
VIDeO. N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Spor-
tas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 
„Galiu rytoj“ (11). N-7. 20:30 „Galiu ry-
toj“ (12). N-7. 21:00 „Rimti reikalai 2“ 
(22). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 
22:27 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Operacija „Overlord“. N-14. 
00:40 „Begėdis“ (2). S. 01:40 Žaidimas 
be taisyklių (kart.). N-7.

trečiadienis, spalio 9 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1117). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1118). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (1119). N-7. 07:35 „Tomo ir 
Džerio šou“ (1). 08:00 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (19). N-7. 09:00 „Volke-
ris, Teksaso reindžeris“ (20). N-7. 09:55 
„Rozenheimo policija“ (14). N-7. 10:55 
„Supermamos“ (19). N-7. 11:30 „Rimti 
reikalai 2“ (19). N-7. 12:00 „Bjaurusis 
ančiukas Niujorke“ (52). N-7. 13:00 „Pa-
skolinta meilė“ (59). 14:00 „Našlaitės“ 
(91). N-7. 15:00 „Svajoklė“ (91). 16:00 
Labas vakaras, Lietuva. 17:30 PREM-
JERA VIDO VIDeO. N-7. 18:30 Žinios. 

19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. 
N-7. 20:00 Šiandien. Po metų. 21:00 
„Rimti reikalai 2“ (23). N-7. 21:30 Žinios. 
22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30 VAKA-
RO SEANSAS Terminatorius. Genesys. 
N-14. 01:00 „Begėdis“ (3). S. 02:00 Ope-
racija „Overlord“ (kart.). N-14.

ketvirtadienis, spalio 10 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(1120). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (1121). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (1122). N-7. 07:35 „Tomo 
ir Džerio šou“ (2). 08:00 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (21). N-7. 09:00 „Volke-
ris, Teksaso reindžeris“ (22). N-7. 09:55 
„Rozenheimo policija“ (15). N-7. 10:55 
„Supermamos“ (20). N-7. 11:30 „Rim-
ti reikalai 2“ (20). N-7. 12:00 „Bjauru-
sis ančiukas Niujorke“ (53). N-7. 13:00 
„Paskolinta meilė“ (60). 14:00 „Naš-
laitės“ (92). N-7. 15:00 „Svajoklė“ (92). 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:30 
PREMJERA VIDO VIDeO. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 Valanda su Rūta. 21:00 
„Rimti reikalai 2“ (24). N-7. 21:30 Žinios. 
22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30 VA-
KARO SEANSAS Šešios dienos. N-14. 
00:25 „Begėdis“ (4). S. 01:30 Termina-
torius. Genesys (kart.). N-14. 03:30 Al-
chemija. VDU karta. 04:00 RETROS-
PEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ci-
klas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, spalio 11 d. 
06:05 „Mano gyvenimo švie-

sa“ (1123). N-7. 06:35 „Mano gyveni-
mo šviesa“ (1124). N-7. 07:35 „Tomo ir 
Džerio šou“ (3). 08:00 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (23). N-7. 09:00 „Volke-
ris, Teksaso reindžeris“ (24). N-7. 09:55 
„Rozenheimo policija“ (16). N-7. 10:55 
„Supermamos“ (1). N-7. 11:30 „Rimti 
reikalai 2“ (21). N-7. 12:00 „Bjaurusis 
ančiukas Niujorke“ (54). N-7. 13:00 „Pa-
skolinta meilė“ (61). 14:00 „Našlaitės“ 
(93). N-7. 15:00 „Svajoklė“ (93). 16:00 
Labas vakaras, Lietuva. 17:30 Bus vis-
ko. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 
Orai. 19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA 
Vaikis ant ratų. N-14. 23:20 Kaip žaibo 
trenksmas. N-14. 01:35 Aukšta įtam-
pa. N-14. 03:10 Pažinimo klubas (kart.).

Šeštadienis, spalio 12 d. 
06:40 „Tomo ir Džerio šou“ (2) 

(kart.). 07:05 „Broliai meškinai. Nuoty-
kių ieškotojai“ (33). 07:20 „Broliai meš-
kinai. Nuotykių ieškotojai“ (34). 07:35 
„“Nickelodeon“ valanda. Monstrai 
prieš ateivius“ (25). 08:00 „Berniukas 
Blogiukas“ (4). 08:30 Pažinimo klubas. 
09:00 „Ogis ir tarakonai“ (25). 09:10 
KINO PUSRYČIAI Vilis ir pašėlę ratai. 
11:00 Spidas Reiseris. N-7. 13:40 Načas 
Libras. N-7. 15:30 Ekspertai. N-7. 17:25 
Kelionių panorama. 17:55 Gyvūnų pa-
saulis. N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 
19:27 Orai. 19:30 SUPERKINAS Baleri-
na. 21:20 Nebrendylos 2. N-14. 23:25 
PREMJERA Vakarėlių laivas. N-14. 01:10 
Vaikis ant ratų (kart.). N-14.

Sekmadienis, spalio 13 d. 
06:50 „Tomo ir Džerio šou“ (3) 

(kart.). 07:15 „Broliai meškinai. Nuoty-
kių ieškotojai“ (35). 07:30 „Broliai meš-
kinai. Nuotykių ieškotojai“ (36). 07:45 
„“Nickelodeon“ valanda. Monstrai 
prieš ateivius“ (26). 08:10 „Berniukas 
Blogiukas“ (5). 08:40 „Ogis ir tarako-
nai“ (26). 08:50 KINO PUSRYČIAI Bliz-
gutis. 10:30 Nuotakų karai. N-7. 12:20 
Mielas Diktatoriau. N-7. 14:10 PREMJE-
RA Įkyruolė. 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. 21:40 PREMJERA 5-oji ban-
ga. N-14. 23:55 PREMJERA Paranorma-
lūs reiškiniai 2. N-14. 01:35 Nebrendy-
los 2 (kart.). N-14.
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Pirmadienis, spalio 7 d. 
06:15 „Mentalistas“ (5) (kart.). 

N-7. 07:10 „Mano virtuvė geriausia“ 
(14) (kart.). 08:35 „Kijevo operatyvinė 
grupė“ (27) (kart.). N-7. 09:35 „Teisingu-
mo agentai“ (30) (kart.). N-7. 10:35 „Ko-
bra 11“ (10) (kart.). N-7. 11:35 „Anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami kraštai“ (1) 
(kart.). N-7. 12:35 „Visa menanti“ (13). 
N-7. 13:35 „Mano virtuvė geriausia“ 
(15). 14:50 „Kijevo operatyvinė grupė“ 
(28). N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ 
(31). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Ko-
bra 11“ (11). N-7. 18:30 „Mentalistas“ 
(6). N-7. 19:30 „Mirtinas ginklas“ (16). 
N-7. 20:30 Laba diena. N-7. 21:00 Eli-
ziejus. N-14. 23:15 Spąstai (kart.). N-7. 
01:20 „Juodasis sąrašas“ (17) (kart.). 
N-7. 02:00 „Sostų karai“ (6) (kart.). N-14. 
03:15 „Visa menanti“ (12) (kart.). N-7.

Antradienis, spalio 8 d. 
06:20 „Mentalistas“ (6) (kart.). 

N-7. 07:15 „Mano virtuvė geriausia“ 
(15) (kart.). 08:30 „Kijevo operatyvinė 
grupė“ (28) (kart.). N-7. 09:35 „Teisin-
gumo agentai“ (31) (kart.). N-7. 10:35 

simfonija 1, 46. 11:00. Meilės simfonija 
1, 47. 12:00. Svotai 16. 13:00. Pažadė-
toji 7, 2123. 13:30. Pažadėtoji 7, 2124. 
14:00. Pažadėtoji 7, 2125. 14:30. Paža-
dėtoji 7, 2126. 15:00. Simpsonai 26, 21. 
15:30. Simpsonai 26, 22. 16:00. TV3 ži-
nios 203. 16:25. TV3 orai 203. 16:30. 
TV Pagalba 14, 30. 17:55. Namų idė-
ja su IKEA 2, 6. 18:30. TV3 žinios 284. 
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 
284. 19:30. Mulan. 21:10. Nepriklauso-
mybės diena. Atgimimas. 23:35. Kona-
nas barbaras.

Šeštadienis, spalio 12 d. 
01:45. Geras žmogus (kart.). 

03:35. Antrininkas (kart.). 06:15. Televi-
trina 3. 06:30. Elena iš Avaloro (kart.) 1, 
23. 07:00. Vėžliukai nindzės 1, 2. 07:30. 
Aladinas 1, 128. 08:00. Elena iš Avalo-
ro 1, 24. 08:30. Virtuvės istorijos 10, 6. 
09:00. Gardu Gardu 8, 6. 10:00. Būk 
sveikas! 2, 6. 10:30. Penkių žvaigždu-
čių būstas 7, 6. 11:00. Misija: dirbame 
sau 3, 4. 11:30. Nauji Džonio Kapahalos 
nuotykiai. 13:20. Šanchajaus riteriai. 
15:45. Ekstrasensai. Stipriausių mūšis 
4. 17:25. Aplink Lietuvą. Žmonės 1, 6. 
18:30. TV3 žinios 285. 19:17. TV3 spor-
tas 1. 19:22. TV3 orai 285. 19:25. Euro-
jackpot 41. 19:30. Turtuolis vargšas 2, 
6. 21:00. Adelainos amžius. 23:15. Pa-
likti Aliaskoje.

Sekmadienis, spalio 13 d. 
01:20. Konanas barbaras (kart.). 

03:15. Jūrų pėstininkas 2 (kart.). 05:45. 
Televitrina 3. 06:00. Sveikatos medis 6, 
5. 07:00. Vėžliukai nindzės 1, 3. 07:30. 
Aladinas 1, 129. 08:00. Elena iš Avaloro 
1, 25. 08:30. Svajonių ūkis 6, 4. 09:00. 
La Maistas 1, 6. 10:00. Pasaulis pagal 
moteris 8, 6. 11:00. Svajonių sodai 4. 
12:00. Naujas imperatoriaus pokštas. 
13:35. Karingoji gražuolė Vendė Vu. 
15:20. Šokis hip-hopo ritmu. 17:30. Vi-
si mes žmonės 3, 6. 18:30. TV3 žinios 
286. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 
orai 286. 19:30. X Faktorius 7, 6. 22:00. 
Pabėgimas į Galvestoną. 23:55. Nepri-
klausomybės diena. Atgimimas (kart.).
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„Kobra 11“ (11) (kart.). N-7. 11:35 „Mir-
tinas ginklas“ (16) (kart.). N-7. 12:35 „Vi-
sa menanti“ (14). N-7. 13:35 „Mano vir-
tuvė geriausia“ (16). 14:50 „Kijevo ope-
ratyvinė grupė“ (29). N-7. 15:55 „Tei-
singumo agentai“ (32). N-7. 17:00 Info 
diena. 17:30 „Kobra 11“ (12). N-7. 18:30 
„Mentalistas“ (7). N-7. 19:30 „Mirtinas 
ginklas“ (17). N-7. 20:30 Laba diena. 
N-7. 21:00 Mirtini priešai. N-14. 23:00 
Eliziejus (kart.). N-14. 01:00 „Visa me-
nanti“ (13) (kart.). N-7.

trečiadienis, spalio 9 d. 
06:25 „Mentalistas“ (7) (kart.). 

N-7. 07:20 „Mano virtuvė geriausia“ 
(16) (kart.). 08:35 „Kijevo operatyvinė 
grupė“ (29) (kart.). N-7. 09:35 „Teisin-
gumo agentai“ (32) (kart.). N-7. 10:35 
„Kobra 11“ (12) (kart.). N-7. 11:35 „Mirti-
nas ginklas“ (17) (kart.). N-7. 12:35 „Visa 
menanti“ (15). N-7. 13:35 „Mano virtuvė 
geriausia“ (17). 14:50 „Kijevo operaty-
vinė grupė“ (30). N-7. 15:55 „Teisingu-
mo agentai“ (33). N-7. 17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“ (13). N-7. 18:30 „Men-
talistas“ (8). N-7. 19:30 „Mirtinas gin-
klas“ (18). N-7. 20:30 Laba diena. N-7. 
21:00 Pabėgimas iš Los Andželo. N-14. 
23:00 Mirtini priešai (kart.). N-14. 00:55 
„Visa menanti“ (14) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, spalio 10 d. 
06:20 „Mentalistas“ (8) (kart.). 

N-7. 07:15 „Mano virtuvė geriausia“ 
(17) (kart.). 08:30 „Kijevo operatyvinė 
grupė“ (30) (kart.). N-7. 09:30 „Teisin-
gumo agentai“ (33) (kart.). N-7. 10:30 
„Kobra 11“ (13) (kart.). N-7. 11:30 „Mir-
tinas ginklas“ (18) (kart.). N-7. 12:30 
„Visa menanti“ (16). N-7. 13:30 „Ma-
no virtuvė geriausia“ (18). 14:50 „Kije-
vo operatyvinė grupė“ (31). N-7. 15:55 
„Teisingumo agentai“ (34). N-7. 17:00 
Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (14). N-7. 
18:30 „Mentalistas“ (9). N-7. 19:30 „Mir-
tinas ginklas“ (19). N-7. 20:30 Laba die-
na. N-7. 21:00 Priverstinis panirimas. 
N-14. 22:50 Pabėgimas iš Los Andže-
lo (kart.). N-14. 00:45 „Visa menanti“ 
(15) (kart.). N-7.

Penktadienis, spalio 11 d. 
06:20 „Mentalistas“ (9) (kart.). 

N-7. 07:15 „Mano virtuvė geriausia“ 
(18) (kart.). 08:35 „Kijevo operatyvinė 
grupė“ (31) (kart.). N-7. 09:35 „Teisin-
gumo agentai“ (34) (kart.). N-7. 10:35 
„Kobra 11“ (14) (kart.). N-7. 11:35 „Mir-
tinas ginklas“ (19) (kart.). N-7. 12:35 
„Visa menanti“ (17). N-7. 13:35 „Mano 
virtuvė geriausia“ (19). 14:50 „Kijevo 
operatyvinė grupė“ (32). N-7. 15:55 
„Teisingumo agentai“ (35). N-7. 17:00 
Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (15). N-7. 
18:30 „Mentalistas“ (10). N-7. 19:30 
„Amerikietiškos imtynės“ (39) (Wres-
tling - RAW). N-7. 20:30 „Amerikietiš-
kos imtynės“ (39) (Wrestling - Smack-
Down). N-7. 21:30 Mirties apsupty-
je. N-14. 23:30 Priverstinis panirimas 
(kart.). N-14. 01:15 „Visa menanti“ (16) 
(kart.). N-7.

Šeštadienis, spalio 12 d. 
06:30 Laba diena (kart.). N-7. 

07:00 Laba diena (kart.). N-7. 07:30 
„Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėd-
sakas“ (34) (kart.). N-7. 08:30 Laba 
diena (kart.). N-7. 09:00 Sveikatos ko-
das. 09:30 Sveikatos kodas televi-
trina . 10:00 „Apvalioji planeta“ (7). 
10:35 „Gyvūnai. Laukinė širdis“ (1). 
11:50 „Ekstremalūs išbandymai“ (4). 
N-7. 12:20 „Būk ekstremalas“ (31). N-7. 
12:50 „Džeimio Oliverio daržovių pa-
tiekalai“ (5). 13:55 „Anthonis Bour-
dainas. Nepažįstami kraštai“ (2). N-7. 
14:55 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“ (35). N-7. 15:55 „Nusikaltimų 
miestas“ (26). N-7. 16:30 Laisvės karžy-
giai. 17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Juventus - CBet. 19:30 Muzikinis šou. 
22:05 MANO HEROJUS 2 ginklai. N-14. 
00:15 AŠTRUS KINAS Apgalvota žmog-
žudystė. N-14.

Sekmadienis, spalio 13 d. 
06:30 Baltijos galiūnų čempiona-

tas. Radviliškis (kart.). 07:30 „Muchta-
ro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (35) 
(kart.). N-7. 08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Baltijos galiūnų komandinis 
čempionatas. Žagarė. 10:00 „Apvalioji 
planeta“ (8). 10:35 „Gyvūnai. Laukinė 
širdis“ (2). 11:50 „Ekstremalūs išban-
dymai“ (5). N-7. 12:20 „Būk ekstrema-
las“ (32). N-7. 12:50 „Džeimio Oliverio 
daržovių patiekalai“ (6). 13:55 „Antho-
nis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“ 
(3). N-7. 14:55 „Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas“ (36). N-7. 15:55 „Nu-
sikaltimų miestas“ (1). N-7. 16:30 Lais-
vės karžygiai. 17:00 Betsafe–LKL čem-
pionatas. Neptūnas - Žalgiris. 19:30 
„Rivjera“ (9). N-7. 20:30 „Rivjera“ (10). 
N-7. 21:30 „Juodasis sąrašas“ (18). N-7. 
22:30 „PREMJERA Gyvi numirėliai“ (1). 
N-14. 23:40 Mirties apsuptyje (kart.). 
N-14. 01:30 Apgalvota žmogžudystė 
(kart.). N-14.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Spalio 10 d. prasidėsiantis ir per 
12 šalies miestų keliausiantis fes-
tivalis „Nepatogus kinas“ klau-
sia: ar iš tikrųjų kultūra šalyje yra 
pakankamai prieinama? Pasak 
Lietuvos žmogaus teisių centro 
tarybos nario ir Jungtinių Tautų 
Neįgaliųjų teisių komiteto nario 
profesoriaus Jono Ruškaus, Lie-
tuvos kultūros objektai ir ren-
giniai pritaikymo neįgaliesiems 
srityje smarkiai atsilieka.

„Nepatogaus kino“ vadovas 
Gediminas Andriukaitis sako, 
kad tai – ne vien techninių gali-
mybių, bet ir požiūrio klausimas: 
„Kinas Lietuvoje, deja, vis dar la-
bai menkai prieinamas žmonėms, 
turintiems, pavyzdžiui, klausos ar 
regėjimo negalią. Mūsų kino te-
atrai kol kas šiems lankytojams 
nesiūlo specialiai pritaikytų re-
pertuarinių seansų, nors techni-
niai sprendimai egzistuoja ir pa-
saulyje yra taikomi vis plačiau.“

Vienas tokių sprendimų, lei-
džiančių kino seanse patogiai 
dalyvauti klausos negalią tu-
rintiems žiūrovams – specialūs 
subtitrai kurtiesiems ir neprigir-
dintiems (SKN), kuriuose žiūro-
vams pateikiami ne tik dialogai, 
bet ir aprašomi filme skamban-
tys foniniai garsai ar muzika. Re-
gos negalią turintiems žiūrovams 
padeda garsinis vaizdavimas, lei-
džiantis žmogui maksimaliai pa-
tirti filmą jo nematant.

„Siekiame, kad mūsų festiva-
lio filmai pasiektų kuo platesnį 
žiūrovų ratą. SKN titrai ir garsinis 
vaizdavimas pamažu imami tai-
kyti ir Lietuvoje, tačiau kol kas tai 
yra pavienės iniciatyvos. Susidu-
riama su techniniais, logistiniais 
ir finansiniais iššūkiais, iš esmės 
neegzistuoja fondai ar programos, 
kur tokios – net ir pavienės, ini-
ciatyvos galėtų kreiptis paramos, 
arba šie fondai nėra prieinami 
kasdien su negalios klausimais 

nedirbančioms organizacijoms. 
Tai yra didžiulis stabdis, tad net 
ir turint geriausius norus atsitren-
kiama į sieną. Vieno filmo koky-
biškas pritaikymas, pavyzdžiui, 
garsiniam vaizdavimui, kainuoja 
didžiulius pinigus, vėliau dar rei-
kia nuomoti papildomą įrangą jo 
peržiūrai – pasirūpinti ausinėmis 
ir kita specialia įranga“, – pasako-
ja G. Andriukaitis. 

Šiemet „Nepatogiame kine“ 
bus rodoma 11 filmų su SKN 
titrais, kuriuos atrenkant buvo 
tariamasi su Lietuvos kurčių-
jų draugija, o filmas „Labas, ro-
bote“ šiuo metu rengiamas gar-
siniam vaizdavimui. Festivalio 
repertuare tokie filmai pažen-
klinti specialiomis žymomis, lei-
džiančiomis žmonėms su nega-
lia atsirinkti tinkamai pritaiky-
tus seansus.

Festivalio vadovo teigimu, to 
vis tiek nepakanka. Jis kelia klau-
simą, kiek kino salių iš tikrųjų tu-
ri tinkamą fizinį pritaikymą žmo-
nėms su negalia? Deja, vienetai.

G. Andriukaičio teigimu, 
kiek viena kultūros renginių įstai-
ga ar organizatorius turėtų nuo-
lat galvoti, kiek ir kam bus priei-
nami jų organizuojami renginiai: 
„100 proc. ją pritaikytą laikysi-
me tuomet, kai žmogus su ne-
galia galės be niekieno pagalbos 
savarankiškai ir oriai atvažiuoti, 
pavyzdžiui, į kino teatrą, prie ka-
sos nusipirkti bilietą ar spragėsių, 
sklandžiai pažiūrėti filmą, prirei-
kus apsilankyti tualete.“

„Nepatogus kinas“ – dau-
giau nei 10 metų kasmet vyks-
tantis tarptautinis žmogaus teisių 
dokumentinių filmų festiva-
lis, siekiantis kurti erdvę žmo-
gaus teisių, politikos, socialinės 
atsakomybės, tvarumo te-
moms, supažindinti visuomenę 
su aktualijomis, skatinti būti 
sąmoningiems ir kritiškiems.

Ar žmogus, turintis negalią, 
Lietuvoje gali lankytis kine?

Festivalio „Nepatogus kinas“ pranešime svarstoma apie tai, ką 
reikia daryti, kad kiną galėtų pažiūrėti kuo daugiau žmonių. 

Norvegiškas rojus: 
nemokamai gauni 

ir asistentą,  
ir reikalingą įrangą

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Ši Skandinavijos šalis seniai 
siekia suteikti negalią turin-
tiems žmonėms visas sava-
rankiško gyvenimo galimy-
bes. Kaip tai veikia? Į žur-
nalistų klausimus atsakė 
norvegė studentė, visuome-
nininkė Marianne Knudsen. 
Ji turi negalią, pati naudojasi 
asistentų paslaugomis, tad iš 
arti pažįsta norvegų sistemą 
ir pasakoja apie ją įvairio-
se Europos šalyse vykstan-
čiose neįgaliųjų savarankiš-
ko gyvenimo temai skirtose 
konferencijose. Tačiau Rytų 
Europoje norvegiškas paty-
rimas skamba lyg pasakėlės 
iš rojaus...

Tarkim, gyvena vienišas 
neįgalus vyras. Jis gerai išsila
vinęs, susirado įdomų darbą. 
Bet jo problema – sunku susi
tvarkyti su kasdienybės smul
kmenomis. Kaip atrodytų jo 
gyvenimas Norvegijoje?

Manau, jis turėtų asmeninį 
asistentą. Jei savivaldybė nutartų, 
kad reikia padėti, jis gautų labai 
gerą pagalbininką kasdienybės 
verpetuose. Jis vadovautų visai 
asistentų grupei ir pats spręstų, 
ko jam šią minutę labiausiai rei-
kia. Vienam asistentui būtų per 
sunku, todėl ir sukuriama grupė.

Ir taip – 24 valandas 7 die
nas per savaitę?

Pirmiausia neįgalusis turi 
pateikti paraišką, papasakoti sa-
vo problemas, tada savivaldybė 
sprendžia, kiek asistento darbo 
valandų jam bus skirta. Taip, pa-
galba gali būti teikiama visą pa-
rą. Viskas yra savivaldybės ran-
kose. Teoriškai sistema atrodo 
puikiai, tačiau praktiškai tų va-
landų vis pritrūksta... Štai man 
buvo skirta 100 asistento pagal-
bos valandų per savaitę. Jis man 
padeda kelionėje, universitete, 
palydi į susitikimą su draugėmis 
ar rimtą politinį renginį.

Gal palydi net į pasima
tymą?!

O kodėl ne? Palydi. Tačiau 
geriausia, kad per pasimatymą 
jis būtų kitoje vietoje, bet budė-
tų prie telefono.

Kaip yra su įranga? Ar ne
kyla problemų gauti vežimėlį?

Jokių problemų. Norvegijo-
je kiekvienas neįgalusis gauna 

ne tik vežimėlį, bet gali papra-
šyti pritaikyto dviračio ar ki-
to prietaiso. Asistentų reikalus 
tvarko vietinės savivaldybės, o 
aprūpinti įranga sukurta valsty-
binė sistema, tad ją gauti dar pa-
prasčiau, nes nėra tarpininkų. Ir 
šiuo atveju kiekvienas pats tei-
kia paraišką.

Ir nieko nemoka?
Nieko. Ir asistentus, ir įrangą 

apmoka valstybė.
Ar yra uždarbio lubos? Jei 

neįgalusis turi labai gerai ap
mokamą darbą, gal jam siūlo
ma už savus pinigus samdyti 
asistentą?

Ne. Nesvarbu, kiek uždir-
bi. Vis tiek ir asistentą, ir įrangą 
gausi nemokamai. Yra tam tikrų 
mokamų paslaugų, bet ir jos tik
rai daug nekainuoja.

Kaip norvegų neįgalieji 
jaučiasi darbo vietoje? Juk dau
gelis jų, kaip ir kitose šalyse, 
turbūt negali apsieiti be pagal
bos atlikdami savo pareigas?

Negalia yra negalia. Be abe-
jo, dirbant gali prireikti pagal-
bos. Norvegijoje yra darbo asis-
tentai. Štai jie ir ateina sutarto-
mis valandomis padėti dirban-
tiems neįgaliesiems.

Kas apmoka šių asistentų 
paslaugas?

Valstybė. ULOBA (nevy-
riausybinė neįgalių asmenų sa-
varankiškumo skatinimo orga-
nizacija) šiuo ir daugeliu kitų 
atvejų suburia asistentus, o jų 
darbą apmoka savivaldybės, ku-
rios savo ruožtu tuo tikslu gau-
na pinigų iš valstybės. Neįgalus 

asmuo pasinaudoja šia pagalba 
pagal savo poreikius. Asistentas 
lydi neįgalųjį kelionėje. Šiemet 
buvau Kinijoje, Pietų Afrikos 
respublikoje. Su manimi važia-
vusiam asistentui išlaikyti gavau 
tam tikrą pinigų kiekį ir galėjau 
pati nuspręsti, kur ir kiek pini-
gų išleisti. Be abejo, valstybė ap-
moka tik elementarius dalykus – 
valgį, nakvynę.

Neblogai būti tavo asmeni
niu asistentu!

Taip. Asistentas su manimi 
keliauja ne tik darbo reikalais, 
bet lydi ir į atostogas. Skiria-
mų pinigų kiekis priklauso nuo 
to, kiek asistento valandų skir-
ta neįgaliajam. Kuo mažiau va-
landų, tuo mažiau pinigėlių asis-
tento kelionei. Jei gavai tik de-
šimt asistento valandų per savai-
tę, tai nekas.

Kur apmoko asistentus? 
Gal yra kokie kursai?

Viskas paprasta, nėra čia ko 
mokytis. Neįgalus asmuo paaiš-
kina asistentui, kokios pagalbos 
jam reikia. Tad kurį laiką moko-
si abu kartu. Labai svarbu, kad 
neįgalusis viską detaliai ir labai 
atvirai paaiškintų. Tad vienas 
aiškina, kitas klausosi ir įsidė-
mi, kokios jo pareigos. Visi neį-
galiojo poreikiai – labai žmogiš-
ki, jokios čia aukštosios matema-
tikos. Ne vienas asistentas mane 
surado perskaitęs darbo skelbimą 
laikraštyje. Norvegijoje šios pa
reigos jau seniai – įprastas rei-
kalas, kaip vairuotojas ar virėjas. 

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

Marianne Knudsen.

Alpakos – ne tik taikūs ir gra-
žūs gyvūnai. Jos gali tapti puikiu 
metodu neįgaliems vaikams len-
gviau priimti juos supantį pasaulį 
ir padidinti savo jaučiamų emo-
cijų spektrą. Bent jau taip teigia 
ekskursijas organizuojanti pirmo-
jo alpakų ūkio Lietuvoje įkūrėja 
ir tikina, kad gydymas alpako-
mis populiarėja visame pasaulyje.

Šiame netoli Trakų įsikūru-
siame alpakų ūkyje veiksmo ne-
trūksta visą šiltąjį sezoną. Kas-
dien čia atvažiuoja bent po ke-
lias grupes turistų. Čia lankėsi 
ir vaikai su protine negalia. Juos 
prižiūrinčios mokytojos tikina, 
kad tokiems vaikams aplinkos 
keitimas – didelis iššūkis.

Iš pradžių kelios dešimtys 
vaikų gyvūnų baidosi. Juos ne-
drąsiai maitina, o štai vėliau dau-

gelis ir įsidrąsina. Alpakų ūkio 
įkūrėja, prieš 8 metus šiuos gy-
vūnus atsivežė tam, kad nerei-
kėtų šienauti žolės. Šie gyvūnai 
ją visą kieme tvarkingai nuėda. 
Be to, pasak Jolantos Kuorienės, 
tai ne tik pramoga sveikiesiems, 
tai – puiki terapija negalią turin-
tiems vaikams.

Tačiau tam gyvūnus reikia 
paruošti. „Alpakos yra terapiniai 
gyvūnai. Yra Europoje jau ne-
mažai ūkių, kurie augina alpakas 
alpakoterapiniais tikslais. Ir gy-
vūnai auginami, pratinami spe-
cialiai bendrauti su žmonėmis, 
kad jie būtų taikūs, jaukūs, ne-
bijotų žmogaus. Šios alpakos irgi 
tapo alpakoterapinėmis“, – sako 
alpakų ūkio savininkė Jolanta. 
Paprastai šie gyvūnai kontak-
to su žmonėmis ne itin mėgsta.

Populiarėjantis gydymas 
alpakomis – jau ir Lietuvoje

Goda Bandzaitė naujienų portale www.tv3.lt pasakoja apie tai, 
kuo gali padėti alpakos. 

Pirmoji paralimpietė, iškovo-
jusi kelialapį į kitais metais 

Tokijuje vyksiančias paralimpi-
nes žaidynes, Aušra Garunkš-
nytė ir toliau demonstruoja ge-
rą formą. Lietuvos stajerė Ber-
lyno maratoną įveikė per 3 val. 
18,07 min. ir net 15 sek. page-
rino asmeninį bei Lietuvos re-
kordus. A. Garunkšnytės trene-
ris – Linas Balsys. 

A. Garukšnytė vietą paralim-
pinėse žaidynėse užsitikrino ba-
landžio 28 d. Londone vykusia-
me maratone, kai 42 km 125 m 
distanciją įveikė per 3 val. 18 min. 

Maratonininkė rodo puikius 
rezultatus 

Neįgaliųjų  
sportas

23 sek. Regėjimo negalią turinti 
28erių sportininkė pretenduoja 
tapti pirmąja moterimi iš Lietu-

vos, dalyvausiančia paralimpi-
nių žaidynių maratono rungtyje.

„Bičiulystės“ inf. 

Linas Balsys ir Aušra Garunkšnytė.
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Laiškas, kurį įdėčiau 
į ąžuolo drevę

Prie kūrybos 
šaltinio

  
 

  
   

 

Nakties danguj – žvaigždėtą 
Paukščių taką,

Žemėlapį dangaus, kuriam 
gyvybė plaka.

Pareisiu kaip vaikystėj
Tu man nuskink žibutės pirmą 

žiedą,
Kada klevų saldi sula tekės,
Kai kelsis saulė ten už raisto,
Rasų karoliai krištolu žibės.

Priglausk kaip paukštį, grįžusį 
pastogėn,

Pridenk žvaigždžių skara 
pavasario nakty,

Kol suoks lakštingalos, nemigę 
mėnesienoj,

Ir skleisis sodai, ievos pakely.

Padovanok pavasarinio vėjo 
dvelksmą,

Taip gaivų lietų – tik be debesų,
Kamanės dūzgesį tylioj palaukėj, 
Nektaro kvapą pumpurų jaunų.

Atneški aidą almančio šaltinio,
Svajingą sapną gluosnių vienišų
Ir vartų girgždesį, kuris užkimo,
Kaip šulinio svirtis, belaukdama 

savų.

Mintim pareisiu, kaip vaikystėj, 
basas,

Lankom, palaukėm, lieptu 
alksniniu.

Gal išbučiuos man skruostus 
baltažiedės vyšnios,

Lyg motina – kadais išeinant iš 
namų.

Jonas MALIŠAUSKAS
Panevėžys 

Vasaros naktis
Nevėžio vilnimis atplaukia luotas,
Lietaus išpraustas, vėjo 

išbučiuotas.
Juo irias vasara – puošni, 

linksma,
Į aukso garbanas lelijas pindama.

Nušvitęs sidabru mėnulio takas,
Gelmėj paskendę žvaigždės 

plakas.
Lengvutė vasaros nakties skara,
Tarsi Nevėžiu skubanti srauni 

banga.

Naktis, išskleidusi juodus sparnus,
Užmigdė pievas, lygumas, miškus
Ir paukštį ant siūbuojančios šakos,
Kuris pabudęs vasarai ir vėl 

giedos.

Juk vasaros naktis tokia trumpa,
Rasų karoliais puošiasi lanka.
Nakties glėby paskendus Lietuva,
Lyg ta našlaitė girioje viena.

Sapnuoja sapną drobes ausdama
Ar Vaivos juostą perlais 

puošdama...

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

Šiandien birželio keturiolik-
ta. Ši diena man mena lai-

ką, kuris mano gyvenimo kelią 
nubėrė aštriais spygliais, pažen-
klino pažeminimo ir nuoskaudų 
lopiniais, kurių iš atminties ne-
ištryniau ir bebaigdama aštun-
tą dešimtį. 

Nors diena nepaprastai karš-
ta, bet sėdėdama išlakių me-
džių pavėsyje savo sodyboje ant 
ramiai sruvenančios Širvintos 
kranto, sugalvojau parašyti laiš-
ką savo pirmai gyvenimo drau-
gei, su kuria susipažinau vagone 
1947 m. kovo mėnesį, kai ne sa-
vo noru keliavome iš gimtinės į 
tolimąjį Sibirą.

Man vasarį buvo suėję šešeri 
metai. Šeimoje buvau ketvirtas 
vaikas. Du broliai ir sesuo buvo 
jau paaugliai, todėl šeimoje aš, 
mažėlė, augau lepinama. 

Gerai prisimenu, kai naktį 
mane, gerai neprabudusią, ma-
ma ėmė rengti ir verkdama pra-
šė skubėti. O aš ne pati rengiausi, 
bet rengiau lėlę, su kuria miego-
jau. Toliau viskas vyko lyg sap
ne. Svetimi žmonės, naktis, šal-
ta, vežime prikrauta maišų ir aš 
ant jų. Vėliau kažkokios maši-
nos, ginkluoti vyrai ir daug, labai 
daug apsiašarojusių veidų. Mano 
atmintis išsaugojo tik tą momen-
tą, kai sėdėjau tarp maišų vagone 
apsikabinusi savo lėlę ir prie ma-

nęs priėjai tu, Aldute. Paklausei 
mano vardo. Aš pažiūrėjau į tave 
ir tylėjau, o tau labai rūpėjo ma-
no lėlytė, kuri buvo suvyniota į 
rankšluostį, matėsi tik jos gelto-
nos kasytės ir mėlynos akelės. 

Vėliau mes susidraugavome. 
Gal jau įpusėjus mūsų kelionei, 
kuri truko daugiau kaip mėne-
sį, mes bežaisdamos susipyko-
me dėl mano lėlytės. Vagono 
prižiūrėtojas praeidamas paste-
bėjo mūsų kivirčą. Nieko nesa-
kęs čiupo mano lėlę ir išmetė 
iš vagono. Prisimenu, kaip mes 
pradėjome rėkti, o prižiūrėto-
jas pakėlė mane ir pagrasino – 
jei dar triukšmausim, irgi išmes 
pro langą. Iš siaubo netekau ža-
do. Abi apsikabinome ir susirie-
tusios tarp suolų tyliai tyliai ver-
kėme. Tą nuoskaudą prisiminus, 
ir dabar nurieda ašara.

Kai nuvykom į „naują gyve-
nimą“, mums teko laimė apsi-
stoti gretimuose barakuose. Tu, 
Aldute, kaip ir aš, tikriausiai pri-
simeni Krosnojarsko žiemos spi-
ginantį šaltį, dvimetrines sniego 
pusnis ir visą laiką mus išdavikė-
mis vadinusius vietinius vaikus.

Ir šiandien aš tau, Aldute, esu 
dėkinga už išgelbėtą gyvybę. Pri-
simeni, kai buvom jau paauglės 
ir eidavome po dešimt kilome-
trų uogauti? Kartą, prisirinkusios 
pilnus kibirus mėlynių, susistab-
dėme sunkvežimį ir susėdusios 
ant rąstų važiavom. Aš neišsilai-
kiau ir pradėjau slysti nuo rąstų. 

Kibiras su mėlynėmis nukrito, o 
aš vos laikiausi užsikabinusi. Tu, 
šaukdama ir negalėdama sustab-
dyti sunkvežimio, sėmei iš kibiro 
uogas ir mėtei į priekį, kad vai-
ruotojas per kabinos langą pama-
tytų. Supratęs, kad kažkas vyks-
ta, vairuotojas sustojo, mus api-
barė, liepė lipti žemyn ir nešdin-
tis nuo mašinos kuo toliau. Taip 
likome stovėti ant kelio, o aš dar 
ir be savo surinktų uogų. Kai grį-
žome namo, tu savo likusias uo-
gas padalinai pusiau. Juk pame-
ni, kaip gavusios kokį skanėstą, 
visada abi dalindavomės.

Tik negailestingas likimas 
mus išskyrė Maskvoje. 1956 
metų rudenį, gavusios leidimus, 
mūsų šeimos važiavo atgal į Lie-
tuvą. Deja, Maskvoje tu su savo 
šeima išlipai ir mes išsiskyrėme. 

Nebuvau laukiama tuomet 
Lietuvoje. Baigusi rusų moky-
klą Sibire, negalėjau niekur įsto-
ti mokytis. Bet vėliau gyvenimas 
susiklostė palankiai. Turėjau my-
limą žmogų, išauginome vaikus. 
Gražios anūkų šeimos jau augina 
savo atžalas, mano proanūkius. 
Esu pagal savo amžių dar stipri 
ir jaučiuosi laiminga.

Žinau, kad mano laiško tu, 
Aldute, neskaitysi, bet aš jį įdė-
siu į seno lietuviško ąžuolo dre-
vę – gal kam bus įdomios mūsų 
vaikystės ir jaunystės pragyven-
tos dienos.

Veronika MASIUKIENĖ
Širvintos 

Siūlome paskaityti Šventojoje vykusiam literatų semi-
narui „Amžinieji lietuvybės ąžuolai“ atsiųstus arba 
jau ten sukurtus įdomiausius, kvepiančius jūra ir vė-
ju, tekstus. 

Kuris norėjo 
Kaimo vietoj likti,
Tam teko dėl mažiau
Žemelės sutikti.

Kurie vienkiemiuos
Galulaukėse ėjo,
Tiems ir žemelės
Žymiai padaugėjo.

Kai mes į kolūkius
„Savanoriais“ stojom,
Gyvulius, žemelę
Už dyką dovanojom.

O kolūkių laukus
Melioruoti pradėjus,
Vėl problemos
Naujos prasidėjo.

Nori nenori
Turėjai daryti:
Sodybą nugriauti,
Gyvenvietėj statytis.

Apie gyvenimą
Gimiau ŠOGDĖS kaime,
Taip jau buvo lemta...
Dar buvo žemė 
Rėžiais padalinta.

Aštuonių sulaukus 
Problemos kilo – 
Mano gimtą kaimą
Vienkiemiais dalino.

Kai į Lietuvą
Laisvė atėjo,
Tai buvusią žemę
Atgauti galėjom.

Žemę atgavus
Vėl problemos kilo,
Broliai ir sesės
Nepasidalino.

Išdalinus žemę
Po mažą plotelį,
Sunkus rankų darbas –
Technika padėt negali.

Iš mažų plotelių
Nebūsi bagotas.
Nuo sunkaus darbo
Paliksi kuprotas.

Gimtąją žemelę
Gerbkim ir mylėkim.
Ji mus žemyn lenkia – 
Teks po ja gulėti.

Jonas BALTUŠIS, Biržai 

Kas tos švieselės? Melsvo 
skliauto gėlės?

Ar raidės Tavo knygų didelių?
O gal žmonių, kurie jau mirę, 

vėlės 
Keliauja pas Tave dangaus keliu?

Va ta smulkutė – gal vaikelio 
mažo,

O ta didžiulė – iškilaus žmogaus?
Kiekvienas žemėj savo naštą 

nešam
Ir mąstom, kaip toli ligi 

dangaus...

Žvaigždelės šviečia, jaudina ir 
guodžia,

Gal tiesia taką nuo manęs ligi 
Tavęs?

Viena vis krinta, žybsi, tamsą 
skrodžia,

O gal kažko ateina išsivest?

Skaitau jų raštą, akyse 
prašvinta...

Ir ne tokia baisi naktis juoda,
Žinau, ne man tą paslaptį įminti,
Tai gal geriau jau sukalbėt 

maldas.

Už tuos, kurie į nebūtį išėjo
Ir stebi mus akutėmis žvaigždžių.
Už tuos, kur ašarėlė nuriedėjus
Pakilus saulei kaip rasa nudžius.

Rima DANYLIENĖ
Radviliškis 

Žodžiai
Tavo žodžiai pikti
Tarsi kirtis angies,
Vos palietę ausis
Nusileis lig širdies,
Pasislėps ir lindės.
Ir skaudės, oi skaudės,
Tik pabiręs staiga
Ašarėlių lietus
Pabandys kiek nuplaut
Gyvatėlės nuodus.
Kiek kalta, nekalta,
Kas dabar pasakys?
Kirto žodžių kruša,
Skaudžiai kirto angis.

Žvaigždelės
Rugpjūčio naktį į žvaigždes 

žiūrėjau
Ir mintys man vis lindo įkyriai:
Kaip dangų Tu išgražinai, 

Kūrėjau,
Ir kaip tai išradingai padarei!

Jonas Baltušis.

Veronika Masiukienė.

Rima Danylienė.

Jonas Mališauskas.


