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Praėjusį sekmadienį jau 
septintą kartą Klaipė-
da suvienijo geros va-
lios žmones, atsiliepu-
sius į brolių pranciškonų 
inicijuotą labdaros akciją 
„Vilties bėgimas“, kuria 
siekiama dvasiškai palai-
kyti onkologinėmis ligo-
mis sergančius žmones. 
Šiemet bėgime dalyva-
vo daugiau kaip 5 tūkst. 
šią kilnią idėją palaikan-
čių žmonių. Bėgimo pra-
džią paskelbė renginyje 
apsilankiusi Lietuvos Res-
publikos prezidentė Dalia 
Grybauskaitė.
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„Vilties bėgimas“ – 
populiarėjanti gerumo 

akcija
Brolių pranciškonų Klaipėdo-

je inicijuota paramos akcija „Vil-
ties bėgimas“ jau tapo tradiciniu 
renginiu, sulaukiančiu vis dides-
nio geros valios žmonių palai-
kymo. 2007-aisiais uostamiesty-
je prasidėjęs ir 2,5 tūkst. dalyvių 
sulaukęs renginys kasmet vis la-
biau populiarėja, gausėja jame da-

Dvasinė pagalba – kilni ir nesavanaudiška misija

lyvaujančiųjų ratas, plečiasi geo-
grafija. Šiemet į labdaringą „Vil-
ties bėgimą“ žmonės atvyko ir iš 
Palangos, Kretingos, Jonavos, Ši-
lutės, Šiaulių, Druskininkų, kitų 
šalies miestų. Renginio organiza-
toriai džiaugėsi sulaukę ir nema-
žai profesionalių sportininkų, ir 
tūkstančių mėgėjų. Nebuvo ribo-
jamas nei bėgikų amžius, nei fi-

zinis pasirengimas. Daugiau kaip 
5 tūkst. akcijos entuziastų sutrau-
kusio projekto vadovas brolis Be-
nediktas Jurčys neslėpė ir dar di-
desnės svajonės – kad „Vilties bė-
gime“ dalyvautų visa Lietuva.

Klaipėdos gatves užplūdusi 
įvairiaspalvė, gerai nusiteikusių, 
toleranciją skleidžiančių žmo-
nių jūra trumpam pakeitė įpras-

tą miesto gyvenimo ritmą: šalike-
lėje išsirikiavo viešasis transpor-
tas, bėgikų palaikyti susirinko 
daugybė uostamiesčio gyvento-
jų ir svečių. „Vilties bėgimo“ daly-
viai patys galėjo pasirinkti jų gali-
mybes atitinkančią distanciją: 10 
km; 5,6 km; 2,9 km; 600 m. „Visus,  

Dalį „Vilties bėgimo“ distancijos Adolfas ir Jūratė Ruškiai įveikė kartu su šalies vadove Dalia Grybauskaite, Klaipėdos 
meru Vytautu Grubliausku, broliu pranciškonu Benediktu.

Nacionalinio 
pasididžiavimo kelias
Įdomų mūsų kilmingųjų pra-

bangos, didybės, aukštos kultū-
ros ir, žinoma, nuodėmių bei tuš-
tybės kelią siūlo kartu pareiti Vil-
niaus turizmo centras ekskursijo-
je, parengtoje pagal Kristinos Sa-
baliauskaitės knygą „Silva rerum 
III“. Šį maršrutą pati jo autorė pa-
vadino nacionalinio pasididžiavi-

Su rateliais valdovų keliais
Atėjus šiltajam metų lai-
kui, visus vilioja išeiti iš 
namų, keliauti, pažin-
ti, domėtis. Mūsų gražio-
ji ir daug istorijos paslap-
čių bei įdomybių sauganti 
sostinė taip pat sutrau-
kia daugybę svečių iš vi-
sos Lietuvos. Neretai kyla 
klausimas, ką čia apžiūrė-
ti? Vienas iš galimų marš-
rutų – pasivaikščioti sos-
tinėje gyvenusių mūsų 
valdovų, įtakingų didi-
kų takais. Juk ne visada 
mes buvome Europos pro-
vincija, tik sovietmečiu 
per mažai žinojome savo 
krašto istoriją. Tačiau ar 
valdovų takai prieinami ir 
negalią turintiesiems? 

Aplinka visiems

mo pasivaikščiojimu. 
Stabtelėjus V. Kudirkos aikš-

tėje, kuri sutvarkyta taip, kad ja 
judėti gana patogu ir žmonėms 
rateliuose, pasiklausius pasako-
jimo apie tai, kokie didikai šio-
je vietoje gyveno, ką augino, ką 
valgė, sužinojus, kokioje bažny-
čioje lankėsi Radvilos ir jų aplin-
kos žmonės, galima nukeliauti į 

Vilniaus gatvėje esančių Radvi-
lų rūmų muziejų. 

Tiesa, reikia nusiteikti, kad 
važiuojant Vilniaus gatve teks 
įveikti aptrupėjusius šaligatvius, 
per stačius nuolydžius ir pana-
šias kliūtis. Na, bet šį kelią įveikus 
vargą iš dalies atpirks susidomėji-
mas pamačius barokinius Radvi-
lų rūmus, pasiklausius pasakoji-
mo apie juos. K. Sabaliauskaitė 
primena, kad šiuos rūmus pagal 
architekto Jono Ulricho projektą 
XVII a. pradžioje pasistatė Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštystės 
didysis etmonas, Vilniaus vaiva-
da Jonušas Radvila, kuris garsė-
jo kaip itin didelis prabangos mė-
gėjas, todėl ir rūmai buvo ypa-
tingai puošnūs. O tai rodė nepa-
prastus Radvilų turtus, užsienio 
ryšius ir įtaką. Šiuo metu buvu-
sios prabangos rūmų eksterjere 
neišvysime, tačiau galima apžiū-
rėti keletą įdomių parodų ir nuo-
latinių ekspozicijų. Įvažiavimas į 
šį Lietuvos dailės muziejaus filia- 
lą pritaikytas, o prie laiptų į ant- 
rą aukštą įrengtas keltuvas. Pa-
matyti meno mėgėjams čia tikrai 
yra ką: šiuo metu veikia įspūdin-
ga ikonų paroda, taip pat ekspo-
nuojami XVI–XIX a. dailės kūri-
niai. Taip pat kitose salėse gali-

ma sužinoti apie Dubingių ir Bir-
žų kunigaikščių Radvilų gyveni-
mą. Deja, į trečią aukštą, kur taip 
pat veikia parodos, jokio pritaiky-
mo nėra. Čia laukia gana aukšti ir 
statūs laiptai. 

Kultūra gėrėsitės 
rezervuotai 

Vėliau einant ta pačia gatve 
prie akis atsiveria puošnioji gar-
saus architekto, baroko virtuozo 
Johano Kristupo Glaubitzo dėka 
rokoko stiliaus apdarą įgavu-

si Šv. Kotrynos bažnyčia. Pasak 
K. Sabaliauskaitės, po šio archi-
tekto prisilietimo bažnyčia tarsi 
suskambo, jos bokštų išsidėsty-
mas labai muzikalus... Ši bažny-
čia, dabar tapusi populiaria kon-
certų sale, neseniai buvo rekons-
truota. Deja, prie įėjimo buvo pa-
liktas (o gal naujai padarytas) 
sprindžio aukščio slenkstis, pa-
sak šios šventovės vadybinin-
kės Agnės Vadlūgaitės, greičiau-
siai dėl to, kad į bažnyčią nebėg-
tų vanduo. Tiesa, pačioje bažny-
čioje yra įrengti keltuvai, kuriais 

Liftas „Naručio“ viešbutyje.

Rašytoja Kristina Sabaliauskaitė ekskursijoje, kurią pavadino nacionalinio 
pasididžiavimo pasivaikščiojimu. 



BENDROJI DALIS
Lietuvos invalidų draugija (LID) 

įsteigta 1988 m. rugsėjo 28 d. visuo-
tiniame steigiamajame suvažiavime. 
Pagrindinis LID uždavinys buvo su-
burti neįgaliuosius darbinei, visuo-
meninei bei kultūrinei veiklai, spręsti 
neįgaliųjų reabilitacijos klausimus, rū-
pintis jų mokymu, gydymu ir poilsiu. 

1996 m. birželio 7 d. Lietuvos in-
validų draugija kaip asociacija buvo 
įregistruota Juridinių asmenų regis-
tre, 2008 m. VI ataskaitinėje-rinkimi-
nėje konferencijoje buvo pakeistas 
asociacijos pavadinimas. Draugija 
tapo Lietuvos neįgaliųjų draugija.

Lietuvos neįgaliųjų draugija (to-
liau – LND) yra ne pelno, savanoriš-
ka, nepriklausoma, nepolitinė or-
ganizacija, kurios tikslas – atstovau-
ti savo nariams, juos ginti ar tenkinti 
kitus viešuosius interesus. 

LND savo veikloje vadovaujasi LR 
Konstitucija, LR įstatymais, Vyriausy-
bės nutarimais bei kitais teisės aktais 
ir savo įstatais. 2010 m. gegužės 27 d. 
Lietuvos Respublikos Seimui ratifika-
vus Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių 
konvenciją ir jos fakultatyvųjį proto-
kolą, vienu iš pagrindinių Draugijos 
tikslų tapo Konvencijoje keliamų už-
davinių įgyvendinimas, t.y. skatinti, 
apsaugoti ir užtikrinti visų neįgaliųjų 
visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi 
visomis žmogaus teisėmis ir pagrin-
dinėmis laisvėmis. 

LND yra ribotos civilinės atsa-
komybės viešasis juridinis asmuo, 
turintis savo pavadinimą, balansą, 
antspaudą, firminį blanką, atsiskai-
tomąją, biudžetinę bei valiutinę sąs-
kaitas bankuose, galinti laisvai nau-
dotis ir disponuoti įsigytu turtu bei 
savo lėšomis.

LND veiklos terminas – neribo-
tas, buveinės adresas Saltoniškių g. 
29/3, Vilnius.

LND VALDYMO 
STRUKTŪRA IR ĮMONĖS

Aukščiausias LND valdymo or-
ganas yra konferencija, turinti visas 
visuotinio susirinkimo teises. Konfe-
rencijoje yra renkamas kolegialus val-
dymo organas – valdyba ir vienasme-
nis valdymo organas – LND pirminin-
kas. Kadangi konferencija šaukiama 
kartą per keturis metus, aktualiems 
klausimams spręsti kartą per metus 
yra šaukiamas tarybos posėdis, ku-
riame sprendžiamojo balso teisę turi 
visų asocijuotų narių (neįgaliųjų drau-
gijų) vadovai, LND valdybos nariai ir 
LND pirmininkas, o patariamojo bal-

LIETUVOS NEĮGALIŲJŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS 2013 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

so teise gali dalyvauti ir LND narių 
stebėtojų (veikiančių įmonių ir įstai-
gų) vadovai.

2013 m. buvo organizuoti 4 val-
dybos posėdžiai, kuriuose dažniau-
siai buvo svarstoma LND, kaip skėti-
nės organizacijos, veikla, įmonių ūki-
niai klausimai, surengtas vienas tary-
bos posėdis. 

2013 m. prašymą tapti LND aso-
cijuotu nariu pateikė atsikūrusi Vil-
niaus rajono neįgaliųjų draugija, to-
dėl šiandien po LND skėčiu glaudžia-
si 62 neįgaliųjų draugijos (tikrieji aso-
ciacijos nariai) iš 57 savivaldybių ir 7 
nariai stebėtojai – veikiančios įmonės 
ir įstaigos: VšĮ „Bičiulystė“, VšĮ „Mažei-
kių AVM“, VšĮ „Vislida“, UAB „Negalia“, 
UAB „Alinva“, UAB „Dangija“ (jų stei-
gėja 100 proc. yra LND) bei AB „Pun-
tukas“, kuris pagal LRV 1992 m. liepos 
14 d. potvarkį buvo perduotas LND 
su steigėjo funkcijomis. Dėl AB „Pun-
tukas“ priklausymo LND nuo 2007 m. 
vis dar tebevyksta teisminiai ginčai 
su viešąjį interesą ginančia Vilniaus 
apygardos prokuratūra. 2013 m. pa-
baigoje LND pradėjo teisminius gin-
čus su UAB „Alinva“ direktoriumi Pet- 
ru Lauciumi, kuris visas LND turėtas 
akcijas Juridinių asmenų registre per-
sirašė savo vardu, tapo šios įmonės 
vieninteliu akcininku bei savininku.

2013 m. gruodžio 31 d., 53 aso-
cijuotų narių pateiktais duomeni-
mis, LND priklausė 23 796 fiziniai as-
menys (2012 m. – 27 629 asmenys iš 
viso). Koks realus šiandien LND narių 
skaičius, galėtų pasakyti gal tie asoci-
juoti nariai, kurie iki 2014 m. gegužės 
15 d. nesugebėjo atsiųsti duomenų, 
nors pagal LND valdybos patvirtin-
tą tvarką duomenis apie narių skai-
čių reikia pateikti iki einamųjų metų 
sausio 1 d. Aš kalbu apie Kauno r., 
Klaipėdos m., Kretingos r., Palangos 
m., Marijampolės I gr., Šakių r., Šiau-
lių m., Utenos r., Visagino m. ir Zara-
sų r. neįgaliųjų draugijas. O kaip su-
skaičiuoti draugijos narių skaičių pa-
gal amžių, darbingumą ar specialiuo-
sius poreikius, jei duomenys pateikia-
mi taip, kaip nusprendė draugijos pir-
mininkas, o ne pagal bendrą LND pa-
teiktą lentelę.

Belieka tik apgailestauti, kad kiek- 
vienais metais mažėja bendras na-
rių skaičius, taip pat sensta ir pati 
Draugija.

LND IR JOS ASOCIJUOTŲ 
NARIŲ VEIKLA

2013 metai daugeliui asocijuo-
tų narių jau nebebuvo tokie stresi-

niai, neaiškūs, nes Socialinės reabili-
tacijos paslaugų neįgaliesiems ben-
druomenėje projektai pagal patvir-
tintą tvarką buvo finansuojami per 
savivaldybių administracijas. Lygi-
nant 2013 metų finansavimo apra-
šą su 2012 metų Socialinės reabili-
tacijos paslaugų neįgaliesiems ben-
druomenėje aprašu, matyti, kad 
beveik nesikeitė projektų remiama 
veikla, prioritetai ar tikslinės asme-
nų grupės. Programinį finansavimą 
gavo visi (61) LND asociacijuotų na-
rių pateikti projektai, bendras finan-
savimas padidėjo nuo 3 mln. 216,1 
tūkst. Lt (2012 m.) iki 3 mln. 254,24 
tūkst. Lt (2013 m.). Bet jei 2012 m. ir 
2013 m. savivaldybių administracijos 
į neįgaliųjų organizacijų projektuose 
numatytas ir vykdomas veiklas žiū-
rėjo liberaliau, tai Neįgaliųjų reikalų 
departamento prie SADM Progra-
mų stebėsenos ir kontrolės skyriaus 
specialistės 2013 metais daug griež-
čiau vertino, ar veiklos atitinka finan-
savimo tvarkos aprašą. Veiklų neati-
tikimai buvo fiksuoti beveik visuose 
LND asocijuotų narių patikrintuose 
projektuose. Pagrindinė problema 
buvo, yra ir tikriausiai ateityje bus ta, 
kad svarbiausia LND asocijuotų na-
rių veikla visada buvo labiau orien-
tuota į socialinių paslaugų teikimą, 
o šios veiklos šiandien nenumaty-
tos programos finansavimo apraše. 

Pagal Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems bendruo-
menėje programą remiamos pagal 
negalios pobūdį ir specifiką organi-
zacijos vykdomos socialinės reabili-
tacijos turinį atitinkančios nuolatinio 
pobūdžio (ne rečiau kaip keletą kar-
tų per savaitę pasikartojančios) veik- 
los ir teikiamos paslaugos:

• neįgaliųjų socialinių ir savaran-
kiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, 
palaikymo ar atkūrimo, organizuo-
jant praktinius mokymus (neįgalie-
siems, jų šeimos nariams) ar veiklas 
(paslaugas), skirtas:

• pasirūpinti neįgaliaisiais šei-
moje, buityje, visuomeninia-
me gyvenime;

• pažinti ir valdyti ligą ar negalią;
• išmokti aptarnauti (neįgaliuo-

sius) ir apsitarnauti (pačiam ne-
įgaliajam);

• išmokti orientuotis ir judėti 
aplinkoje bei naudotis techni-
nės pagalbos priemonėmis;

• spręsti dėl negalios kylančias 
psichologines problemas ir 
mokyti sveikai gyventi;

• asmeninio asistento pagal-
bos neįgaliesiems lankantis užim-
tumo, ugdymo, reabilitacijos, svei-
katos priežiūros, teisėsaugos ir ki-
tose viešąsias paslaugas teikiančio-
se įstaigose;

• neįgaliųjų užimtumo įvairiuose 
amatų būreliuose ir klubuose;

• meninių, sportinių bei kitų ge-
bėjimų lavinimo meno, kultūros, 
sporto būreliuose, kolektyvuose, 
klubuose.

Žvelgiant į apraše nurodytas re-
miamas veiklas atrodo, kad organi-
zacijos turi didžiulį pasirinkimą, ko-
kias socialinės reabilitacijos paslau-
gas neįgaliesiems ir jų šeimų na-
riams gali teikti. Vis dėlto LND su 
savo draugijomis aktyviai priešinasi 
SADM specialistų sukurtai projektų 
finansavimo tvarkai, NRD, kaip kon-

troliuojanti institucija, susiduria su 
pažeidimais vykdant veiklas, o kai 
kurios savivaldybių administracijos 
vis dar finansuoja organizacijas, ku-
rių projektuose numatytos vykdyti 
pagal finansavimo aprašą neremti-
nos veiklos.

O priežastis, mano manymu, yra 
labai paprasta. Socialinės reabilitaci-
jos paslaugų neįgaliesiems bendruo-
menėje finansavimo tvarkos aprašas 
yra bendras įvairias negalias atsto-
vaujančioms organizacijoms. Todėl 
valstybės institucijų planuojamos 
veiklos, prognozuojami rezultatai 
neatitinka ne tik pagrindinių LND 
tikslų, bet ir neatsižvelgia į atitinka-
mose savivaldybėse esančią sociali-
nę situaciją. Daugumoje neįgaliųjų 
draugijų buvo vykdoma veikla, su-
sijusi su socialinių paslaugų teikimu 
neįgaliems, senyvo amžiaus ar aso-
cialiems asmenims. Šioms paslau-
goms teikti ne vienoje savivaldybėje 
už valstybės biudžeto programines 
lėšas buvo įsteigti ir pritaikyti dienos 
užimtumo centrai, įrengti dušai, nu-
pirkta asmens higienos bei biosocia-
linėms paslaugoms teikti reikalinga 
įranga. Pagal 2007 m. Valstybės kont- 
rolės išvadas savivaldybės jau priva-
lėjo socialines paslaugas pirkti iš ne-
vyriausybinių organizacijų. Bet taip 
neatsitiko. Todėl šiandien, jei ver-
tintume esamą situaciją draugijo-
se iš SADM pozicijų, LND asocijuo-
ti nariai dubliuoja savivaldybių ins-
titucijų teikiamas socialines paslau-
gas, todėl jų veikla gali būti bet ku-
riuo metu nutraukta, o projektinės 
lėšos perskirstytos kitiems pareiškė-
jams ar paprašyta jas grąžinti į vals-
tybės biudžetą. Ar tikrai mūsų lau-
kia tokia perspektyva, šiemet galėjo 
įsitikinti ne viena draugija, kai verti-
nant 2014 metų paraiškas, nebuvo fi-
nansuotos socialinių paslaugų kata-
loge numatytos veiklos. Ar socialinių 
paslaugų savivaldybėse jau pakan-
ka, o gal sumažėjo neįgalių, senyvo 
amžiaus, asocialių asmenų, kuriems 
reikalinga socialinė pagalba? Į šiuos 
klausimus atsakyti paliksiu Jums, sa-
vivaldybių administracijoms ir Socia-
linės apsaugos ir darbo ministerijos 
specialistams.

Linkėdamas asocijuotų narių va-
dovams sėkmingo bendradarbiavi-
mo ne tik su savivaldybių adminis-
tracijomis, bet ir su LND administra-
cija, trumpai apžvelgsiu ir LND, kaip 
skėtinės organizacijos, veiklą per 
2013 kalendorinius metus.

2013 m. Lietuvos neįgalių-
jų draugija įgyvendino socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje projektus 
Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio mies-
tuose bei Šiaulių ir Vilniaus rajonuo-
se. Viena iš pagrindinių veiklų buvo 
asmens asistento paslauga (padėti 
neįgaliesiems įsidarbinti ar įgyti dar-
binių įgūdžių). Iš viso šioms veikloms 
buvo skirta 100,47 tūkst. Lt., projek-
to metu 265 neįgaliesiems buvo su-
teiktos 965 paslaugos.

2013 m. LND pradėjo įgyvendin-
ti 2013–2015 m. neįgaliųjų asoci-
acijų veiklos rėmimo projektą, ku-
ris buvo finansuojamas pagal 2012 
m. liepos 20 d. LR socialinės apsau-
gos ir darbo ministro įsakymu Nr.A1-
346 patvirtintą Neįgaliųjų asociacijų 
veiklos rėmimo finansavimo apra-

šą. 2013 metais šiam projektui buvo 
skirta 389 tūkst. Lt iš valstybės biu-
džeto ir surinkta 90,11 tūkst. Lt iš kitų 
šaltinių. Projekto metu buvo vykdo-
mos šios veiklos:

• pagal negalios pobūdį neįga-
liųjų teisių gynimas;

• specialistų kvalifikacijos tobu-
linimas;

• neįgaliųjų savarankiško gyve-
nimo įgūdžių ugdymas;

• aktyvaus poilsio renginių neį-
galiesiems organizavimas;

• kultūros renginių neįgaliesiems 
organizavimas.

Pagal negalios pobūdį neįgaliųjų 
teisių gynimas 

Projekto metu neįgaliųjų teisių 
gynimas ir teisinė pagalba buvo vyk-
doma šiomis kryptimis:

• metodinė pagalba asocijuo-
tiems Draugijos nariams, didinant jų 
organizuojamos veiklos efektyvumą;

• tiesiogiai atstovaujant neįgalių-
jų interesams;

• netiesioginis neįgaliųjų teisinis 
atstovavimas (dalyvaujant rengiant 
teisės aktus bei atstovaujant įvairio-
se komisijose, susitikimuose, „apskri-
tųjų stalų“ diskusijose, skleidžiant in-
formaciją internetiniame puslapyje);

Ši veikla buvo vykdoma 12 mėn. 
Per šį laikotarpį buvo surengta 16 su-
sitikimų (Marijampolės, Šiaulių, Klai-
pėdos, Panevėžio, Vilniaus, Utenos, 
Alytaus apskr., Kėdainių, Kauno, Kaz-
lų Rūdos, Plungės, Telšių, Vilkaviškio, 
Raseinių ir Alytaus sav.) su neįgalių-
jų organizacijų ir savivaldybių admi-
nistracijų darbuotojais, Vilniaus m. ir 
Ukmergėje buvo organizuota po dvi 
„apskritojo stalo“ diskusijas. Projek-
to metu 120 neįgalių asmenų buvo 
suteikta tiesioginė teisinė pagalba, 
pagal poreikį teisinė ir kita metodi-
nė pagalba teikta ir asocijuotiems 
nariams (darbo teisės, viešųjų pirki-
mų klausimais). Susitikimuose daly-
vavo ir teisines paslaugas gavo 295 
asmenys, iš jų 261 neįgalus asmuo. 
Šiai veiklai buvo panaudota 115,75 
tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų ir 
4,5 tūkst. Lt iš kitų šaltinių.

Atskirai noriu paminėti, kad pa-
gal Socialinės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems bendruomenėje fi-
nansavimo apraše numatytą tvarką, 
projektų atrankas stebėjo Neįgaliųjų 
reikalų departamento deleguoti skė-
tinių neįgaliųjų asociacijų atstovai. 
2013 m. į Projektų atrankos stebė-
seną buvo deleguota 30 LND asoci-
juotų narių vadovų. Stebėsenos tiks-
las – padėti savivaldybių administra-
cijoms užtikrinti organizuojamų pro-
jektų vertinimo ir atrankos konkur-
sų skaidrumą ir viešumą, sudarant 
pilietinės visuomenės – skėtinių ne-
įgaliųjų asociacijų atstovams  – ga-
limybes stebėti projektų vertinimo 
ir atrankos komisijų darbą. Projektų 
atranką neįgaliųjų asociacijos stebi 
įgyvendinant Neįgaliųjų asociacijų 
veiklos rėmimo projektuose numa-
tytą veiklą neįgaliųjų teisių atstova-
vimas. Apgailestauju, bet šiandien 
negalėčiau vertinti nė vieno atsto-
vo, deleguoto į projektų stebėseną, 
atlikto darbo. To priežastis labai že-
miška: LND nėra gavusi nė vienos 
ataskaitos, nė vieno pasiūlymo apie 
projektų vertinimą ir atranką jų dele-
guotose savivaldybėse. Turiu vilties, 

LND pirmininko Zigmanto Jančauskio pranešimas
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Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

 Tauragės neįgaliųjų draugijos ta-
rybos narys Vladislovas Kirkic-
kas su „Bičiulyste“ pasidalino ke-
lionės į Tilžę įspūdžiais. 

Tauragės ir kaimyninės Ka-
liningrado srities Sovetsko (Til-
žės) neįgaliųjų draugijos drau-
gauja jau keletą metų. Ir kaip 
nedraugauti – atstumas nedide-
lis, tik 30 kilometrų, o valstybi-
nių sienų kirtimo problemos irgi 
lengvai sutvarkomos. Juk labai 
maga sužinoti, kaip ir kuo gyve-
na gretimos šalies neįgalūs žmo-
nės. Prieš kelias dienas grupelė 
neįgalių tauragiškių, vadovau-
jami draugijos pirmininko Kęs-
tučio Petkaus, tilžiečių kvieti-
mu lankėsi jų mieste. Pervažia-
vę visus pasienio patikrinimus, 
atsidūrėme lyg kitame pasau-
lyje. Daug kas priminė sovie-
tinius laikus. Aukštos apgriu-
vusios tvoros, šiukšlynai vidu-
ry miesto, o akmenimis grįstos  
gatvės – tai buvusių srities šei-
mininkų vokiečių palikimas. Bet 
nuotaiką pataisė mus pasitiku-
si socialinė darbuotoja Albina, 
kuris mus globojo visą kelio-
nę. Pirmiausiai buvome nuvež-
ti į tik prieš trejetą metų pasta-
tytą įspūdingą sporto komplek-
są „Družba“. Jame kaip tik vyko 
srities neįgalių vaikų sporto žai-
dynės. Kiek pasigrožėję jaunųjų 
sportininkų varžybomis, buvo-
me pakviesti apžiūrėti visą spor-
to kompleksą. Labai nustebino, 
kad jame yra ne tik puiki spor-
to salė, bet ir du baseinai su pir-

Tauragė: Kelionė į Tilžę
timis. Bet labiausiai stebino ledo 
ritulio arena. Pasirodo, joje tre-
niruojasi ir net žaidžia už Tilžės 
komandas keletas tauragiškių. 
O kur dar sportinių šokių, treni-
ruoklių salės... Beje, viena treni-
ruoklių salė skirta išskirtinai ne-
įgaliesiems sportininkams. 

Kitas kelionės maršrutas – 
senelių ir neįgaliųjų globos na-
mai. Ten vaizdelis jau niūres-
nis. Apie 270 šių namų gyven-
tojų prižiūri 160 įvairių specia-
lybių darbuotojų. Globos namai 
turi savo sodą, daržą, net stikli-
nį šiltnamį, kuriuose triūsia ne 
tik samdyti darbininkai, bet ir 
norintys padirbėti globotiniai. 
Nors pastatai prašyte prašosi 
remonto, bet viduje švaru, tvar-
kinga. Įstaigos vadovas, lyg tei-
sindamasis, aiškino, kad remon-

tui nėra lėšų. Taigi problemos vi-
sur tos pačios. 

Papietavę ir nuoširdžiai pa-
bendravę su personalu, nuvy-
kome į miesto parką. Pats par-
kas padarė klaikų įspūdį – mes 
tokių vietų parkais nevadina-
me. Todėl ilgai neužsibuvę, nu-
važiavome į miesto centrą. Ten 
mus pasitiko niūrokas Lenino 
paminklas paukščių apdergta 
galva, ant aukšto postamento 
užrioglintas sovietinis tankas 
ir didžiulė briedžio skulptūra. 
Šiaip centras sutvarkytas, šva-
rus, tik dėmesį trikdė iškabin-
tos raudonos vėliavos su kūjais 
ir pjautuvais, mat miestas ruošė-
si pergalės minėjimo iškilmėms. 
Pakvietę Tilžės neįgaliuosius į 
savo miesto šventę, pilni įspū-
džių pasukome gimtinės link. 

 „Bičiulystei“ laiškelį parašiusi 
Regina Ševelienė pasidalijo įdo-
mios elektrėniškių išvykos įspū-
džiais.

Elektrėnų neįgaliųjų draugi-
jos savitarpio pagalbos grupės 
nariai vyko į Burbiškių dvaro tul-
pių žydėjimo šventę. Oras buvo 
puikus. Įveikę 150 km, trumpo 
poilsio sustojome prie Šeduvos 
malūno. Pakeliui dar aplankė-
me Kleboniškio kaimo buities 
ekspoziciją. Čia įkurtas prieška-
rinės Lietuvos 13 originalių pas-
tatų muziejus. Kaimo gryčio-
se, svirnuose, klėtelėse, daržinė-
se eksponuojami įvairūs namų 
apyvokos reikmenys, to laiko-
tarpio buitis.

Dar pravažiavę 10 km pa-
siekėme Burbiškių dvarą. Dva-
ras garsėja nuostabiu parku, už-
imančiu 28 ha plotą. Didingi par-
ko vartai, kuriuos saugo liūtai, 
gausybė skulptūrų. Parką puošia 
tvenkiniai, kuriuose yra 15 salų, 
turinčių savo vardus ir istorijas. 
Salas jungia 12 tiltelių.

Parke žydi apie 400 rūšių tul-
pių. Pasodinta 180 tūkst. svogū-
nėlių. Daugiausia tai senovinės 
tulpių rūšys. Pernai rudenį pa-
sodinti 8 naujų rūšių svogūnėliai. 

Tulpių žydėjimo šventės čia 
rengiamos nuo 2000 m. Ši tradi-
cija išgarsino dvarą visoje Lietu-
voje ir už jos ribų. Todėl ir šie-
met į šventės atidarymą atvy-
ko Lietuvos vadovai: L. Grauži-
nienė, A. Butkevičius, Seimo na-

Elektrėnai: Grožėjomės Burbiškių dvaru
riai, atstovai iš Lenkijos, Latvijos, 
Baltarusijos, Prancūzijos, Vokie-
tijos. Sveikinimo žodį tarė Šve-
dijos atstovė. Šią šventę kasmet 
aplanko apie 10 tūkst. žmonių.

Šurmuliuojančioje šventė-
je grožėjomės amatininkų dirbi-
niais, klausėmės muzikantų, ste-
bėjome menininkų pasirodymus. 
Mugėje įsigijome įvairiausių ska-
nėstų, ragavome įvairių regionų 
patiekalų, nusipirkome suveny-
rų. Nors po pietų prasidėjęs lie-
tus ir nuliūdino, tačiau visi buvo 
linksmi, geros nuotaikos, džiau-
gėsi puikia ekskursija.

Savitarpio pagalbos grupės 
nariai dėkingi draugijos pirmi-
ninkei O. Medzikauskienei ir 
A. Sodoniui už organizuotą ke-
lionę.

kad ateityje visų mūsų bendradar-
biavimas šioje srityje bus kiek pro-
duktyvesnis.

Specialistų kvalifikacijos 
tobulinimas

2013 m. II ketvirtį Šventosios mo-
kymų ir reabilitacijos centre orga-
nizuotas 2 dienų vadybinių gebėji-
mų seminaras tema „Projektų ren-
gimo pagrindai“ LND asocijuotų na-
rių vadovams, kuriame dalyvavo 50 
neįgaliųjų.

IV ketvirtį Neringos miesto socia- 
linės reabilitacijos, kultūros centre 
vyko LND administracijos darbuoto-
jų mokymo kursai, kuriuose dalyva-
vo 8 asmenys. 

Specialistų kvalifikacijos tobuli-
nimui buvo panaudota 9,96 tūkst. Lt 
programinių lėšų ir 2 tūkst. Lt lėšų iš 
kitų šaltinių.

Neįgaliųjų savarankiško 
gyvenimo įgūdžių ugdymas
Įgyvendinant šią veiklą 2013 m.:

• Šventosios mokymų ir reabili-
tacijos centre buvo surengta 6 d. ne-
įgalių dailininkų ir fotografų kūrybi-
nė stovykla, kurioje dalyvavo 36 as-
menys, iš jų 25 neįgalieji;

• Šventosios mokymų ir reabili-
tacijos centre organizuota tradicinė 
6 d. neįgalių literatų kūrybinė stovy-
kla, kurioje savo kūrybines jėgas iš-
bandė 45 asmenys, iš jų 40 neįgaliųjų;

• kaimo turizmo sodyboje „Anta-
nynė“ (Širvintų r.) surengta bendra 
neįgalaus jaunimo ir sveikųjų sava-
rankiškumo didinimo stovykla, ku-
rioje dalyvavo 30 asmenų, iš jų 29 
neįgalieji;

• Monciškėse (Palangos sav.) 
buvo organizuota 7 dienų vaikų ir 
mamų, auginančių neįgalius vaikus, 
stovykla, kurioje dalyvavo 30 asme-
nų: 17 neįgalių vaikų ir 13 tėvų.

Neįgaliųjų savarankiško gyveni-
mo įgūdžių ugdymo veiklai iš valsty-
bės biudžeto buvo panaudota 123,18 
tūkst. Lt, o 2,8 tūkst. Lt buvo pačių da-
lyvių piniginis įnašas. Pagrindinės iš-
laidos susijusios su stovyklų dalyvių 
apgyvendimu ir maitinimu.

Aktyvaus poilsio renginių 
neįgaliesiems organizavimas

Fizinę negalią turintiems asme-
nims dažnai sunkiai prieinamas ak-
tyvus poilsis, nes Lietuvoje ne tiek 
daug specialiesiems poreikiams pri-
taikytų patalpų, neišplėtotas specia- 
liojo transporto paslaugų tinklas. 
LND neįgaliųjų poreikiams pritaiky-
tose patalpose Šventojoje ir Nerin-
goje organizuoti savarankiško gy-
venimo įgūdžių ugdymo ir aktyvaus 
poilsio stovyklas Šventosios moky-
mų ir reabilitacijos centre bei Nerin-
gos m. socialinės reabilitacijos, kul-
tūros centre. 

2013 m. buvo organizuota 50 
stovyklų Šventosios mokymų ir re-
abilitacijos centre bei 15 stovyklų 
Neringos m. socialinės reabilitaci-
jos, kultūros centre. Aktyvaus poil-
sio paslaugas gavo 2 463 asmenys, iš 
jų – 2 104 turintys negalią. Verta pa-
minėti, kad galimybę dalyvauti šio-
se stovyklose turi neįgalieji beveik iš 
visų Lietuvos savivaldybių. 

Aktyvaus poilsio stovykloms or-
ganizuoti iš valstybės biudžeto pa-
naudota 95,3 tūkst. Lt. (autobuso re-
montas, dalinės patalpų eksploataci-
jos išlaidų apmokėjimas ir 2 darbuo-
tojų darbo užmokestis). Neringos sa-
vivaldybė ir VšĮ „Vislida“ stovyklų or-
ganizavimui ir patalpų remontui sky-
rė 191 tūkst. Lt.

Kultūros renginių neįgaliesiems 
organizavimas

Tiek LR Neįgaliųjų socialinės inte-
gracijos įstatyme, tiek ir JT Neįgaliųjų 
teisių konvencijoje sakoma, kad „ne-

įgaliesiems, kaip ir kitiems visuome-
nės nariams, turi būti sudaromos to-
kios pačios ugdymosi, darbo, laisva-
laikio leidimo, dalyvavimo visuome-
nės politiniame ir bendruomenės gy-
venime galimybės.“ LND organizuo-
jami kultūriniai renginiai turėtų būti 
orientuoti į integracinius visuomenės 
procesus, tik gal nelabai dar sugeba-
me į savo renginius pakviesti kitų so-
cialinių sluoksnių asmenis, sudomin-
ti sveikąją bendruomenės dalį. Iš da-
lies tokią integracinę politiką stabdo 
ir tai, jog finansavimo apraše nurodo-
mos tikslinės asmenų grupės, kurios 
gali dalyvauti projekte. Manau, kad 
projektus teikiančios bendruomenės 
šiuo atveju turi didžiulį pranašumą. 

Įgyvendinant šią veiklą 2013 m. 
buvo organizuoti 8 kultūriniai ren-
giniai:

• šventė „Vienos žemės vaikai“ 
vyko Anykščių rajone, vaikai keliavo 
Aukštaitijos siauruoju geležinkeliu. 
Renginyje dalyvavo 120 asmenų, iš 
jų 110 neįgalių vaikų;

• tradicinis šventinis koncertas 
Talačkoniuose, kuriame dalyvavo 
1 339 asmenys, iš jų 1 251 su nega-
lia. 41 kartą organizuotas renginys šį 
kartą buvo skirtas ir LND įsikūrimo 
25-mečiui paminėti;

• 6 neįgaliųjų meno mėgėjų ko-
lektyvų regioniniai koncertai (Visa-
gino, Pagėgių, Kaišiadorių, Skuodo, 
Birštono, Pakruojo savivaldybėse). 
Šiuose renginiuose dalyvavo 625 as-
menys, iš jų 553 turintys negalią.

Apžvelgiant kultūrinius rengi-
nius verta atkreipti dėmesį, kad LND 
juos surengti pavyko tik savivaldy-
bių, kuriose jie vyko, ir ypač neįga-
liųjų organizacijų vadovų gerano-
riškumo dėka. Iš viso šiems rengi-
niams buvo panaudota 44,81 tūkst. 
Lt programinių lėšų ir 19,81 tūkst. Lt 
iš kitų šaltinių. 

Norėčiau išskirti kalėdinį rengi-
nį vaikams, kuris buvo organizuo-
tas Kauno valstybiniame lėlių teatre. 
Draugija iš rėmėjų lėšų nupirko bilie-
tus į spektaklį, paruošė dovanėles ir 
pasiūlė draugijoms pačioms organi-
zuoti atvykimą. Džiugu, kad kai kurie 
mūsų pirmininkai (Lazdijų, Birštono, 
Kalvarijos, Ukmergės, Garliavos) atsi-
liepė į LND kvietimą, sugebėjo atvež-
ti 70 vaikų ir padovanoti jiems gražią 
kalėdinę šventę. 

Kaip vieną iš svarbiausių veiklų 
norėčiau paminėti ir neįgaliųjų da-
lyvavimą Būsto pritaikymo neįgalie-
siems savivaldybių komisijose. LND 
yra delegavusi atstovus į 37 savival-
dybių komisijas. Pagal sutartį su NRD 
kiekvienais metais atliekamas audi-
tas, kurio metu privaloma patikrinti 
ne mažiau kaip 10 proc. visų pritai-
kytų būstų. Kadangi LND savo audi-
toriaus neturi, tokias paslaugas pri-
valome pirkti. Iš auditoriaus pateik-
tų ataskaitų galiu įvertinti ir jūsų, 
kaip neįgaliųjų atstovų savivaldybių 
komisijose, darbą, kuris ne visada 
džiugina. Kadangi tinkamai ir koky-
biškai pritaikyti neįgaliajam gyvena-
mąją aplinką ir buitį – mūsų visų rū-
pestis, nebijokime pasidalyti prob- 
lemomis ar sėkmingo bendradarbia-
vimo su savivaldybe pavyzdžiais ir su 
LND administracija, kuri yra atsakin-
ga už jūsų delegavimą į Būsto pritai-
kymo komisijas.

Baigdamas savo ataskaitą, norė-
čiau paprašyti aktyvesnio visų mūsų 
bendradarbiavimo, pasitikėjimo. Skė-
tinė asociacija yra skėtis, po kuriuo 
galima ne tik pasislėpti, bet ir pajaus-
ti artimo petį, šilumą. Šiandien mes 
dažnai jaučiamės dirbantys atskirai, 
esame susiskaidę, o kai kam Drau-
gija tapo nebereikalinga. Mūsų visų 
darbas bendras – rūpintis neįgaliai-
siais, padėti jiems sukurti saugią, pa-
togią aplinką, apginti jų teises ir įgy-
vendinti lūkesčius. Burbiškių dvaras.

Pakeliui į Burbiškes Elektrėnų neį-
galieji apžiūrėjo Šeduvos malūną. 

Tauragės neįgalieji Tilžėje.
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Daktaras
Aiskauda

Psichologo 
patarimai

Ricina (ricinos aliejus) – vidu-
rius laisvinančių vaistų gru-

pės vaistas, spaudžiamas iš pa-
prastojo ricinmedžio sėklų. Ri-
cinmedis yra stambus (šiltuose 
kraštuose užauga iki 12, vėses-
niuose – iki 2–5 metrų aukščio) 
šiltųjų kraštų aliejinis, pluoštinis 
dekoratyvinis medis arba krū-
mas. Daugiausia ricinos paga-
minama Indijoje, kiek mažiau – 
Kinijoje, Brazilijoje, Mozambi-

Ricina padeda išsaugoti grožį
ke, Paragvajuje, Tailande ir pa-
lyginti mažai – Etiopijoje, Viet- 
name, Pietų Afrikos Respubliko-
je, Pakistane. 

Pastaruoju metu ricina jau 
palyginti retai vartojama į vidų 
(kaip vidurius laisvinanti prie-
monė), užtat vis dažniau ji sėk- 
mingai naudojama išoriškai. Ri-
cina naudojama gryna, kartu su 
kitais augaliniais aliejais, įeina į 
kai kurių kremų, šampūnų, bal-
zamų ir kitų kosmetinių priemo-
nių sudėtį. Laikoma sandariame 
inde, vėsioje, tamsioje vietoje.

Neįprastas augalinis 
aliejus

Kam neteko susidurti su ri-
cina, primename, jog šis aliejus 
yra labai klampus, nedžiūstantis, 
būna arba skaidrus, arba gelsvo-
kas, nemalonaus kvapo ir skonio. 
Vienas iš ricinoje esančių fermen-
tų plonosiose žarnose suskai-
do riciną į gliceriną (glicerinas – 
bespalvis, saldus, klampus skys-
tis, augalinių ir gyvūninių rieba-
lų sudedamoji dalis; vartojamas 
technikoje, chemijos, vaistų, kos-
metikos pramonėje ir kitur) ir ri-
cinolio rūgštį (C18H34O3). Ši rūgš-
tis dirgina žarnų gleivinės recep-

torius (receptorius – nervo galū-
nėlė ar speciali ląstelė, priiman-
ti vidaus arba išorės dirgiklių 
energiją ir paverčianti ją nervi-
niu impulsu) ir stiprina žarnyno 
peristaltiką (peristaltika – žmo-
gaus ir gyvūnų vamzdinių or-
ganų sienelių banguojantys ju-
desiai, atsirandantys susitrau-
kiant jų raumenims; sąlygoja tų 
organų, pavyzdžiui, žarnų turi-
nio judėjimą).

Veido kaukių receptai
Kaukė vystančiai sausai veido 

odai. Sumaišoma: vienos išvirtos 
ir sugrūstos bulvės košė, šaukš-
tas pieno, šaukštas pašildytos ri-
cinos (pašildymui tiks keptuvė, 
puodas ar kitoks indas) ir vie-
no kiaušinio trynys. Mišinys už-
tepamas ant veido storu sluoks-
niu, po 15 min. nuplaunamas šil-
tu vandeniu.

Universali kaukė (tinka bet ko-
kiai veido odai). Sumaišoma: 1 
kiaušinio trynys ir 10 lašų pašil-
dytos ricinos. Mišinys užtepa-
mas ant veido, po 15–30 min. nu-
plaunamas šiltu vandeniu.

Veido odos valymas
Normali oda. Sumaišoma: 20 

lašų ricinos ir 80 lašų alyvuogių 
aliejaus.

Sausa oda. Sumaišoma: 10 
lašų ricinos ir 90 lašų alyvuogių 
aliejaus.

Riebi oda. Sumaišoma: 30 lašų 
ricinos ir 70 lašų alyvuogių alie-
jaus.

Įsidėmėtina! Ricinos aliejus 
nedirgina odos (netgi jautrios), 
maitina odą bei palaiko jos drėg- 
numą, per ilgesnį laiką pade-
da atsikratyti smulkių raukšle-
lių (ypač apie akis ir lūpas), pig- 
mentinių dėmių, išlygina nedi-
delius randus.

Pagalba plaukams
Silpni ploni plaukai. Į pašildy-

to kefyro stiklinę įmaišomi 5 ri-
cinos lašai ir šiuo mišiniu įtrina-
mos plaukų šaknys. Palaukia-
ma nuo 30 min. iki 2 val., pas-
kui plaukai išplaunami įprastu 
būdu. Ši procedūra daroma kar-
tą per savaitę.

Slenkantys plaukai, pleiskanoji-
mas, ankstyvas žilimas

1) Lygiomis dalimis sumai-
šoma pašildyta ricina su degti-
ne, prieš miegą įtrinamos plau-
kų šaknys ir kuo nors aprišama 
galva (kad nesuteptų pagalvės). 

Rytą plaukai išplaunami įprastu 
būdu. Ši procedūra daroma ne 
daugiau kaip 1–2 kartus per sa-
vaitę. Gydymo kursas – 2–3 mėn. 

2) Prieš miegą sumaišoma: 2 
dalys pašildytos ricinos ir 1 dalis 
žuvų taukų, kuo nors aprišama 
galva (kad nesuteptų pagalvės). 
Rytą plaukai išplaunami įprastu 
būdu. Ši procedūra daroma ne 
dažniau kaip 1–2 kartus per sa-
vaitę. Gydymo kursas – 2–3 mėn.

3) Sumaišomi 2 šaukštai rici-
nos su 2 šaukštais svogūnų sul-
čių. Šiuo mišiniu įtrinamos plau-
kų šaknys, galva aprišama po- 
lietileno plėvele, ant jos – rankš-
luosčiu. Po 30 min. plaukai iš-
plaunami įprastu būdu. Proce-
dūra daroma kartą per savai-
tę. Gydymo kursas – 1,5–2 mėn.

Kada ricina nevartotina
1) Kai kam ricina gali sukel-

ti alergiją. Prieš ruošiantis gydy-
tis šiuo produktu, pradžioje nau-
dinga iš vakaro ricina patepti ne-
didelį odos plotelį, o rytą pasitik- 
rinti, ar ši vieta neparaudo, ne-
pradėjo niežtėti ir pan.

2) Nepatartina ricina gydytis 
nėštumo metu.

Romualdas OGINSKAS

Atmintis yra viena svarbiausių 
ir pagrindinių smegenų funkci-
jų. Be atminties negebėtume nie-
ko išmokti, neprisimintume jo-
kių svarbių praeities įvykių, ne-
žinotume, kaip su kokiais daik-
tais reikia elgtis. Be atminties pa-
prasčiausiai neįstengtume funk-
cionuoti. Atmintis išsaugo mūsų 
juntamus pojūčius  – klausą, ly-
tėjimą, regą. Jeigu atmintis neat-
liktų šios išsaugojimo funkcijos, 
smegenys nebūtų pajėgios kiek- 
vieną sekundę gaunamos infor-
macijos apdoroti ir mes negebė-
tume nuspręsti, kaip į kokius dir-
giklius reaguoti  – visą iš išorės 
gaunamą informaciją prarastu-
me per akimirką. 

Atminties tipai
Dauguma mokslininkų suta-

ria, kad atminties pagrindą suda-
ro trys tipai: trumpalaikė, ilgalai-
kė ir darbinė atmintis. Trumpa-
laikė atmintis atsakinga už tai, 
kad pradėję skaityti sakinio pra-
džią, nepamirštume jo pabaigos, 
o ilgalaikė pasirūpina, kad net ir 
prieš metus skaitytą knygą galė-
tume prisiminti ir apie ją papa-
sakoti. Darbinė atmintis  – tai, į 
ką mes tam tikru konkrečiu mo-
mentu nukreipiame savo dėme-
sį ir gauname mažą informacijos 

Puiki atmintis vyresniame amžiuje –  
misija įmanoma

Negalite prisiminti, kur 
pasidėjote buto raktus? 
Pamiršote tolimos gimi-
naitės vardą? O gal atėję 
į parduotuvę stovite su-
trikę, nes neatsimenate, 
ką gi reikia nupirkti? Ne-
sikrimskite, jūs toks tik- 
rai ne vienas. Metams bė-
gant atmintis silpsta, ta-
čiau su užmaršumu gali-
ma ir reikia kovoti. 

kiekį, kuris kinta labai greitai  – 
keletą kartų per sekundę. Darbi-
nė atmintis yra reikalinga tam, 
kad galėtume funkcionuoti išo-
riniame pasaulyje, o trumpalai-
kė ir ilgalaikė atmintis užtikrina 
mūsų gebėjimą pasinaudoti gau-
nama informacija. 

Kodėl vyresniame amžiuje 
atmintis ima prastėti?
Suprastėjusia atmintimi 

skundžiasi labai daug vyresnio 
amžiaus žmonių. Pradėjęs pa-
sakoti apie filmą, supranti, kad 
nebepameni jo pavadinimo. Aiš-
kinant, kaip atvažiuoti iki tavo 
namų staiga užmiršti gerai pa-
žįstamos gatvės pavadinimą. 
Stovi viduryje virtuvės ir gal-
voji, ko čia atėjau? Šie jausmai 
labai gerai pažįstami daugeliui 
vyresnio amžiaus žmonių. Pa-
didėjęs užmaršumas gali labai 
gąsdinti ir erzinti. 

Bėgant metams, smegeny-
se atsiranda fiziologinių paki-
timų, kurie turi įtakos mūsų at-
minties pajėgumams. Vyresnia-
me amžiuje pasidaro sunkiau iš-
mokti naujus ir prisiminti senus 
dalykus. Mąstymas tampa nebe 
toks greitas. Smegenų dalis hipo-
kampas, atsakinga už prisimini-
mų formavimą ir atgaminimą, 
metams bėgant ima silpnėti. Bė-
gant metams lėtėja hormonų ir 
proteinų, kurie saugo smegenų 
ląsteles ir skatina naujų augimą, 
gamyba. Taip pat sumažėja sme-
genų aprūpinimas krauju, o tai 
gali lemti prastėjančią atmintį. 
Skamba nelabai džiuginančiai, 
tačiau svarbu prisiminti, kad 
smegenys yra pajėgios gaminti 
naujas smegenų ląsteles bet ko-
kiame amžiuje, tad reikšmingo 
atminties suprastėjimo vyres-

niame amžiuje galime išvengti. 
Su smegenimis yra lygiai taip 
pat kaip ir su raumenimis – arba 
mes juos naudojame, arba pra-
randame. 

Gyvenimo būdas, kasdieniai 
užsiėmimai, sveikos gyvensenos 
įgūdžiai turi didžiulę įtaką sme-
genų pajėgumui. Nesvarbu, ko-
kio amžiaus esate, yra daugy-
bė būdų, kaip galima pagerin-
ti savo pažintinius gebėjimus ir 
išsaugoti atmintį. 

Ko imtis, norint išsaugoti 
gerą atmintį?

Dešimtmečiais trunkantys 
atminties tyrimai mums siūlo 
būdų, kaip galima pagerinti at-
mintį ir paaštrinti protą:

• Nuolatos mokykitės
Kasmetiniame tyrime, kurį 

atlieka Amerikos neurologijos 
akademija, dalyvavo 294 suaugę 
žmonės. Jie turėjo atsakyti, kaip 
dažnai užsiima protine veikla: 
knygų skaitymu, žaidimu šach-
matais, kryžiažodžių sprendi-
mu, dėlionių dėliojimu, domė-
jimusi muzika ar menu. Tyrimo 
metu buvo nustatyta, kad žmo-
nės, kurie užsiimdavo protine 
veikla dažniau, išgyveno mažes-
nį pažintinių gebėjimų nuosmu-
kį ir vyresniame amžiuje buvo 
sąmoningesni. Protiniai prati-
mai taip pat yra gera Alzheime-
rio ligos prevencija.

Literatūroje rašoma ir tai, 
kad aukštesnis išsilavinimas 
yra siejamas su geresne smege-
nų veikla vyresniame amžiuje. 

• Reguliariai mankštinkitės
Fiziniai pratimai padeda de-

guoniui patekti į smegenis ir vei-
kia kaip ligų (pvz., diabeto ir 
kraujotakos sutrikimų) preven-
cija, kurios taip pat yra susiju-

sios su atminties pablogėjimu. 
Fiziniai pratimai padeda suak-
tyvinti smegenų ląstelių gamy-
bą. Mankšta galima sumažinti 
stresą ir išvengti ar sušvelninti 
depresiškumą. 

• Sveikai maitinkitės ir pa-
kankamai miegokite

Žmogui trūkstant miego, 
smegenys neįstengia dirbti visu 
pajėgumu. Neišsimiegojus nu-
kenčia kūrybingumas, proble-
mų sprendimo gebėjimai, kri-
tinis mąstymas. Miegas būtinai 
reikalingas prisiminimų sutvir-
tinimui atmintyje, o tai vyksta 
giliausioje miego fazėje. 

Norint, kad atmintis būtų 
gera, labai svarbu valgyti mais-
tą, kuriame gausu pagrindinių 
riebiųjų rūgščių. Šios rūgštys 
skatina gerą kraujotaką, o tai pa-
deda aprūpinti smegenis mais-
tingosiomis medžiagomis. Rie-
biųjų rūgščių gausu žuvų tau-
kuose ir kai kuriose augalinių 
aliejų rūšyse  – alyvų, sojų, rap-
sų, saulėgrąžų, žemės riešutų. 
Atmintis bus geresnė, jei mėsą 
pakeisite riebia žuvimi. Valgy-
kite daugiau vaisių bei daržovių 
ir gerkite žaliąją arbatą. 

Svarbu prisiminti, kad dėl 
netaisyklingos mitybos kenčia 
ne tik skrandis, bet ir smegenys. 

• Pasitelkite visus savo po-
jūčius ir vaizduotę

Ko nors mokantis labai svar-
bu pasitelkti kuo daugiau pojū-
čių. Nuo to priklauso, kiek ilgai 
išmokti dalykai išliks jūsų at-
mintyje. Pvz., skaitydami teks-
tą ir bandydami jį įsiminti, nu-
sipieškite simbolius, kurie tarsi 
užkoduotų perskaitytą informa-
ciją. Galite reikiamą išmokti in-
formaciją (jeigu tai neilgas saki-
nys) parašyti taip, kad jos skam-

besys rimuotųsi. Taip atsiminti 
bus kur kas paprasčiau. 

Dar vienas pasiūlymas  – su-
sikurkite mnemoniką. Tai yra 
kūrybingas būdas įsiminti są-
rašus. Pavyzdžiui, parduotuvė-
je turite nupirkti keletą dalykų. 
Kad jų nepamirštumėte, iš pir-
mųjų sąrašo dalykų raidžių su-
kurkite vieną žodį. Pvz., pirki-
nių sąrašą: duona, arbata, svies-
tas, riešutai, burokėliai, agurkai 
galite sudėlioti taip, kad iš šių 
žodžių pirmų raidžių išeitų žo-
dis „darbas“. Juk vieną žodį atsi-
minti paprasčiau nei visą sąrašą. 

• Kartojimas  – mokslų mo-
tina

Kai norite įsiminti ką tik iš-
girstą informaciją, pakartokite 
ją garsiai arba užsirašykite. Taip 
sustiprinsite atmintį. Labai svar-
bu pakartoti reikšmingiausius 
išmoktus dalykus praėjus dau-
giau laiko  – iš pradžių kartą per 
valandą, vėliau  – kartą per ke-
lias valandas, galiausiai  – kartą 
per kelias dienas. Ilginti moky-
mosi laikotarpius ypač vertinga 
kai siekiate įsisavinti sudėtingą 
informaciją. Tyrimai atskleidžia, 
kad tokie pakartojimai su ilgi-
namu laikotarpiu tarp jų gerina 
ne tik sveikų žmonių, bet ir tu-
rinčiųjų fiziškai pagrįstų kogni-
tyvinių problemų, pvz., sergan-
čiųjų išsėtine skleroze, gebėjimą 
atsiminti.

Labai svarbu tikėti savimi. 
Manant, kad nieko čia jau ne-
pakeisi ir senėjimo nesustabdy-
si, labai lengva nuleisti rankas 
ir nieko nesiimti. Svarbu pozi-
tyviai vertinti savo galimybes 
ir imtis pokyčių gyvenime jau 
dabar. 

Parengė

Milda VICKUTĖ
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kurie turi viltį, visus, kurie nori 
suteikti viltį, visus, kurie nori 
vienas kitam padėti, visus, ku-
rie esate čia, sveikinu ir visiems 
dėkoju“, – prieš prasidedant bė-
gimui akcijos dalyvius skatino 
šalies vadovė D. Grybauskaitė. 

Kilnioje akcijoje – ir 
rateliais judantys žmonės

Klaipėdoje įsikūrusios viešo-
sios įstaigos „Likimo laiptai“ va-
dovas Adolfas Ruškys „Vilties bė-
gime“ dalyvavo jau ketvirtą kar-
tą. Draugiją rateliais judančiam 
vyriškiui šįkart palaikė ir žmo-
na Jūratė. „Vilties bėgimo“ em-
blema papuoštais baltais marš-
kinėliais vilkintys neįgalieji pa-
sirinko 600 m distanciją. Anks-
tesniais metais Adolfas ištvermę 
bandė 2,9 km ilgio ruože. Šiemet 
distancija sutrumpėjo, nes į vil-
ties puoselėtojų gretas pirmą kar-
tą įsitraukė 5-erius metus įtemp-
tai prie disertacijos, nagrinėjan-
čios neįgaliųjų orumo temą, dir-
busi žmona. Norėjosi ją palaiky-
ti, drauge įveikti tą patį atstumą.

„Vilties bėgimas“ A. Ruškiui 
kaskart palieka didžiulį įspūdį. 
Pasak jo, tai ne koks nors pra-
moginis renginys, o kilniam tiks-
lui žmones sutelkianti akcija, ku-
rioje dalyvauja ir vėžį įveikusie-
ji, ir jų šeimos nariai bei artimie-
ji – daugybė onkologinėmis ligo-
mis sergančiuosius palaikančių 
žmonių. Adolfas neslepia, kad 
apie šią klastingą ligą žino ne iš 
knygų ar kažkieno pasakojimų – 
su vėžiu yra susidūrusi jo paties 

Dvasinė pagalba – kilni ir nesavanaudiška misija
motina, dėl mamos sveikatos iš-
gyvena ir žmona, todėl puikiai 
supranta, kiek fizinio ir dvasinio 
skausmo ji atneša kiekvienam li-
goniui, ir kaip svarbu juos mora-
liškai palaikyti. 

Šiemetinis „Vilties bėgimas“ 
Adolfui ir Jūratei įsimins ir dar 
dėl vienos priežasties. „Apie 200 
metrų distanciją įveikėme kartu 
su prezidente D. Grybauskaite, 
Klaipėdos meru V. Grubliaus-
ku, šios gerumo akcijos inicia-
toriumi broliu B. Jurčiu. Paben-
dravome, pasidalijome minti-
mis“, – pasakojo A. Ruškys. Vy-
riškis džiaugėsi, kad visus vienijo 
tarpusavio supratimas ir vienas 
tikslas – kuo labiau padėti likimo 
nuskriaustiems žmonėms. Atro-
do, jog šiam norui pritarė ir pati 
gamta – nuo ryto lijęs lietus lio-
vėsi, nušvito saulė. 

Sektinas pavyzdys  
visai Lietuvai

„Vilties bėgimas“ – pasauly-
je populiarių labdaros akcijų pa-
vyzdys. Lietuvoje jis imtas orga-
nizuoti siekiant surinkti lėšų Šv. 
Pranciškaus dvasinės ir sociali-
nės pagalbos onkologijos cent- 
ro statyboms. Pirmosios akci-
jos metu klaipėdiečiai bei uosta-
miesčio svečiai šiam kilniam tiks-
lui paaukojo apie 14 tūkst. litų. 

Gerumo akcijos metu per-
kant bėgiko numerį, marškinė-
lius, „Vilties plytą“ ar „Vilties at-
viruką“ dosniai aukota ir šiemet. 
Visos lėšos bus skirtos Šv. Pran-
ciškaus dvasinės ir socialinės pa-
galbos onkologijos centro veiklai 
finansuoti. 

Brolių pranciškonų įsteigtas 
onkologijos centras Klaipėdoje 
yra vienintelis Lietuvoje. Jame 
suteikiama pagalba žmonėms, iš-
tiktiems šoko diagnozavus vėžį, 
netekus artimojo, gedintiems, 
kenčiantiems sunkius chemote-
rapijos seansus, susidūrusiems 
su socialinėmis problemomis. 

Prezidentės D. Grybauskai-
tės teigimu, šio centro veikla pa-
vertė Klaipėdą vilties miestu ir 
yra sektinas pavyzdys visai Lie-
tuvai, kaip jautriai ir dėmesingai 
suteikti reikalingą pagalbą on-
kologiniams ligoniams ir jų ar-
timiesiems. „Beveik kiekviena 
Lietuvos šeima yra skaudžiai pa-
liesta vėžio. Juo kasmet suserga 
apie 18 tūkst. žmonių. Tai labai 
sunki liga, kuria sergantiesiems 
turi būti teikiama ne tik profe-
sionali medicininė, bet ir jautri 
psichologinė pagalba. Išgirdus 
šią diagnozę apsiverčia žmogaus 

gyvenimas.Todėl Pranciškonų 
onkologijos centras yra unika-
lus pavyzdys Lietuvoje, kur pa-
galbą ir dvasinę paramą gali rasti 
kiekvienas, kam ji reikalinga“, – 
sakė D. Grybauskaitė. 

Šalies vadovė pabrėžė, jog 
vėžys yra antra pagal sergamu-
mą ir mirtingumą liga Lietuvo-
je, tačiau jos gydymui ir slaugai 
valstybės skiriamos lėšos bei dė-
mesys yra nepakankami. On-
kologiniai ligoniai ir jų artimie-
ji susiduria su gydymo ir slau-
gos problemomis. Egzistuoja di-
džiulis psichologinės pagalbos 
poreikis, o galimybės ją suteik-
ti nedidelės.

Vilties namai priims  
visus

Daugiau kaip 900 nuo onko-
loginių ligų kenčiančių žmonių 
jau apsilankė 2013 metų rugsėjį 
atidarytame Šv. Pranciškaus on-

kologijos centro Informacijos ir 
meno terapijos centre. Čia jie su-
laukia profesionalios psicholo-
ginės pagalbos, teigiamų emoci-
jų suteikia muzikos, dailės, kūno 
judesio ir šokio terapija, kartą per 
savaitę vyksta kūrybiniai užsiė-
mimai (vilnos vėlimo, batikos, 
tapybos ant šilko ir pan.), cen-
tro lankytojams teikiama įvairi 
jiems reikalinga informacija, lei-
džianti pagilinti žinias apie ligą, 
gyvenimą su ja, taip pat ir kitais 
klausimais. 

2015 m. pradžioje duris turė-
tų atverti Šv. Pranciškaus onko-
logijos centro antrasis pastatas. 
Jame bus teikiamos stacionarios 
socialinės paslaugos onkologi-
niams ligoniams. Čia bus įkurti 
ir nedideli nakvynės namai ser-
gantiesiems bei jų artimiesiems, 
atvykusiems pagalbos į centrą iš 
visos Lietuvos. Centre taip pat 
veiks kirpykla (ligoniams bus 
pritaikomi perukai, chemotera-
pijos procedūrų laukiantiesiems 
nukerpami plaukai), bus teikia-
mos masažo paslaugos, įsikurs 
žaidimų kambarys vaikams, ki-
neziterapijos kabinetas, arbati-
nė, biblioteka. Pagalbą teiks bro-
liai pranciškonai, psichologai, so-
cialiniai darbuotojai, meno tera-
peutai, savanoriai.

Ligos užklupti žmonės, jų ar-
timieji Šv. Pranciškaus onkologi-
jos centrą vadina vilties namais, 
padedančiais įveikti skaudžius 
emocinius ir fizinius išgyveni-
mus, nurimti, išmokti džiaugtis 
pačiomis menkiausiomis smul-
kmenomis ir pačiu gyvenimu. 

Aldona DELTUVAITĖ

Į labdaringą akciją, raginusią padėti silpnesniam už save, leidosi ir sun-
kiausios negalios žmonės.

galima nusileisti į neįgaliesiems 
patogius tualetus. 

Jei užteks kantrybės įveik-
ti aptrupėjusius šaligatvius su 
prastais nuolydžiais, pasieksite 
Lietuvos teatro, muzikos ir kino 
muziejų. Šis muziejus pasirinktas 
taip pat ne atsitiktinai, jis taip pat 
mena mūsų valdovų didybę. Čia, 
Mažuosiuose Radvilų rūmuose, 
dar XVIII a. pab. veikė pirmasis 
Vilniaus miesto teatras, o pasak 
K. Sakalauskaitės, jo klestėjimui 
ir apskritai visam Vilniaus kul-
tūriniam gyvenimui didelę įta-
ką turėjo Mykolo Kazimiero Rad- 
vilos Žuvelės žmona Uršulė, di-
delė menų mėgėja. Įvažiavimas 
į šį dar XV–XVII a. statytą pas-
tatą gana patogus neįgaliesiems 
rateliuose. Neseniai sutvarkytas 
kiemelis taip pat kviečia pasiva-
žinėti, jaukiai pasėdėti prie Ma-
žųjų Radvilų rūmų ir įsivaizduo-
ti čia anksčiau klestėjusią kultū-
rą bei žėrėjusią prabangą. Deja, 
pačiame muziejuje pasivažinėsi-
te tik po pirmąjį aukštą, į antrą-
jį, kur šiuo metu eksponuojama 
vieno žymiausių visų laikų dai-
lininkų Salvadoro Dali kolekci-
jos, nepateksite. 

Įmanoma pritaikyti ir 
architektūros paminklus

Pilies gatvė kadaise buvo val-
dovų kelias. Šia gatve į pilį va-
žiuodavo karaliai, popiežiaus 
legatai ir kitų šalių pasiuntiniai. 

Pilies gatvėje namus statėsi di-
dikai, turtingi miestiečiai. Čia 
taip pat gausu jų paliktų pėdsa-
kų. Šioje gatvėje rasime net goti-
kos laikus menančių namų. Deja, 
kai kuriuos jų sunaikino, pasak 
K.Sabaliauskaitės, nemotyvuotai 
Radvilų nemėgę sovietai ir vie-
toj jų pastatė betoninius mons-
trus, nieko bendro neturinčius su 
gera architektūra. Tačiau kai kas 
vis dėlto išliko ir yra prieinama 
smalsiems žvilgsniams. 

Vienas iš autentiškos XVI a. 
architektūros pavyzdžių – vieš-
butis „Narutis“. Nors jis yra ar-
chitektūros paminklas, tačiau 
rasta būdų, kaip jį iš dalies pri-
taikyti rateliais judantiesiems – 
įvažiuoti į pastatą galima be kliū-
čių, taip pat sugalvota, ir kaip pa-
sikelti į kitus viešbučio aukštus – 
vidury vidinį kiemelį primenan-
čio holo įrengtas liftas. Tai pavyz-
dys, kaip galima pritaikyti pasta-
tą ir padaryti jį patogų ne tik ne-
galią turintiems, bet ir kitiems 
viešbučio lankytojams ar per-
sonalui. Deja, pritaikytas ne vi-
sas pastatas. Prie perėjimų į ki-
tus korpusus, kur įrengtos konfe-
rencijų salės ir galima pasigrožė-
ti autentiškomis rokoko stiliaus 
freskomis, laukia laiptai. 

Jei turėsite kantrybės,  
bus verta

Prie Pilies gatvės visą kvarta-
lą užėmė Vilniaus universitetas, 

tad norint pajusti dar XVI a. me-
nančią akademinę dvasią, verta 
užsukti į universiteto komplek-
są ir čia veikiančią Šv. Jonų ba-
rokinę bažnyčią, prie kurios res-
tauravimo savo ranką pridėjo 
jau minėtasis baroko virtuozas 
J. Glaubitzas. Šv. Jonų bažny-
čios varpinė – aukščiausias se-
namiesčio pastatas, į ją pasikė-
lus atsiveria tikrai įspūdinga pa-
norama. Neseniai tvarkant baž-
nyčią buvo bandyta ją pritaiky-
ti. Čia įrengtas modernus liftas, 
lankytojus keliantis į 45 m aukš-
tį. Deja, judėjimo negalią turin-
tiesiems jis nepritaikytas, mat 
iki lifto laiptais reikia užsiropš-
ti patiems. 

Be to, ieškantys valstybingu-
mo pėdsakų, ko gero, norėtų (o 
ir vertėtų) aplankyti Valdovų rū-
mus, pasikelti į Gedimino kalną. 
Valdovų rūmai pritaikyti rate-
liais judantiesiems. Tačiau jei ju-
date su lazdele, bus tikrai nelen-
gva apžiūrėti atkastas pilies lie-
kanas muziejaus rūsyje, nes čia 
laukia daugybė laiptelių (veži-
mėlininkams juos įveikti padės 
prie kiekvienos pakopos įrengti 
keltuvėliai). Be to, neįgaliesiems 
nepritaikytas rūmų bokštelis, iš 
kurio atsiveria nuostabus vaiz-
das į sostinę. 

Žmonės rateliuose, pasinau-
doję funikulieriumi, į Gedimino 
bokštą pasikels, tačiau ekspozici-
jos apžiūrėti savarankiškai jiems 

nepavyks. Gana patogu neįgalie-
siems judėti ir po Katedros aikš-
tę, taip pat užsukti į šią švento-
vę, kur lankėsi mūsų didieji ku-
nigaikščiai. 

Paminėtas – tik vienas kitas 
objektas, vertas nacionalinio pa-
sididžiavimo. Vilniuje jų tikrai 

Su rateliais valdovų keliais

gausu. Jei sunkiai judate, lengva 
nebus, tačiau turint noro, tikrai 
verta pabandyti įveikti kliūtis. 
Patikėkite – įkvėpimo, gauto pri-
silietus prie autentiško rafinuotu-
mo dvasios, užteks ilgam... 

Aurelija BABINSKIENĖ
Autorės ir LŽNS nuotr. 

(atkelta iš 1 psl.)

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje vyksta neįgaliųjų renginiai.

Ekskursijos po Vilnių autobusu žmonėms vežimėliuose neprieinamos.
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PIRMADIENĮ–PENKTADIENĮ :  
6.00, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.34, 
8.03 – orai.  6.50 – ekspertas. 7.05, 
7.35 , 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, gegužės 26 d. 
9.00 Komisaras Reksas (34) 

(kart.) N-7. 10.00 Premjera. Mieste-
lio ligoninė (8/8). 11.00 Vyriausiosios 
rinkimų komisijos spaudos konferen-
cija dėl LR Prezidento ir Europarla-
mento rinkimų. 11.30 Specialus tyri-
mas (kart.). 12.30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite (kart.). 13.25 Pa-
saulio panorama (kart.). 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor-
tas. 15.55 Komisaras Reksas (35) 
N-7. 17.00 Šerloko Holmso nuotykiai 
(7) N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą). 18.30 Krepšinis. LKL 
finalas. Kauno „Žalgiris“ – Klaipėdos 
„Neptūnas“. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.15 Dėmesio 
centre. Pertraukoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 23.00 Vakaro žinios. 23.30 
Dokumentinio kino vakaras. Vaka-
rėlis baigėsi. Kaip Vakarai bankru-
tavo. Didžioji Britanija. 2011 m. 1 d. 
(Subtitruota). 0.30 Senis (115) N-7. 

Antradienis, gegužės 27 d. 
9.00 Komisaras Reksas (35) 

(kart.) N-7. 10.00 Premjera. Mieste-
lio ligoninė (8/9). 11.00 Keliai. Maši-
nos. Žmonės (kart.). 11.30 Vakarė-
lis baigėsi. Kaip Vakarai bankrutavo. 
Didžioji Britanija. 2011 m. 1 d. (Subti-
truota, kart.). 12.30 Dėmesio centre. 
Speciali laida (kart.). 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor-
tas. 15.55 Komisaras Reksas (36) 
N-7. 17.00 Šerloko Holmso nuoty-
kiai (8) N-7. 18.00 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.50 Premjera. 
Naisių vasara (82) 19.20 Emigran-
tai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.15 Dėmesio centre. 
21.45 Pinigų karta. Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 23.00 Va-
karo žinios. 23.30 Šnipai (28) N-7. 
0.30 Senis (116) N-7. 1.40 Dėmesio 
centre (kart.). 

Trečiadienis, gegužės 28 d. 
9.00 Komisaras Reksas (36) 

(kart.) N-7. 10.00 Premjera. Mies-
telio ligoninė (8/10). 11.00 Naisių 
vasara (82) (kart.). 11.30 Auksi-
nės rankos (kart.). 12.30 Emigrantai 
(kart.). 13.25 Dėmesio centre (kart.). 
13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva. 
14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.55 Komisa-
ras Reksas (37) N-7. 17.00 Šerlo-
ko Holmso nuotykiai (9) N-7. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.30 Krepšinis. LKL finalas. Klaipė-
dos „Neptūnas“ – Kauno „Žalgiris“. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.15 Dėmesio centre. 21.45 
Specialus tyrimas. Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 23.00 Vaka-
ro žinios. 23.30 Šnipai (29) N-7. 0.30 
Senis (117) N-7. 1.40 Dėmesio cen-
tre. Ved. Edmundas Jakilaitis (kart.). 

Ketvirtadienis, gegužės 29 d.
9.00 Komisaras Reksas (37) 

(kart.) N-7. 10.00 Premjera. Mies-
telio ligoninė (8/11). 11.00 Popietė 
su Algimantu Čekuoliu (kart., sub-
titruota). 11.30 Bėdų turgus. Pokal-
bių laida (kart.). 12.20 Stilius (kart.). 
13.10 Žingsnis po žingsnio. Būstas 
(kart.). 13.25 Dėmesio centre (kart.). 
13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva. 
14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.55 Komisa-
ras Reksas (38) N-7. 17.00 Šerlo-
ko Holmso nuotykiai (10) N-7. 18.00 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.50 Premjera. Naisių vasara (83) 
19.20 Taip. Ne. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.15 Dėme-
sio centre. 21.45 Istorijos detektyvai. 
Pertraukoje – 22.00 Loterija „Perlas“. 
23.00 Vakaro žinios. 23.30 Šnipai 
(30) N-7. 0.30 Senis (118) N-7. 1.40 
Dėmesio centre (kart.). 

Penktadienis, gegužės 30 d. 
9.00 Komisaras Reksas (38) 

(kart.) N-7. 10.00 Premjera. Mies-
telio ligoninė (8/12) . 11.00 Naisių 
vasara (83) (kart.). 11.30 Specia-
lus tyrimas (kart.). 12.20 Taip. Ne 
(kart.). 13.15 Lašas po lašo (kart.). 
13.25 Dėmesio centre (kart.). 13.55, 
16.00 Žinios. 14.05 Laba diena, Lie-
tuva. 14.30 NATO Parlamentinės 
Asamblėjos pavasario sesija Vilniu-
je. 18.00 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18.45 Žingsnis po žings-
nio. Būstas. 19.00 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 20.25 Loterija „Per-

las“. 20.30 Panorama. 21.15 Duo-
kim garo! Pertraukoje – 22.00 Lote-
rija „Perlas“. 23.15 Šnipai (31) N-7. 
0.15 Senis (119) N-7. 

Šeštadienis, gegužės 31 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Pagalbos ranka. 6.30 Emigran-
tai. (kart.). 7.25 Bėdų turgus (kart.). 
8.25 Gimtoji žemė. 9.00 Džeronimas 
(2/15). 9.25 Premjera. Mažasis prin-
cas (2/6). 9.50 Premjera. Aviukas 
Šonas (4/28). 10.00 Linksmoji kny-
ga. Laida vaikams. 10.30 Ryto suk-
tinis su Zita Kelmickaite. 11.30 Šiau-
rietiškas būdas. Latvija, 2009-2012 
m. 6 d. 12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Didžiosios visatos paslap-
tys su Morganu Frimanu. JAV, 2011 
m. 2/3 d. 13.00 Šeštadienio detekty-
vas. Šerloko Holmso nuotykiai. Ke-
tverto ženklas Detektyvinis f. Didžioji 
Britanija, 1987 m. N-7. 15.00 Sveiki-
nimų koncertas. 16.00 Žinios (su ver-
timu į gestų kalbą). 16.10 Sveikinimų 
koncertas. 17.30 Krepšinis. LKL fi-
nalas. Kauno „Žalgiris“ – Klaipėdos 
„Neptūnas“. 19.30 Auksinės rankos. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pa-
norama. 21.00 Duokim garo! 23.00 
Premjera. Lemties agentas. Siaubo 
trileris. JAV, 2012 m. N-14 (subtitruo-
ta). 1.00 Pasaulio dokumentika. Di-
džiosios visatos paslaptys su Morga-
nu Frimanu (2/3) (kart.). 

Sekmadienis, birželio 1 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.). 
7.00 Ryto suktinis su Zita Kelmickai-
te (kart.). 7.55 Girių horizontai. 8.25 
Kaimo akademija. 9.00 Džeronimas 
(2/16). 9.25 Premjera. Mažasis prin-
cas (2/7). 9.50 Premjera. Aviukas 
Šonas (4/29). 10.00 Gustavo enciklo-
pedija (subtitruota). 10.30 Brolių Gri-
mų pasakos. Karalius Stazdabarzdis. 
Vokietija, 2008 m. 11.45 Mokslo eks-
presas. 12.00 Lietuvos vaikų ir moks-
leivių dainų TV konkursas „Dainų dai-
nelė 2014“. 16.00 Žinios (su verti-
mu į gestų kalbą). 16.05 Emigrantai 
(kart.). 17.00 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. 17.30 Lašas po lašo. 17.35 Sti-
lius. 18.30 Paskutinis paradas (1, 2) 
N-7. 20.30 Panorama. 23.15 Kelias 
į 2014 pasaulio futbolo čempionatą. 
23.45 Šerloko Holmso nuotykiai. Ke-
tverto ženklas. Detektyvinis f. Didžioji 
Britanija, 1987 m. N-7 (kart.). 

Pirmadienis, gegužės 26 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Le-

genda apie Korą (8) (kart.) N-7. 7.30 
Simpsonai (21) (kart.) N-7. 8.00 Bra-
zilijos aveniu (48) N-7. 9.05 Meilės 
sūkuryje (1890) (kart.). 10.10 Visa-
da sakyk visada (1) N-7. 11.15 Trys 
muškietininkai. JAV, Nuotykių f. Aus-
trija, Didžioji Britanija, 1993 m. N-7. 
13.50 Legenda apie Korą (9) N-7. 
14.20 Simpsonai (22) N-7. 14.50 
Nuostabi meilė (28, 29) N-7. 16.45 
Moterys meluoja geriau (1, 2) N-7. 
17.50 Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 TV Pagalba N-7. 
20.00 Tik nesakyk mamai (8) N-7. 
21.00 Moterys meluoja geriau (74) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.00 
Raudonoji našlė (5) N-14. 23.00 
Kažkas skolinto. Romantinė kome-
dija. JAV, 2011 m. N-7. 1.20 24 va-
landos (19) (24) N-14. 2.10 Biuras 
(18) N-7. 

Antradienis, gegužės 27 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Ža-

lioji enciklopedija. 7.00 Legenda 
apie Korą (9) (kart.) N-7. 7.30 Simp-
sonai (22) (kart.) N-7. 8.00 Brazilijos 
aveniu (49) N-7. 9.05 Meilės sūkury-
je (1891) (kart.). 10.10 Visada sakyk 
visada (2) N-7. 11.15 Tik nesakyk 
mamai (8). N-7. 12.20 Juodoji skylė 
(6) N-7. 12.50 Ragai ir kanopos su-
grįžta (5). 13.20 Ančiukas Donaldas 
ir draugai (65). 13.50 Legenda apie 
Korą (10) N-7. 14.20 Simpsonai (1) 
(N-7. 14.50 Nuostabi meilė (30) N-7. 
15.50 Nuostabi meilė (31) N-7. 16.45 
Moterys meluoja geriau (3, 4) N-7. 
17.50 Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 TV Pagalba N-7. 
20.00 Prieš srovę N-7. 21.00 Mote-
rys meluoja geriau (75) N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 22.00 Po kupo-
lu (11) N-14. 23.00 Mirusiųjų šnabž-
desiai. Mistinė drama. JAV, Kanada, 
D. Britanija, 2005 m. N-14. 1.05 24 
valandos (20) (24) N-14. 1.55 Biu-
ras (19) N-7. 

Trečiadienis, gegužės 28 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Le-

genda apie Korą (10) (kart.) N-7. 

7.30 Simpsonai (1) (kart.) (N-7. 8.00 
Brazilijos aveniu (50) N-7. 9.05 Mei-
lės sūkuryje (1892). 10.10 Visada 
sakyk visada (3) N-7. 11.15 Prieš 
srovę N-7. 12.20 Juodoji skylė (7) 
N-7. 12.50 Ragai ir kanopos sugrįž-
ta (6). 13.20 Ančiukas Donaldas ir 
draugai (66). 13.50 Legenda apie 
Korą (11) N-7. 14.20 Simpsonai (2) 
(N-7. 14.50 Nuostabi meilė (32, 33) 
N-7. 16.45 Moterys meluoja geriau 
(5, 6) N-7. 17.50 Kvieskite daktarą! 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Inspek-
torius Mažylis (1) N-7. 21.00 Mote-
rys meluoja geriau (76) N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 22.00 Vikingų 
loto. 22.05 Daktaras Hausas (11) 
N-14. 23.05 Kontraktas. Veiksmo f. 
JAV, Vokietija, 2006 m. N-14. 1.00 
24 valandos (21) (24) N-14. 1.50 
Biuras (20) N-7. 

Ketvirtadienis, gegužės 29 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Le-

genda apie Korą (11) (kart.) N-7. 
7.30 Simpsonai (2) (kart.) (N-7. 8.00 
Brazilijos aveniu (51) N-7. 9.05 Mei-
lės sūkuryje (1893). 10.10 Visada 
sakyk visada (4) N-7. 11.15 Inspek-
torius Mažylis (1) (kart.) N-7. 12.50 
Ragai ir kanopos sugrįžta (7). 13.20 
Ančiukas Donaldas ir draugai (67). 
13.50 Legenda apie Korą (12) N-7. 
14.20 Simpsonai (3) (N-7. 14.50 
Nuostabi meilė (34, 35) N-7. 16.45 
Moterys meluoja geriau (7, 8) N-7. 
17.50 Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 TV Pagalba N-7. 
20.00 Kitoks tyrimas N-7. 21.00 Mo-
terys meluoja geriau (77) N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 21.55 Žalioji enci-
klopedija. 22.00 Gelbėtojų būrys (4) 
N-7. 23.00 Paranormalūs reiškiniai 
3. Siaubo f. JAV, 2011 m. S. 0.45 24 
valandos (22) (24) N-14. 1.40 Biu-
ras (21) N-7. 

Penktadienis, gegužės 30 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Le-

genda apie Korą (12) (kart.) N-7. 
7.30 Simpsonai (3) (kart.) (N-7. 8.00 
Brazilijos aveniu (52) N-7. 9.05 Die-
vobaimingos kalės (4) N-7. 10.10 Vi-
sada sakyk visada (5) N-7. 11.15 Ki-
toks tyrimas N-7. 12.20 Juodoji skylė 
(8) N-7. 12.50 Ragai ir kanopos su-
grįžta (8). 13.20 Ančiukas Donaldas 
ir draugai (68). 13.50 Legenda apie 
Korą (13) N-7. 14.20 Simpsonai (4) 
(N-7. 14.50 Nuostabi meilė (36, 37) 
N-7. 16.45 Moterys meluoja geriau 
(9, 10) N-7. 17.50 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Mikė Pūkuotukas. Animacinis f. JAV, 
2011 m. 20.30 Karalius Ralfas. Ko-
medija. JAV, 1991 m. N-7. 22.45 Na-
mai namučiai. Komedija. JAV, 2009 
m. N-14. 0.35 Nepadori komedija. 
Komedija. JAV, 2013 m. N-14. 

Šeštadienis, gegužės 31 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (36) N-7. 
7.30 Bidamanų turnyras (26) N-7. 
8.00 Bailus voveriukas (14). 8.30 
Ančiukas Donaldas ir draugai (69). 
9.00 Tobula moteris. 9.30 Mamyčių 
klubas. 10.00 Svajonių sodai. 11.00 
Monstrų vidurinė mokykla. Pabaisų 
miestas N-7. 12.20 Alisa stebuklų 
šalyje. Fantastinis nuotykių f. JAV, 
2010 m. N-7. 14.25 Vaiduoklių gau-
dytoja. Komedija. JAV, 2012 m. N-7. 
16.15 Kobra 11 (13) N-7. 17.20 Eks-
trasensai detektyvai (17) N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.00 Grūdintas plie-
nas. Filmas šeimai. JAV, 2011 m. 
N-7. Pertraukoje –19.30 Eurojack-
pot. 21.30 Apelsinai. Komiška dra-
ma. JAV, 2012 m. N-14. 23.20 Pa-
smerktas mirti. Kriminalinė drama. 
JAV, 2013 m. N-14. 1.40 Vilties ran-
ča. Vesternas. JAV, 2002 m. N-7. 

Sekmadienis, birželio 1 d. 
6.45 Teleparduotuvė (2) 7.00 

Beibleidai. Metalo meistrai (37) N-7. 
7.30 Mažieji išdykėliai (13, 14). 8.00 
Bailus voveriukas (15). 8.30 Ančiu-
kas Donaldas ir draugai (70). 9.00 
Sportuok su mumis. 9.30 Statybų 
TV. 10.00 Laikas keistis. 10.30 Mūsų 
gyvūnai. 11.00 Monstrų vidurinė mo-
kykla. Susidūrimas. JAV, 2011 m. 
N-7. 12.00 Ziusas ir Roksana. Ko-
medija. JAV, 1997 m. 14.00 Mėnu-
lio princesė. Fantastinis f. visai šei-
mai. Vengrija, D. Britanija, Prancū-
zija, 2008 m. 16.15 Kobra 11 (14) 
N-7. 17.20 Ekstrasensai detektyvai 
(18) N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Savaitės komentarai. 19.30 Pasku-
tinis jaunikio išbandymas. Komedi-
ja. JAV, 2000 m. N-7. 21.50 Spąs-
tai. Veiksmo drama. JAV, 2011 m. 
N-14. 23.35 Ugnikalnio išsiveržimas. 
Veiksmo f. JAV, 2011 m. N-7. 1.20 
Apelsinai. Komiška drama. JAV, 
2012 m. N-14. 

Pirmadienis, gegužės 26 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Žu-

viukai burbuliukai (18). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris II (16). 7.25 Skruz-
dėlė pagyrūnė. Animacinis f. Rusija, 
1961 m. 7.40 Didžiausias draugas. 
Animacinis f. Rusija, 1968 m. 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (155) 
N-7. 8.50 101 dalmatinas. Komedija. 
JAV, 1996 m. (kart.) 10.50 Bėgimas 
džiunglėse. Nuotykių komedija. JAV, 
2003 m. (kart.) N-7. 12.55 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (18). 13.20 Ogis ir 
tarakonai (32). 13.30 Seni pažįstami. 
Animacinis f. Rusija, 1956 m. 13.55 
Pavogtas gyvenimas (16) N-7. 15.00 
Meilė ir bausmė (48) N-7. 17.00 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.30 24 va-
landos. N-7. 18.30 Žinios. Krimina-
lai. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Nuo... Iki... 
21.30 Žinios. Verslas. 22.10 Juoda-
sis sąrašas (16) N-7. 23.10 Judan-
tis objektas (16) N-7. 0.10 Specialioji 
Los Andželo policija (8) N-7. 1.05 Ni-
kita (15) N-7. 2.00 Čakas (20) N-7. 

Antradienis, gegužės 27 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Žu-

viukai burbuliukai (19). 7.00 Mažie-
ji Tomas ir Džeris II (17). 7.25 Seni 
pažįstami. Animacinis f. Rusija, 1956 
m. 7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(156) N-7. 8.50 24 valandos (kart.) 
N-7. 9.50 KK2 (kart.) N-7. 10.50 Poli-
cininkų šou. Veiksmo komedija. JAV, 
2002 m. (kart.) N-7. 12.55 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (19). 13.20 Ogis ir 
tarakonai (33). 13.30 Ančiukas, kuris 
nemokėjo žaisti futbolo. Animacinis f. 
Rusija, 1972 m. 13.45 Nepaklusnus 
kačiukas. Animacinis f. Rusija, 1953 
m. 13.55 Pavogtas gyvenimas (17) 
N-7. 15.00 Meilė ir bausmė (49) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.30 
24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. Kri-
minalai. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Pa-
galbos skambutis. N-7. 21.30 Žinios. 
Verslas. 22.10 VAKARO SEANSAS 
Misionierius. Veiksmo f. JAV, 2008 
m. N-14. 0.05 Specialioji Los An-
dželo policija (9) N-7. 1.00 Nikita (16) 
N-7. 1.55 Čakas (21) N-7. 

Trečiadienis, gegužės 28 d. 
6.05 Dienos programa. 6.10 La-

bas vakaras, Lietuva (kart.). 6.35 Žu-
viukai burbuliukai (20). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris II (18). 7.25 Ančiu-
kas, kuris nemokėjo žaisti futbolo. 
Animacinis f. Rusija, 1972 m. 7.40 
Nepaklusnus kačiukas. Animacinis f. 
Rusija, 1953 m. 7.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (157) N-7. 8.50 24 
valandos (kart.) N-7. 9.50 KK2 (kart.) 
N-7. 10.45 Nuo... Iki... (kart.). 11.40 
Mano vyras gali. N-7. 12.55 Kempi-
niukas Plačiakelnis (20). 13.20 Ogis 
ir tarakonai (34). 13.30 Dvi pasakos. 
Animacinis f. Rusija, 1962 m. 13.45 
Pinigėlis. Animacinis f. Rusija, 1977 
m. 13.55 Pavogtas gyvenimas (18) 
N-7. 15.00 Meilė ir bausmė (50) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.30 
24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. Kri-
minalai. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Dia-
gnozė. Valdžia. 21.30 Žinios. Vers-
las. 22.10 VAKARO SEANSAS Dra-
kono akys. Veiksmo f. JAV, 2012 m. 
N-14. 0.00 Specialioji Los Andže-
lo policija (10) N-7. 0.55 Nikita (17) 
N-7. 1.50 Čakas (22) N-7. 

Ketvirtadienis, gegužės 29 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Žu-

viukai burbuliukai (21). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris II (19). 7.25 Dvi pa-
sakos. Animacinis f. Rusija, 1962 
m. 7.40 Pinigėlis. Animacinis f. Ru-
sija, 1977 m. 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (158) N-7. 8.50 24 va-
landos (kart.) N-7. 9.50 KK2 (kart.) 
N-7. 10.45 Patrulis (kart.) N-7. 11.25 
KK2 penktadienis (kart.) N-7. 12.55 
Kempiniukas Plačiakelnis (1). 13.20 
Ogis ir tarakonai (35). 13.30 Maša 
jau nebe tinginė. Animacinis f. Rusi-
ja, 1978 m. 13.45 Maša ir stebuklinga 
uogienė. Animacinis f. Rusija, 1979 
m. 13.55 Pavogtas gyvenimas (19) 
N-7. 15.00 Meilė ir bausmė (51) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.30 
24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. Kri-
minalai. 19.30 Valanda su Rūta. 
21.30 Žinios. Verslas. 22.10 VAKA-
RO SEANSAS Sukeisti žudikai. Tri-
leris. JAV, 1998 m. N-14. 0.00 Spe-
cialioji Los Andželo policija (11) N-7. 
0.55 Ties riba (8) N-14.. 1.50 Sveika-
tos ABC (kart.). 

Penktadienis, gegužės 30 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 Žu-

viukai burbuliukai (22). 7.00 Mažie-
ji Tomas ir Džeris II (20). 7.25 Maša 
jau nebe tinginė. Animacinis f. Ru-

sija, 1978 m. 7.40 Maša ir stebu-
klinga uogienė. Animacinis f. Rusi-
ja, 1979 m. 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (159) N-7. 8.50 24 va-
landos (kart.) N-7. 10.45 Pagalbos 
skambutis (kart.) N-7. 12.55 Kempi-
niukas Plačiakelnis (2). 13.20 Ogis 
ir tarakonai (36). 13.30 Snieguolė. 
Animacinis f. Rusija, 1969 m. 13.40 
Sniego takeliais. Animacinis f. Rusi-
ja, 1963 m. 13.55 Pavogtas gyveni-
mas (20) N-7. 15.00 Meilė ir bausmė 
(52) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.30 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2 penk-
tadienis. N-7. 21.00 Mano vyras gali. 
N-7. 22.15 Širdžių ėdikas. Roman-
tinė komedija. JAV, 2012 m. N-7. 
0.20 Betmenas ir Robinas. Fantas-
tinis nuotykių f. JAV, 1997 m. N-7. 

Šeštadienis, gegužės 31 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Pinkis, Elmira ir Makaulė (12). 6.55 
Beprotiškos linksmybės (17). 7.20 
Antinas Gudruolis (1). 7.45 Teisingu-
mo lyga (23). 8.10 Benas Tenas. Su-
pervisata (27). 8.35 Kapitono Vrun-
gelio nuotykiai (13). 8.50 Katinas Le-
opoldas sapne ir tikrovėje. Animaci-
nis f. Rusija, 1984 m. 9.00 Ponas By-
nas (10). 9.30 Padėkime augti. 10.00 
KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Ne-
nugalimieji. Pasaulių susidūrimas. 
Animacinis f. JAV, 2010 m. 11.30 To-
kia jau mano dalia. Romantinė kome-
dija. JAV, 2006 m. N-7. 13.25 Mano 
puikioji auklė (64, 65). 14.30 PREM-
JERA Komisaras Aleksas (22). 15.30 
PREMJERA Dalasas (1) N-7. 16.30 
Didingasis amžius (76) N-7. 18.30 
Žinios. 19.00 SUPERKINAS Snie-
go šunys. Nuotykių f. JAV, Kana-
da, 2002 m. 21.05 Operacija Balto-
sios pupytės. Komedija. JAV, 2004 
m. N-7. 23.15 PREMJERA Lauki-
nės aistros. Karšta ketveriukė. Ero-
tinis trileris. JAV, 2010 m. N-14. 1.00 
Gabrielius. Mistinis trileris. Australija, 
2008 m. N-14. 

Sekmadienis, birželio 1 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Pinkis, Elmira ir Makaulė (13). 6.55 
Beprotiškos linksmybės (18). 7.20 
Antinas Gudruolis (2). 7.45 Teisin-
gumo lyga (24). 8.10 Benas Tenas. 
Supervisata (28). 8.35 Bonifacijaus 
atostogos. Animacinis f. Rusija, 1965 
m. 9.00 Sveikatos ABC. 10.00 KINO 
PUSRYČIAI Šaolinio futbolas. Veiks-
mo komedija. Honkongas., 2001 m. 
N-7. 11.50 Sutrikęs gangsteris. Ko-
medija. Australija, JAV, 1999 m. N-7. 
13.55 Mano puikioji auklė (66). 14.30 
PREMJERA Komisaras Aleksas (23) 
N-7. 15.30 PREMJERA Dalasas (2) 
N-7. 16.30 Didingasis amžius (77) 
N-7. 18.30 Žinios. 19.00 Teleloto. 
20.00 PEMJERA Velvet (1) N-7. 
21.35 Profas. Veiksmo f. JAV, 2012 
m. N-14. 23.25 Šventasis. Nuotykių 
f. JAV, 1997 m. N-7. 1.40 Laukinės 
aistros. Karšta ketveriukė. Erotinis 
trileris. JAV, 2010 m. (kart.) N-14. 

Pirmadienis, gegužės 26 d. 
6.00 Sveikatos ABC. 6.45 Gam-

ta iš arti (kart.). 7.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 8.00 Ekstrasensai 
prieš nusikaltėlius (31) (kart.) N-7. 
9.00 Svajonių laivas. Bora Bora. 
Romantinė drama. Austrija, 2011 
m. N-7. 11.00 Prokurorų patikrini-
mas (157) (kart.) N-7. 12.00 Kalba-
me ir rodome N-7. 13.00 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Praga-
ro virtuvė (1) N-7. 15.00 Nugalėtoja 
(29). 15.30 Dreikas ir Džošas (58). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (158) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Mentalistas (6) 
N-7. 19.30 Du su puse vyro (4) N-7. 
20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra kaip 
yra. N-7. 21.30 Korumpuotasis. Tri-
leris. JAV, 1999 m. N-14. 23.45 Sau-
sas įstatymas. (10) N-14. 0.50 Men-
talistas (6) (kart.) N-7. 1.45 Prokuro-
rų patikrinimas (158) (kart.) N-7. 2.50 
Bamba TV. S. 

Antradienis, gegužės 27 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(kart.) N-7. 9.00 Amerikietiškos im-
tynės (16) (kart.) N-7. 11.00 Pro-
kurorų patikrinimas (158) (kart.) 
N-7. 12.00 Kalbame ir rodome N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Pragaro virtuvė (2) N-7. 
15.00 Nugalėtoja (30). 15.30 Drei-
kas ir Džošas (59). 16.00 Prokurorų 
patikrinimas (159) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 

18.25 Mentalistas (7) N-7. 19.30 Du 
su puse vyro (5) N-7. 20.00 Dviračio 
šou. 20.30 Yra kaip yra. N-7. 21.30 
Širdžių ėdikės. Romantinė komedi-
ja. JAV, 2001 m. N-14. 23.55 Sau-
sas įstatymas. (11) N-14. 1.00 Men-
talistas (7) (kart.) N-7. 1.55 Proku-
rorų patikrinimas (159) (kart.) N-7. 

Trečiadienis, gegužės 28 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 9.00 Mentai (23, 24) (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (159) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me N-7. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.00 Pragaro vir-
tuvė (3) N-7. 15.00 Nugalėtoja (31). 
15.30 Dreikas ir Džošas (60). 16.00 
Prokurorų patikrinimas (160) N-7. 
17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Mentalistas (8) 
N-7. 19.30 Du su puse vyro (6) N-7. 
20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra kaip 
yra. N-7. 21.30 Didysis Bakas Ho-
vardas. Komedija. JAV, 2008 m. N-7. 
23.15 Sausas įstatymas. (12) N-14. 
0.20 Mentalistas (8) (kart.) N-7. 1.15 
Prokurorų patikrinimas (160) (kart.) 
N-7. 2.20 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, gegužės 29 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 9.00 Mistinės istorijos (kart.) 
N-7. 10.00 Ekstrasensai prieš nusi-
kaltėlius (31) (kart.) N-7. 11.00 Pro-
kurorų patikrinimas (160) (kart.) N-7. 
12.00 Kalbame ir rodome N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
14.00 Pragaro virtuvė (4) N-7. 15.00 
Nugalėtoja (32, 33). 16.00 Prokuro-
rų patikrinimas (1) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Mentalistas (9) N-7. 19.30 Du 
su puse vyro (7) N-7. 20.00 Dviračio 
šou. 20.30 Prajuokink mane. N-7. 
21.30 Dažnis. Fantastinis trileris. 
JAV, 2000 m. N-14. 23.50 PREM-
JERA Tikras kraujas (1) N-14. 0.55 
Mentalistas (9) (kart.) N-7. 1.50 Pro-
kurorų patikrinimas (1) (kart.) N-7. 

Penktadienis, gegužės 30 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 9.00 Prajuokink mane (kart.) 
N-7. 10.00 Naujakuriai (14) (kart.) 
N-7. 11.00 Prokurorų patikrinimas 
(1) (kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir ro-
dome N-7. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.00 Pragaro vir-
tuvė (5) N-7. 15.00 Nugalėtoja (33, 
34). 16.00 Prokurorų patikrinimas 
(2) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Šeimynėlė 
(1, 2) N-7. 19.30 Amerikietiškos im-
tynės (17) N-7. 21.30 Nostradamas. 
Veiksmo f. JAV, Kanada, 2000 m. 
N-14. 23.15 Dažnis. Fantastinis tri-
leris. JAV, 2000 m. (kart.) N-14. 1.35 
Bamba TV. S. 

Šeštadienis, gegužės 31 d. 
7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 

8.00 Brydės (kart.). 8.30 Mitų grio-
vėjai (11) N-7. 9.30 Apie žūklę. 
10.00 Atsargiai – moterys! (1) N-7. 
10.30 Kviečiu vakarienės. 11.00 
Naujakuriai (15) N-7. 12.00 Žmogus 
prieš gamtą (13) N-7. 13.00 Dviračio 
šou (kart.). 14.00 Prajuokink mane 
(kart.) N-7. 15.00 Šeimynėlė (1, 2) 
(kart.) N-7. 16.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 17.00 Mentai (25) N-7. 
18.00 Ekstrasensai prieš nusikaltė-
lius (32) N-7. 19.00 Savaitės krimina-
lai. N-7. 19.30 Muzikinė kaukė. 21.30 
MANO HEROJUS Žudymo žaidimai. 
Veiksmo trileris. JAV, 2011 m. N-14. 
23.35 AŠTRUS KINAS Ryklių naktis. 
Siaubo trileris. JAV, 2011 m. S. 1.15 
Bamba TV. S. 

Sekmadienis, birželio 1 d. 
7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 

7.55 Nacionalinė loterija. 8.00 Gali-
leo (85) N-7. 8.30 Tauro ragas. N-7. 
9.00 Autopilotas. 9.30 Krepšinio pa-
saulyje su Vidu Mačiuliu. 10.00 Pa-
šėlusios močiutės. N-7. 10.50 Gam-
ta iš arti. 11.00 Sveikatos kodas. 
12.00 Nacionalinė Geografija. Iš-
šūkis pelkėje (4) N-7. 13.00 Dvira-
čio šou (kart.). 14.00 Sveikinimai. 
16.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
17.00 Mentai (26) N-7. 18.00 Misti-
nės istorijos N-7. 19.00 MEILĖS IS-
TORIJOS Inga Lindstrom. Praeities 
šešėliai. Romantinė drama. Vokieti-
ja, 2011 m. N-7. 21.00 RUSŲ KINAS 
Griežto režimo atostogos. Komedija. 
Rusija, 2009 m. N-7. 23.20 Nostrada-
mas. Veiksmo f. JAV, Kanada, 2000 
m. (kart.) N-14. 1.05 Bamba TV. S. 
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąNeįgalieji  
pasaulyje

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Beatričė Jurevičiūtė žurnale „Žmonės“ pasakoja apie merginą, 
kuriai kurtumas nesutrukdė tapti modeliu. 

Pašaukus ją vardu, mergina ne-
atsisuks. Tačiau ji puikiai skai-
to iš lūpų. Vilnietės Eglės Rožai-
tės (23 m.) negalia netrukdo jai 
siekti svajonės. Virėja ir fasuoto-
ja neseniai pirmą kartą pasirodė 
ant podiumo – demonstravo di-
zainerio Liutauro Salasevičiaus 
drabužius.

Nuo gimimo kurčia mergina 
seniai žavisi modelių pasauliu 
ir įrodė, kad negirdėti muzikos, 
šnabždesių ar gatvės šurmulio 
– niekis, palyginti su gyvenimo 
teikiamu džiaugsmu. Tai, kad 
dizaineris sutiko ją pasikviesti į 
mados šventę, Eglei – geriausia 
pastarųjų metų žinia.

Mergina to seniai laukė ir 
sunkiai galėjo žodžiais nusaky-
ti jausmą, apėmusį ją žingsniuo-
jant podiumu. Eglė neslėpė – tai 
pakartotų dar ne vieną kartą.

Eglė, baigusi 10 klasių Lietu-
vos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centre Vilniuje, įgijo vi-
rėjo specialybę. Pagal profesiją 

mergina dirbo tik šešias savaites 
Vokietijoje. Dabar ji – arbatos ir 
kavos fasuotoja vienoje įmonėje.

Nuo paauglystės Eglė seka 
garsių modelių karjeros vin-
gius, patyliukais tikisi kada nors 
būti viena jų. Juk paragauti mo-
delio duonos bent jau Lietuvo-
je realu. Tačiau įtikinti žmones, 
kad ji sugeba daug, nors ir ne-
girdi, sunku.

Eglė mėgsta fotografuotis. 
Prieš kurį laiką užsisakiusi fo-
tosesiją ji elektroniniu paštu iš-
siuntė savo gyvenimo aprašy-
mą ir nuotraukas kelioms mo-
delių agentūroms. Mergina vylė-
si būti pastebėta. „Tikėjausi, kad 
sulauksiu susidomėjimo, tačiau 
taip neįvyko. Problema – per ma-
žas ūgis (1,69 m) ir negalėjimas 
susišnekėti. „Tai, kad negirdžiu, 
man kiša koją siekiant fotomo-
delio darbo. Man sunku supras-
ti, ką kalba aplinkiniai. Tačiau fo-
tomodeliui juk nereikia kalbėti, 
tik pozuoti...“ – tikino E.Rožaitė.

Troškimas tapti modeliu padeda 
pamiršti negalią

„Eltos“ korespondentės Birutės Mačienės straipsnyje – apie 
lietuvių mokslininkų naujausius išradimus neįgaliesiems.

Kauno technologijos universite-
to (KTU) mokslininko Vido Rau-
donio sukurtas prietaisas pade-
da žvilgsniu spausdinti ekrane, 
o prijungus papildomą įrangą – 
ir savarankiškai vairuoti vežimė-
lį. „Tai – realus daiktas. 3D spaus-
dintuvu pagaminau akinių rėme-
lius, tad jau turime prototipą – 
prie rėmelių pritvirtintą dėžutę, 
į kurią sukelsime visas mikros-
chemas, – pasakoja V.Raudonis. 
– Akiniai veikia bevieliu būdu.“

Mokslininkas sako, kad turin-
čių negalią žmonių Lietuvoje – 
daugybė. Vien cerebriniu para-
lyžiumi sergančiųjų yra apie 25 
tūkst. Tačiau iš tiesų net patys ne-
įgalieji, jeigu nėra dirbę kompiu-
teriu, nesupranta, kam jam reikia 
įrangos, kuri padėtų spausdinti. 
Taip rinka, kuriai galima pasiū-
lyti šį produktą, labai sumažė-
ja – lieka tie žmonės, kurie kažka-
da dirbo kompiuteriu, tačiau da-
bar dėl traumų ar ligos to daryti 
negali. Todėl sunku gauti finan-
savimą šiam prietaisui gaminti.

„Mane motyvuoja dirbti 
tie žmonės, kurie kenčia, ku-
riems reikia pagalbos,“ – sako 
V.Raudonis. 

Neseniai mokslininkas su 
savo komanda laimėjo „Eureka“ 

programos finansavimą projek-
tui, pagal kurį kurs daugiamo-
dalę sąsają: žmonėms, kurie val-
do smakrą ar skruostą, sukūrė 
„smakralazdę“, o visa įranga bus 
įmontuota į elektrinį vežimėlį su 
roboto ranka. Mechaninė ranka 
žmogui, kuris nejuda, padėtų, 
pavyzdžiui, atsigerti – jis žvilgs-
niu išsirinktų iš meniu ko nori, o 
ranka paduotų stiklinę su šiaude-
liu. Projektas vykdomas kartu su 
mokslininkais iš Haifos universi-
teto Izraelyje.

Vyriškis pasakoja neseniai 
sukūręs aparačiuką, kuris atpa-
žįsta paviršiaus spalvą ir žmo-
giška kalba pasako: „Raudona, 
tamsiai raudona, mėlyna“ ir pa-
našiai. Jis skirtas akliesiems, ku-
rie, pavyzdžiui, nori susirasti vie-
nodos spalvos batus.

„Vieną dieną per šiltai apren-
giau savo vaiką ir jis perkaito. 
Taip sumaniau sukurti tokį tem-
peratūros daviklį „Babby check“, 
kuris pypsėtų, jeigu per šilta – 
tada žinotum, kad reikia nureng-
ti vieną kitą megztinį, – kalba idė-
jų nestokojantis V.Raudonis.  – 
Visada pradedu nuo idėjos. Nie-
kada netikrinu, ar yra rinka ko-
kiems nors išradimams, tiesiog 
darau tai, ką man smagu daryti.

KTU mokslininkas sukūrė akimis 
valdomą prietaisą „Neįgalūs žmonės privalo turėti tokias pačias pilietines 

teises ir pasirinkimo laisvę, kaip ir įgalieji“, – sako sava-
rankiško gyvenimo judėjimo Amerikoje šalininkai. Jie tei-
gia, kad vyraujantis medicininis neįgalumo supratimas 
sukelia negatyvų požiūrį į neįgalius žmones, jie iš anks-
to įsivaizduojami kaip ligoti, silpni ir „nenormalūs“. Neį-
galieji laikomi priklausomais nuo profesionalų pagalbos, 
našta sau patiems ir savo šeimoms. Tokie vaizdiniai nei-
giamai veikia neįgaliųjų galimybes kurti šeimas, siekti iš-
silavinimo, sėkmingai dirbti, o tai lemia, kad visame pa-
saulyje dauguma neįgaliųjų skursta.

PArduodA
Parduodu automobilį daewoo nubira 1998 m. gruodžio mėn., 

1,6 l, APD, universalas, benzinas-dujos, TA iki 2015m. gegužės mėn.,  
juodos spalvos. Kaina 2700 Lt.  

Daugiau informacijos telefonu 8 615 278 06.

Nori susipažinti
Neįgali moteris susipažintų su tokio paties likimo vyriškiu.

Skambinti mob. tel. 8 675 82537, Kaunas

Savarankiško gyvenimo judėji-
mo istorija glaudžiai susijusi su 
JAV afroamerikiečių kova dėl pi-
lietinių teisių XX a. 5–6 dešim-
tmetyje. Tiek juodaodžiai, tiek 
neįgalieji sukilo prieš visuome-
nės elgseną, paremtą fanatiškais 
ir klaidingais stereotipais. Ap-
rūpinimas gyvenamuoju būstu, 
išsimokslinimas, susisiekimas, 
darbo rinka – pagrindinės sritys, 
kur abeji jautėsi diskriminuoja-
mi. Savarankiško gyvenimo ju-
dėjimo pradininkus ypač įkvė-
pė juodaodžių lyderis Martinas 
Liuteris Kingas, teigęs: „Engia-
mi žmonės negali likti engiami 
amžinai. Laisvės poreikis neiš-
vengiamai kils.“

Neįgaliųjų judėjimui didelę 
įtaką turėjo ir kiti politiniai bei vi-
suomeniniai JAV judėjimai. 

Pirmasis judėjimas vadina-
mas deinstuticionalizacija – tai 
pastangos iškeldinti žmones, 
visų pirma turinčius negalią, iš 
globos institucijų ir sugrąžin-
ti juos į namus bei bendruome-
nes. Šio judėjimo teoretikai tei-
gia, kad neįgalieji turėtų gyven-
ti kuo „normalesnėje“ aplinko-
je. Judėjimui vadovavo neįgalių-
jų globėjai ir tėvai, o teoriškai jie 
rėmėsi Kanados sociologo Vol-
fo Volfensbergerio „normaliza-
cijos“ principu. 

Pilietinių teisių judėjimas – 
kitas sąjūdis, padaręs įtaką sa-
varankiško gyvenimo judėjimui. 
Nors neįgalieji ir nebuvo įtrauk-
ti į 1964 m. Pilietinių teisių aktą 
kaip ginama klasė, bet juo rem-
damiesi jie realiai galėjo teisiš-
kai apginti savo teises. Pamatę 
juodaodės Rozos Parks, iššau-
kiančiai neužleidusios autobuse 
baltajam sėdimos vietos, drąsą ir 
jos sukeltą Montgomerio autobu-
sų boikotą (didelė dalis žmonių, 
protestuojančių prieš segregaci-
ją, boikotavo viešąjį transportą, 
o autobusų kompanijos dėl šios 
akcijos patyrė didelių nuostolių), 
neįgalieji taip pat atkreipė dėme-
sį, kad jiems net patekti į autobu-
są prilygsta iššūkiui.

„Pagalbos sau“ judėjimas, ki-
lęs XX a. 5-ame dešimtmetyje, su-
klestėjo praeito amžiaus 7-ame 
dešimtmetyje. Jo pagrindinės 
nuostatos: žmonės su panašio-
mis negaliomis gali geriau su-
prasti ir padėti vienas kitam negu 
jų neturintieji; neįgalieji taip pat 

Negalia – gyvenimiška 
patirtis, ne tragedija

turi teisę į visavertę pagalbą. Šie 
dalykai tiesiogiai atsispindi ir sa-
varankiško gyvenimo filosofijoje. 

Savarankiško gyvenimo ju-
dėjimo šalininkai pabrėžė, kad 
problemos ir „trūkumai“ glūdi 
visuomenėje, o ne konkrečiuose 
individuose (neįgaliuosiuose). 
Neįgalūs žmonės daugiau nebe-
žiūrėjo į save kaip į suluošintuo-
sius ar sergančiuosius, kuriems 
reikia gydymo. Deja, dar iki šiol 
sutinkamas neigiamas išanksti-
nis visuomenės požiūris, kuris 
trukdo neįgaliesiems gyventi vi-
savertiškai. Problemų sprendimo 
raktas, pasak savarankiško gyve-
nimo propaguotojų, – pakeisti 
požiūrį ir paskatinti aplinką pri-
taikyti prie neįgaliųjų reikmių, 
o ne atvirkščiai. Svarbiausia, kad 
sprendimus priimtų pats indivi-
das, o ne medicinos ar reabilita-
cijos įstaigos personalas.

Šių nuostatų įkvėpti Ameri-
koje ėmė kurtis savarankiško gy-
venimo centrai. Tai daugiausiai 
pačių negalią turinčiųjų subur-
tos institucijos, teikiančios viso-
keriopą pagalbą neįgaliųjų ben-
druomenėms. 1972 m. Edo Ro-
bertso iniciatyva pirmasis toks 

centras susikūrė Berklyje, Kali-
fornijoje, o antrąjį – Atlantis ben-
druomenę – įkūrė Veidas Blan-
kas 1975 m. Denveryje, Kolora-
de. Vėliau panašūs savarankiško 
gyvenimo centrai išplito po visas 
Jungtines Valstijas, o paskui ir po 
Europą bei kitus žemynus. Juo-
se neįgaliesiems siūlomos įvai-
rios paslaugos: slauga ir priežiū-
ra namuose (pagalbininkas yra 
lygiavertis patarėjas ar pagalbi-
ninkas), savarankiško gyvenimo 
treniruotės, teisinė pagalba. Šie 
centrai skatina neįgaliuosius in-
tegruotis į vietos bendruomenę, 
skirsto techninės pagalbos prie-
mones (nuo vaikštynių ar neįga-
liųjų vežimėlių iki kompiuterių, 
balso sintezatorių ir Brailio rašto 
skaitytuvų), taip pat informuoja 
ir konsultuoja. 

Atsiradus šiems centrams ne-
įgalūs žmonės po truputį ėmė 
save suvokti ne kaip pasyvias 
aukas, labdaros objektus ir ne-
visaverčius luošius, o kaip pajė-
gius ir aktyvius individus. Į ne-
galią imta žvelgti ne kaip į trage-
diją, o kaip į gyvenimišką patirtį. 

Parengė

Paulius MANUSADžIANAS

Lūžus rankos ar kojos kaulams 
laukti, kol jie sugis, yra tikras va-
lios išbandymas: gipsas sukelia 
nepatogumų, yra gremėzdiškas, 
vienalytis (tai pasunkina kovą 
su niežuliu), o lūžis gyja lėtai. 
Tačiau sprendimas šioms pro-
blemoms jau sugalvotas. Tai – 
trimačiu spausdintuvu paga-
mintas įtvaras „Osteoid“.

Pastebimiausias pokytis – 
šis gipso pakaitalas yra korė-
tas, o tokia ventiliacija užtikri-
na, kad sužeista vieta nepradės 
skleisti nemalonaus kvapo ir ją 
bus lengva pasikasyti. Nepaste-
bimas, bet labai naudingas pa-
tobulinimas, – įtvare integruota 

Gipsas iš ateities 
ultragarso sistema „Lipus“, ku-
rią įjungus 20 minučių per die-
ną, kaulų lūžių gijimą būtų gali-
ma paspartinti net 38 procentais.

Šį produktą sugalvojo Tur-
kijos dizaineris Denizas Kara-
sahinas. „Osteoid“ pagerins lū-
žusių ar skilusių kaulų gydy-
mą dėl pacientui suteikiamo pa-
togumo ir trumpesnio gydymo 
laiko“, – sakė jis.

D.Karasahinas pridūrė, kad 
gaminio medžiagos nekenkia 
aplinkai, jis yra atsparus vande-
niui, plonesnis ir lengvesnis nei 
įprasti gipsai.

Parengta pagal 

www.technologijos.lt

Savarankiško gyvenimo centre Misurio valstijoje neįgaliesiems ir senjorams 
padedama išlikti judriems.
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projek-
tą „Požiūrio lūžis – nuo negalios iki galios“ ir jo rubrikas: 
„Aplinka visiems“, „Darbo rinkoje – neįgalieji“, „Tolerancijos 
link“, „ Prie kūrybos šaltinio“.

Prie kūrybos 
šaltinio

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Nuotraukų konkursui „Negalia – ne kliūtis“
„Iš paukščio skrydžio“. Negalia tikrai nėra ir neturi būti kliūtis 
džiaugtis gyvenimu. Eglė Laurinaitytė, Tauragės r.

o

Vyksta „Bičiulystės“ prenumerata

Nelikite be „Bičiulystės“!

„8 mylinčios moterys“ – taip 
vadinasi naujas neįgaliųjų teat- 
ro spektaklis. Trumpai jį gali-
ma apibūdinti kaip detektyvi-
nę komediją apie žmonių santy-
kius. Per pjesės veikėjų, 8 mote-
rų, paveikslus šaržuotai atsklei-
džiamos visuomenės ydos: aklas 
pinigų siekimas, savanaudiškas 
pataikavimas, melas, svetimavi-
mas ir pan. Kas atsitinka, kai na-
muose susitinka 8 moterys, vie-
naip ar kitaip susijusios su tur-
tingu vyriškiu, ir sužino, kad jis 
mirė? Kritinėje situacijoje, kai 
bandoma sužinoti, kas dėl to 
kaltas, atsiskleidžia visos slap-
tos aistros ir tamsūs ketinimai. 
Pasirodo, kad kiekviena mote-
ris, nors demonstravo vyriškiui 
savo palankumą, vienaip ar ki-
taip jį apgaudinėjo... 

Detektyvinis siužeto vingru-
mas ir situacijų komiškumas su-
kuria smagią pramogą. Spektak- 
lis ir sukelia juoko, ir priverčia 
susimąstyti apie tikrąsias ver-
tybes, žmonių santykių trapu-
mą. Patraukia įtemptas Robero 

Naujas spektaklis – apie 
tamsiąją žmogaus pusę

Lietuvos neįgaliųjų draugijos nariai, norintys lengvatinėmis sąly-
gomis užsisakyti „Bičiulystę“, turėtų kreiptis į savo miesto ar rajo-
no neįgaliųjų draugiją. 12 litų kainuojanti pusmečio prenume-
rata draugijose bus priimama iki birželio 6 d.
Individualiai Lietuvos pašto skyriuose ir „Lietuvos ryto“ biuruose 
savaitraštį galėsite užsisakyti iki birželio 22 d.
prenumeratos kainos: 6 mėn. – 57 Lt, 3 mėn. – 28,50 Lt, 1
 mėn. – 9,50 Lt.

Visus, kuriems įdomios neįgaliųjų gyvenimo 
naujienos ar nori sužinoti, kokias permainas 
jiems žada valstybė, kurie ieško patarimų, kaip 
sveikai gyventi, ar nori gauti atsakymus į jiems 
rūpimus klausimus, kuriems rūpi bičiulius pra-
džiuginti savo kūryba ar iš kitų pasimokyti, kvie-
čiame užsiprenumeruoti „Bičiulystės“ savaitraš-
tį 2014 metų II pusmečiui. 

Naujasis neįgaliųjų teat- 
ras, paminėjęs savo 
5-metį, sustoti neža-
da: stato naujus spekta-
klius, plečia artistų ratą, 
be to, ką tik persikėlė į 
naujas patalpas. Savo 
bičiulius šis teatras ne-
seniai pakvietė į naujo 
spektaklio premjerą. 

Toma pjesės siužetas, išraiškin-
gi veikėjų charakteriai. Neįgalių-
jų teatro aktoriai, scenos mėgėjai, 
repetavo visus metus, kol paruo-
šė šį sudėtingą spektaklį scenai. 
Jiems pavyko įveikti šį kietą rie-
šutėlį: spektakliui netrūko dina-
mikos. Na, o nugludinti kampus 
ir išvengti pasitaikiusių klaidelių 
ar veiksmo šlubčiojimo bus dar 
progų. Tikėkimės, kad ir akto-
riai, daugiau pavaidinę, labiau 
atsipalaiduos. 

Teatro direktorė Laima Zem-
leckienė sako tikinti šio spekta-
klio ateitimi. Aktorės labai nori 
būti scenoje, stengiasi. Detekty-
vinė komedija – sudėtingas žan-
ras, jį vaidinti sunkiau nei dra-
mą. Juolab kad spektaklį pasta-
čiusi režisierė Angelė Šakalienė – 
labai reikli. L. Zemleckienė nebi-
jo per aukštai iškeltos kartelės: 
geriau, kad būtų kur tobulėti. Te-
atro direktorės tikslas – kad ak-
toriai siektų vis didesnio profe-
sionalumo, išmoktų scenos kal-
bos ir kitų gudrybių. Juk kai ku-
rios aktorės vaidino pirmą kar-
tą. Beje, 5 iš jų turi negalią, kaip 
ir daugelis kitų teatre dirbančių 
žmonių. Jie žiūrovams yra ne-
matomi, tačiau, pasak teatro di-
rektorės, labai svarbūs, be jų ne-
įvyktų spektakliai. Tai ir apšvie-
tėjas, garso operatorius, režisie-
rės asistentas, scenos darbuoto-
jai, vairuotojas, vadybininkai... 

Naujasis neįgaliųjų teatras 

ką tik persikėlė į naujas patal-
pas A. Jakšto gatvėje, pačia-
me Vilniaus centre, buvusiame 
„Vaidilos“ teatre. Gegužės 30-ąją 
planuojama švęsti įkurtuves. Tą 
dieną čia bus galima pamatyti 4 
įvairių žanrų ir stilių spektak- 
lius. L. Zemleckienė sako, kad 
žengti ryžtingą žingsnį ir iš Kir-
timų perkelti savo veiklą į mies-
to centrą ryžosi ne be nerimo – 
ten buvo įprasta aplinka, neįga-
lieji prie jos jau priprato. Dabar 
reikės pratintis iš naujo. Ypač 
sunkiai prie tokių pokyčių prisi-
taiko regėjimo negalią turintieji. 
Naujoms patalpoms labai reikia 
remonto, be to, salė yra antra-
me aukšte, todėl neįgalieji rate-
liuose kol kas negalės į ją patek-
ti. Atšventus įkurtuves salė bus 
remontuojama. Teatras žiūrovus 
čia pakvies nuo rudens. Dar ieš-
koma, kas galėtų paremti pasta-
to pritaikymo darbus. L. Zem-
leckienė džiaugiasi, kad galima 
bus sudaryti nuolatinį spektak- 
lių repertuarą ir tikisi, kad teat- 
rui įsikūrus centre, čia apsilan-
kys daugiau žiūrovų, o ir akto-
rius bus lengviau prisikviesti. 

Naujasis teatras nesustoja 
pusiaukelėj. Jau repetuojamas 
kitas spektaklis. Pastarasis – taip 
pat apie moteris, tačiau visai ki-
toks – jame pasakojama apie mo-
ters vidinio pasaulio grožį. 

Emilija STONKUTĖ
Egidijaus Skipario nuotr. 

Gintautas STANKAITIS
Ukmergė

Sugalvojome per žemę eiti 
savo laimės būsto paieškoti,
kur jauni bernelis ir mergaitė 
laimės karūna apvainikuoti. 

Kelio dulkių kylančių paklausėm, 
kryžkelėj kuriuo keliu ridentis, 
bet prie kojų lipo jos pirmiausiai,
gulė ant pečių lyg gėlės šventėj ... 

Kalbinome miško uogą kvapią, 
panorėję jos žinoti mintį:
,,Argi tavo laime, uoga, tapo 
alkaną praeivį pamaitinti?.. “ 

Ošime atsakymas pradingo , 
nes, miškų tarme šnekėjus, klupo, – 
glaudėsi tik saldžiai ir aistringai 
prie burnos, prie gomurio, prie  
                                                       lūpų... 

Klausinėjom debesis ir lietų, 
vingrų žaibą, griaudžiantį perkūną,
kur laimužė vaikščioti galėtų: 
vos randi – ji slepiasi ar žūna. 

Debesys palaistė žemę sočiai, 
o griaustinis ją gyventi kėlė: 
ir žmonių gyvenimų ąsočiai 
prisipildė burtų pasakėlėm... 

Klausinėjom akmenuotą lauką 
ar surado laimės jis žinyčią ?
Į tuos akmenis tik maldos plaukė 
nuo pilių, nuo bokštų, nuo  
                                              bažnyčių...

Klausėm eglę, ąžuolą ir pušį, 
ar nežino laimės jie gimtinės?
Medžiai ošė ir maloniai ūžė, 
kad, nukirtus medį paskutinį,

teksią laimės dykroje ieškoti...
Tąkart laužą dar paklausinėjom – 
gal su dūmais dingsta laimės klotys 
ar nuskridusiais žydrynių vėjais?

Laužas ugnele kaitria atsakė 
ir rieškutėm šilumą dalino, 
naktyje anglių žibėjo akys, 
sakė jos, kad žino... ir nežino...

Anglys plėnimis baltom pavirto 
ir vidurnakčio tamsoj užgeso...
Tad, atsakymo neradę tvirto,
laimės paiešką per naktį tęsėm. 

Rytmetį paklausėm šnekią upę, 
tylų ežerą slapčia paklausėm...
Jie žuvis, meldus ir džiaugsmą supo 
bei pakrančių augalijos gausą... 

Liepė laimės krantuose ieškoti, 
kai nudengsią širmo rūko skarą, –
jie žiną kiekvieno daikto klotį, 
jiems esą savojoj žemėj gera. 

Paukštį, bundantį su saule, prašėm, 
kad skrydžius į laimę nusakytų, 
bet jisai į lizdą slieką nešė 
ir turėjo rūpestėlį kitą. 

Visą ilgą, karštą, tvankią dieną 
laimės klausinėjom ir ieškojom, – 
sakė kaime ir mieste kiekvienas 
nežiną ... Pavargo rankos, kojos... 

Įkalnėj prisėdome gimtinės, 
nusivylę. Laimės neieškojom, 
tik pailsę sakėme: ,,Šaltinyj 
teko laimė nusiplauti kojas...“ 

Laimės ieškojimas
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