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Jau tampa gražia tradicija komercinius, žiūrovų mėgsta-
mus ir žiūrimus televizijos renginius panaudoti prasmin-
giems tikslams. Tai galima pasakyti ir apie TV 3 projektą 
„Chorų karai“, kurio laimėtojai jiems skirtus pinigus tradi-
ciškai skiria labdarai. Šiemet piniginis projekto prizas – 50 
tūkst. Lt. – prisidės prie negalią turinčių ir sunkiai sergan-
čių vaikų geresnio gyvenimo. „Chorų karuose“ laimėjęs 
Kauno Studentiškas choras su generolais „16 Hz“ gautus 
25 tūkst. Lt skyrė Sauliuko sveikatos ir integracijos klubui, 
Panevėžio Indigo choras su generolu Vytautu Matuzu 15 
tūkst. Lt pervedė Santariškių Vaikų ligoninės Vaikų orto-
pedijos skyriui. 

(nukelta į 5 psl.)

Klaipėdos neįgaliųjų paslaugoms – mėlynasis socialinio taksi automobilis.

(nukelta į 5 psl.)

Bus remontuojamos 
patalpos

„16 Hz“ atlikėjas Petras Juce-
vičius sakė, jog grupės nariai il-
gai nesvarstę, kam skirti laimėtus 
pinigus. Juos su Sauliuko klubu 
sieja graži draugystė, besitęsian-
ti jau bene 10 metų. Klubas gru-
pę „16 Hz“ į svečius buvo pasi-
kvietęs ir kai gavo patalpas. „Ma-
tėme, kad joms reikia remonto, – 
sakė P.Jucevičius. – Dalis lan-
gų pakeista, kiti likę sovietiniai, 
kiauri, didžiulės šildymo sąskai-
tos.“ Populiarios jaunimo grupės 
atlikėjas pastebėjo, kad yra daug 
labdaros fondų, organizacijų, ta-
čiau tenka matyti, kad kai kurio-
se iš jų didžiulės lėšos tenka dar-
buotojams išlaikyti, o čia pinigai 
pateks tiesiai į rankas tiems, kam 

„Chorų karuose“ laimėti pinigai 
pagerins sąlygas neįgaliesiems

labai reikia, bus padaryti konkre-
tūs darbai. 

Sauliuko klubo vadovė Da-
lia Šatinskienė patvirtino, kad už 
gautas lėšas bus remontuojamos 
patalpos. Jos – ne visiškai pritai-
kytos neįgaliems vaikams, jas 
reikia atnaujinti, apšiltinti. „Kai 
kada žiemą mes vaikų net nu-
rengti negalim, nes yra per šal-
ta“, – sako klubo vadovė. – Mo-
kame iki 6 tūkst. per mėnesį už 
patalpų šildymą.“ 

Sauliuko sveikatos ir integra-
cijos klube sunkią ir vidutinę ne-
galią turintiems vaikams siekia-
ma sudaryti sąlygas sportuoti – 
yra treniruokliai, bėgimo takeliai, 
kita reikalinga įranga. Taip pat 
vaikai gali šaudyti iš lanko, žais-
ti tenisą, jiems organizuojamos 

plaukimo treniruotės, rengiami 
dailės terapijos užsiėmimai. 

Mankšta gali padaryti 
stebuklus

Specialios, tinkamai parink-
tos ir profesionaliai atliekamos 
mankštos, pasak D.Šatinskienės, 
yra nepaprastai svarbios fizinę 
negalią turinčiam vaikui. Moteris 
pateikia pavyzdį – buvo sakoma, 
kad jų sūnus, kurio vardu pava-
dintas ir klubas, nevaikščios, ne-
kalbės, tačiau jis dabar ir vaikš-
to, ir kalba, ir plaukioja. Ko gero, 
tik todėl, kad rankų nenuleido ir 
geriausių sprendimų savo vaikui 
ieškojo patys tėvai. Vaikui jau 12 
metų, Šatinskai kasdien rūpinasi 
jo mankšta, kantriai atlieka pra-
timus. D.Šatinskienės nuomone, 
kol kas Lietuvoje nėra tinkamos 
pagalbos neįgaliems vaikams. Ki-
neziterapija, kartais daranti ste-
buklus, kainuoja labai brangiai. 
Nemokamai ji skiriama tik sa-
natorijose ir tai yra tik lašas jū-
roje, palyginti su tuo, kad vai-
kui pagalbos reikia nuolat. To-
dėl Sauliuko klubas ir ėmėsi šią 
problemą spręsti. Šiame klube 
vadovaujamasi savitarpio pa-
galbos principu – neįgaliųjų tė-
vai profesionalios kineziterapeu-
tės yra apmokomi, kad pačios 
mamos ar tėčiai galėtų mankš-
tinti savo vaikus. Klubas suda-
ro sąlygas naudotis sporto sale 
su reikiama įranga. Be to, pasak 
D.Šatinskienės, kai tėvai mankš-
tina savo vaikus visi kartu, gali 
ir vieni kitiems padėti, patarti, 
paskatinti. 

Neįgaliems vaikams 
privalom padėti 

Klubas orientuotas į sunkią ir 
vidutinę negalią turinčius vaikus, 
o tokiems, pasak D.Šatinskienės, 
rasti vietą, kur jie galėtų spor-
tuoti, labai sunku. Į klubą gali  

Asmeninio albumo nuotr.

Socialinio taksi idėja 
pasiteisino

Pernai birželį sostinėje pa-
sirodęs socialinis taksi netruko 
pelnyti neįgaliųjų pasitikėjimą. 
Šiuo metu juo aktyviai naudo-
jasi 128 neįgalūs vilniečiai. Vi-
dutiniškai sutartį su socialiniu 
taksi pasirašęs žmogus auto-
mobilį išsikviečia kartą per mė-
nesį. Šios programos koordina-
torė Raimonda Lebelionytė-Al-
seikienė teigia, kad sostinės ne-
įgalieji jau įsitikino, jog sociali-
nis taksi jiems padeda grįžti į vi-
savertį gyvenimą – nuveža į te-
atrą, kavinę, susitikti su drau-
gais. Tokiais maršrutais trans-
porto paslaugas teikiančių or-
ganizacijų (tiek savivaldybės, 
tiek nevyriausybinių) automo-
biliai paprastai nevažinėja. Jų 
įprastinių kelionių tikslas – po-
liklinikos, ligoninės, sanatori-
jos, dializių centrai. Ir tik dar-
bo valandomis. Socialinis taksi 
ir vidury nakties gali neįgalųjį 

nuvežti į oro uostą ar parvežti 
namo iš vėlyvo renginio. Jį ga-
lima išsikviesti 24 val. per parą 
ir 7 dienas per savaitę. Sociali-
nio taksi vairuotojas-asmeninis 
asistentas Arturas Vertinskij ti-
kina, kad neįgalieji nepiktnau-
džiauja ir be būtino reikalo nak-
timis taksi nekviečia. 

Kol kas vienintelis po sosti-
nę važinėjantis socialinis taksi 
jau įvykdė 1 476 užsakymus. Per 
dieną neįgalieji automobilį vidu-
tiniškai išsikviečia daugiau kaip 
4 kartus. Šie rezultatai projekto 
sumanytojus įtikino, jog pradė-
tą svarbų ir reikalingą darbą rei-
kia toliau plėsti. 

Praėjusiais metais vien rė-
mėjų lėšomis vykdytas projek-
tas šiemet jau sulaukė Vilniaus 
ir Klaipėdos miestų savivaldy-
bių pritarimo bei finansavimo. 
Vertindamos Socialinės reabili-
tacijos paslaugų neįgaliesiems 

Uostamiesčio 
neįgaliųjų patogumui – 

socialinis taksi
Praėjusią savaitę į Klaipėdos gatves išriedėjo socialinis tak-
si. Tai jau antrasis Lietuvos miestas, kuriame Nacionalinio 
socialinės integracijos instituto (NSII) iniciatyva transpor-
to paslaugos judėjimo sutrikimų turintiems neįgaliesiems 
teikiamos specialiai pritaikytu automobiliu už simbolinį 
mokestį. 

Vytauto Matuzo vadovaujamas Panevėžio Indigo choras laimėtas lėšas 
skyrė Santariškių Vaikų ligoninės Vaikų ortopedijos skyriui. 

Grupė „16 Hz“ su Kauno Studentišku choru laimėtus pinigus skyrė Sauliuko klubui. Sauliuko klubo nuotr.



BENDROJI DALIS
Lietuvos invalidų draugi-

ja (LID) įsteigta 1988 m. rugsė-
jo 28 d. visuotiniame steigiama-
jame suvažiavime. Pagrindinis 
LID uždavinys buvo – suburti 
neįgaliuosius darbinei, visuome-
ninei bei kultūrinei veiklai, spręs-
ti neįgaliųjų reabilitacijos klausi-
mus, rūpintis jų mokymu, gydy-
mu ir poilsiu. 

1996 m. birželio 7 d. Lietu-
vos invalidų draugija buvo įre-
gistruota Juridinių asmenų re-
gistre kaip asociacija. 

2009 m. vasario 5 d. LR Tei-
singumo ministerijai leidus nau-
doti Lietuvos vardą, Lietuvos in-
validų draugija tapo Lietuvos ne-
įgaliųjų draugija.

Lietuvos neįgaliųjų draugija 
(toliau – LND) yra ne pelno, sa-
vanoriška, nepriklausoma, ne-
politinė organizacija, kurios tiks-
las – atstovauti savo nariams, 
juos ginti ar tenkinti kitus vie-
šuosius interesus. 

LND savo veikloje vadovau-
jasi LR Konstitucija, LR įstaty-
mais, Vyriausybės nutarimais 
bei kitais teisės aktais ir savo įs-
tatais. 2010 m. gegužės 27 d. Lie-
tuvos Respublikos Seimui rati-
fikavus Jungtinių Tautų Neįga-
liųjų teisių konvenciją ir jos fa-
kultatyvųjį protokolą, Konven-
cijos tikslas – skatinti, apsaugoti 
ir užtikrinti visų neįgaliųjų visa-
pusišką ir lygiateisį naudojimąsi 
visomis žmogaus teisėmis ir pa-
grindinėmis laisvėmis – tapo ir 
vienu iš pagrindinių LND tikslų. 

LND yra ribotos civilinės at-
sakomybės viešasis juridinis as-
muo, turintis savo pavadinimą, 
balansą, antspaudą, firminį blan-
ką, atsiskaitomąją, biudžetinę bei 
valiutinę sąskaitas bankuose, ga-
linti laisvai naudotis ir disponuo-
ti įsigytu turtu bei savo lėšomis.

LND veiklos terminas – neri-
botas, buveinės adresas Saltoniš-
kių g. 29/3, Vilnius.

LND VALDYMO 
STRUKTŪRA IR ĮMONĖS
Aukščiausias LND valdymo 

organas yra konferencija, turin-
ti visas visuotinio susirinkimo 
teises. Konferencijoje yra renka-
mas kolegialus valdymo orga-
nas – valdyba ir vienasmenis val-
dymo organas – LND pirminin-
kas. Kadangi konferencija šau-

LIETUVOS NEĮGALIŲJŲ DRAUGIJOS VALDYBOS 2012 METŲ 
VEIKLOS ATASKAITA 

LND pirmininko Zigmanto Jančauskio pranešimas

kiama kartą per 4 metus, aktu-
aliems klausimams spręsti kartą 
per metus yra šaukiamas tarybos 
posėdis, kuriame sprendžiamo-
jo balso teisę turi visų asocijuotų 
narių (neįgaliųjų draugijų) vado-
vai, LND valdybos nariai ir LND 
pirmininkas, o patariamojo balso 
teise gali dalyvauti ir LND narių 
stebėtojų (veikiančių įmonių ir įs-
taigų) vadovai.

2012 m. buvo organizuo-
ti 4 valdybos posėdžiai, kuriuo-
se dažniausiai buvo svarsto-
ma LND, kaip skėtinės organi-
zacijos, veikla, įmonių ūkiniai 
klausimai, surengtas vienas ta-
rybos posėdis. 2012 m. spalio 
16 d. vyko ataskaitinė–rinkimi-
nė konferencija, kurios metu 
LND pirmininku buvo perrink-
tas Z.Jančauskis, išrinkta nau-
ja valdyba.

2012 m. po Lietuvos neįgalių-
jų draugijos skėčiu glaudėsi 61 
neįgaliųjų draugija (tikrieji aso-
ciacijos nariai) iš 56 savivaldy-
bių ir 7 nariai stebėtojai – veikian-
čios įmonės ir įstaigos: VšĮ „Bi-
čiulystė“, VšĮ „Mažeikių AVM“, 
VšĮ „Vislida“, UAB „Negalia“, 
UAB „Alinva“, UAB „Dangija“ 
(jų steigėja 100 proc. yra LND) 
bei AB „Puntukas“, kuris pagal 
LRV 1992 m. liepos 14 d. potvar-
kį buvo perduotas LND su stei-
gėjo funkcijomis. 

LND VEIKLA
2012 m. gruodžio 31 d. aso-

ciacijos narių pateiktais duome-
nimis, LND priklausė 27 629 fi-
ziniai asmenys: 
• 657 neįgalūs vaikai;
• 12288 darbingo amžiaus neį-

galūs ir neįgalumo neturintys 
asmenys;

• 14684 pensinio amžiaus as-
menys su specialiaisiais porei-
kiais ir pensininkai.
Palyginus praėjusių metų 

duomenis su 2011 metais, ma-
tyti, kad LND narių skaičius su-
mažėjo 1911 asmenų. Sunku ver-
tinti, dėl kokių priežasčių ben-
dras LND narių skaičius mažė-
ja. Manau, kad ne vien medicina 
ar emigracija dėl to kalta, nors ne 
vienas esame girdėjęs apie jau-
nus neįgaliuosius, išvykusius lai-
mės ieškoti į svečias šalis ar apie 
tuos, kurie, praradę bet kokią vil-
tį, nebeieško galimybių pragy-
venti iš savo darbo. Kalbėdamas 

apie motyvaciją dirbti ir sociali-
nes pašalpas, nenoriu išskirti ne-
įgaliųjų iš visų šalies gyventojų, 
kurie dėl politikų klaidų, finan-
sinės krizės ir daugelio kitų prie-
žasčių šiandien rikiuojasi prie so-
cialines išmokas mokančių insti-
tucijų ar darbo biržos durų. Ma-
nau, kad svarbus vaidmuo inte-
gruojant neįgaliuosius į visuo-
menę turėtų atitekti ir neįgaliųjų 
asociacijoms, įgyvendinančioms 
Socialinės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems bendruomenė-
je bei Neįgaliųjų asociacijų vei-
klos rėmimo projektus, finan-
suojamus iš valstybės biudžeto. 

2012 m. Socialinės reabilitaci-
jos paslaugų neįgaliesiems ben-
druomenėje projektai buvo pra-
dėti finansuoti per savivaldybes. 
Planuojami šių projektų finansa-
vimo pokyčiai ne vienus metus 
kėlė nerimą skėtinių asociacijų ir 
asocijuotų narių vadovams. Ne-
aiškus buvo lėšų paskirstymo sa-
vivaldybėms mechanizmas, ne-
buvo žinomi paraiškų teikėjai. 
Nerimą didino ir skirtingas savi-
valdybių vadovų požiūris į soci-
alinius procesus, abejonės, ar sa-
vivaldybių administracijos už-
tikrins projektų vertinimo skai-
drumą. Baugino ir tai, kad pro-
jektų finansavimo tvarka buvo 
keičiama dar nepasibaigus eko-
nominei krizei, kurios metu labai 
„susitraukė“ savivaldybių biu-
džetai ir socialinėms reikmėms 
skirtos lėšos. 

Buvo pasirinktas variantas 
valstybės biudžeto programines 
lėšas savivaldybėms skirstyti pa-
gal du kriterijus: neįgaliųjų skai-
čių ir paslaugų gavėjų skaičių ati-
tinkamoje savivaldybėje (įvestas 
aktyvumo rodiklis). Siekiant už-
tikrinti organizuojamų projektų 
vertinimo ir atrankos konkursų 
skaidrumą bei viešumą, skėtinių 
asociacijų atstovams buvo suda-
ryta galimybė siūlyti kandidatus 
projektų atrankoms ir vertinimo 
skaidrumui stebėti. LND projek-
tams stebėti delegavo 32 narius. 
Kiek tai buvo efektyvu ir kiek ste-
bėsena turėjo įtakos projektų ver-
tinimui bei lėšų paskirstymui pa-
raiškų teikėjams savivaldybėse, 
šiandien dar sunku vertinti, nes 
daugelyje savivaldybių ta įtaka 
priklausė ir nuo pačių stebėto-
jų profesionalumo, kompetenci-
jos, ir nuo savivaldybių komisi-
jų požiūrio. 

Lyginant LND asocijuotų na-
rių 2012 m. ir 2011 m. Socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje projektų 
finansavimą iš valstybės biudže-
to, matyti, kad 2012 m. LND aso-
cijuotų narių pateiktiems paslau-
gų bendruomenėje projektams 
skirta 3 mln. 216 tūkst. Lt. Tai 
yra 483,58 tūkst. Lt arba 18 proc. 
daugiau nei 2011 m.  

Lyginant bendrą 2012 m. fi-
nansavimo dydį su 2011 m., ma-
tyti, kad LND asocijuotų narių iš 
visų finansavimo šaltinių (vals-
tybės ir savivaldybių biudže-
tų, rėmėjų) gautos lėšos socia-

liniams projektams įgyvendin-
ti sudarė 598,56 tūkst. Lt arba 
22,63 proc. mažiau, negu 2011 
m. Iš Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento prie SADM pateiktos 
ataskaitos matyti, kad beveik 
200 tūkst. Lt išaugo ir Socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje projek-
tų administravimo kaštai. Nors 
šiandien jau galime palyginti ir 
2013 m. LND asocijuotų narių 
gautą projektinį finansavimą, 
dar labai sunku pasakyti, kam 
naudingesnė buvo pasikeitusi 
finansavimo tvarka, žinant, kad 
kiekvienais metais paraiškų teik- 
ėjų skaičius savivaldybėse tik di-
dės, o į projektų veiklas ir sąma-
tas organizacijos vis dažniau yra 
priverstos įtraukti paslaugas, ku-
rias ankščiau teikdavo ir išlaidas 
iš savo biudžetų padengdavo sa-
vivaldybės. 

LND per savo asocijuotus na-
rius aktyviai dalyvauja ir Būsto 
pritaikymo neįgaliesiems prog- 
ramoje. 2012 m. LND į savival-
dybių Būsto pritaikymo komisi-
jas delegavo 37 atstovus. Jų ats-
tovaujamose savivaldybėse 154 
neįgaliesiems buvo pritaikyti 
būstai ir gyvenamoji aplinka už 
1 mln. 827 tūkst. Lt. Nors Būsto 
pritaikymo komisijose dalyvau-
jantiems atstovams už patirtas 
išlaidas yra iš dalies atlyginama 
(2 proc. nuo savivaldybei skirtų 
valstybės biudžeto lėšų), ne visų 
deleguotų atstovų darbu gali-
ma pasidžiaugti. Tą įrodo audi-
toriaus pateikiama ataskaita – 
pagal LND sutartį su NRD prie 
SADM kiekvienais metais priva-
loma patikrinti 10 proc. pritaiky-
tų būstų. Šiems darbams atlikti 
2012 m. LND su UAB „Valskai-
ta“ buvo sudariusi Audito pas-
laugų viešojo pirkimo-pardavi-
mo sutartį.

Be 61 asocijuoto nario 56 sa-
vivaldybėse vykdomų Socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgalie-
siems projektų, Lietuvos neįga-
liųjų draugija taip pat teikė Pas-
laugų neįgaliesiems bendruome-
nėje projektus į atskiras savival-
dybes, siekdama tęsti su neįga-
liųjų įdarbinimu, savarankiško 
gyvenimo įgūdžių ugdymu susi-
jusias veiklas. 2012 m. 8 savival-
dybės (Alytaus r., Kauno r., Klai-
pėdos m., Panevėžio m., Šiaulių 
m. ir Šiaulių r., Vilniaus m. bei 
Vilniaus r.) skyrė šiems projek-
tams finansavimą, kurio bendra 
suma sudarė 201,43 tūkst. Lt. 
Įgyvendinant projektus paslau-
gos buvo suteiktos 615 asmenų:
• 387 neįgalieji gavo asmens 

asistento paslaugas, susiju-
sias su įdarbinimu, motyva-
cijos dirbti didinimu;

• 228 asmenims buvo suteiktos 
savarankiško gyvenimo įgū-
džių ugdymo, palaikymo ar 
atkūrimo paslaugos (dogote-
rapija, seminarai dėl techninių 
priemonių naudojimo bei įsi-
gijimo, edukacinių paslaugų 
organizavimas).
Lietuvos neįgaliųjų draugi-

ja 2012 m. įgyvendino ir iš vals-
tybės lėšų finansuojamą Neįga-
liųjų asociacijų veiklos rėmi-
mo projektą. Projekto veikloms 
vykdyti buvo gauta ir panaudo-
ta 611,11 tūkst. Lt:
• 400 tūkst. Lt iš valstybės biu-

džeto (kartu su papildomu 13 
tūkst. Lt finansavimu);

• 202,04 tūkst. Lt skyrė VšĮ 
„Vislida“;

• 9,07 tūkst. Lt gauta iš rėmėjų ir 
kitų fondų, pačių dalyvių įna-
šas.
Projekto metu paslaugos 

buvo teikiamos asmenims su fi-
zine negalia, jų šeimos nariams 
ir artimiesiems bei specialis-
tams, dirbantiems su neįgaliai-
siais. Projekto veiklas įgyvendi-
no 17 darbuotojų (iš jų 5 neįga-
lūs), bendras naudą (paslaugas) 
gavusių asmenų skaičius – 3850, 
iš jų – 3260 neįgalieji (iš jų 265 
neįgalūs vaikai). Projektas buvo 
vykdytas 12 mėnesių, jo metu 
įgyvendintos šios veiklos:

Pagal negalios pobūdį 
neįgaliųjų teisių gynimas 
Projekto metu neįgaliųjų tei-

sės buvo ginamos ir teisinė pa-
galba teikiama:
• užtikrinant asocijuotų draugi-

jos narių veiklą;
• tiesiogiai atstovaujant neįga-

liųjų ir jų šeimos narių intere-
sams;

• netiesiogiai atstovaujant neį-
galiųjų teisėms (dalyvaujant 
teisės aktų rengime, komisi-
jose, apskrito stalo diskusijo-
se ir pan.).
Ši veikla buvo vykdoma 12 

mėn., per tą laikotarpį tiesio-
giai buvo atstovauta 405 neįga-
liesiems, surengta 14 susitikimų 
su savivaldybių administracijų 
ir tose savivaldybėse veikiančių 
neįgaliųjų asocijuotų narių vado-
vais, kuriuose dalyvavo 725 as-
menys, iš jų – 403 neįgalieji. Su-
sitikimų metu geranoriškai talki-
no Sveikatos apsaugos ministe-
rija ir techninių, ortopedinių bei 
sanitarinių priemonių gaminto-
jai bei platintojai. Įgyvendinant 
projektą buvo organizuoti 2 susi-
tikimai su asocijuotų narių vado-
vais Šventosios mokymo ir reabi-
litacijos centre bei „Panoramos“ 
viešbutyje Vilniuje, kuriuose da-
lyvavo po 55 neįgalius asmenis. 
Šiai veiklai užtikrinti draugijoje 
dirbo teisininkė, biudžeto lėšos 
buvo naudojamos transporto iš-
laidoms apmokėti. Visus metus 
neįgaliųjų interesai buvo atsto-
vaujami valstybės ir savivaldy-
bių institucijose, aktyviai daly-
vauta svarstant teisės aktų pa-
keitimus.

Šiai veiklai įgyvendinti buvo 
panaudota 121,11 tūkst. Lt vals-
tybės biudžeto lėšų. VšĮ „Visli-
da“ kompensavo 4,62 tūkst. Lt. 

Specialistų kvalifikacijos 
tobulinimas

Norint išlikti konkurencin-
giems, būtina investuoti į specia- 
listų kvalifikacijos kėlimą. Tai 
ypač aktualu dabar, kai Sociali-
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nės reabilitacijos paslaugų neį-
galiesiems bendruomenėje pro-
jektai yra finansuojami per savi-
valdybes, kai kiekvienais metais 
plečiasi naujų paraiškų teikėjų 
ratas. Norint išlikti šioje konku-
rencinėje kovoje, būtina ne tik 
teikti kokybiškas paslaugas ne-
įgaliesiems, bet ir ieškoti naujų 
veiklų. Specialūs mokymai rei-
kalingi ir naujai išrinktiems pir-
mininkams, kurie nebuvo susi-
dūrę su komandinio darbo spe-
cifika, neturi pakankamai ben-
dravimo su neįgaliaisiais įgū-
džių, projektų valdymo patirties. 

2012 m. Šventosios moky-
mo ir reabilitacijos centre buvo 
surengtas dviejų dienų vadybi-
nių gebėjimų seminaras, kuria-
me dalyvavo 60 neįgaliųjų be-
veik iš visų LND asocijuotų or-
ganizacijų. 

Šiai veiklai organizuoti ir įgy-
vendinti buvo panaudota 9,21 
tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų. 
Dalyvių apgyvendinimo ir mai-
tinimo išlaidas – 2,54 tūkst. Lt 
padengė VšĮ „Vislida“.

Neįgaliųjų savarankiško 
gyvenimo įgūdžių ugdymas

Skatinant neįgaliųjų sava-
rankiškumą ir motyvaciją dirb-
ti, LND planavo 2012 m. sureng-
ti keletą mokymų, plenerų, sava-
rankiško gyvenimo stovyklų ne-
įgaliesiems ir jų šeimos nariams. 
Įgyvendinant šią veiklą, iš vals-
tybės biudžeto buvo prašoma 
lėšų stovyklų ir plenerų dalyvių 
apgyvendinimui, maitinimui, 
stovyklų vadovų, moderatorių, 
projekto vykdytojų bei renginių 
organizatorių darbo užmokes-
čiui, priemonėms įsigyti, ryšių 
išlaidoms, patalpų nuomai, da-
lyvių atvežimo ir renginių orga-
nizavimo transporto išlaidoms.

Įgyvendinant šią veiklą 
2012 m. buvo organizuota:
• Poilsiavietėje „Birštono Ne-

muno vingis“ buvo surengtas 
neįgalių dailininkų ir fotogra-
fų pleneras, kuriame dalyva-
vo 36 neįgalūs asmenys;

• Šventosios mokymo ir rea-
bilitacijos centre organizuo-
tas tradicinis neįgalių literatų 
pleneras, kuriame savo kūry-
bines jėgas išbandė 45 asme-
nys, iš jų 40 – neįgalieji;

• kaimo turizmo sodyboje „An-
tanynė“ Širvintų r. surengta 
bendra neįgalaus jaunimo ir 
sveikųjų savarankiškumo di-
dinimo stovykla, kurioje daly-
vavo 32 asmenys, iš jų – 26 ne-
įgalieji;

• Monciškėse, Palangos sav., 
pirmą kartą buvo organizuo-
ta 7 dienų stovykla mamoms, 
auginančioms neįgalius vai-
kus. Stovykloje dalyvavo 30 
asmenų: 14 motinų ir 16 neį-
galių vaikų.
Neįgaliųjų savarankiško gy-

venimo įgūdžių ugdymo veiklai 
iš valstybės biudžeto buvo pa-
naudota 122,68 tūkst. Lt. Pačių 
renginių dalyvių piniginis įna-
šas – 1,84 tūkst. Lt.

Aktyvaus poilsio renginių 
neįgaliesiems organizavimas

Siekiant išsaugoti neįgaliųjų 
žmoniškąjį orumą dažnai nepa-
kanka vien tik finansinės, mate-
rialinės paramos ar teikiamų so-
cialinių paslaugų. Fizinę nega-
lią turintiems asmenims dažnai 
sunkiai prieinamas aktyvus po-

ilsis, nes Lietuvoje ne tiek daug 
specialiesiems poreikiams ten-
kinti pritaikytų patalpų, neiš-
vystytas specialiojo transporto 
paslaugų tinklas. Šios dvi pa-
grindinės priežastys ir paskati-
no LND prieš keletą metų pra-
dėti rengti aktyvaus poilsio sto-
vyklas Šventosios mokymo ir re-
abilitacijos centre bei Neringos 
miesto socialinės reabilitacijos, 
kultūros centre. 

2012 m. buvo organizuota 50 
stovyklų Šventosios mokymo ir 
reabilitacijos centre bei 17 sto-
vyklų Neringos miesto sociali-
nės reabilitacijos, kultūros cen-
tre. Aktyvaus poilsio paslaugas 
gavo 2 451 asmuo, iš jų – 2 399, 
turintys fizinę negalią. Verta pa-
žymėti, kad šiose stovyklose ga-
limybę dalyvauti turi neįgalie-
ji beveik iš visų Lietuvos savi-
valdybių. 

Aktyvaus poilsio stovykloms 
organizuoti iš valstybės biudže-
to buvo prašoma ir panaudota 
132,39 tūkst. Lt. Tenka apgailes-
tauti, kad praėjusiais metais pa-
kankamai daug lėšų išleista au-
tobuso remontui. Už nesklandu-
mus turėčiau atsiprašyti ne vie-
nos neįgaliųjų grupės, o ypač 
Vilkaviškio savivaldybės neįga-
liųjų, kurie dėl autobuso gedimo 
patyrė daugiausiai nepatogumų. 
Tenka apgailestauti, kad turimas 
autobusas pakankamai senas, to-
dėl netikėtumų galima sulaukti 
bet kuriuo metu. Išsinuomoti to-
kio dydžio neįgaliesiems specia-
liai pritaikyto autobuso Lietuvo-
je nėra galimybių, nes jų neturi 
nė viena organizacija.

Stovyklų organizavimui 
buvo panaudota 189 tūkst. Lt 
VšĮ „Vislida“ (arba pačių poil-
siautojų) lėšų, kurios buvo pa-
naudotos daliniam patalpų re-
montui, baldams ir kurui įsigy-
ti, patalpų eksploatacinėms išlai-
doms, darbuotojų darbo užmo-
kesčiui ir kt. išlaidoms apmokėti.

Kultūros renginių 
neįgaliesiems organizavimas

Neįgaliųjų teisių konvencijos 
30 str. 2 d. sakoma, kad „valsty-
bės, šios Konvencijos Šalys, ima-
si atitinkamų priemonių, kad su-
teiktų neįgaliesiems galimybę la-
vinti ir panaudoti savo kūrybi-
nes, menines ir intelektines ga-
lias ne tik jų pačių labui, bet ir 
visai visuomenei turtinti.“ LR 
Neįgaliųjų socialinės integraci-
jos įstatymo 3 str., kuriame nu-
rodomi pagrindiniai neįgalių-
jų socialinės integracijos princi-
pai, 2 d. rašoma, kad „neįgalie-
siems, kaip ir kitiems visuome-
nės nariams, sudaromos tokios 
pačios ugdymosi, darbo, laisva-
laikio leidimo, dalyvavimo vi-
suomenės, politiniame ir ben-
druomenės gyvenime galimy-
bės.“ LND organizuojami kul-
tūriniai renginiai skirti visoms 
neįgaliųjų grupėms ir yra atviri 
bei prieinami visoms gyventojų 
socialinėms grupėms. 

Vadovaujantis šiais princi-
pais 2012 m. buvo organizuota 
11 kultūrinių renginių:
• „Vienos šemės vaikai“, kuris 

praėjusiais metais buvo su-
rengtas „Combo“ klube Kau-
ne. Jame dalyvavo 164 asme-
nys, iš jų 121 neįgalus vaikas;

• tradicinis šventinis koncertas 
Talačkoniuose, kuriame da-

lyvavo 829 asmenys, iš jų 789 
žmonės su negalia;

• 8 neįgaliųjų meno mėgėjų ko-
lektyvų regioniniai koncertai 
(Kazlų Rūdos, Joniškio, Vi-
sagino, Kupiškio, Tauragės, 
Varėnos, Ukmergės kultūros 
centruose ir Telšių Žemaitės 
dramos teatre). Šiuose rengi-
niuose dalyvavo 627 asmenys, 
iš jų 553 turintys negalią;

• Kalėdinis renginys neįgaliems 
vaikams, kuris buvo surengtas 
Alytaus m. kultūros ir komu-
nikacijos centre. Šioje šventėje 
dalyvavo 174 vaikai, tarp ku-
rių – 136 turintys negalią.
Apžvelgiant kultūrinius ren-

ginius verta pažymėti, kad juos 
surengti LND pavyko tik savi-
valdybių, kuriuose jie vyko, ir 
neįgaliųjų asociacijų pirminin-
kų geranoriškumo dėka. Nesu-
prantama, kodėl Neįgaliųjų rei-
kalų departamentas taip neigia-
mai vertino kultūrinius rengi-
nius, nes projektų vertinimo ko-
misijos pateiktose išvadose buvo 
rekomenduota išbraukti beveik 
visus kultūrinius renginius. Iš 
viso šiems renginiams buvo pa-
naudota 14,61 tūkst. Lt progra-
minių lėšų. Kultūriniai rengi-
niai buvo finansuoti VšĮ „Visli-
da“, kuri tam skyrė 5,84 tūkst. 
Lt. Dėkingi esame ir rėmėjams, 
kurie prie kultūrinės neįgaliųjų 
veiklos prisidėjo 9,07 tūkst. Lt. 

2012 m. kovo 9 d. buvo už-
baigtas 2009 m. prasidėjęs Euro-
pos sąjungos ir struktūrinių fon-
dų (ESF) finansuojamas projek-
tas „E-studijos ir naujos įsidarbi-
nimo galimybės neįgaliesiems“, 
siekiant paskatinti juos tapti pil-
naverte darbo rinkos dalimi, ku-
rio bendras finansavimas sudarė 
5 894,359 tūkst. Lt. Tikslinė gru-
pė – 600 projekto dalyvių, išsi-
barsčiusių po visą Lietuvą, nuo-
latinė jų kaita, nepakankamai 
griežtas dalyvių atrankos krite-
rijus, nuolatinės derybos su mo-
kymo paslaugų tiekėjais ir ESF 
agentūra kėlė abejonių, ar pa-
vyks jį sėkmingai įgyvendinti. 
Džiugu, kad pagrindiniai pro-
jektiniai reikalavimai buvo pa-
siekti: beveik 100 projekto daly-
vių baigę mokymus tęsė studi-
jas. Beveik buvo pasiektas ir pa-
grindinis projekto tikslas – įsi-
darbinti ar mokslus tęsti turėjo 
28 proc. tikslinės grupės narių. 
Patikslinus ataskaitas iki pilno 
įsipareigojimo įvykdymo pritrū-
ko 6 žmonių, bet galime pateikti 
ir pateisinančią priežastį – dide-
lis bedarbių skaičius Lietuvoje, o 
tai tiesiogiai įtakoja ir neįgaliųjų 
įsidarbinimo galimybes.

Baigdamas savo ataskaitą 
norėčiau paraginti tarybos na-
rius aktyviai prisidėti prie Lie-
tuvos neįgaliųjų draugijos ben-
dros veiklos, bendrų sprendimų 
ieškojimo, naujų veiklų plėtoji-
mo, tikintis, kad neįgalių žmo-
nių nediskriminavimas, visapu-
siškas ir veiksmingas integravi-
mo į visuomenę, lygių galimybių 
ir oraus pragyvenimo sąlygų ieš-
kojimas ir yra tas bendras mūsų 
tikslas, padedantis neįgaliesiems 
susikurti saugią ir patogią aplin-
ką. Iš jūsų, gerbiami asocijuotų 
narių vadovai, LND administ-
racija visada laukia konstrukty-
vių pasiūlymų.

LND valdybos pirmininkas

Zigmantas JANčAUSKIS

Į Šilutės rajono neįgaliųjų 
draugijos ataskaitinę–rinkimi-
nę konferenciją neįgalieji susi-
rinko iš visų rajono padalinių. 
Dalyvavo 51 delegatas ir nema-
žas būrys draugijos narių, no-
rėjusių pasiklausyti ataskaiti-
nio pranešimo, sužinoti rinki-
mų rezultatus.

Ataskaitinis pranešimas, 
kurį perskaitė draugijos pirmi-
ninkė Laima Dulkytė, buvo tik- 
rai netrumpas. Jame reikėjo su-
talpinti visų 4 metų atliktus dar-
bus, aiškiai išdėstyti, kaip drau-
gija įgyvendino Socialinės reabi-
litacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektą. 

Daugijoje daug dėmesio 
skiriama jos narių užimtumui. 
Organizacijoje veikia floristi-
kos, siuvimo būreliai. Jau 7 me-
tus gyvuoja moterų ansamblis 
„Kvietkelės“ ir kapela „Šilo ai-
dai“. Be dainų ir muzikos neap-
sietų nė vienas renginys – kolek-
tyvai dalyvauja rajono šventėse, 
koncertuoja seniūnijose, „Vilties 
paukštės“ konkurse, tarptau-
tinės neįgaliųjų dienos minėji-
me, palydint senuosius metus. 
Draugijos nariai daug keliau-
ja – aplankėme šalia Šiaulių įsi-
kūrusį Kryžių kalną, žvalgėmės 

Šilutė:

Įvertinti nuveikti darbai

Trečią kadenciją Šilutės rajono ne-
įgaliesiems vadovaus Laima Dul-
kytė.

po Kretingos apylinkes, Anykš-
čių kraštą, Radviliškį, pabuvojo-
me Kelmės rajone esančiame Pa-
lendrių vienuolyne, važinėjome 
po Dzūkiją, Druskininkus, plau-
kėme laivu į Nidą. 

Išklausėme nemažai paskai-
tų: pas mus svečiavosi Virgilijus 
Skirkevičius, gydytojas iš Šiau-
lių Tomas Vilūnas, Diana Lau-
rinaitienė ir Edita Jankevičienė 
iš Kauno, žolininkė Adelė Ka-
raliūnaitė. 

Draugijos nariams buvo su-
teikta galimybė susitikti su gar-
siais atlikėjais, pasiklausyti jų 
atliekamų dainų. Mums koncer-
tavo Ovidijus Vyšniauskas, Ne-
rijus Stonys, Simonas Donsko-
vas, Vitalija Katunskytė, Petkų 
šeimos ansamblis „Vita“. 

Baigdama pranešimą L.Dul-
kytė padėkojo visiems, prisidė-
jusiems prie draugijos veiklos.

Buhalterė Vaida Paškauskie-
nė pateikė finansinę ataskaitą 
apie panaudotas lėšas. Revizi-
jos komisijos pirmininkė Mary-
tė Kalėdienė perskaitė patikri-
nimo ataskaitą. 

Po pranešimų pasisakė Vai-
nuto padalinio pirmininkė Ane-
lė Lileikienė. Draugijos veiklą ji 
įvertino teigiamai. Taip pat kal-
bėjo Švėkšnos padalinio pirmi-
ninkė Ingrita Riterienė, drau-
gijos narė Ramutė Kvederienė. 

Konferencijos delegatai 
draugijos veiklą įvertino paten-
kinamai. Prasidėjus rinkimams 
į pirmininko pareigas buvo pa-
siūlyti 3 kandidatai: L.Dulkytė, 
Stasys Tunila, I.Riterienė. Di-
džiąja balsų dauguma Neįgalių-
jų draugijos pirmininke trečiai 
kadencijai išrinkta L.Dulkytė. 
Taip pat išrinkta nauja taryba ir 
revizijos komisija. 

Konferencijos dalyvius ir 
svečius linksmino ansamblis 
„Kvietkelės“. 

Aldona PETKIENĖ

 Regina Linkevičienė laiške 
„Bičiulystei“ papasakojo apie Kai-
šiadorių rajono neįgaliųjų draugijos 
Darbo terapijos klubo veiklą. 

Praėjusiais metais Kaišiado-
rių rajono neįgaliųjų draugijos 
Darbo terapijos klubo žemdir-
bystės sekcijos nariai buvo labai 
susirūpinę, ar valdžia leis ir to-
liau naudotis nuomojama žeme. 
Visų „žemdirbių“ atkaklumo ir 
užsispyrimo dėka žemėtvarki-
ninkams žemės nepasisekė par-
duoti, jie buvo priversti palikti ją 
draugijai. Nors pavasaris gero-
kai vėlavo, ilgai nebuvo galima 
žemės kultivuoti ir paruošti bul-
vių sodinimui bei daržovių sėjai, 
sekcijos nariai, jų vadovas Juo-
zas Andziulaitis darbo nestoko-
jo. Konsultavosi su rajono agro-
nominės tarnybos specialistais, 
kurie parūpino naujausios lite-
ratūros apie daržovių ekologinį 
auginimą, apie kovą su jų ligo-

Darbštuoliai verti 
pagarbos

mis ir kenkėjais. Pasirūpino dar-
žovių sėklomis ir svogūnų sodi-
nukais. Juos dalindamas sekcijos 
nariams, grupėmis ir kiekvie-
ną atskirai konsultavo apie ge-
riausią sėjos laiką, apie daržovių 
priežiūrą. Draugijos narys Zeno-
nas Alekna atvežė 2 maišus sėk- 
linių bulvių. Bulvių sėklai davė 
ir kiti nariai, kad tik visi jų pasi-
sodintų ir užsiaugintų ne tik va-
sarai, bet ir žiemai.

Darbo terapijos rankdarbių 
sekcijos nariai per žiemą užsiė-
mimų nenutraukė.Vadovaujami 
Linos Jotkienės, jie siuvo skiau-
tinius. Mezgėjų būrelio narės 
mezgė, nėrė, gamino papuoša-
lus ir kitus rankdarbius, todėl 
neseniai vykusioje Kaišiadorių 
miesto šventėje–mugėje turėjo 
ką parodyti visuomenei. 

Draugijos taryba didžiuoja-
si Darbo terapijos klubo darbš-
tuoliais.

Kaišiadorys:
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Gegužės 16-ąją pirmą 
kartą Lietuvoje minint 

Kraujo dieną skelbiama, kad 
kraujo vėžys nebėra nuospren-
dis – jis jau pagydomas, nors 
dar neįveiktas. Lietuvoje mirš-
tamumo nuo kraujo vėžio krei-
vė per pastarąjį dešimtmetį stip-
riai krito žemyn: pvz., miršta-
mumas nuo limfomos sumažė-
jo 2–3 kartus, nuo leukemijos – 
beveik 2 kartus, nuo mielomi-
nės ligos – 1,5 karto. Pasak spe-
cialistų, gerų gydymo rezulta-
tų pasiekti padeda ne tik inves-
ticijos į medicinos diagnostikos 
įrangą bei šiuolaikines gydymo 
priemones, taikomas pasauli-
nėje praktikoje, bet ir hemato-
loginės pagalbos koncentracija 
bei aukštas Lietuvos gydytojų 
hematologų pasirengimo lygis.

Gydytojai onkohematologai 
sako, jog kraujo vėžiu sergančių 
pacientų išgyvenamumo rodik-
liai stipriai pagerėjo Lietuvoje 
pradėjus taikyti modernią taiki-
nių terapiją ir išaugus brangaus 

Kraujo vėžys pagydomas,  
bet sergančiųjų daugėja

Nustatant ir gydant kraujo vėžį pastarąjį dešimtmetį pasiekta didžiulė pažanga – mirš-
tamumo nuo onkohematologinių ligų kreivė Lietuvoje pastaraisiais metais stipriai krito. 

gydymo prieinamumui. Vis dėl-
to piktybinės kraujo ligos atve-
jų kasmet vis daugėja – Lietuvo-
je kasmet kraujo vėžys diagno-
zuojamas daugiau kaip tūkstan-
čiui žmonių. 

Santariškių klinikų Hemato-
logijos, onkologijos ir transfu-
ziologijos centro vadovas prof. 
Laimonas Griškevičius sako, 
kad sergamumo kraujo vėžiu di-
dėjimo tendencija pastebima vi-
same pasaulyje. „Esame suskai-
čiavę, kad apie 6 tūkst. Lietuvos 
piliečių yra pasveikę nuo kraujo 
ligų, jie yra stebimi arba gydomi 
periodiškai, bet pacientų kasmet 
daugėja. Mūsų tikslas – žinoti ti-
krąją situaciją, nes tik tada gali-

me žinoti, kokie tikrieji porei-
kiai“, – sako profesorius. 

Pasak gydytojo, lėtine mielo-
leukemija 2000-2004 m. susirgu-
sių pacientų dvejų metų išgyve-
namumas siekė 47 proc., o pra-
dėjus taikyti pirmos kartos tai-
kinių gydymą, 2005-2010 m. iš-
gyvenamumas pasiekė 67 proc. 
Kai šis gydymas tapo prieina-
mas visiems pacientams, 2011-
2012 m. metų išgyvenamumas 
tapo 93 proc. Pasak gydytojų, šie 
pacientai gyvena visavertį gyve-
nimą, yra darbingi. 

Auga ir kaulų čiulpų trans-
plantacijų skaičius – 2010 m. 
jų atlikta 129, 2011 m. – 146, o 
2012 m. – 185. Daug vilčių deda-

ma į ligos genetinio kodo nusta-
tymą, kuris atliekamas Santariš-
kių klinikų Genetinės diagnos-
tikos centre. 

Gydyti kraujo vėžiu sergan-
čius pacientus, pasak gydyto-
jų, kainuoja nuo keliasdešim-
ties tūkstančių iki pusės milijo-
no litų, tai labai brangios tech-
nologijos ir kasmet jų atsiran-
da vis naujų. 

Sveikatos apsaugos minis-
tro Vytenio Povilo Andriukai-
čio teigimu, Lietuva nėra eko-
nomiškai stipri, o Sveikatos ap-
saugos ministerijos biudžetas 
yra tik 4,1 mlrd. litų. „Ministeri-
jai tenka spręsti baisias dilemas, 
ar skirti 10 milijonų litų geneti-

nei ligai gydyti simptominiais 
vaistais mažai mergaitei, ar su-
sikoncentruoti į onkohematolo-
giją ir įsigyti dar vieną technolo-
giją. Mes tęsiame tų paieškų ba-
lansą“, – teigė ministras. 

Onkohematologinių ligų 
gydymo centrai veikia Vilniu-
je, Kaune ir Klaipėdoje. Santa-
riškių klinikų Hematologijos, 
onkologijos ir transfuziologijos 
centre kaulų čiulpų transplan-
tacijos atliekamos Lietuvos, La-
tvijos ir Estijos ligoniams – vai-
kams ir suaugusiems. 

Pasak Onkohematologinių 
ligonių bendrijos „Kraujas“ pir-
mininkės Ievos Drėgvienės, sun-
kia kraujo liga sergantiems žmo-
nėms vien gydymo nepakan-
ka – jiems svarbus artimųjų pa-
laikymas, psichologinė ir socia-
linė pagalba. 

Šiuo metu Lietuvoje su pik-
tybine kraujo liga gyvena ar yra 
pasveikę nuo jos beveik 10 tūkst. 
asmenų.

„Bičiulystės“ ir Eltos inf.

Pastarasis sindromas bū-
dingas visoms civilizuo-

toms šalims ir vargina maždaug 
kas 20 planetos gyventoją. Ži-
niasklaidoje jis dažniausiai va-
dinamas vadybininko sindromu 
(nurodomas netgi rizikos grupės 
amžius – 20–50 metų), buityje – 
perdegimo, darboholikų, dar-
bomanų sindromu. Beje, kai ku-
rių JAV ir Europos mokslininkų 
nuomone, vadybininko sindro-
mo terminas nėra visiškai tiks-
lus. Mat vadybininko sindromas 
(toliau – sindromas) būdingas ne 
vien tik įvairaus lygio vadovams, 
vadybininkams, bet ir eiliniams 
protinio darbo žmonėms, dirban-
tiems per dieną 10 ir daugiau va-
landų, darbui aukojantiems poil-
sio dienas, šventes ir net kasme-
tines atostogas. 

„Perdegė“ rašydamas
Pirmą kartą apie šį sindro-

mą prakalbo JAV psichiatrai 1984 
metais, nors žinios, jog toks sin-
dromas egzistuoja, gydytojų 
bendruomenėje sklandė gerokai 
anksčiau. Prisiminkime, pavyz-
džiui, vieną garsiausių prancūzų 
rašytojų Onore de Balzaką (1799–
1850), kuris, jo amžininkų teigi-
mu, mirė per anksti, nes „perde-
gė“ rašydamas. Mat rašytojas, 
norėdamas išsivaduoti iš skolų, 
rašė be atvangos tarsi koks au-
tomatas, be saiko gėrė kavą, ma-
žai miegojo, nerasdavo laiko po-
ilsiui, nesugebėjo atsipalaiduoti. 

Taigi šis sindromas yra ne 
kas kita, kaip ilgalaikio streso 
būsena, kuri sukelia fizinį, psi-
chinį ir – visų pirma – emocinį 
išsekimą.

Sindromo požymiai:
pastovus nuovargis (pasireiš-
kiantis ne tik vakare, bet ir ryte; 
miego sutrikimai (dieną – mie-
guistumas); apetito sumažėji-
mas; svorio mažėjimas arba di-
dėjimas; nervingumas (sukelia 
susierzinimą netgi nereikšmin-
gi įvykiai); kvėpavimo sutriki-
mai (esant fiziniam ar emoci-

niam krūviui); atminties, dėme-
singumo sutrikimas; nuobodu-
lys, depresija; arterinio kraujos-
pūdžio padidėjimas; regėjimo, 
klausos, uoslės, lytėjimo pojū-
čių susilpnėjimas; baimės jaus-
mas; protinio ir fizinio darbin-
gumo sumažėjimas; apatija (vi-
siškas abejingumas sau pačiam, 
darbui, aplinkiniams ir aplinkai); 
padidėjęs nerimastingumas; gal-
vos ir raumenų skausmai; rau-
menų silpnumas; širdies ritmo 
sutrikimai; imuniteto sumažėji-
mas (dažniau sergama peršali-
mo ligomis, ilgai negyja žaizdos 
ir t. t.); medžiagų apykaitos su-
trikimai; jautrumas orų permai-
noms; padidėjęs potraukis niko-
tinui ir alkoholiui; skrandžio li-
gos, disbakteriozė (neretai ją su-
kelia stresai); lėtinių ligų paū-
mėjimas; stuburo kaklinės dalies 
(neretai ir kitų stuburo vietų) os-
teochondrozė; ankstyvos raukš-
lės veide, pajuodę paakiai, „mai-
šeliai“ po akimis. 

Pastaba. Vienam ir tam pa-
čiam žmogui labai retai pasitai-
ko didesnė dalis čia nurodytų 
simptomo požymių. Dažniau-
siai simptomo paveikti asmenys 
skundžiasi nuovargiu, miego su-
trikimais, prasta nuotaika, ner-
vingumu bei galvos skausmais.

Kai sindromas užsitęsia
Sindromui užsitęsus (4–6 mė-

nesius ir ilgiau), iki 50 proc. su-
mažėja žmogaus aktyvumas, vis 
dažniau pasireiškia neryžtingu-
mas, nepasitikėjimas savo jėgo-
mis, įtarumas kolegų ir net šei-
mos narių atžvilgiu. Senkant fi-
zinėms ir protinėms jėgoms ne-
besinori dirbti (dirbama tik tam, 
kad „nėra kitos išeities“, „taip 
reikia“ ir pan.), silpsta intelek-
tas (užmirštami gerai žinomi žo-
džiai, sąvokos). 

Pastaba. Stipraus nuovargio 
fone kai kuriems ligoniams atsi-
randa raumenyse ir sąnariuose 
keliaujantis skausmas (be jokių 
reumatui būdingų požymių – 
paraudimo ir patinimo).

Slepiasi po kitų ligų 
kaukėmis

Pastarasis sindromas, kaip 
teigia mokslininkai, sugeba slėp-
tis po kitų ligų kaukėmis. Dar vi-
sai neseniai pasitaikydavo atve-
jų, kai tikrai sergantys šiuo sin-
dromu metų metais būdavo gy-
domi nuo neurozės ir depresijos.

Ir dar. Pavyzdžiui, sergant 
mažakraujyste taip pat kamuo-
ja nemiga, skauda arba svaigsta 
galva, sumažėja atmintis, dėme-
singumas, apninka prasta nuo-
taika, atsiranda širdies ir virški-
nimo veiklos sutrikimų, nuken-
čia darbingumas ir t.t. Beje, yra 
ir daugiau ligų, turinčių tokių ar 
panašių požymių. Taigi nesitikė-
kime, kad viskas praeis savaime, 
geriau apsilankykime pas gydy-
toją, išsitirkime ir kantriai vykdy-
kime visus jo nurodymus. 

Nuovargis ar 
pervargimas?

Žmogus, dirbantis fizinį dar-
bą, visą laiką jaučia didėjan-
tį nuovargį ir, pastarajam susti-
prėjus, yra priverstas daryti per-
traukas. Dirbant protinį darbą, 
kada reikia sustoti ir pailsėti, iš 
organizmo aiškių signalų nesu-
laukiama. Beje, būtina skirti, kas 
yra protinis nuovargis ir proti-
nis pervargimas (toliau – nuo-
vargis, pervargimas). Taip pat ži-
notina, jog nuvargstama bei per-
vargstama nebūtinai nuo sun-
kaus, įtempto, ilgai trunkančio 
darbo, bet taip pat ir nuo gau-
saus informacijos srauto, emoci-
nės įtampos, stiprių arba mono-
toniškų dirgiklių. 

Įsidėmėtina, jog nuovargis 
tėra laikinas organizmo funkci-
nių galimybių sumažėjimas, pa-
sireiškiantis pablogėjusiais atlie-
kamo darbo kokybiniais ir kieky-
biniais rodikliais. Tokiais atve-
jais pakanka pailsėti, atsipalai-
duoti, išsimiegoti, ir nuovargio 
kaip nebūta. 

Tuomet, kai žmogus ilgą lai-
ką nesilaiko sveikatai palankaus 
darbo ir poilsio režimo, nekreipia 

Daktaras
Aiskauda

Vadybininko sindromas vargina ne vien 
vadybininkus

dėmesio į mitybą, apskritai į svei-
katą, neatsikrato žalingų įpročių 
(jei yrà), nuolatos neišsimiega, 
gali atsirasti ilgalaikis pervargi-
mas. Pastarosios organizmo bū-
klės paprastas poilsis ir miegas 
dažniausiai neišgydo,– reikalin-
ga gydytojo pagalba.

Profilaktika
1. Kiekvienas žmogus turi tei-

sę į asmeninį gyvenimą, o dar-
bas – tik gyvenimo dalis. Todėl 
profesinė veikla neturi būti tę-
siama namuose. 

2. Privalu pasinaudoti kas-
metinėmis atostogomis. Žinoti-
na, jog organizmas mažiau pailsi, 
kai atostogos yra skaidomos da-
limis. Ši blogybė dar turi du va-
riantus – blogesnį ir geresnį. Blo-
gesnis variantas yra tas, kai vieną 
savaitę ar pusantros atostogauja-
ma, paskui mėnesį ar ilgiau dir-
bama, paskui vėl atostogaujama 
ir t. t. Geresnio varianto atveju 
žmogus atostogauja ne mažiau 
kaip dvi savaites, paskui dvi sa-
vaites ar mėnesį dirba, ir vėl dvi 
savaites atostogauja.

3. Reikia išmokti atskirti sku-
bius darbus nuo tų, kurie gali 
palaukti. 

4. Būtina blaiviai apmąsty-
ti kiekvienos dienos įvykius ir 
nepulti į paniką, kai ištinka ne-
sėkmės. Įsidėmėtina, jog čia ap-
rašomą sindromą sukelia ne pa-
čios problemos, o pernelyg dide-
lė reakcija į jas. Taigi, jei nėra ga-
limybės pakeisti aplinkybių, bū-
tina pakeisti savo požiūrį į jas. 
Tuo atveju, kai nepavyksta sava-
rankiškai pakeisti požiūrio į save 
ir darbą, patartina kreiptis į psi-
choterapeutą.

Gerai išsimiegokime
Emocinei sveikatai ypač svar-

bus visavertis miegas. Paprastai 
rekomenduojama miegoti ne ma-
žiau kaip 8 valandas, gultis ir kel-
tis tuo pačiu laiku. Jei prieš mie-
gą neatsikratoma minčių apie 
darbą, dažniausiai tai trukdo už-
migti, o miegas būna neramus 

ir negilus. Kai miego sutrikimai 
pasitaiko dažnai, pastebimai su-
mažėja darbingumas, pablogėja 
nuotaika ir t. t. 

Kol čia aptariamas sindromas 
nėra toli pažengęs, o miego sutri-
kimai ką tik prasidėję, gali pagel-
bėti vitaminai PP (šis vitaminas 
padeda susidaryti vadinamajam 
„miego hormonui“ triptofanui 
[triptofanas – žmogui ir dauge-
liui gyvūnų nepakeičiama ami-
norūgštis, daugelio baltymų su-
dedamoji dalis]), B6 ir C. 

Vitamino PP šaltiniai: jautie-
na, paukštiena, kiaušiniai, kepe-
nys, inkstai, žiediniai ir briuseli-
niai kopūstai, bulvės, burokėliai, 
pupelės, žemės riešutai, grybai, 
alaus mielės.

Vitamino B6 randama: visose 
daržovėse, žuvies, mėsos, pieno 
produktuose, kiaušiniuose, mie-
lėse, miltuose, kepenyse. Šio vi-
tamino aktyvumą didina vitami-
nai B1, B2, B5.

Vitamino C šaltiniai: ypač 
daug jo turi erškėtuogės, šalta-
lankio uogos, juodieji serbentai, 
saldieji pipirai; kiek mažiau – ko-
pūstai, citrusiniai vaisiai, braš-
kės, agrastai, pomidorai, bulvės, 
kepenys.

Kofeinas – ne draugas
Ne tik prieš miegą, bet ir die-

nos metu nepatartina vartoti 
energinių gėrimų, stiprios kavos, 
arbatos bei kitų gėrimų, turinčių 
kofeino. Vietoje šių produktų ge-
riau į darbą ir iš jo eiti pėsčiomis 
arba važiuoti dviračiu, dar ge-
riau sportuoti, mėgautis vandens 
procedūromis, rasti laiko kokiam 
nors maloniam užsiėmimui, pra-
mogoms, daugiau laiko pabū-
ti gamtoje. Taip pat labai svarbu 
pakankamai vartoti vaisių, dar-
žovių, neužmiršti kasdien išger-
ti apie 2 l vandens. Pageidautina 
per dieną maitintis ne tris, o 4– 5  
kartus nedidelėmis porcijomis, 
valgyti neskubant, tuo metu ge-
riau nedirbti kitų darbų, nesikal-
bėti telefonu, nesiklausyti radijo.

Romualdas OGINSKAS 
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„Chorų karuose“ laimėti 
pinigai pagerins sąlygas 

neįgaliesiems

atvažiuoti visa šeima, kartu spor-
tuoja ir neįgalieji, ir neturintie-
ji negalios. „Pas mus dar labai 
dažnai suskirstoma: neįgalūs ir 
neturintieji negalios. Neįgalūs 
vaikai sportuoja atskirai, o svei-
ki šeimos nariai ieško vietos ki-
tur. Pas mus klube gali praleisti 
laiką visi kartu“, – sako moteris. 

D.Šatinskienė mato didelę 
tokios veiklos prasmę. Juk kuo 
sveikesnis užaugs žmogus, tuo 
ir valstybei bus geriau – reikės 
mažiau mokėti pašalpų, jis už-
sidirbs pats. Ji tuoj pat pateikia 
pavyzdžių, kaip „nurašyti“ buvę 
neįgalieji daug pasiekia: vienas 
dar būdamas vaikas išleido po-
ezijos knygą, kitas ne tik užsi-
dirba, bet ir tėvams keliones į 
tolimus kraštus nuperka. O tre-
čia paėmė iš vaikų namų augin-
ti vaiką. „Fizinę negalią turintys 
vaikai turi daug dvasios stipry-
bės ir gali daug pasiekti gyveni-
me, jei jiems padėsime“, – sako 
D.Šatinskienė. 

Su grupe „16 Hz“ sporto klu-
bas bendrauti pradėjo tada, kai 
Sauliukui Amerikoje buvo pa-
gaminti protezai, o minėti mu-
zikantai sukūrė vaizdo klipą 
kaip padėką amerikiečių speci-
alistams. Nuo to laiko „16 Hz“ 
dalyvauja įvairiuose klubo ren-
giniuose, koncertuoja, bendrau-
ja su vaikais. 

„Chorų karuose“ dalyvavu-
sią grupę Sauliuko klubo na-
riai palaikė, piešė plakatus, da-
lino juos Kauno gatvėse. O šie, 
laimėję konkursą, atvažiavo su 
visu choru, nuoširdžiai paben-
dravo, atvežė vaikams dovanų, 
kartu nusifotografavo. 

P.Jucevičiaus teigimu, gru-
pė „16 Hz“ mielai prisideda prie 
labdaringų veiklų – per metus jie 
nemokamai koncertuoja už maž-
daug 20 tūkst. Lt. Jau buvo su-
rengti 2 labdaringi koncertai ir 
su Kauno Studentiškuoju choru. 

Pinigai atiteks 
sergantiems vaikams
Panevėžio Indigo choro gene-

rolo Vytauto Matuzo sprendimu, 
„Chorų karuose“ laimėti pinigai 
atiteks Santariškių Vaikų ligoni-

nės Vaikų ortopedijos skyriuje 
besigydantiems mažiesiems pa-
cientams. Vytautas sakė taip pat 
ilgai nedvejojęs dėl to, kam skir-
ti laimėtus pinigus. Jis pats serga 
trapių kaulų liga ir jam vaikystė-
je teko patirti ne vieną operaciją, 
kurios buvo atliktos būtent šiame 
skyriuje. Apie Vaikų ortopedijos 
skyriaus darbą jam likę tik pa-
tys geriausi atsiminimai, jo dar-
buotojai yra tapę tarsi draugais 
ar giminėmis. 

Pasak Vytauto, pirma į gal-
vą šovusi mintis – reikėtų paį-
vairinti po sunkių operacijų ar 
traumų sveikstančių vaikų lais-
valaikį. Juk kai kurie ten besigy-
dantys pacientai ligoninėje be-
veik apsigyvena. Galbūt tai galė-
tų būti netgi televizoriai palatose 
ar ausinukai. „O gal skyriui bū-
tinai reikia kokios nors medici-
ninės įrangos“, – sako Vytautas. 

V.Matuzas savo dalyvavimą 
„Chorų karuose“ vertina ir kaip 
tam tikrą misiją siekiant dides-
nės neįgaliųjų integracijos. Bet 
tos integracijos, pasak Vytauto, 
reikia ne neįgaliesiems, o sveikie-
siems, kurie į žmones rateliuose 
žvelgia tik kaip į užuojautos ver-
tus. Prieš 5-10 metų gatvėje jis su-
laukdavęs liūdnų žvilgsnių ir ko-
mentarų. Dabar žmonės į jį žiū-
ri ne kaip į beasmenį neįgalųjį, o 
kaip į Vytautą Matuzą – sveiki-
nasi su juo, džiaugiasi sutikę, kal-
bina apie jo veiklą. Ypač šis san-
tykis pasikeitė po „Chorų karų“. 
„Galbūt kai kurie žmonės, pama-
tę, ką galiu aš, dabar pakeis savo 
požiūrį ir į kitus neįgaliuosius“ – 
sako Vytautas. 

Aurelija BABINSKIENĖ 
Sauliuko klubo nuotr.
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Viltis minima graikų mite apie 
Pandoros skrynią. Į šią skrynią pavy-
dūs dievai sudėjo negandas žmo-
nijai. Atidarius skrynią, žemę nusėjo 
blogybės ir vargai. Nespėjo iš jos pa-
sprukti tik viltis.

Ji liko žmogui kaip paguoda, gy-
dantis balzamas negandų akivaiz-
doje.

Viltis apibūdinama kaip vylima-
sis, tikėjimas, kad įvyks tai, kas laukia-
ma, ko trokštama. Beviltiškose situa-
cijose, kai protas atsiduria aklavietėje, 
o faktai neguodžia, viltis padeda su-
telkti paskutines jėgas ir judėti toliau. 
Ji palaiko tikėjimą, kad išeitis galima ir 
skatina pozityvų požiūrį į pasaulį. Vil-
tis primena pamatinį pasaulio geru-
mą, palaiko gilų tikėjimą gyvenimu, 
veikia kaip amortizatorius, apsaugan-

Uostamiesčio neįgaliųjų 
patogumui – socialinis taksi

bendruomenėje pateiktus pro-
jektus, jos skyrė finansavimą ir 
socialinį taksi aptarnaujančių as-
meninių asistentų veiklai: Klai-
pėdos savivaldybė – 41,5 tūkst., 
Vilniaus – 70 tūkst. Lt.

Uostamiesčio taksi – su 
miestui charakteringais 

akcentais
Palankiai uostamiesčio savi-

valdybės įvertinto projekto vyk-
dytojas – NSII – negaišdamas 
ėmėsi veiklos. Netrukus iš Vo-
kietijos buvo pargabentas rate-
liais judantiems neįgaliesiems 
vežti pritaikytas automobilis 
„Volkswagen Caddy“. Jį įsigyti 
padėjo vienas Lietuvoje veikian-
tis bei inovatyvioms idėjoms 
pritariantis tarptautinis fondas. 
Specialiai uostamiesčiui jį api-
pavidalino dizaineris Egidijus 
Gužauskas.

Klaipėdoje važinėjantis socia- 
linis taksi išoriškai visai nepa-
našus į vilniškį. Socialinio tak-
si idėjos autoriaus Arūno Survi-
los nuomone, NSII – tai ne kokia 
nors valstybinė organizacija, ku-
rios automobiliai visoje Lietuvo-
je turi būti vienodi. Atvirkščiai – 
siekiama, kad kiekvieno miesto 
socialinis taksi būtų apipavida-
lintas tai vietovei būdingais ak-
centais. Todėl visai neatsitiktinai 
ant klaipėdiškio taksi puikuojasi 
sparnus išskleidusi žuvėdra, vy-
rauja uostamiesčiui charakterin-
ga mėlyna spalva. 

Paslaugumas – 
privalomas reikalavimas

Socialinį taksi aptarnaujan-
čiam vairuotojui-asmeniniam 
asistentui keliami gana aukšti 
reikalavimai, nes jis – pagrindi-
nis žmogus, nuo kurio požiūrio 
į savo darbą, neįgaliuosius, pa-
slaugumo, noro padėti bei gebė-
jimo bendrauti labai priklauso 
visos programos sėkmė. 

Klaipėdos socialinio taksi 
vairuotojas-asmeninis asistentas 
atrinktas konkurso būdu. Juo ta-
pęs Gustas Vyšniauskas šioje sri-
tyje ne naujokas. Vaikinas ne vie-
nerius metus savanoriavo Lietu-
vos sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijos „Viltis“ stovy-

Grupė „16 Hz“ nuoširdžiai ben-
drauja su neįgaliais vaikais.

klose, Švedijoje dirbo asmeniniu 
neįgalaus žmogaus (aklo autis-
to) asistentu. Taigi, pasak Gus-
to, konkurse jis dalyvavo žino-
damas, kur eina ir kas jo laukia. 
Atrankos specialistai tai palan-
kiai įvertino.

Vis dėlto prieš sėdant prie 
uostamiesčio socialinio taksi 
vairo, G.Vyšniauskui teko pa-
simokyti – pirmiausia su būsi-
mu darbu jį supažindino vilniš-
kis kolega A.Vertinskij, o paskui 
teorines žinias vaikinas įtvirtino 
praktiškai – porą dienų padirbė-
jo sostinėje. 

Dabar G.Vyšniauskas ne tik 
vairuoja uostamiesčio socialinį 
taksi, bet ir vyksta į įvairias ne-
įgaliaisiais besirūpinančias or-
ganizacijas, pasakoja, kaip pa-
sinaudoti jiems skirta transpor-
to paslauga, moko, kaip užsire-
gistruoti, išsikviesti taksi ir pan. 
Nors visas būsimas keliones rei-
kia rezervuoti iš anksto (užsire-
gistruoti internetu www.socia-
linistaksi.lt), kol neįgalieji tai iš-
moks ir įpras daryti, Gustas ne-
slepia priimąs užsakymus ir te-
lefonu. Vaikinas džiaugiasi, kad 
per pirmą darbo savaitę jau 19 
neįgaliųjų pasirašė sutartis, o jo 
vairuojamas socialinis taksi 20 
kartų buvo išriedėjęs į neįgalių-
jų užsakytus maršrutus.

Pirmieji klientai – 
patenkinti

Pirmuoju uostamiestyje pra-
dėjusio veikti socialinio taksi 
klientu tapęs Nerijus džiaugia-
si naująja paslauga, suteikian-
čia jam daugiau savarankišku-
mo. Nuo praėjusios vasaros rate-
liais judančiam vyriškiui retkar-
čiais kildavo papildomų rūpes-
čių grįžtant iš darbo namo. Pa-
prastai į darbą Nerijų nuveža ir 
po jo paima žmona, tačiau kar-
tais nesutampa jų darbo dienos 
trukmė ir Nerijus būna privers-
tas keletą valandų laukti užuot 
tą laiką praleidęs su dukra. Da-
bar šio rūpesčio vyriškiui nebeli-
ko – jį išsprendė socialinis taksi. 

Nerijus pasakoja, jog dešimt-
metį kamuojanti liga privertė 
prisitaikyti prie kintančio gyve-
nimo, suvokti, kad ne viską pats 
gali padaryti, kad tenka prašy-
ti artimųjų, brolio pagalbos. Ir 

nors nė vienas neatsisako pagel-
bėti, jaustis savarankiškam, ne-
priklausomam – didelė vertybė. 

Jam pritaria ir socialinio 
taksi paslaugomis besinaudo-
janti Alma. Su šiuo automobi-
liu moteris jau buvo nuvažia-
vusi į prekybos centrą, kirpyk- 
lą, bažnyčią, išsėtine skleroze 
sergančiųjų draugijos susitiki-
mą. Šios organizacijos vado-
vė Neringa Venckienė Almai ir 
papasakojo apie galimybę pa-
sinaudoti transporto paslau-
gas teikiančiu socialiniu taksi. 
Iki tol kur nors išvykti panoru-
si moteris ieškodavo pažįstamų 
žmonių pagalbos arba kviesda-
vosi įprastą taksi, kurio vairuo-
tojui papildomai susimokėdavo 
už jai suteiktą paslaugą. Pabo-
dusį gyvenimą tarp keturių sie-
nų dabar Alma pasiryžusi paį-
vairinti naujais įspūdžiais. 

Socialinių taksi vis  
daugės

NSII socialinio taksi progra-
mos koordinatorė R.Lebelionytė-
Alseikienė džiaugiasi, kad klai-
pėdiškiai entuziastingai priėmė 
socialinį taksi – savivaldybė, ne-
vyriausybinės neįgaliųjų organi-
zacijos stengiasi kuo plačiau pa-
skleisti žinią apie naują neįgalie-
siems teikiamą paslaugą, ragina 
ja naudotis kuo daugiau žmo-
nių. Pasak jos, vienas svarbiau-
sių programos tikslų – skatinti 
judėjimo negalią turinčių žmo-
nių mobilumą mieste: lankytis 
viešose ir privačiose erdvėse, 
susitikti su bičiuliais, aktyviai 
įsilieti į bendruomeninę veiklą 
ir pan. Iš pradžių šia paslauga 
naudosis tik neįgaliojo vežimė-
liais judantys žmonės. Planuo-
jama, kad ateityje socialinį tak-
si galės išsikviesti ir kiti judėji-
mo, regėjimo negalią turintys 
asmenys.

Pasak R.Lebelionytės-Alsei-
kienės, vidurvasarį džiugios ži-
nios sulauks ir sostinės neįgalie-
ji – jiems vežti bus įsigytas dar 
vienas automobilis, nes turimas 
jau nebepatenkina vis didėjan-
čio šios paslaugos poreikio. NSII 
tikisi, kad kitąmet socialinio tak-
si idėja bus pradėta įgyvendin-
ti ir Kaune. 

Aldona MILIEŠKIENĖ

(atkelta iš 1 psl.)

Viltis skatina judėti pirmyn
tis žmones nuo grimzdimo į apatiją. Ji 
padeda žmogui judėti tolyn, padeda 
nepasiduoti ir išlaikyti dėmesį bei psi-
chinę energiją. 

Jei optimizmas ignoruoja esamas 
kliūtis ir nepriteklius, viltingumas yra 
atidus dabarties negandom. Jis sako, 
kad nepaisant visų nemalonumų bei 
nepatogumų, dabartinė situacija yra 
gyvenimo dalis ir patirtis.

Mes turime matyti ir įveikti esa-
mus sunkumus, gyventi jų nesišalin-
dami. Beviltiškose situacijose, kai fak-
tai neguodžia, viltis padeda sutelk-
ti paskutines jėgas ir eiti toliau. Juk 
žmogus auga ir stiprėja, kai susidu-
ria su kliūtimis ir jas įveikia.

Viltis kyla tuomet, kai suvokiame 
savo galimybes rasti kelią iki trokšta-
mo tikslo ir turime pakankamai ener-

gijos tuo keliu eiti.
Svarbu savęs nenuvertinti, neva-

dinti „nelaimėliu, kuriam visada nesi-
seka ir kuriam visą laiką šitaip baigia-
si“ ir pan. Nesėkmių neverta priskirti 
savo asmeninėms savybėms.

Norėdami išsklaidyti reikalingą 
energiją, turime rūpintis tinkamu 
darbo ir poilsio balansu.

Kita priemonė – fiziniai prati-
mai. Tinkamai juos atliekant padidėja 
energija, sumažėja įtampa, atsiranda 
jėgų mąstyti viltinga linkme.

Neužmirškime, kad energijos ga-
lime pasisemti būdami su entuziaz- 
mo ir vilties turinčiais žmonėmis.

Kiekvienas savyje galime augin-
ti viltį, reikalingą kasdieniame gy-
venime.

Parengė  Janina Ožalinskaitė 
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PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.00–9.00 Labas rytas, Lietu-
va: 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 – žinios; 
6.34, 8.03 – orai; 7.05, 7.35, 8.35 –
orai, sportas.
12.15 – 15.00 Laba diena, Lietu-
va: 12.20, 14.40 – žinios; 12.25, 
14.50  – sportas, orai; 13.00, 
14.00 – LRT radijo žinios.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, gegužės 27 d. 
9.00 Kobra 11 (138) (kart.) (N-7). 

10.00 Pinigų karta (kart.). 11.00 LRT 
Aktualijų studija. 12.00 –15.00 Laba 
diena, Lietuva. 15.00 Namelis preri-
jose (65). 16.00 Premjera. Kobra 11 
(139) (N-7). 17.00 Senis (76) (N-7). 
18.15 Šiandien (su vertimu į gestų kal-
bą). 18.45 Lengedės stebuklas (1) (N-
7). 19.40 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
20.25 Perlas. 20.30 Panorama. 21.15 
Įžvalgos. Pertraukoje – 22.00 Perlas. 
22.15 Dokumentinio kino vakaras. 
Apokalipsė. Antrasis pasaulinis karas 
(3) (N-7). 23.20 Vakaro žinios. 23.35 
Lengedės stebuklas (1) (kart.) (N-7). 
0.35 Senis (76) (kart.) (N-7). 

Antradienis, gegužės 28 d. 
9.00 Kobra 11 (139) (kart.) (N-

7). 10.00 Vieša paslaptis (kart.). 10.40 
Mokslo ekspresas (kart.). 11.00 LRT 
Aktualijų studija. 12.00 –15.00 Laba 
diena, Lietuva. 15.00 Namelis preri-
jose (66). 16.00 Premjera. Kobra 11 
(140) (N-7). 17.00 Senis (77) (N-7). 
18.15 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.45 Lengedės stebuklas (2) 
(N-7). 19.40 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 20.25 Perlas. 20.30 Panorama. 
21.15 Emigrantai. Pertraukoje – 22.00 
Perlas. 22.15 Pinigų karta. 23.20 Va-
karo žinios. 23.35 Lengedės stebu-
klas (2) (kart.) (N-7). 0.35 Senis (77) 
(kart.) (N-7). 

Trečiadienis, gegužės 29 d. 
9.00 Kobra 11 (140) (kart.) (N-7). 

10.00 Emigrantai (kart.). 11.00 LRT 
Aktualijų studija. 12.00 –15.00 Laba 
diena, Lietuva. 15.00 Namelis preri-
jose (67). 16.00 Premjera. Kobra 11 
(141) (N-7). 17.00 Senis (78) (N-7). 
18.15 Šiandien (su vertimu į gestų kal-
bą). 18.45 Lengedės stebuklas (3) (N-
7). 19.40 Stilius. Namai. 20.25 Perlas. 
20.30 Panorama. 21.15 Teisė žinoti. 
Pertraukoje – 22.00 Perlas. 22.15 Atvi-
ra Lietuvos universitetų žinių lyga „Ly-
deriai“. I-asis pusfinalis. Susitinka Va-
dybos ir ekonomikos universiteto ISM 
ir Lietuvos sveikatos mokslų universi-
teto komandos. 23.20 Vakaro žinios. 
23.35 Lengedės stebuklas (3) (kart.) 
(N-7). 0.35 Senis (78) (kart.) (N-7). 

Ketvirtadienis, gegužės 30 d. 
9.00 Kobra 11 (141) (kart.) (N-7). 

10.00 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.). 
10.30 Ugnies tramdytojai (kart.). 11.00 
LRT Aktualijų studija. 12.00 –15.00 
Laba diena, Lietuva. 15.00 Namelis 
prerijose (68). 16.00 Premjera. Kobra 
11 (142) (N-7). 17.00 Senis (79) (N-
7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.45 Lengedės stebuklas (4) 
(N-7). 19.40 Vieša paslaptis. 20.25 
Perlas. 20.30 Panorama. 21.15 Tau-
tos aikštė. Pertraukoje – 22.00 Perlas. 
23.20 Vakaro žinios. 23.35 Lengedės 
stebuklas (4) (kart.) (N-7). 0.35 Senis 
(79) (kart.) (N-7). 

Penktadienis, gegužės 31 d. 
9.00 Kobra 11 (142) (kart.) (N-7). 

10.00 Stilius. Gyvenimas (kart.). 11.00 
LRT Aktualijų studija. 12.00 –15.00 
Laba diena, Lietuva. 15.00 Namelis 
prerijose (69). 16.00 Premjera. Kobra 
11 (143) (N-7). 17.00 Senis (80) (N-7). 
18.15 Šiandien (su vertimu į gestų kal-
bą). 18.30 Detektyvo meistrai. Frosto 
prisilietimas (19) (N-7). 20.25 Perlas. 
20.30 Panorama. 21.15 Duokim garo! 
Pertraukoje – 22.00 Perlas. 23.15 Tri-
fidų dienos (2) (N-14). 1.05 Senis (80) 
(kart.) (N-7). 

Šeštadienis, birželio 1 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Šventadienio mintys (kart.). 6.30 Sti-
lius. Namai (kart.). 7.15 Nacionalinė 
paieškų tarnyba (kart.). 8.30 Gimtoji 
žemė. 9.00 Premjera. Aivenhas (26). 
9.25 Džeronimas (2/7). 9.50 Aviukas 
Šonas (1/38). 10.00 Gustavo enci-
klopedija. 10.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 11.30 Svečių ekspre-
sas. 12.00 Festvalis „Benai, plaukiam 
į Nidą“. Dainuok ir šok su „O lia lia“. 
14.00 Detektyvo klasika. Mis Marpl. 

Lavonas bibliotekoje. Didžioji Britani-
ja, 2004 m. (N-7). 16.00 Žinios (su ver-
timu į gestų kalbą). 16.10 Sveikinimų 
koncertas. 18.30 Detektyvo meistrai. 
Frosto prisilietimas (20) (N-7). 20.25 
Perlas. 20.30 Panorama. 21.00 Muzi-
kinis projektas „Auksinis balsas“. 23.00 
Premjera. Mirtinos lenktynės. Siaubo 
trileris. Kanada, JAV, 2009 m. (N-14). 

Sekmadienis, birželio 2 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Emigrantai (kart.). 7.00 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite (kart.). 8.00 Gi-
rių horizontai. 8.30 Kaimo akademi-
ja. 9.00 Tara Dankan (16). 9.25 Dže-
ronimas (2/8). 9.50 Aviukas Šonas 
(1/39). 10.00 Gustavo enciklopedi-
ja (subtitruota laida). 10.30 Jubilieji-
nis popchoro „Kotita“ ir draugų kon-
certas. 12.15 Premjera. Dokumenti-
nis filmas apie Vidmanto Urbono eko-
loginę akciją „Vanduo-gyvybė“. 13.00 
Pasaulio dokumentika. Premjera. Di-
džiosios migracijos. Lenktynės dėl iš-
likimo. Didžioji Britanija, 2010 m. 3 d. 
(subtitruota). 14.00 Detektyvo klasika. 
Užrašai apie Šerloką Holmsą (5, 6) (N-
7). 16.00 Žinios (su vertimu į gestų kal-
bą). 16.10 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu (subtitruota). 16.45 Lietuva – 
jūrinė valstybė. 17.15 Algimanto Če-
kuolio kelionės. 17.45 Septynios Kau-
no dienos. 18.30 Stilius. Gyvenimas. 
19.30 Bėdų turgus. 20.30 Panorama. 
20.45 Europos balsas. 20.50 Savaitė. 
21.15 Palanga, Lietuvos kultūros sos-
tinė 2013. Kurorto šventė „Palangai 
760“. 23.15 Muzikinis projektas „Auk-
sinis balsas“ (kart.). 

Pirmadienis, gegužės 27 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Simp-

sonai (342) (kart.) (N-7). 7.30 Smurfai 
(22). 8.00 Meilės triumfas (6) (N-7). 
9.00 Meilės sūkuryje (1654). 10.05 Be 
namų (17) (N-7). 10.55 Medaus mė-
nuo su mama. Komedija. JAV, 2006 m. 
(N-7). 12.35 S dalelių paslaptys (7) (N-
7). 13.10 Monsunas (3) (N-7). 13.40 
Smurfai (23). 14.10 Meškiukai Gamiai 
(12). 14.40 Kempiniukas Plačiakelnis 
(20). 15.10 Simpsonai (343) (N-7). 
15.40 Natalija (82) (N-7). 16.40 Aša-
rų karalienė (32) (N-7). 17.40 Ūkinin-
kas ieško žmonos. 18.45 TV3 žinios. 
19.20 Kulinarinės kelionės. 19.50 Ūki-
ninkas ieško žmonos. 21.00 Pasirink 
mane (N-7). 21.40 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Kerštas (12) (N-14). 23.00 Dėl 
visko kaltas Styvas. Komedija. JAV, 
2009 m. (N-7). 1.00 Eureka (3) (N-7). 
1.50 Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami 
kėslai (6) (N-14). 

Antradienis, gegužės 28 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Simp-

sonai (343) (kart.) (N-7). 7.30 Smurfai 
(23). 8.00 Meilės triumfas (7) (N-7). 
9.00 Meilės sūkuryje (1655). 10.05 
Be namų (18) (N-7). 11.00 Kulinarinės 
kelionės.  11.30 Ūkininkas ieško žmo-
nos. 12.35 S dalelių paslaptys (8) (N-
7). 13.10 Monsunas (4) (N-7). 13.40 
Smurfai (24). 14.10 Meškiukai Gamiai 
(13). 14.40 Kempiniukas Plačiakelnis 
(21). 15.10 Simpsonai (344) (N-7). 
15.40 Natalija (83) (N-7). 16.40 Ašarų 
karalienė (33) (N-7). 17.40 Ūkininkas 
ieško žmonos. 18.45 TV3 žinios. 19.20 
Kulinarinės kelionės. 19.50 Žiūrėk! Ge-
ras! (N-7). 21.00 Pasirink mane (N-7). 
21.40 TV3 vakaro žinios. 22.00 Tikra-
sis teisingumas (11) (N-14). 23.00 Ma-
jamio katastrofa. Veiksmo drama. JAV, 
2011 m. (N-14). 0.40 Eureka (4) (N-7). 
1.35 Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami 
kėslai (7) (N-14). 

Trečiadienis, gegužės 29 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Simp-

sonai (344) (kart.) (N-7). 7.30 Smurfai 
(24). 8.00 Meilės triumfas (8) (N-7). 
9.00 Meilės sūkuryje (1656). 10.05 
Be namų (19) (N-7). 11.00 Kulinari-
nės kelionės.  11.30 Žiūrėk! Geras! 
(N-7). 12.35 S dalelių paslaptys (9) (N-
7). 13.10 Monsunas (5) (N-7). 13.40 
Smurfai (25). 14.10 Meškiukai Ga-
miai (1). 14.40 Kempiniukas Plačiakel-
nis (1). 15.10 Simpsonai (345) (N-7). 
15.40 Natalija (84) (N-7). 16.40 Ašarų 
karalienė (34) (N-7). 17.40 Ūkininkas 
ieško žmonos. 18.45 TV3 žinios. 19.20 

Kulinarinės kelionės. 19.50 Žiūrėk! Ge-
ras! (N-7). 21.00 Pasirink mane (N-7). 
21.40 TV3 vakaro žinios. 22.00 Vikin-
gų loto. 22.05 Ryšys (4) (N-7). 23.05 
Priverstinis nusileidimas. Veiksmo f. 
JAV, Kanada, 2005 m. (N-7). 0.55 Eu-
reka (5) (N-7). 1.45 Įstatymas ir tvarka. 
Nusikalstami kėslai (8) (N-14). 

Ketvirtadienis, gegužės 30 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Simp-

sonai (345) (kart.) (N-7). 7.30 Smurfai 
(25). 8.00 Meilės triumfas (9) (N-7). 
9.00 Meilės sūkuryje (1657). 10.05 
Be namų (20) (N-7). 11.00 Kulinari-
nės kelionės.  11.30 Žiūrėk! Geras! (N-
7). 12.35 S dalelių paslaptys (10) (N-
7). 13.10 Monsunas (6) (N-7). 13.40 
Smurfai (26). 14.10 Meškiukai Ga-
miai (2). 14.40 Kempiniukas Plačiakel-
nis (2). 15.10 Simpsonai (346) (N-7). 
15.40 Natalija (85) (N-7). 16.40 Aša-
rų karalienė (35) (N-7). 17.40 Ūkinin-
kas ieško žmonos. 18.45 TV3 žinios. 
19.20 Kulinarinės kelionės. 19.50 Žiū-
rėk! Geras! (N-7). 21.00 Pasirink mane 
(N-7). 21.40 TV3 vakaro žinios. 22.00 
Aferistas (2) (N-7). 23.00 Lemtingas 
vaidmuo. Drama. Kanada, 2011 m. (N-
7). 0.50 Eureka (6) (N-7). 1.40 Įstaty-
mas ir tvarka (9) (N-14). 

Penktadienis, gegužės 31 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Simp-

sonai (346) (kart.)(N-7). 7.30 Smurfai 
(26). 8.00 Meilės triumfas (10) (N-7). 
9.00 Meilės sūkuryje (1658). 10.05 
Be namų (21) (N-7). 11.00 Kulinari-
nės kelionės.  11.30 Žiūrėk! Geras! (N-
7). 12.35 S dalelių paslaptys (11) (N-
7). 13.10 Monsunas (7) (N-7). 13.40 
Drakonų medžiotojai (1). 14.10 Meš-
kiukai Gamiai (3). 14.40 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (3). 15.10 Simpso-
nai (347) (N-7). 15.40 Natalija (86) (N-
7). 16.40 Ašarų karalienė (36) (N-7). 
17.40 Ūkininkas ieško žmonos. 18.45 
TV3 žinios. 19.20 Zebriukas Dryžius. 
Filmas šeimai. Pietų Afrika, JAV, 2005 
m. 21.25 Džonsonų atostogos. Kome-
dija. JAV, 2004 m. (N-7). 23.15 Pakvai-
šę dėl Merės. Komedija. JAV, 1998 m. 
(N-7). 1.35 Intelektualas. Romantinė 
komedija. JAV, 1994 m. (N-7). 

Šeštadienis, birželio 14 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Mano 

mažasis ponis (13). 7.30 Ant bangos 
(22). 8.00 Skunk Fu (23, 24). 8.30 Mo-
derni šeima (3) (N-7). 9.00 Mūsų gyvū-
nai. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 Sva-
jonių sodai. 11.00 Dvynių nuotykiai. 
Komedija. JAV, 2011 m. 12.40 Planeta 
51. Animacinis f. Ispanija, D. Britanija, 
2009 m. 14.20 Sniego šunys. Kome-
dija. JAV, 2002 m. 16.25 Juokingiau-
si Amerikos namų vaizdeliai. 16.55 X 
Faktorius. 18.35 Eurojackpot. 18.45 
TV3 žinios. 19.00 Ilgo plauko istorija. 
Animacinis f. JAV, 2010 m. 20.55 Ga-
liūnas Džo. Nuotykių f. JAV, 1998 m. 
23.10 Kelionė po koledžus. Komedi-
ja. JAV, 2008 m. (N-7). 0.50 Tarpinin-
kai. Drama. JAV, 2009 m. (N-14). 2.45 
Majamio katastrofa. Veiksmo drama. 
JAV, 2011 m. (N-14). 

Sekmadienis, birželio 2 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Mano 

mažasis ponis (14). 7.30 Ant bangos 
(23). 8.00 Skunk Fu (25, 26). Airija, ani-
macinis serialas, 2007. 8.30 Moderni 
šeima (4) (N-7). 9.00 Begalinė istorija 
(1) (N-7). 10.00 Laikas keistis (15). Lai-
da apie būsto renovaciją. 10.30 Spor-
tuok su mumis. 11.00 Gyvenimas su 
Maikiu. Komedija. JAV, 1993 m. (N-7). 
12.55 Sudėtingas pagrobimas. Kome-
dija. JAV, 1995 m. (N-7). 14.45 Nak-
tis prekybos centre. Animacinis f. JAV, 
2009 m. 16.30 Aferistas (2) (kart.) (N-
7). 17.35 Kobra 11 (1) (N-7). 18.45 
TV3 žinios. 19.00 Savaitės komenta-
rai. 19.30 Kūdikis už 30 000 000. Nuo-
tykių komedija. Honkongas, 2006 m. 
22.05 Sučiupus nužudyti. Trileris. Ka-
nada, 2010 m. (N-14). 0.05 Projek-
tas „Monstras“. Trileris. JAV, 2008 m. 
(N-7). 1.35 Priverstinis nusileidimas. 
Veiksmo f. JAV, Kanada, 2005. (N-7). 

liukai nindzės (14) (kart.). 7.50 Kung 
Fu Panda (5). 8.20 Auklė (5) (kart.). 
8.50 24 valandos (kart.) (N-7). 9.45 
Būk mano meile! 10.45 Keturkojis 
Kupidonas. Nuotykių f. šeimai. 12.55 
Didžioji sėkmė (15). 13.25 Vėžliukai 
nindzės (15). 13.55 Linksmieji To-
mas ir Džeris (3). 14.25 Auklė (6). 
15.00 Tūkstantis ir viena naktis (39) 
(N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Ži-
nios. 19.30 KK2 (N-7). 20.15 Nuo... 
Iki.... 21.30 Dviračio šou. 22.00 Ži-
nios. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-
7). 22.35 VAKARO SEANSAS. 57 
keleivis. Veiksmo f. JAV, 1992 m. 
(N-7). 0.20 Havajai 5.0 (12) (N-7). 
1.15 Vampyro dienoraščiai (9) (N-14). 

Antradienis, gegužės 28 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (61). 6.50 Linksmieji 
Tomas ir Džeris (3) (kart.). 7.20 Vėž-
liukai nindzės (15) (kart.). 7.50 Kung 
Fu Panda (6). 8.20 Auklė (6) (kart.). 
8.50 24 valandos (kart.) (N-7). 9.45 
Kriminalistai (13) (kart.) (N-7). 10.50 
Ambicinga blondinė (kart.) (N-7). 
12.55 Didžioji sėkmė (16). 13.25 Vėž-
liukai nindzės (16). 13.55 Linksmieji 
Tomas ir Džeris (4). 14.25 Auklė (7). 
15.00 Tūkstantis ir viena naktis (40) 
(N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Ži-
nios. 19.30 KK2 (N-7). 20.15 Ponas 
Bynas (11, 12) (N-7). 21.30 Dviračio 
šou. 22.00 Žinios. 22.25 Kriminalinė 
Lietuva (N-7). 22.35 VAKARO SEAN-
SAS. Keršto valanda. Atlygis. Veiks-
mo f. JAV, 2007 m. (N-14). 0.25 Ha-
vajai 5.0 (13) (N-7). 1.20 Vampyro 
dienoraščiai (10) (N-14). 

Trečiadienis, gegužės 29 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (62). 6.50 Linksmieji 
Tomas ir Džeris (4) (kart.). 7.20 Vėž-
liukai nindzės (16) (kart.). 7.50 Kung 
Fu Panda (7). 8.20 Auklė (7) (kart.). 
8.50 24 valandos (kart.) (N-7). 9.45 
Valanda su Rūta (kart.). 11.45 Po-
nas Bynas (11, 12) (kart.) (N-7). 12.55 
Didžioji sėkmė (17). 13.25 Vėžliukai 
nindzės (17). 13.55 Linksmieji To-
mas ir Džeris (5). 14.25 Auklė (8). 
15.00 Tūkstantis ir viena naktis (41) 
(N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Ži-
nios. 19.30 KK2 (N-7). 20.15 Ponas 
Bynas (13, 14) (N-7). 21.30 Dviračio 
šou. 22.00 Žinios. 22.25 Kriminalinė 
Lietuva (N-7). 22.35 VAKARO SE-
ANSAS. PREMJERA. Be kompromi-
sų. Veiksmo trileris. JAV, 2011 m. (N-
14). 0.25 Havajai 5.0 (14) (N-7). 1.20 
Vampyro dienoraščiai (11) (N-14). 

Ketvirtadienis, gegužės 30 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (63). 6.50 Linksmieji 
Tomas ir Džeris (5) (kart.). 7.20 Vėž-
liukai nindzės (17) (kart.). 7.50 Kung 
Fu Panda (8). 8.20 Auklė (8) (kart.). 
8.50 24 valandos (kart.) (N-7). 9.45 
Būk mano meile! 10.40 Nuo... Iki... 
(kart.). 11.45 Ponas Bynas (13, 14) 
(kart.) (N-7). 12.55 Didžioji sėkmė 
(18). 13.25 Vėžliukai nindzės (18). 
13.55 Linksmieji Tomas ir Džeris (6). 
14.25 Auklė (9). 15.00 Tūkstantis ir 
viena naktis (42) (N-7). 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos 
(N-7). 18.45 Žinios. 19.30 Valanda su 
Rūta. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Ži-
nios. 22.16 Mes – europiečiai. 22.25 
Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Men-
talistas (14) (N-7). 23.35 Ties riba (2) 
(N-14). 0.30 Havajai 5.0 (15) (N-7). 
1.25 Sveikatos ABC (kart.). 

Penktadienis, gegužės 31 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (64). 6.50 Linksmieji 
Tomas ir Džeris (6) (kart.). 7.20 Vėž-
liukai nindzės (18) (kart.). 7.50 Kung 
Fu Panda (9). 8.20 Auklė (9) (kart.). 
8.50 24 valandos (kart.) (N-7). 9.45 
Žvaigždžių duetai (kart.). 12.55 Di-
džioji sėkmė (19). 13.25 Vėžliukai 
nindzės (19). 13.55 Linksmieji To-
mas ir Džeris (7). 14.25 Auklė (10). 
15.00 Tūkstantis ir viena naktis (43) 
(N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietu-
va. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 
Žinios. 19.30 KK2 Penktadienis (N-
7). 21.00 Farai (N-14). 22.00 PENK-
TADIENIO BOMBA. Mirties lenk-
tynės. Veiksmo f. Didžioji Britanija, 
JAV, Vokietija, 2008 m. (N-14). 0.10 

PREMJERA. Veidrodžiai. Siaubo tri-
leris. JAV, Vokietija, 2008 m. (S). 2.10 
Mentalistas (14) (kart.) (N-7). 

Šeštadienis, birželio 1 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Se-

drikas (97, 98). 6.55 Beprotiški ma-
žųjų nuotykiai (84). 7.20 Berniukas ir 
voveriukas (15). 7.45 Žvėrelių būrys 
(19). 8.10 Ogis ir tarakonai (44). 8.35 
Benas Tenas (8). 9.00 Tomo ir Dže-
rio pasakos (2). 9.30 Na, palauk! (1, 
2). 10.00 KINO PUSRYČIAI. PREM-
JERA. Ne šuo, o stebuklas! Nuoty-
kių filmas šeimai. JAV, 2011 m. 11.45 
Mažoji detektyvė. Nuotykių filmas šei-
mai. JAV, 2008 m. 13.45 Operacija 
Baltosios pupytės. Komedija. JAV, 
2004 m. (N-7). 15.50 Apgavystės (55) 
(N-7). 16.50 Mano bičiuliai amerikie-
čiai. Nuotykių komedija. JAV, 1996 m. 
(N-7). 18.45 Žinios. 19.00 Žvaigždžių 
duetai. 21.20 SUPERKINAS. PREM-
JERA. Pametę galvas Las Vegase. 
Romantinė komedija. JAV, 2008 m. 
(N-7). 23.15 Neperšaunamas. Nuo-
tykių komedija. JAV, 1996 m. (N-7). 
0.55 Farai (kart.) (N-14). 

Sekmadienis, birželio 2 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Se-

drikas (99, 100). 6.55 Beprotiški ma-
žųjų nuotykiai (85). 7.20 Berniukas 
ir voveriukas (16). 7.45 Žvėrelių bū-
rys (20). 8.10 Ogis ir tarakonai (45). 
8.35 Benas Tenas (9). 9.00 Sveika-
tos ABC. 9.30 Apie ūkį ir bites. 10.00 
KINO PUSRYČIAI. Sugrįžimas į Žy-
drąją pakrantę. Nuotykių f. JAV, 1991 
m. (N-7). 12.05 Netikėti susitikimai. 
Romantinė komedija. Kanada, 2003 
m. (N-7). 13.50 Meilėje ir kare. Me-
lodrama. JAV, 1996 m. (N-7). 16.05 
Apgavystės (56, 57) (N-7). 18.00 Ne 
vienas kelyje. 18.45 Žinios. 19.00 Te-
leloto. 20.00 AUKSINIS SEKMADIE-
NIO KINAS. Nuotakų karai. Roman-
tinė komedija. JAV, 2009 m. (N-7). 
22.00 Paskutinė tvirtovė. Veiksmo tri-
leris. JAV, 2001 m. (N-14). 0.30 Lon-
don. Drama. Didžioji Britanija, JAV, 
2006 m. (N-14). 

Pirmadienis, gegužės 27 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitri-

na. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 
Muchtaro sugrįžimas (N-7) (kart.). 
8.00 Savaitės kriminalai (N-7) (kart.). 
8.30 Tauro ragas (N-7) (kart.). 9.00 
Žmogus prieš gamtą. Aliaskos ledy-
nų šėlsmas (N-7). 10.00 Ekstrasen-
sų mūšis (N-7) (kart.). 11.00 Kalba-
me ir rodome (N-7). 12.00 Pasikly-
dusi širdis (N-7). 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (N-7) (kart.). 14.00 Brolis už 
brolį (N-7) (kart.). 15.00 Mentai (N-7). 
16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 
Muchtaro sugrįžimas (N-7). 18.00 Ži-
nios. 18.25 Brolis už brolį (N-7). 19.25 
Pagal įstatymą (N-7). 20.00 Žinios. 
20.25 Gyvenimo spalvos. 21.25 Už-
kalnio 5 (N-7). 22.25 Tikras kraujas 
(N-14). 23.25 Karo vilkai. Jūrų pės-
tininkai (N-14). 0.25 Sostų karai (N-
14). 1.25 Tikras kraujas (N-14). 2.25 
– 5.59 Bamba (S). 

Antradienis, gegužės 28 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitri-

na. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 
Muchtaro sugrįžimas (N-7) (kart.). 
8.00 Prajuokink mane (N-7). 9.00 
Žmogus prieš gamtą. Havajų ugni-
kalnis (N-7). 10.00 Mistinės istorijos 
(N-7) (kart.). 11.00 Kalbame ir rodo-
me (N-7). 12.00 Pasiklydusi širdis (N-
7). 13.00 Muchtaro sugrįžimas (N-
7) (kart.). 14.00 Brolis už brolį (N-7) 
(kart.). 15.00 Mentai (N-7). 16.00 Eks-
trasensų mūšis (N-7). 17.00 Much-
taro sugrįžimas (N-7). 18.00 Žinios. 
18.25 Brolis už brolį (N-7). 19.25 Mi-
lijonieriai. 20.00 Žinios. 20.25 Žvaigž-
dutės (N-7). 21.25 Ji ir jos vyrai (N-
14). 23.25 Karo vilkai. Jūrų pėstinin-
kai (N-14). 0.25 Sostų karai (N-14). 
1.25 Tikras kraujas (N-14). 2.25 – 
5.59 Bamba (S). 

Trečiadienis, gegužės 29 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 Much-
taro sugrįžimas (N-7) (kart.). 8.00 
Prajuokink mane (N-7). 9.00 Žmo-
gus prieš gamtą (N-7). 10.00 Svo-

tai (N-7) (kart.). 11.00 Kalbame ir ro-
dome (N-7). 12.00 Pasiklydusi širdis 
(N-7). 13.00 Muchtaro sugrįžimas (N-
7) (kart.). 14.00 Brolis už brolį (N-7) 
(kart.). 15.00 Mentai (N-7). 16.00 Eks-
trasensų mūšis (N-7). 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas (N-7). 18.00 Žinios. 18.25 
Brolis už brolį (N-7). 19.25 Milijonie-
riai. 20.00 Žinios. 20.25 Sąmokslo 
teorija (N-7). 21.25 Kontroliuojamos 
ribos. Drama, kriminalinis. JAV, Ja-
ponija, 2009 m. (N-14). 23.40 Karo 
vilkai. Jūrų pėstininkai (N-14). 0.40 
Sostų karai (N-14). 1.40 Tikras krau-
jas (N-14). 2.40 – 5.59 Bamba (S). 

Ketvirtadienis, gegužės 30 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 Much-
taro sugrįžimas (N-7) (kart.). 8.00 
Prajuokink mane (N-7). 9.00 Žmo-
gus prieš gamtą (N-7). 10.00 Nau-
jakuriai (N-7). 11.00 Kalbame ir ro-
dome (N-7). 12.00 Pasiklydusi širdis 
(N-7). 13.00 Muchtaro sugrįžimas (N-
7) (kart.). 14.00 Brolis už brolį (N-7) 
(kart.). 15.00 Mentai (N-7). 16.00 Eks-
trasensų mūšis (N-7). 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas (N-7). 18.00 Žinios. 18.25 
Brolis už brolį (N-7). 19.25 Milijonie-
riai. 20.00 Žinios. 20.25 Naujoji ban-
ga 2012. 23.40 Karo vilkai. Jūrų pės-
tininkai (N-14). 0.40 Sostų karai (N-
14). 1.40 Tikras kraujas (N-14). 2.40 
– 5.59 Bamba (S). 

Penktadienis, gegužės 31 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 

7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 Much-
taro sugrįžimas (N-7) (kart.). 8.00 
Prajuokink mane (N-7). 9.00 Žmo-
gus prieš gamtą (N-7). 10.00 Dakta-
ras Tyrsa (N-7) (kart.). 11.00 Kalba-
me ir rodome (N-7). 12.00 Pasikly-
dusi širdis (N-7). 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (N-7) (kart.). 14.00 Brolis už 
brolį (N-7) (kart.). 15.00 Mentai (N-7). 
16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 
Muchtaro sugrįžimas (N-7). 18.00 Ži-
nios. 18.25 Brolis už brolį (N-7). 19.25 
Milijonieriai. 20.00 Žinios. 20.25 Juo-
dos avys (N-7). 21.25 RUSŲ KINAS. 
Neramios advokatės Larinos atosto-
gos. Detektyvinis. Ukraina, 2008 m. 
(N-14). 23.10 Amerikietiškos imtynės 
(N-14). 0.10 Pasienio miestas. Krimi-
nalinis, trileris. JAV, 2006 m. (N-14). 
2.10 – 5.59 Bamba (S). 

Šeštadienis, birželio 1 d. 
6.29 Programa. 6.30 Televitri-

na. 7.00 Pasitarkime (N-7). 8.00 Gy-
venimo spalvos (kart.). 9.00 Brydės. 
9.30 Apie žūklę. 10.00 Skanus po-
kalbis.. 11.00 Stipriausias pasaulio 
žmogus 2012. 11.30 Ekstremali pa-
dėtis (N-7). 12.00 Dviese prieš gamtą 
(N-7). 13.00 VRS kamera. 13.30 Mili-
jonieriai. 14.00 Prajuokink mane (N-
7). 15.00 Svotai (N-7). 16.00 Much-
taro sugrįžimas (N-7). 17.00 Pragaro 
virtuvė (N-7). 18.00 Ekstrasensų mū-
šis (N-7). 19.00 Baladė apie Bombe-
rį (N-7). 20.00 Žinios. 20.20 Savaitės 
kriminalai (N-7). 21.00 MANO HERO-
JUS. Teisė žudyti. Veiksmo, krimina-
linis. JAV, 2008 m. (N-14). 23.00 AŠ-
TRUS KINAS. Šuniškos dienos. Siau-
bo, komedija. D.Britanija, 2009 m. 
(S). 0.40 Juodos avys (N-7) (kart.). 
1.40 – 5.59 Bamba (S). 

Sekmadienis, birželio 2 d. 
5.59 Programa. 6.00 Joyce Me-

yer. 6.30 Televitrina. 7.00 Užkalnio 5 
(N-7) (kart.). 8.00 Duok labas. 8.30 
Tauro ragas (N-7). 9.00 Autopilotas. 
9.30 Statybų TV. 10.00 Sekmadienio 
rytas. 11.00 Sveikatos kodas. 12.00 
Plėšrūnai. Mėlynojo banginio kelio-
nė (N-7). 13.00 Nacionalinė loteri-
ja. 13.30 Milijonieriai. 14.00 Sveikini-
mai. 16.00 Muchtaro sugrįžimas (N-
7). 17.00 Daktaras Tyrsa (N-7). 18.00 
Mistinės istorijos (N-7). 19.00 Nauja-
kuriai (N-7). 20.00 Žinios. 20.20 MEI-
LĖS ISTORIJOS. Rosamunde Pil-
cher. Širdies ilgesys. Romantinė dra-
ma. Vokietija, 2009 m. (N-7). 22.20 
Pagrindinis įtariamasis (N-14). 23.20 
Kontroliuojamos ribos. Kriminalinė 
drama. JAV, Japonija, 2009 m. (N-
14) (kart.). 1.25 – 5.59 Bamba (S). 

Pirmadienis, gegužės 27 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (60). 6.50 Linksmieji 
Tomas ir Džeris (2) (kart.). 7.20 Vėž-
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Neįgalieji pasaulyje

Reta liga – ne priežastis  
savęs gailėti

Ankstyvas rytas Koven-
tryje (Didžioji Britanija). 
29-erių Nusrit Šahin (Neli) 
dar neatsikėlusi – tam jai 
reikia slaugės pagalbos, 
kuri padės nusiprausti, 
apsirengti, susišukuoti. 

Šiuos anekdotus ELTA  
parengė pagal užsienio spaudą.

Anek do tai
Bildukas

„Bičiulystės“ ir Eltos inf.

Reta liga
Neli serga Arlekino ichtioze 

(dar vadinama Arlekino vaisiu-
mi). Tai reta liga, pasireiškian-
ti odos ragėjimo sutrikimu, dėl 
kurio oda tampa stora ir neįtikė-
tinai sausa. Daugelis dulkių na-
muose – tai suragėjusios mūsų 
pačių odos dalelės, kurios nu-
miršta ir lengvai atsiskiria nuo 
odos, užleisdamos vietą nau-
joms. Arlekino ichtiozė pasireiš-
kia tuo, kad apmirusios odos da-
lelės negali atitrūkti viena nuo 
kitos, jos sukimba ir suformuo-
ja storą, suragėjusį ir trūkinėjan-
tį odos sluoksnį. Sergant šia liga 
odai reikia ypatingos priežiūros, 
taigi be slaugės neišsiversi – Neli 
odą bent 5 kartus per dieną reikia 
drėkinti, kiek įmanoma pašalinti 
suragėjusią odą. Tai trunka apie 
2 valandas kasdien.

„Mano oda labai greitai sau-
sėja, ypač ties sąnariais. Kiekvie-
nas judesys kelia skausmą, ir aš 
kartais netgi negaliu apsiversti 
nuo vieno šono ant kito“, – pa-
sakoja mergina.

Išgyveno viena iš penkių 
vaikų 

Kai gimsta kūdikis su Arleki-
no ichtioze, ligos neįmanoma ne-
atpažinti. Nesvarbu, ar vaikutis 
baltaodis, geltonodis ar juodao-
dis, visų jų oda primena Arleki-
no kostiumą: kūnelis išmargintas 
gelsvais kietos odos rombais, ku-
riuos skiria plonesnės odos juos-
telės. Šiuo metu pasaulyje yra 
apie 100 tokių ligonių. Arlekino 
ichtiozė yra įgimta. Nors pasta-
ruoju metu naujagimių su Arle-
kino ichtioze priežiūra labai pa-
tobulėjo, jų mirtingumas vis tiek 
sudaro apie 50 proc. 

Neli tėvai susilaukė 10 vai-
kų, 5 iš jų gimė pažeisti šios sun-
kios ligos. Iš šių penkių vaikų iš-
gyventi pavyko tik Neli. „Kai aš 

gimiau, mano tėvai nežinojo, kas 
su manimi bus, išgyvensiu ar ne. 
Juk kiti vaikai numirė. Bet aš ko-
vojau ir likau gyva“, – pasakoja 
Neli. „Vadinasi, man labai pasise-
kė, labiau nei mano broliukams 
ir sesutėms. Tai įpareigoja mane 
kabintis į gyvenimą.“

Įveikė pasirodymo 
viešumoje baimę 

Neli neturi blakstienų ir anta-
kių, ant galvos beveik nėra plau-
kų – tai Arlekino ichtiozės pasek- 
mė. Tačiau ji stengiasi gyventi 

sako. Anksčiau praeivių žvilgs-
niai labai trikdė, tačiau dabar 
Neli jau apsiprato, ji tapo „stora-
ode“ ne tik tiesiogine, bet ir per-
keltine prasme. Dabar ji jau drą-
siai vaikštinėja po miestą, užsu-
ka į parduotuves, matuojasi pa-
tikusius drabužius.

Paklausta, ar neturi vaikino, 
Neli atsako, kad jai patinka lais-
vė. Patinka būti nepriklausomai, 
bendrauti su draugais, tačiau ji 
norėtų susilaukti vaikų. „Dabar 
dar per anksti apie tai galvoti, – 
samprotauja mergina. – Galbūt 
kada nors mano gyvenime bus 
tinkamas momentas. Jei rimtai, 
tai aš apie tai per daug negalvo-
ju. Jei bus lemta, tai taip ir bus.“   

Nori padėti kitiems
Sergantieji Arlekino ichtioze 

visuomet mažo ūgio. Neli ūgis – 
152 cm. Be to, liga neigiamai vei-
kia sąnarius, ypač rankų. Kad są-
narių būklė išliktų gera, Neli turi 
daug judėti. Ji ne tik sportuoja 
pati, bet ir puse etato dirba tre-
nere vietos koledže. Treniruo-
čių lankytojai – taip pat neįgalie-
ji, daugiausiai – turintys judėjimo 
sutrikimų. Mergina džiaugiasi, 
kad yra gerbiama, kad klauso-
ma jos patarimų. 

Dalyvauja tyrimuose
Londono molekulinės biolo-

gijos institutas renka ir tiria tokių 
šeimų, kaip Neli, kraujo, audinių 
ir DNR mėginius. Todėl mergina 
su vienu iš sveikųjų brolių daž-
nai ten lankosi. Jie dalyvavo ty-
rimuose, kurie jau davė teigiamų 
rezultatų: genas, sukeliantis Ar-
lekino ichtiozę, aptiktas. Galbūt 
netolimoje ateityje bus galima 
išsiaiškinti, kodėl Neli oda for-
muojasi ne taip, kaip kitų žmo-
nių. Galbūt kada nors atsiras ga-
limybė gydyti šį sunkų susirgi-
mą, tačiau Neli nepuoselėja vil-
čių pasveikti. Nors mokslas ir ne-
stovi vietoje, tikėtis greito vaistų 
atsiradimo būtų naivu. „Aš lik-
siu tokia visą gyvenimą, – kalba 
mergina. – Manau, kad neverta 
savęs gailėti – reikia gyventi. Gy-
venimas toks trumpas, pasiimki-
te iš jo viską.“

Parengė  Rasa PREIDIENĖ
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Įvairenybės

kaip visos jos amžiaus merginos: 
susitikinėja su draugais, mėgsta 
puoštis. „Aš naudoju lūpų bliz-
gį ir akių šešėlius, – giriasi Neli. – 
Tiesa, akių šešėlius taupau ypa-
tingoms progoms, tokioms kaip 
vestuvės. Bet lūpų blizgį naudo-
ju kasdien.“ Neli nešioja ausų 
ir nosies auskarus, nors šia liga 
sergantiems tokiais atvejais re-
tai pavyksta išvengti užkrėtimo. 
Tačiau tam, kad pasirodytų vie-
šumoje netgi su geriausiu drau-
gu Gendipu, kuris taip pat turi 
negalią, merginai reikia nemen-
kų valios pastangų. 

Neli atrodo taip, tarsi būtų 
stipriai apdegusi. Žmonės daž-
niausiai taip ir galvoja. Mergi-
na tai žino, nors niekas jai to ne-

Kryžiažodžio 
„Sėja“ 

atsakymai: 

Vertikaliai: 1. Varėna 2. Linai 3. Valio 4. Spy-
na 5. Slavai 9. Paulauskas 11. Sidabrinis 13. Pra-
eitis 14. Iranas 15. Viltis 16. Lisabona 22. Vartai 
24. Nervai 25. Aidas 26. Euras 27. Klasė. 

Horizontaliai: 6. Marijampolė 7. Sėja 
8. Neva 10. Ikona 12. Varpai 15. Vilnis 17. Altana 
18. Listas 19. Ąsotis 20. Svočia 21. Laisvė 23. Įna-
mis 25. Ateik 28. Arti 29. Lyra 30. Baranauskas.

Fredis meldžiasi: 
– Brangusis Dieve, tu juk vis-
ką gali. Padaryk Romą Pran-
cūzijos sostine, šiandien aš 
taip parašiau per geografijos 
egzaminą.

* * *
Mokytojas klausia:
– Kas man gali pasakyti, ko 

prieš šimtą metų dar nebuvo?
Pasipila atsakymai:
– Lėktuvų, elektros, telefonų...
 Pėteris priduria: 
– Manęs ir mano broliuko.

* * *
Mokytoja:
– Kodėl žirafos toks ilgas kaklas? 
Giunteris: 
– Nes jos galva labai aukštai.

* * *
– Mėnulis yra toks didelis, kad 
jame vietos užtektų milijonams 

žmonių, – aiškina mokytoja. 
– Bet kokia spūstis būtų, kai 
prasideda delčia, – mąsto 
Birgit.

* * *
– Aš vakarais labai blogai už-
miegu. 
– Ir man taip būna. Aš tada 
skaičiuoju iki trijų.
– Ir tai padeda?
– Na kartais tenka paskaičiuo-
ti ir iki pusės keturių.

Pigūs skiepai nuo 
rotaviruso

Indijos mokslininkai sukūrė pi-
gius skiepus nuo rotaviruso. Jis suke-
lia dehidrataciją ir viduriavimą, plin-
ta per užterštus paviršius ir rankas. 
Daugiausia žmonių rotavirusu užsi-
krečia Azijoje ir Afrikoje. Visame pa-
saulyje nuo šios infekcijos kasmet 
miršta apie pusę milijono žmonių. 
Indijos mokslininkai teigia, kad jų su-
kurta vakcina „Rotavac“ gali išgelbėti 
tūkstančius vaikų. Teigiama, kad nau-
joji vakcina kainuos 54 rupijas (apie 
2,7 Lt). Tarptautinės farmacijos įmo-
nės „GlaxoSmithKline“ ir „Merck“ ga-
mina panašias vakcinas, bet jos kai-
nuoja keliolika kartų brangiau. Vak-
ciną gaminsianti bendrovė tikisi per 
8–9 mėn. gauti leidimą ir pradėti ma-
sinę gamybą.

30 min. be deguonies
Bostono (JAV) vaikų ligoninės 

mokslininkų komanda sukūrė mikro-
daleles, kurios gali būti sušvirkščia-
mos į žmogaus kraujotakos sistemą 
ir deguonimi prisotina kraują. Tai gali 
pagelbėti, jei žmogui sutrinka kvė-
pavimas. Šis išradimas gali išgelbėti 
milijonus gyvybių kasmet. Mikroda-
lelės, sušvirkštos į kraują, gali išlaiky-
ti žmogaus gyvybę 30 min. sutrikus 
kvėpavimui. Jos galės būti naudoja-
mos medicinos tikslais, siekiant ap-
saugoti žmones nuo mirties dėl su-
trikusios plaučių veiklos. Kariuome-
nė galėtų mikrodaleles naudoti tam, 
kad kariai ilgesnį laiką išbūtų po van-
deniu, taip pat apsisaugotų nuo nuo-
dingų dujų.

Išgautos embrioninės 
kamieninės ląstelės

JAV mokslininkams pirmą kartą 
pavyko iš žmogaus odos ląstelių iš-
gauti embrionines kamienines ląste-
les. To viso pasaulio mokslininkai sie-
kė daug metų. Embrioninės kamie-
ninės ląstelės yra vienintelės ląste-
lės, galinčios daugintis iki begalybės 
ir išsivystyti į bet kokį organizmo ląs-
telės tipą. Šios ląstelės gali padėti gy-
dyti tokius susirgimus, kaip Parkinso-
no liga, išsėtinė sklerozė, širdies ligos 
ar nugaros smegenų pažeidimai. Kol 
bus sukurtas saugus ir efektyvus gy-
dymo kamieninėmis ląstelėmis me-
todas, dar reikia daug nuveikti, sakė 
eksperimentą atlikusios mokslinin-
kų grupės vadovas Šukratas Mitali-
povas. Tačiau jų darbas esą yra svar-
bus žingsnis išgaunant ląsteles, ku-
rias būtų galima naudoti regenera-
tyvinėje medicinoje.

Bučiuoti policininkus 
draudžiama

Vienai Juodkalnijos aktyvistei už 
policininko pabučiavimą skirta 550 
eurų (1897,5 Lt) bauda. Podgoricos 
teismas pripažino Vanją Čalovič kal-
ta per antivyriausybinį piketą truk-
džius pareigūnui atlikti savo pareigas. 
Moteris pasakojo spontaniškai ryžu-
sis bučiniui, kad sušvelnintų įtampą 
per praėjusiais metais vykusį protes-
tą. „Bučinys buvo veiksmingas, po jo 
padėtis nurimo“, – sakė ji. Tačiau po-
licija bučiniu nebuvo sužavėta ir krei-
pėsi į teismą. „Nuosprendis mane ap-
stulbino. Apie panašų sprendimą aš 
nesu girdėjusi. Užuot persekioję žu-
dikus, jie nuteisia mane už bučinį“, – 
piktinosi šalyje žinoma aktyvistė.

Everestas tebevilioja 
alpinistus

Nors ekspedicijos į Everestą dėl 
permainingų orų yra labai sunkios, 
neretai neišvengiama aukų, tačiau ši 

viršukalnė visuomet traukė ir tebe-
traukia daugybę alpinistų. Iki šiol ji pa-
kluso daugiau kaip 3 000 žmonių. Ir 
kiekvienais metais šis skaičius didėja.

80-metis japonas Juichiras Miura 
ketina tapti vyriausiu žmogumi, įvei-
kusiu Everestą. Senolis jau kopia į kal-
ną, stovėti viršūnėje jis ketina gegu-
žės 24 d. J.Miura jau 2003-iaisiais buvo 
įrašytas į Gineso rekordų knygą kaip 
vyriausias žmogus, įkopęs į Everestą. 
Tačiau 2007-aisiais rekordą pagerino 
kitas japonas, įveikęs 8 848 m kalną 
būdamas 71-erių. Dabartinis rekordas 
priklauso nepaliečiui Minui Bahadu-
rui Šerchanui. Jis kalno viršūnę 2008-
ųjų gegužę pasiekė būdamas 76-erių.

J.Miura jau 1970-aisiais sulaukė 
didelio dėmesio, kai tapo pirmuoju 
žmogumi, nušliuožusiu nuo Everes-
to slidėmis. Šis jo nuotykis 1975 m. 
buvo įamžintas kino juostoje, laimė-
jusioje „Oskarą“ geriausio dokumen-
tinio filmo kategorijoje.

Kita alpinistė – 25-erių metų am-
žiaus Raha Moharrak iš Saudo Arabi-
jos – tapo ne tik pirmąja moterimi iš 
Saudo Arabijos, mėginusia kopti į kal-
nų viršukalnes, bet ir jauniausia ara-
be, pasiekusia aukščiausio pasaulyje 
kalno viršūnę. Kilusi iš Džedos miesto 
R.Moharrak yra Dubajaus universite-
to absolventė. Užaugusi Saudo Ara-
bijoje – konservatyvioje musulmo-
nų šalyje, kur moterų teisės labai su-
varžytos, ji įveikė nemažai kliūčių, kad 
pasiektų savo tikslą, sakė jos koman-
dos nariai. Įkalbėti R.Moharrak šeimą, 
kad toji leistų jai kopti, buvo ne len-
gvesnis iššūkis nei pats kalnas. Da-
bar šeima labai džiaugiasi ir ją palai-
ko. Su R.Moharrak į Everestą kopė dar 
3 žmonės, tarp jų pirmą kartą viršukal-
nę mėginę pasiekti Kataro ir Palesti-
nos gyventojai. Visi jie mėgina surink-
ti 1 mln. JAV dolerių, kurie būtų skirti 
švietimo projektams Nepale.

Sudėtinga galvos 
operacija

Indijos gydytojai sėkmingai at-
liko gyvybę gelbstinčią operaciją 
mergytei, kurios galva dėl retos li-
gos buvo dvigubai didesnė nei nor-
mali. „Operacija pavyko daug geriau 
nei tikėtasi“, – sako gydytojas San-
depas Vaišya. – Tačiau dar per anks-
ti sakyti, kokia bus jos gyvenimo ko-
kybė ateityje“.

Mergaitės, vardu Rona, galva 
buvo smarkiai padidėjusi dėl hidro-
cefalijos – sutrikimo, dėl kurio kauko-
lėje susikaupia daug smegenų skys-
čio. Jos gavos apimtis siekė beveik 94 
cm. Susikaupęs skystis spaudė sme-
genis, mergytė negalėdavo atsisės-
ti ar ropoti.

Rona buvo rasta praeitą mėne-
sį atokiame Indijos kaime. Jos tėvai 
pernelyg neturtingi, kad galėtų su-
mokėti už dukters gydymą. Mergai-
tę pastebėjo ir nufotografavo po Tri-
pūros valstiją keliavęs fotografas. Pa-
skelbus nuotraukas, viena Delio prie-
miestyje įsikūrusi ligoninė pasisiūlė 
gydyti mergytę nemokamai.

Per operaciją prie skysčio pripil-
dytos galvos ertmės buvo prijung-
tas vamzdelis, kuriuo skystis nutekės 
iš smegenų į kitą kūno dalį, kur išsi-
sklaidys kraujyje. Tai dažniausias tai-
komas hidrocefalijos gydymo būdas.
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

Mieli „Bičiulystės“ skaitytojai, 
Baigiasi pirmasis šių metų pusmetis, tad laikas suskubti užsisakyti „Bi-

čiulystę“ kitiems 6 mėnesiams. 
Neįgaliųjų gyvenimo aktualijos, įstatymų naujovės, sveikatos patari-

mai, Jūsų kūryba ir dar daug kitų reikalingų dalykų bus ir toliau spausdi-
nama „Bičiulystės“ puslapiuose. Tai – Jūsų laikraštis, atspindintis bėdas ir 
džiaugsmus, suteikiantis stiprybės. Tad nelikite be „Bičiulystės“.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos nariai, norintys lengvatinėmis sąly-
gomis užsiprenumeruoti „bičiulystę“, turėtų kreiptis į savo miesto 
ar rajono draugiją. 10 Lt per pusmetį kainuosianti prenumerata 
bus pri-imama iki birželio 5 dienos. 

Individualiai Lietuvos pašto skyriuose ir „Lietuvos ryto“ biuruo-
se savaitraštį galėsite užsisakyti iki birželio 15 d.

prenumeratos kainos:
6 mėn. – 57 Lt; 3 mėn. – 28,50 Lt; 1 mėn. – 9,50 Lt.

Iš „Bičiulystės“ bičiulių 
kūrybos

o
Laimė palanki kūnui,
Bet tik skausmas ugdo sielos gabumus.

M.Prustas

Beprotiškai baltai žydi so-
dai. Tiek daug šviesos ir laisvės. 
Net vakarui artėjant saulėlydžio 
šviesoj tokia žalia žalia žolė. Ne-
žinau, kas vakarui vartus atkėlė 
ir prisiminimams duris į vaikys-
tės gegužį atvėrė.

Kai sodai dar balčiau žydėjo, 
žieduos bitutės dūzgė, aš jų klau-
siausi, į sodą išnešta mamos. Ne-
galėdavau nė piršto pridėti prie 
lūpų. Jaučiausi lyg paukštė, pa-
dangėn mesta, bet sulaužytais 
sparnais nukritusi gyventi že-
mėj. Ir taip kasdien, nuo anks-
taus ryto, Dievo aveles – debe-
sėlius – ganiau. Piemenės dalią, 

matyt, likimas man buvo paža-
dėjęs. O mintis – skaidri. Jau-
čiau, susvyravo pasaulis visas. 
Nevaikiškos mintys užmigt ne-
leido. Mąsčiau: nejaugi taip vi-
sada? Ne, taip būti negali. Juk, 
Dieve, – tu visagalis. Neužsidenk 
akių. Meldžiu, padėk pakilti. Ir 
melsdama tikėjau – ateis diena ir 
atsistosiu. Būsiu vėl vikri, grei-
ta, kaip tada rudenį, kai gėles 
nukando pirmoji šalna. Ir gyve-
nimas man tapo kitoks. Deja…

Bičiuli, jei tave ištiko nelai-
mė, liga, nedvejodamas sau pa-
žadėk – ištversiu. Tik kantrybės 
turėk. Iš nelaimės, ligos atkovo-
ti kasdien nors po mažą dalelę 
prarastos sveikatos ir jėgų siek. 
Juk gyvenimas kiekvienam su-
teikia viltį žemės soduose būti 

laimingam. Tie sodai šiandien 
vėl žydi. Debesėliai balti plaukia 
dangum. Daug metų gyvenu, o, 
atrodo, pirmąkart matau tokią 
gražią žiedais apkritusią žemę.

Ne viena esu. Ten toli, ant 
lauko akmenų, mano svajo-
nės sėdi. Bičiuli, jeigu kada eisi 
pro šalį, pasiklausyk, ką jos kal-
ba. Prakalbink akmenį, prašau, 
jis – mano gyvenimo apnuogin-
tas randas. 

Blaškosi mintis lyg plašta-
kė, o sodai jau baigia žydėt. Ko-
dėl viskas, kas džiugina širdį, 
taip greitai praeina? Taip nese-
niai saulė, meiliai rytais žmogui 
akis atvėrusi, viliojo keliais toli-
mais. Tai kodėl dabar, kada žemė 
tokia žalia, graži, kažką slogaus 
kas rytą į širdį ji kala? 

Ir dabar, ten toli, – pilnos pie-
vos žiedų. Dar nepajutusios dal-
gio ašmenų skleidžia grožį, ra-
mybę. Nepajutusi žemės grožio 
kerų gyvenu. Ir vis tiek laikas 
greitai prabėga. Net nepajutau, 
kad išeidamas pavasaris tau ir 
man jau moja.

Kaip atodūsis raustantis ry-
tas. Dangus nurasojo į dieną. 
Oras skaidrus, žadantis giedrą. 
Kalbiesi su saule, viltim pasiremi 
ir eini į dieną. Saulė kopia į vasa-
ros dangų. Kelkis, žmogau! La-
bai prašau – kelkis ir eik į laukus, 
miškus gyvenimo žiūrėti iš arti.

Stefanija FEDULAITĖ
Panevėžys 

Gegužės vidurys. Pajūrio 
pušynai pasipuošė sod- 

ria žaluma. Svyra žydinčių ievų 
kekės. Baltus žiedlapius barsto 
slyvaitės, vyšnaitės. Iš virš že-
mės iškilusių žalių vamzdelių 
skleidžiasi smaragdiniai pakal-
nučių lapai. Į saulę sužiuro kiš-
kiakopūsčių žiedų akelės. Visą 
dieną netyla paukščių giesmės. 
Juodalksnyne čeksi smilginiai, 
švilpauja juodieji strazdai. Links-
mai čiauška tošinukės. Jau antrą 
savaitę senoje vyšnaitėje, retų 
žabarėlių lizdelyje, peri karvelis 
keršulis. Inkiluose čirpauja nuo-
lat alkani varnėniukai. 

Netikėtai pievoje šalia tven-
kinių išgirdome: „Kre–kre, kre–
kre“. Griežlė! Tai patino giesmė. 
Švedų gamtininkas K.Linėjus 
pagal šį balsą paukštį lotyniškai 
pavadino „Crex crex“. Baltaru-
siai griežlę vadina „drač“. Mūsų 
senoliai tiksliai pamėgdžiodavo 
jos balsą: „Krės, krės, varškės, o 
kam? – vaikam, kokiem? – ma-
žiem.“ 

„Griežia“ griežlės drėgno-
se, krūmais apaugusiose pie-
vose, laukuose, pelkių sauses-
nėse salelėse. Jų balsus dieną 

ir naktį galima išgirsti nedirba-
muose, aukšta žole užaugusiuo-
se laukuose. Gausiai peri Ne-
muno deltoje. Pasak ornitologo 
V.Jusio, Klaipėdos krašte peri iki 
4 tūkst. porų.

kia, kniaukdami kaip katės. Kar-
tais ir puolantis priešas išsigąsta 
jų čaižių balsų. 

Lizdus suka žolėse. Men-
ką duobutę iškloja viksvomis, 
samanomis. Deda 6–12 rausvų 
kiaušinių, išmargintų tamsio-
mis dėmėmis. Po 16–19 dienų iš-
siritę tamsiapūkiai baltasnapiai 
jaunikliai apdžiūvę palieka liz-
dą. Tik pirmomis dienomis pe-
rekšlė maitina jauniklius. Dar 
neskraidantys griežliukai yra sa-
varankiški. Lesa sliekus, sraiges, 
vabzdžius, augalų sėklas. Pirmai 
dėčiai žuvus, paukščiai peri an-
trą kartą. Todėl griežlių kreksė-
jimą dar galime girdėti iki liepos 
vidurio. Rugsėjui baigiantis, šie 
sparnuočiai traukia į žiemavie-
tes tolimoje Afrikoje. 

Daug griežlių ir jų lizdų su-
naikinama birželį šienaujant pie-
vas. Gamtosaugininkai pata-
ria pradėti pjauti žolę nuo pie-
vos vidurio, kad paukščiai ga-
lėtų pasislėpti. Ekologinių ūkių 
skatinimo programose šienau-
ti siūloma ne anksčiau kaip lie-
pos 15 d. 

Lidija UMBRASIENĖ
Palanga

Žemės soduose būkim 
laimingi...

Į pievas sugrįžo griežlės

Žydėjimas vyšnios. Egidijaus Skipario nuotr. 

Šio juodojo strazdo dydžio 
margaplunksnio paukščio neį-
manoma pamatyti. Einant girdi-
mo balso kryptimi, griežlė nuty-
la. Po kiek laiko jau „griežia“ ki-
toje vietoje, lyg žaisdama gaudy-
nių. Jos stiprios kojos, iš šonų su-
plotas kūnas pritaikytas bėgio-
ti žolynais. Perimvietėse paukš-
čiai turi išmintus takus. Skrenda 
tik trumpais atstumais, laikyda-
mos žemyn nuleistas ilgas kojas. 
Nemėgsta šalia įsikūrusių vien-
genčių. Besipešantys patinai rė-

Griežlė – sunkiai pamatomas 
paukštis. V.Jusio nuotr.

Gamtos enciklopedija

Tik tiek 
Dar niekada tavęs
aš nieko neprašiau.
Gal nemokėjau
būti nuolanki?
O gal maniau, jog laikas –
toks beribis?

Dabar meldžiu,
ir man atrodo,
tiek nedaug –
padovanok akimirkas kelias,
kelis svaigius lašus
nuo amžinybės.

Dar vieną
žydinčią gegužę,
vasarvidį,
pakvipusį medum,
rugpjūčio svaigią naktį
po žvaigždžių lietum.

Dar vieną šokį,
paskutinį.
Dar vieną taurę,
ligi dugno. 
Ir dainą, tą – apie bernioką
iš Suvalkijos lygumų.

Tik tiek.
Gal daug, o gal mažai
aš paprašiau?
Tik tu viena, 
lemtie, žinai.
Tik tu viena.

* * *
Man nebaisu,
 kad skuba laikas,
ir rudenius
 per greitai keičia žiemos, 
 o žiemas – pavasariai.
Žinau, kada gegužį
 baltos plukės
 pievose pražysta. 
Dar parugės takelio šilto
 glamonių 
 basos pėdos nepamiršo.
Menu, kaip vėlų rudenį
 nukritusį kaštoną
 delnuose sušildžiau,
kaip pirštinėtos rankos,
 sausio pūgai siaučiant,
 snaiges nuo mano veido
 švelniai braukė.
Man tik baisu, 
 kad metams bėgant
 aš galiu pamiršti,
 kaip lūpos ištaria „myliu“, 
ir kaip vieninteliu žvilgsniu
 pasakoma daugiau
 nei žodžiais. 

Kai atsibosta...
Kai atsibosta debesis ganyt
(nedaug jų telpa lango kvadrate)
ir seną klevą sveikinti kasryt,
tada bandau pakalbinti save.
„Sveika, – sakau, – ir kaip tu gyveni?“
O ką dabar turėčiau atsakyt,
juk klausimas tai rimtas iš tiesų?
Gerai, sakau, ir duonos aš turiu,
ir stogas virš galvos kol kas nekiauras.
Vaikai varyti iš namų nedrįsta. 
Rašyt galiu, kas tik į galvą šauna. 
Galbūt todėl, kad branginu draugystę,
vienatvė man nebeldžia į duris. 
Su meilėm atsisveikinau seniai, – 
paskyriau joms ne vieną gražų posmą. 
Kai pagalvoji, juk tiktai kerai
galėdavo sujaukti šitaip protą.
„O kas toliau, ar apie tai mąstai?“
Sakau gi, kad gerai aš gyvenu.
Man ši diena svarbesnė už rytojų, 
ir už visas praėjusias kartu.
Tik čia ir tik dabar laiminga noriu būti
ir laimę tą kasryt pati sau dovanoju.

Gražina DAUGINIENĖ
Vilnius

* * *
Vis renki ir renki
meilės duženas,
lyg jos būtų iš aukso
gryniausio.
Nebijai, kad skaudės
prisilietus,
kai bandysi sudėti
iš naujo.

Nežinai, ar pavyks
ta dėlionė trapi.
Nei paklausi ką nors,
nei tau kas pasakys.

Amžina ši mįslė.
Jos įmint negalės
tiktai tas, kurs nežino,
kad meilė
dūžta taip, kaip žvaigždė.
Ir kaip ji,
krisdama iš aukštybių,
ilgai dar žėrės.
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