
Šeimai, ieŠkantiems bendraminčių ir paguodos

2016 m. gegužės 26 d. – birželio 1 d.,   Nr. 21 (1310)   Savaitraštis leidžiamas nuo 1990 m. spalio mėn.   Kaina 0,66 Eur

Lietuvos neįgaliųjų draugijoje – 
permainų metas

Šventojoje surengta VIII  
ataskaitinė-rinkiminė 
Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos (LND) konferenci-
ja sulaukė didelio asoci-
juotų narių palaikymo – 
iš 64 delegatų joje daly-
vavo net 61. Toks akty-
vus miestų bei rajonų ne-
įgaliųjų draugijų vadovų 
atstovavimas svarbiame 
skėtinės asociacijos ren-
ginyje pademonstravo, 
kad jiems svarbi bendra 
veikla, ateities vizija, kad 
jie turi apie ką diskutuo-
ti, tartis, ieškoti sutarimo.

Aktualijos

Skuteris LEO

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

JT Neįgaliųjų teisių komi-
tetas, svarstydamas situ-
aciją Lietuvoje, pabrėžė, 
kad pernelyg daug vaikų 
mūsų šalyje dar mokomi 
ne kartu su visais, o spe-
cialiosiose mokyklose ar 
netgi namuose. Nėra tin-
kamo pagalbos jiems me-
chanizmo, trūksta padėti 
pasirengusių mokytojų, 
pritaikytų mokyklų ir me-
džiagos, aukštos kokybės 
gestų kalbos paslaugų. 
Švietimo ir mokslo minis-
terijos Švietimo pagalbos 
skyriaus vedėja Gražina 
Šeibokienė sako, kad nu-
matoma keletas naujovių, 
kurios turėtų šią situaci-
ją gerinti. Nevyriausybi-
nių organizacijų atstovai 
atkreta, kad reikia keistis 
patiems. 

Tolerancijos link

Situacija mokyklose 
nesikeis, kol 

nepakeisime savo 
požiūrio

Ataskaitos svarstyme – 
svarbiausi veiklos 

akcentai 
Jau tapo įprasta, kad į atas-

kaitines konferencijas delegatai 
renkasi iš anksto susipažinę su 
LND nuveiktais darbais, vykdy-
tais projektais – asocijuotiems 
nariams ataskaitinis praneši-
mas elektroniniu paštu išsiun-
čiamas dar gerokai prieš posė-
dį. Tad užuot klausiusis įvairių 
suvestinių, apibendrintų teigi-
nių, galima atidžiau pažvelgti į 
ataskaitoje minimus sudominu-
sius faktus, diskutuoti. Ir šį kar-

Ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje išrinkta nauja LND valdyba.

Naujoji Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė Jelena Ivančenko.

tą LND pirmininkas Zigmantas 
Jančauskis konferencijos dele-
gatams pateikė tik glaustą pra-
nešimo santrauką, akcentuoda-
mas asocijuotiems nariams ak-
tualiausius dalykus. 

Pirmiausia pasidžiaugta, kad 
į LND įstojo Telšių neįgaliųjų ir 
neįgaliųjų pensininkų draugija, 
pasveikinti nauji miestų bei ra-
jonų neįgaliųjų draugijų vado-
vai. Per paskutiniuosius metus 
pasikeitė net 10 draugijų pirmi-
ninkų. Išsakęs viltį, kad pradė-
ję vadovauti aktyvūs, energingi 
pirmininkai į organizacijas at-

ves naujų narių, Z. Jančauskis 
apgailestavo, kad per pastaruo-
sius 4 metus stipriai sumažė-
jo LND narių skaičius – nuo 29 
tūkst. iki 23 tūkst. To priežas-
tys – ne tik Anapilin iškeliau-
jantys neįgalieji. Nesiseka pri-
kviesti jaunimo, trūksta socia-
linių paslaugų, kurių neįgaliųjų 
draugijos nebegali teikti, nors 
regionuose jų labai reikia. Ne 
visos nevyriausybinės organi-
zacijos suranda bendrą kalbą su 
savivaldybėmis, todėl menksta 
jų veiklų finansavimas. 

(nukelta į 3 psl.)

Pokyčiai priklauso nuo 
vadovų 

Labdaros ir paramos fondo 
„Algojimas“ vadovė Aušra Stan-
čikienė sako, kad švietimo siste-
moje reikia esminių pokyčių, nes 
šiuo metu ji visiškai nėra pasiruo-
šusi priimti kitokių vaikų. Pasak 
„Algojimo“ vadovės, būtina keisti 
požiūrį į vaikų ugdymą ir lavini-
mą. „Jei su vaiku nuo pat mažu-
mės nedirbama teisingai, jei jo 
bijoma, jis nebemoka būti kartu 
su visais“, – sako A. Stančikienė. 

Švietimo ir mokslo ministe-
rijos Švietimo pagalbos skyriaus 
vedėja Gražina Šeibokienė sutin-
ka, kad šiuo metu mūsų mokyk
los dar nėra pasiruošusios pri-
imti specialiųjų ugdymosi porei-
kių turinčių vaikų. Pasak G. Šei-
bokienės, tai, kaip bus užtikri-
nami vaiko specialieji ugdymo-
si poreikiai, sprendžia pati mo-
kykla. Įprastas moksleivio krep-
šelis yra 1 400 eurų, o jei vaikui 
nustatyti vidutiniai, dideli arba 
labai dideli specialieji ugdymo-
si poreikiai, skiriami 35 proc. 
papildomai. Tie pinigai ateina į 
bendrą savivaldybės biudžetą ir 
savivaldybės išskirsto mokyk
loms, atsižvelgdamos į bendrą 

mokinių ir į specialiųjų porei-
kių turinčių vaikų skaičių. Gali 
būti taip, kad kai kuriems vai-
kams tos pagalbos reikia labai 
nedaug, pvz., vaikas turi regėji-
mo sutrikimų ir jam reikia pa-
didintu šriftu pateikti medžia-
gą arba pažymėti aplinką moky-
kloje, o kitam vaikui, kuris turi 
įvairiapusių sutrikimų, reikia ir 
mokytojo padėjėjo, ir įvairių ki-
tų specialistų pagalbos. Žinoma, 
jų atlyginimas sudarys daugiau 
negu skirti 35 proc., tačiau tam 
galima naudoti sutaupytas ki-
to vaiko krepšelio lėšas. G. Šei-
bokienės įsitikinimu, ar tos lė-
šos bus paskirstomos taip, kaip 
geriausia vaikui, priklauso nuo 
mokyklos vadovo ir savivaldy-
bės požiūrio. Vis dėlto ji sutin-
ka, kad krepšelio metodika turi 
daug trūkumų – šiuo metu dis-
kutuojama, kad skiriant lėšas 
jas reikėtų diferencijuoti pagal 
sutrikimą ir poreikių lygmenį.

Tinkamą pagalbą vaikui tu-
rėtų užtikrinti kiekvienoje mo-
kykloje veikianti vaiko gerovės 
komisija, kurią sudaro pagalbos 
vaikui specialistai: psichologas, 
specialusis pedagogas, sociali-
nis pedagogas, logopedas, gali 
būti ir slaugytojas, kai kuriais 
atvejais – mokytojo padėjėjas. 
Deja, pagalbos vaikui specialis-
tų nepakanka. Be to, mokyto-
jo padėjėjai nėra pedagoginiai 
darbuotojai, tik techniniai pa-
galbininkai, todėl jų kvalifika-
cijai nėra keliami reikalavimai. 
„Šiuo metu peržiūrime teisės 
aktus ir mokyklose bei savival-
dybėse veikiantį pedagoginės 
psichologinės pagalbos teikimo 
modelį. Manome, kad mokytojo 
padėjėjas turėtų turėti daugiau 
kompetencijų, kad jis realiai ga-
lėtų padėti mokytojui“, – sako 
G. Šeibokienė. 

Mokyklai galėtų padėti 
mobiliosios komandos 

A. Stančikienė taip pat pabrė-
žia, kad ne tik pagalbininkai, bet 
ir daugelis pagalbos vaikui spe-
cialistų neturi tinkamos kompe-
tencijos. Pasak moters, tėvai daž-
nai džiaugiasi, kad su jų vaiku 
dirba nuoširdi, atidi mokytoja, 
tačiau neretai ji tiesiog nežino, 
kaip jam padėti. Ypač jei kalba-
ma apie elgesio ir emocijų sutri-
kimų turinčius mokinius. 

(nukelta į 5 psl.)

Aldonos Milieškienės nuotr.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

 Leopoldas Budrikas 
parašė „Bičiulystei“ laiš-
ką, kuriame pasakoja apie 
Gruzdžių neįgaliųjų darbš-
čiųjų rankų būrelį. 

Prieš 10 metų Gruz-
džių seniūnijos neįgalieji 
susitelkė į darbščiųjų ran-
kų būrelį, kuriam ėmėsi 
vadovauti Virgilijus Bag-
donavičuis. Nuo tada bū-
relio nariai pradėjo daly-
vauti rajono draugijos or-
ganizuojamose šventėse 
Gruzdžių kultūros namuo-
se bei bibliotekoje. Net 2 
kartus dalyvavome neįga-

Šiaulių r. Nuo pirmosios darbų parodos –  
10 metų

liųjų mugėje „Tau, Vilniau“.
Praėjusiais metais vy-

kome į Šiaulių rajono sa-
vivaldybės mugę, prisidė-
jome prie Gruzdžių A. Gri-
ciaus bibliotekos projekto 
„Eksponatų gamyba iš ant
rinių žaliavų“. Po šio pro-
jekto vaikų darželyje at-
sirado kėdutės vaikams. 
Ypač pagyvėjo mūsų bū-
relio veikla, kai prisijungė 
N. Budrikienė ir I. Vrub
levskaja. Tai jų dėka atsi-
rado Gruzdžių miestelio 

aikštėje žaliuojančio ąžuo-
lo tekstilinė kopija, puo-

šianti įėjimą į Gruzdžių ne-
įgaliųjų būstinę. 

Iš Jono juokėsi visas kaimas. Jau treji metai lietui ly-
jant jo kambariai pristatomi kibirų ir puodų. Lovos 

vis stumiamos į sausesnę vietą. Kai nelyja – nevarva. 
Tai ko ten stogais laipiosi lyg koks kaminkrėtys? O ly-
jant gi ant stogo nesiropši. Taip ir bėga dienos, mėne-
siai, metai... Daugelis žmonių pasiruošę atlikti bet kokį 
darbą, tik su sąlyga, kad nereikėtų pradėti jo tuoj pat...

Darbų vilkinimu seniai rimtai domisi ir psichologai. 
Mokslinėje kalboje tai vadinama prokrastinacija – dar-
bų atidėliojimo arba vilkinimo sindromu. Vilkindamas 
svarbų darbą žmogus retai tinginiauja. Dažniau jis laiką 
skiria mažiau svarbiam, bet malonesniam darbui. Tai 
savęs apgaudinėjimas.

Darbų vilkinimas gali sužlugdyti viltis gyvenime pa-
siekti užsibrėžtų tikslų, sugadinti visą žmogaus gyve-
nimą. Laiku nesuremontuotas stogas pūdo visą namą, 
techniškai netvarkingas automobilis gali ne tik paplo-
ninti piniginę, bet ir sukelti grėsmę žmogaus gyvybei. 
Neretai liūdnų rezultatų sulaukiame ir atsainiai elgda-
miesi su savo sveikata, atidėliodami vizitus pas gydy-
tojus. Čia delsimas, vilkinimas pavojingas dar labiau.

Laiku neatlikti darbai kelia nerimą, stresą ir įtampą. 
Neretai tai būna sveikatos sutrikimų priežastis. JAV ra-
šytojas Džordanas Lorimeras yra pasakęs: ,,Delsiamas 
lengvas darbas tampa sunkiu, o delsiamas sunkus dar-
bas tampa neįmanomu.“

Kokios darbų atidėliojimo priežastys? Tai tinginys-
tė, valios stoka ar paprasčiausias nesugebėjimas orga-
nizuoti savo darbą? Sutikdami Naujuosius metus daž-
nai įsipareigojame ateityje laiką išnaudoti protingiau, 
racionaliau, o vėliau realus gyvenimas vėl mus tempia 
į įprastą tingumo ir rutinos vagą. Kinų filosofas ir poli-
tikas Konfucijus rašė, kad nugalėti blogus įpročius ga-
lima tik šiandien, o ne rytoj. Ne be reikalo sakoma: kas 
nori dirbti – ieško būdų, kas nenori – ieško priežasties. 

Turėtume pasimokyti iš šachmatininkų. Susėdę prie 
varžybų lentos jie labai aiškiai suvokia, kad netinkamai 
panaudoję skirtą laiką patirs ceitnotą ir pralaimės. Pir-
mieji ėjimai daromi staigiai, jiems sugaištamos vos ke-
lios sekundės – jie jau apgalvoti ruošiantis mačui. Ėji-
mui apmąstyti daugiau laiko reikės šachmatų lentoje 
susidarius sudėtingai situacijai. Sportininkai žino, kaip 
pavojinga priimti skubotą, nepakankamai apgalvotą 
sprendimą. Šio žaidimo strategija ir taktika gali mus 
pamokyti, kaip reikia branginti mums duotą gyvenimą. 

Vieni skausmingai, kiti supratingai suvokiame, kad 
gyvenimas mums duotas tik vienas. Kinų išmintis bylo-
ja, kad laikas yra tikrasis šeimininkas, žmogus – tik sve-
čias. Kiekviena valanda, kiekviena diena yra didelis tur-
tas, kurį turime protingai naudoti, nešvaistyti ir neleis-
ti, kad iš mūsų jį grobstytų kiti. Žmonės skirtingi. Vieni 
nuo mokyklos laikų skuba, užsiėmę, turi šimtus darbų, 
taupo kiekvieną minutę. Kitiems nuobodu, jie nežino, 
ką su tuo laiku daryti. Jie gali ištisas valandas plepėti, 
kaip katinai šildytis saulės atokaitoje, stumdytis prie 
alaus kiosko. Ne be reikalo sakoma: darbus darbą, kal-
bus kalbą randa. Vokiečių rašytojas Tomas Manas yra 
rašęs, kad laikas – vienintelis dalykas, kur šykštumas 
pagirtinas. Sugebėjimas tinkamai naudotis savo laiku – 
tai sugebėjimas tvarkyti savo gyvenimą.

Siekiant išvengti darbų vilkinimo, reikia juos surei-
tinguoti ir, nieko nepaisant, pirmiausia imtis nors ir ne-
malonių, bet pačių svarbiausių. Mažiau svarbius pali-
kime ,,desertui“. Dar labai svarbu darbui sukurti tinka-
mas sąlygas, pašalinti trukdžius. Draugus ir potencia
lius trukdytojus reikia įspėti – aš dirbsiu! Galima lai-
kinai išjungti telefoną, internetą, kitas komunikacijos 
priemones. Sėkmė reikalauja nustatyti tikslius darbų 
atlikimo terminus. Tai labai skatina taupyti laiką. Vis-
kas turi tarnauti darbui.

Šiuo metu daugelis mūsų manome, kad bus dar lai-
ko ir tam, ir anam. Suspėsime dar susitikti, pasimaty-
ti, pasiaiškinti, atsiprašyti... Deja, vadovaujantis tokia 
nuostata nesunku skaudžiai nusivilti...

Prokrastinacija

Apie tai,
kas

jaudina

 Druskininkų savival-
dybės neįgaliųjų draugijos 
pirmininkas Raimundas 
Tenenis su „Bičiulystės“ 
skaitytojais dalijasi turi-
ningos kelionės įspūdžiais. 

Druskininkų savivaldy-
bės neįgaliųjų draugija bu-
vo išvykusi į pažintinę ke-
lionę „Panemunės pilys“. 
Kad kelionė neprailgtų, 
draugijos ansamblis „Ra-
sa“ (vadovas Algimantas 
Padegimas) ir Nadiežda 
Padegimienė nepamiršo 
į kelionę pasiimti akorde-
ono. Su daina ir gera nuo-
taika autobusas pajudėjo.

Pirmas sustojimas – 
Raudondvaris. Jo dvaras 
(pilis) stovi dešiniajame 
Nevėžio krante. Tai archi-
tektūros ansamblis, ku-
rį sudaro XVIII a. 1osios 
pusės renesanso pilies rū-
mai, šiaurinė ir pietinė ofi-
cinos, oranžerija, liokajaus 
namas, arklidės, ūkvedžio 
namelis, šiaurinis ir pieti-
nis svirnas, ledainė ir par-
kas. Pilyje veikia kompozi-
toriaus J. Naujalio memo-
rialinis muziejus. Parke 
organizuojami koncertai, 
festivaliai, parodos ir ki-

ti renginiai. Mus pasitiko 
ponia grafienė Rozalija. Ji 
aprodė savo valdas, papa-
sakojo apie dvarą. 

Tęsėme kelionę. Vilki-
joje aplankėme A. ir J. Juš-
kų etninės kultūros muzie-
jų. Čia pat – Seredžius. Va-

karinėje miestelio pusėje 
išlikęs XVII a. piliakalnis, 
dar vadinamas Palemono 
kalnu. Pasukome į Veliuo-
ną, kuri, sakoma, yra vie-
na seniausių Lietuvos gy-
venviečių. Pasak istorikų 
šaltinių, Veliuonoje lankė-

si, kovojo ir mirė Lietuvos 
didysis kunigaikštis Gedi-
minas. Kelionės metu ke-
tinome išbandyti ištver-
mę kopdami į piliakalnį, 
tačiau tik pasigrožėjome 
gražia panorama. 

Kitas sustojimas – Rau-
donės pilis. Tai viena gy-
vybingiausių istorinių pi-
lių, nes čia įsikūrusi mo-
kykla. Iš tolo švyti 33,5 m. 
aukščio pilies bokštas, nuo 
kurio atsiveria įspūdinga 
kraštovaizdžio panora-
ma. Raudonės pilis su sa-
vo unikaliu parku ir jame 
augančiais šimtamečiais 
medžiais apgaubė mus sa-
vo ramybe ir suteikė jėgų 
tęsti kelionę.

Privažiavome Panemu-
nę. Šią gyvenvietę garsi-
na Panemunės pilis. Greta 
pilies – senas parkas, ste-
binantis puikiais kaskadi-
niais tvenkiniais.

Daug galima pasako-
ti apie įspūdingą kelionę, 
iš kurios grįžome pasisė-
mę naujų žinių, praturtėję 
dvasiškai. Sugrįžome lai-
mingi, linksmi – su daina, 
gražiais linkėjimais ir lauk-
dami naujų puikių išvykų.

Druskininkai: Įspūdinga kelionė 

Gegužės 13 d., nors 
buvo darbo diena, 

biržiečiai gausiai rinko-
si į rajono kultūros cent
ro salę, kur vyko Šeimos 
dienai skirtas renginys. 
Savo programą visuome-
nei parodė Biržų rajono 
socialinių paslaugų cen-
tro lankytojai. Pirmiau-
sia didžiuliame ekrane 
buvo parodyti filmuoti 
centro lankytojų sveiki-
nimai brangiausiam žmo-
gui – mamai. 

Kartu su savo vadovė-
mis centro lankytojai pa-
šoko keletą šokių, padai-
navo dainelių. O didžiau-
sią įspūdį visiems pada-
rė neįgaliųjų suvaidin-
tas spektakliukas „Ech ta 
meilė“. Juk meilė yra visa-
galė, ji padeda mums iš-
gyventi, nugalėti sunku-

Renginys Šeimos dienai suvienijo neįgaliuosius

mus, visi jos trokštame. 
Šis spektak liukas netru-
kus bus parodytas tarp-
tautiniame neįgaliųjų te-
atrų festivalyje „Širdys 
vilčiai plaka“ Panevėžyje, 
o birželio mėnesį vyks į 
tarptautinį XIV neįgalių-
jų teatrų festivalį Tčevo 
mieste Lenkijoje. 

Socialinių paslaugų 
centro lankytojams bai-
gus savo pasirodymą į sce-
ną pakilo aklųjų ir silpna-
regių choras „Agluona“, va-
dovaujamas Linos Januše-
vičienės. Renginį užbaigė 
„Saulės“ gimnazijos moki-
nių sveikinimai ir visų da-
lyvių bendra daina. Socia-

linių paslaugų centro di-
rektorius Eividas Šernas 
padėkojo visiems žiūro-
vams už plojimus, atlikė-
jams, jų vadovėms už triū-
są ir kantrybę rengiant šią 
gražią programą. Jis centro 
lankytojus pakvietė grįžti 
į centrą, kur jų laukė stai-
gmena – Suomijos labda-
ros organizacijos „Star of 
Hope“, su kuria jau daug 
metų bendradarbiaujama, 
dovanėlės.

Tokius renginius ge-
riausiai gali įvertinti tie, kas 
susidūrę su neįgaliais, jų in-
tegracija į visuomenę. Tik 
bendra veikla padeda su-
prasti vieniems kitus, neį-
galiesiems suteikia daugiau 
jėgų, o sveikiesiems padeda 
suprasti, kad kiekvienas tu-
ri savų gabumų.

Egidijus Šatas

Darbščiųjų rankų būrelio nariai prie ąžuolo.

Druskininkiečiai Panemunės pilyje.

Renginio akimirka.
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Apgailestauta ir dėl į savi-
valdybių būsto pritaikymo ko-
misijas deleguotų neįgaliųjų 
draugijų atstovų skaičiaus su-
mažėjimo (nuo 37 iki 23). Neį-
galiųjų reikalų departamentas 
reikalauja, kad neįgaliųjų or-
ganizacijų atstovai turėtų in-
žinerinį išsilavinimą, supras-
tų sąmatas. 

Ataskaitiniame pranešime 
užsiminta ir apie vidinius LND 
reikalus: daug jėgų ir laiko pa-
reikalavusį AB „Puntukas“ ak-
cijų išpirkimą, sudėtingą šian-
dieninę šios įmonės padėtį, ne-
sibaigiančius teisminius ginčus 
su UAB „Alinva“. 

Valdybos veikla – 
konfidenciali?

Išklausę LND pirmininko 
mintis, konferencijos delegatai 
išsakė nuomonę, kad LND – ne 
vien neįgaliųjų asociacijų veik
los projekto įgyvendintoja, ta-
čiau ir skėtinė, 63 miestų bei ra-
jonų neįgaliųjų draugijas vieni-
janti asociacija. Tačiau pasigen-
dama bendros veiklos, asocijuo-
ti nariai nesijaučia esantys res-
publikinės organizacijos dalis. 

Konferencijoje nemažai dė-
mesio skirta Valdybos, sulauku-
sios asocijuotų narių priekaištų, 
darbui. Jie skundėsi nesulau-
kiantys informacijos, kas svars-
toma Valdybos posėdžiuose, ko-
kie priimami sprendimai. Drau-
gijų pirmininkai teigė nesupran-
tantys, kodėl Valdybos posėdžiai 
tapo konfidencialūs ir apskri-
tims atstovaujantys Valdybos 
nariai su jais nesidalija jokia in-
formacija. Pasak jau 20 metų ne-
įgaliųjų veikloje dalyvaujančios 
Kupiškio rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkės Bronės Kalei-
nikovienės, kurį laiką taip pat 
buvusios Valdybos nare, anks-
čiau niekada neteko pasirašyti 
konfidencialumo pasižadėjimų. 

Pasak Z. Jančauskio, pasi-
keitus neįgaliųjų organizacijų 
finansavimo tvarkai (ją perė-
mus savivaldybėms), pasikeitė 
ir LND valdybos veikla bei kom-
petencijos. Jos žinioje nebeliko 
projektų vertinimo, lėšų skirs-
tymo, todėl sumažėjo ir bendros 
informacijos, kuria reikia daly-
tis. Pagrindinis dėmesys pasta-
raisiais metais skirtas vis dau-
giau problemų patiriančių LND 
įmonių veiklai. Kai kurias iš jų, 
kaip jau minėta ataskaitoje, teko 
aiškintis net teismuose. Reikė-
jo skubių, neretai ir su nevieši-
namais finansiniais klausimais 
susijusių sprendimų.

LND įmonių veiklai įvertinti 
buvo skirtas ir paskutinysis šios 
Valdybos posėdis – jame buvo 
išklausytos ir patvirtintos UAB 
„Dangija“, UAB „Negalia“ ir UAB 
„Alinva“ bei VšĮ „Bičiulystė“, VšĮ 
„Vislida“ finansinės ataskaitos. 
AB „Puntukas“ atsiskaito savo 
valdybai. 

LND vadovaus nauja 
pirmininkė 

Pokyčius LND veikloje kon-
ferencijos delegatai siejo su at-
einančius 4 metus jai vadovau-
siančiu pirmininku. Į šias pa
reigas buvo pasiūlyti 4 kandi-

datai: Zigmantas Jančauskis, Jele-
na Ivančenko, Ignas Mačiukas ir 
Galina Dunovskaja. Du pastarie-
ji, padėkoję už kolegų pasitikėji-
mą, savo kandidatūras atsiėmė. 

Pirmoji  savo rinkiminę 
prog ramą pristatė J. Ivančenko. 
8erius metus LND dirbanti vie-
šojo administravimo magistro 
laipsnį turinti moteris savo vei-
klą nevyriausybinėje neįgaliųjų 
organizacijoje pradėjo programų 
koordinatorės pareigose, pasta-
raisiais metais buvo LND pirmi-
ninko pavaduotoja. Gerai nevy-
riausybinės organizacijos darbą 
išmananti J. Ivančenko teigė ne-
apsiribojusi vien LND veikla. Ji 
dalyvavo rengiant Jungtinių Tau-
tų Neįgaliųjų teisių konvencijos 
įgyvendinimo Lietuvoje alterna-
tyvią ataskaitą (analizavo darbo 
ir užimtumo klausimus), planuo-
ja dalyvauti paskelbtame struk-
tūrinių fondų finansuojamame 
projekte „54+“, į jo įgyvendinimą 
įtraukti asocijuotus LND narius. 

Pagrindinį dėmesį J. Ivančen-
ko žadėjo skirti glaudesniam LND 
ir šalyje veikiančių miestų bei ra-
jonų neįgaliųjų draugijų bend
radarbiavimui, pagalbai spren-
džiant iškilusias problemas, para-
mai rengiant projektus. Pasak jos, 
reikia stiprinti LND autoritetą, 
sutelkti jėgas organizacijos žino-
mumui didinti, išskirtinės veiklos 
paieškoms. J. Ivančenko akcenta-
vo asociacijos veik los atvirumą, 
viešumą, skaidrumą. Pasak jos, 
Lietuvos neįgaliųjų draugija – tai 
visų 23 tūkstančių jai priklausan-
čių žmonių organizacija. Atsaky-
dama į Kėdainių rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininko Rimanto 
Duboso klausimą, kaip asocijuo-
ti nariai bus integruojami į LND, 
J. Ivančenko žadėjo inicijuoti LND 
įstatų keitimą ir juose konkrečiai 
apibrėžti LND bendradarbiavimą 
su asocijuotomis narėmis.

Z. Jančauskis konferencijos 
dalyvių dėmesį koncentravo į 
per dvi jo vadovavimo LND ka-
dencijas atliktus darbus: ats-
tovavimą neįgaliesiems vals-
tybės institucijose, dalyvavi-
mą įvairiose komisijose. Pasak 
jo, pastaruoju metu į NVO bal-
są įsiklausoma nepakankamai, 
neįgaliesiems aktualūs spren-
dimai priimami neatsiklausus 
jų nuomonės, todėl ginti jų tei-
ses, ką nors pakeisti nėra leng
va. Pavyzdžiui, nepavyko ap-
ginti, kad nuo Socialinės reabi-
litacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektų nebū-
tų atkirtas sportas, kuriam nu-
keliavo apie 290 tūkst. eurų. 31 
savivaldybė įgyvendina šiuos 
projektus, o 29 savivaldybėse 
neįgalieji kūno kultūrai negavo 
pinigų. Pasak jo, tų pačių pinigų 
skaidymas į kelias dalis rezulta-
to nepagerina. 

Panevėžio miesto neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Stanislava 
Arbutavičienė pasidžiaugė, kad 
einame demokratėjimo keliu ir 
turime galimybę pasirinkti. Di-
džiajai konferencijos delegatų 
daugumai nubalsavus už slaptą 
balsavimą LND pirmininko rin-
kimuose, buvo išdalinti biulete-
niai. Konferencijoje išrinkta bal-
sų skaičiavimo komisija paskel-
bė, kad po balsavimo urnoje bu-
vo rastas 61 biuletenis, sugadin-
tų biuletenių nebuvo. Už Jeleną 
Ivančenko atiduoti 42 balsai, už 
Zigmantą Jančauskį – 19. Naują-
ja LND pirmininke išrinkta Jele-
na Ivančenko.

Atsinaujino ir LND 
valdyba

Ataskaitinėrinkiminė konfe-
rencija – ne tik LND pirmininko, 
bet ir kito svarbaus valdymo or-
gano – Valdybos rinkimai. Ją su-
daro 10 skirtingoms apskritims 

Lietuvos neįgaliųjų draugijoje – permainų metas
(atkelta iš 1 psl.)

Į balsavimo urną – Anykščių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkės Aldo-
nos Šerėnienės biuletenis.

atstovaujančių narių ir LND pir-
mininkas.

Skuodo rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Raminta 
Zabitienė savikritiškai įvertino 
darbą buvusioje Valdyboje, su-
tiko su kolegų išsakytais prie-
kaištais. Pasak jos, Valdybos na-
riai turi būti stiprūs, kritiški, tu-
rintys savo tvirtą nuomonę. Ji 
tokia nesijautė, todėl tvirtybės 
ir kompetencijos, atvirumo bei 
skaidraus darbo linkėjo naujie-
siems Valdybos nariams. 

Konferencijos delegatai pa-
sitikėjimą išreiškė pusei buvu-
sios kadencijos Valdybos narių. 
Ir toliau savo apskričių neįgalių-
jų draugijoms atstovaus Kauno 
miesto neįgaliųjų draugijos pir-
mininkas Ignas Mačiukas (Kau-
no apskritis), Panevėžio rajono 
neįgaliųjų draugijos pirmininkė 
Aurelija Petronienė (Panevėžio 
apsk ritis), Ignalinos rajono neį-
galiųjų draugijos pirmininkė Re-
gina Slabadienė (Utenos apskri-
tis), Šakių rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkas Saulius Ra-

Svarbiausi konferencijos sprendimai priimti balsuojant.

Buvusi Valdybos narė Skuodo rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Ra-
minta Zabitienė buvo savikritiška.

kauskas (Marijampolės apskri-
tis), Mažeikių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkas Edvardas 
Najulis (Telšių apskritis).

Naujai į Valdybą išrinkti: 
Ukmergės rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Zita Kvi-
klienė (Vilniaus apskritis), Kel-
mės rajono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Elena Kančiauskaitė 
(Šiaulių apskritis), Pagėgių sa-
vivaldybės neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Loreta Stašinskie-
nė (Tauragės apskritis), Alytaus 
miesto neįgaliųjų draugijos pir-
mininkė Daiva Latvytė (Alytaus 
apskritis) ir Kretingos rajono 
neįgaliųjų draugijos pirminin-
kas Antanas Juškėnas (Klaipė-
dos apskritis). 

Atsinaujinusios LND vado-
vybės laukia nemenki iššūkiai. 
Didžiausios šalyje neįgaliųjų or-
ganizacijos nariai nori būti vie-
ningi ir tapti stipri jėga bei pati-
kima atrama silpniesiems mūsų 
visuomenės nariams. 

aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr. 

LND pirmininko rinkimai – balsų skaičiavimo komisija biuletenius skaičiavo 
visų delegatų akivaizdoje.

Ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje – Marijampolės apskrities delegatės.
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Senovės Romos laikais įvai-
rūs kopūstai buvo vartojami 

ne tik maistui, bet taip pat ir gy-
dymo tikslams. Dažniausiai ko-
pūstais būdavo gydomos virški-
nimo, odos ligos, nemiga, klau-
sos sutrikimai, slopinamas gal-
vos skausmas. Vėlesniais laikais 
kopūstus, kaip gydymo priemo-
nę, palengva išstūmė vaistažolių 
preparatai bei kiti maistiniai au-
galai, turintys gydomųjų savybių. 

Ar nepervertiname 
žiedinių kopūstų?

Žiedinis kopūstas, arba kala-
fioras, yra vienmetė daržovė, tu-
rinti trumpą stiebą su žemai su-
sitelkusiais lapais ir šakotą žie-
dyną. Žiedkočiai (maistui nau-
dojami švieži žiedai su žiedko-
čiais), kaip ir viršutiniai lapai, 
yra stori, mėsingi, su žiedais su-
daro kompaktišką, sultingą gal-
vutę. Nors Vakarų Europai kala-
fiorai žinomi jau nuo viduram-
žių (Anglijoje juos imta vartoti 
XVII amžiuje), tačiau ligi šiol jų 
suvartojama kur kas mažiau ne-
gu kitų kopūstų atmainų (iš viso 
jų priskaičiuojama apie 150; po-
puliariausi kopūstai: gūžiniai, la-
piniai, briuseliniai, brokoliai, ki-
niški, raudonieji, garbanotieji). 
Mūsų krašte daugiausia augina-
ma baltagūžių kopūstų.

Šių dienų mokslininkai dar 
nėra galutinai ištyrinėję ir įverti-
nę visų kopūstų atmainų naudos 
sveikatai. Tačiau žiniasklaidoje 
vis dar pasitaiko rašinių, kuriuos 
paskaičius nejučia susidaro įspū-
dis, kad tik kalafiorai gali mus 
apsaugoti nuo kai kurių organų 
vėžio, kraujagyslių ir širdies li-
gų,– tereikia juos vartoti mažiau-
siai 2–3 kartus per savaitę. Bū-
tų gerai, kad tokių rašinių auto-
riai pateiktų kokių nors skaičių 
ir faktų apie atliktus mokslinius 
tyrimus, o ne kalbėtų apie kala-
fioruose neva esantį išskirtinai 
didelį kiekį svarbiausių vitami-
nų, mangano, antioksidantų ir 
kitokių medžiagų.

Kalafioro konkurentas – 
brokolis

Brokolis – švelnią ląstelie-
ną turintis žiedinio kopūsto po-
rūšis (šparaginis kopūstas) išo-
riškai šiek tiek panašus į neišsi-
skleidusį žiedą (beje, ant vieno 
stiebo gali būti keletas žydinčių 
pumpurų – žalsvų, melsvų, baltų, 

Daktaras
Aiskauda

Kopūstai – vertinga daržovė

violetinių). Neįprastose gūželėse 
vitamino C yra 2 kartus, o karo-
teno 50 kartų (!) daugiau negu 
gūžiniuose baltuosiuose kopūs-
tuose. Taip pat yra daug B grupės 
vitaminų, rekordinis kiekis vita-
mino E, baltymų. Be to, brokolis 
turi kalcio, kalio, fosforo, ličio ir 
kt. medžiagų. 

Brokoliai puikiai valo orga-
nizmą nuo sunkiųjų metalų, nau-
dingi sergant širdies, kraujagys-
lių, skrandžio ir kepenų ligomis, 
yra puiki profilaktinė priemonė 
nuo vėžio (beje, su keletu vėžio 
rūšių (pvz., plaučių) taip pat ko-
voja gūžinis baltasis kopūstas.

Neseniai brokoliuose atras-
ta šimtai biologiškai veiklių me-
džiagų, iš kurių ypatingą reikš-
mę turi sulforafanas, mūsų or-
ganizme stimuliuojantis antivė-
žinių baltymų gamybą ir indolo 
junginiai (kai, pvz., moteriška-
sis hormonas estrogenas, galin-
tis sukelti krūties vėžį, tampa 
pavojingas gyvybei, indolai me-
džiagų apykaitos procese pade-
da šį hormoną perdirbti į nepa-
vojingą produktą). Neįtikėtina, 
tačiau eksperimentais įrodyta, 
kad brokolių ekstraktas bando-
mosioms žiurkėms dirbtinai su-
kelto piktybinio auglio vystymą-
si slopina nuo 10 iki 100 kartų.

Neišsižadėkime mūsiškių 
baltagūžių

Šiuose kopūstuose yra žar-
nynui labai reikalingos ląstelie-
nos, baktericidinių medžiagų (fi-
toncidų, lizocimo, gliukobrasidi-
no), beazotinių medžiagų, cukrų, 
eterinio aliejaus, fermentų, orga-
ninių rūgščių, pektinų, anglia-
vandenių, baltymų, kalio, kalcio, 
vario, mangano, cinko, kobalto, 

nikelio, fluoro, arseno, stroncio, 
chromo, jodo, bromo, geležies, 
karoteno, vitaminų (B1, B2, B6, C, 
P, K, U, PP, biotino [vitamino H]).

Baltagūžių kopūstų sulty-
se yra neaktyvi vitamino C for-
ma – askorbigenas. Jis nesuyra 
verdant, kaip, pvz., kitos askor-
bo rūgšties formos, o pereina į 
biologiškai aktyvią medžiagą – 
vitaminą C (perdirbant kopūs-
tus įprastais būdais, askorbige-
no aktyvumas išlieka metus ir 
ilgiau). Beje, askorbo rūgšties 
žymiai daugiau yra vidiniuose 
kopūsto gūžės lapuose negu iš-
oriniuose. Kopūstai vertinami ne 
vien dėl pakankamo kiekio vita-
mino C ar U, bet ir dėl kitų vita-
minų – E, K, B grupės ir mikro-
elementų. 

Ne visi gali valgyti 
kopūstus

Bet kokių šviežių kopūs-
tų nerekomenduojama valgyti 
esant inkstų uždegiminėms li-
goms, po pilvo ertmės ir krūti-
nės ląstos chirurginių operacijų 
ir kai sergant ūmiomis skran-
džio bei žarnyno ligomis vidu-
riuojama. Vartojant daug švie-
žių kopūstų lapų paprastai pučia 
vidurius. Todėl vidiniam vartoji-
mui geriausiai tinka sultys. Tei-
giamas šių sulčių poveikis orga-
nizmui ypač priklauso nuo jose 
esančio vitamino U. Dažniausiai 
kopūstų lapų sultimis skatina-
mas skrandžio sulčių išsiskyri-
mas. Tačiau nepatartina jų var-
toti, kai yra padidėjęs skrandžio 
sulčių išsiskyrimas ir rūgštingu-
mas. Sultys iš lapų gaminamos 
sulčiaspaude arba lapai du kar-
tus permalami mėsmale, po to 
sultys išspaudžiamos per mar-

lę. Išspaustas sultis geriausia su-
vartoti tą pačią dieną. Sultys gali 
būti laikomos šaldytuve ne ilgiau 
kaip 2 paras. 

Rauginti kopūstai
Daugelis žmonių ne tik žie-

mą, bet ir vasarą mėgsta valgyti 
baltagūžius raugintus kopūstus. 
Žinotina, kad rauginant šiuos ko-
pūstus, dalis vitaminų (C, B2, PP) 
ir kitų bioaktyvių junginių perei-
na į skystį (rūgštimą) ir jame iš-
lieka palyginti ilgai. Rauginti ko-
pūstai lengviau virškinami, ma-
žai kaloringi (kaloringumas ma-
žesnis netgi ir už taip jau mažai 
kaloringus šviežius kopūstus), 
ilgam laikui sukelia sotumo po-
jūtį, o juose esančios organinės 
rūgštys skatina skrandžio sul-
čių ir tulžies išsiskyrimą. Tačiau 
raugintuose kopūstuose gausu 
druskos. Užtat žmonėms, ser-
gantiems širdies, kraujagyslių, 
inkstų ligomis, būtina raugintus 
kopūstus nuplauti vandenyje. 

Įsidėmėtina! Raugintų kopūs-
tų reiktų apskritai atsisakyti pa-
didėjus skrandžio sulčių rūgš-
tingumui, sergant skrandžio ir 
dvylikapirštės žarnos opalige, 
paūmėjus pankreatitui (ūmi-
niam arba lėtiniam kasos už-
degimui), sergant inkstų nepa-
kankamumu, inkstų, tulžies pūs-
les akmenlige, padidėjus arteri-
niam kraujospūdžiui, atsiradus 
pabrinkimų.

Rauginti kopūstai – pakan-
kamai efektyvi priemonė nu-
tukimo profilaktikai. Raugin-
tuose kopūstuose esanti tartro-
no rūgštis trukdo cukrui ir ki-
tiems angliavandeniams virsti 
riebalais.

Gydymosi baltagūžiais 
kopūstais receptai

Aterosklerozė. 3 kartus per 
dieną 20 min. prieš valgį geria-
mos nuo 1/2 iki 1 stiklinės švie-
žių ar raugintų kopūstų sultys.

Beje, išspaustos kopūstų sul-
tys turėtų būti suvartotos tą pa-
čią dieną, nes ilgiau pastovėju-
sios jos būna nemalonaus kvapo. 
Šviežias sultis reikia laikyti šal-
tai,– jos skanesnės negu šiltos.

Avitaminozė (liga, kurią su-
kelia kurio nors vitamino ne-
buvimas maiste), hipovitamino-
zė (daugiau nei vieno vitamino 
trūkumas organizme). Vartoja-
mi švieži ar rauginti kopūstai, jų 
sultys. Dozės nesilaikoma.

Šlapiuojanti egzema. Ant ne-

sveikos vietos kartą per dieną 
dedamas susmulkintų ir piene 
virtų šviežių kopūsto lapų ir sė-
lenų mišinys (po to ta vieta su-
tvarstoma).  

Hemorojus (esant užkietėju-
siems viduriams ir išangės krau-
javimui). 1–2 kartus per dieną 
po stiklinę geriamas raugintų 
kopūstų skystis.

Ūmus viršutinių kvėpavimo 
takų kataras (gleivinės užde-
gimas). 5–6 dienas geriama po 
1/2 stiklinės šiltų šviežių sulčių 
su cukrumi (šaukštelis cukraus 
stiklinei kopūstų sulčių) keletą 
kartų per dieną.

Dantenų kraujavimas. Daug 
kartų per dieną kramtomi rau-
ginti kopūstai arba raugintų ko-
pūstų skysčiu skalaujama burna.

Nudegimai. Ant pakenktų 
vietų 2–3 kartus per dieną de-
dama šviežių kopūsto lapų (tin-
ka tik vidiniai kopūsto lapai; jie 
sumalami mėsmale arba smul-
kiai supjaustomi ir sugrūdami) 
ir kiaušinio baltymo mišinio (po 
to ta vieta sutvarstoma).

Nutukimas. Į mitybos racio-
ną reguliariai įtraukiamos švie-
žių kopūstų salotos.

Podagra (liga, kuriai būdin-
gas šlapimo rūgšties druskų 
[uratų] kaupimasis sąnariuose). 
Ant skaudančių sąnarių dedami 
švieži kopūstų lapai. Ši pagalbi-
nė priemonė mažina skausmą.

Radikulitas (nugaros sme-
genų nervų šaknelių uždegi-
mas). Ant skaudamų vietų deda-
mi švieži kopūstų lapai. Po to jie 
uždengiami polietileno plėvele, 
sutvarstoma ir dar kuo nors šil-
tai aprišama.

Stomatitas (stomatitas – 
burnos ertmės gleivinės užde-
gimas). Burna skalaujama ke-
letą kartų per dieną šviežiomis 
kopūstų sultimis, atskiestomis 
(1: 1/2–1) šiltu vandeniu.

Galvos plaukuotosios dalies 
šašai. Procedūros pradžioje ša-
šuotos vietos plonai patepamos 
augaliniu aliejumi. Po to ant tų 
vietų dviem sluoksniais užde-
dami švieži kopūsto lapai (tinka 
ypač labai šviesūs), kurie keičia-
mi 2 kartus per dieną. Gydymo 
kursas – 2–3 savaitės.

Vidurių užkietėjimas. Geria-
mos šiltos šviežios sultys po 
1/2 stiklinės 30 min. prieš val-
gį, laipsniškai didinant dozę iki 
5–6 stiklinių per dieną. Gydymo 
kursas – 3–4 savaitės.

Romualdas OGINsKas

Jau beveik dveji metai kaip vi-
soje Lietuvoje įgyvendinama 

prevencinė Storosios žarnos vė-
žio ankstyvosios diagnostikos 
programa (prieš tai minėta prog
rama buvo vykdoma tik keliose 
šalies apskrityse). Pernai pagal 
ją į šeimos gydytojus kreipėsi ir 
nemokamai išsityrė daugiau nei 
210 tūkstančių žmonių. Už jiems 
suteiktas paslaugas ligonių ka-
sos sveikatos priežiūros įstai-
goms sumokėjo daugiau nei 2,63 
mln. eurų.

Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
(VLK) Paslaugų ekspertizės ir 

kontrolės skyriaus vyriausiosios 
specialistės Jurgitos Grigarienės 
teigimu, pernai storosios žarnos 
vėžio programa aktyviausiai bu-
vo vykdoma Vilniaus teritorinės 
ligonių kasos (TLK) aptarnauja-
moje teritorijoje, pasyviausiai – 
Šiaulių TLK aptarnaujamoje te-
ritorijoje.

2015 m. sausio 1 d. duome-
nimis, pagal programą galinčių 
pasitikrinti, t. y. tikslinės grupės, 
žmonių mūsų šalyje buvo dau-
giau nei 952 tūkstančių. Per vi-
są programos įgyvendinimo lai-
kotarpį, t. y. nuo programos pra-
džios iki 2015 m. pabaigos, bent 

vieną kartą nuo storosios žarnos 
vėžio pasitikrino apie 627 tūkst. 
asmenų.

Pagal minėtą programą kar-
tą per dvejus metus nemokamai 
išsitirti gali 50–74 metų žmonės. 
Jiems suteiktos paslaugos yra 
apmokamos Privalomojo svei-
katos draudimo fondo (PSDF) 
biudžeto lėšomis.

„Pasitikrinti dėl storosios 
žarnos vėžio verta, nes ši liga 
dažnai nesukelia jokių simpto-
mų, todėl atliekant tyrimus pa-
gal prevencinę programą galima 
išaiškinti ne tik ligą, bet ir iki-
vėžinius storosios žarnos paki-

timus, kuriuos gydant užkerta-
mas kelias vėžiui“, – teigė J. Gri-
garienė.

Svarbiausias minėtos progra-
mos tikslas – nustatyti ankstyvų-
jų stadijų storosios žarnos vėžį ir 
kuo anksčiau pradėti gydymą bei 
sumažinti mirtingumą nuo šios 
ligos. Vėžio gydymo efektyvumas 
priklauso nuo diagnozuotos sta-
dijos. Jei vėžys diagnozuojamas 
ankstyvojoje ligos stadijoje, pa-
cientą galima išgydyti.

Pasak J. Gigarienės, žmogus, 
kuris nori išsitirti pagal šią prog
ramą, turėtų kreiptis į savo šei-
mos gydytoją. „Jam turėtų būti 

atliekamas slapto kraujavimo 
testas. Jei testo atsakymas nei-
giamas – pacientas sveikas ir 
tyrimas jam bus kartojamas po 
dviejų metų. Jei teigiamas – šei-
mos gydytojas išduos siuntimą 
pas gydytoją specialistą. Pacien-
tui gali būti atliekama kolonos-
kopija ir, prireikus, biopsija. Šių 
tyrimų metu tiksliai diagnozuo-
jama liga. Pacientai, kuriems ko-
lonoskopijos metu imta biopsija 
ir diagnozuotas storosios žarnos 
vėžys, siunčiami gydytis į specia-
lizuotas gydymo įstaigas“, – sakė 
J. Grigarienė.

„Bičiulystės“ inf. 

Visoje Lietuvoje galima nemokamai tirtis dėl storosios žarnos vėžio
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Neįgalumo ir darbingumo nu-
statymo tarnybai (NDNT) 

svarbu, kad jos klientai paslau-
gas gautų kuo greičiau  ir pato-
giau, kai kurias – net neišėjus 
iš namų. 

„Gerai, kad sūnus užregistra-
vo iš anksto internetu. Su savo 
skaudama nugara tikrai nega-
lėčiau ilgiau laukti eilėje. Dabar 
kaip kokia ponia – be eilės“, – sa-
ko Vilniaus dokumentų registra-
vimo skyriuje pakalbinta Irena. 
Eilėje laukęs ir pokalbį nugirdęs 
Antanas, atvykęs iš Ukmergės 
rajono, pykteli ant savo nepasi-
tikėjimo naujovėmis ir sako: „At-
važiavau anksti, galvojau tuoj ap-
sisuksiu, žmonių dar nebus. Kur 
tau. Turbūt į autobusą nespėsiu, 
reiks laukti kito. Būčiau užsire-

truoti internetu – tereikia skilty-
je Elektroninės paslaugos. Iš-
ankstinė registracija įvesti ke-
letą duomenų. Registruodamie-
si užtruksite tik porą minučių, o 
atvyksite į NDNT jums patogiu 
laiku ir nelauksite eilėje. „Kaž-
kodėl žmonėms, ypač vyresnio 
amžiaus, atrodo, kad jeigu ateisi 
ir lauksi „gyvoje“ eilėje, bus pa-
tikimiau. Naudodamiesi elektro-
nine paslauga sutaupote ir pini-
gus, kuriuos išleistumėte kelio-
nei, ir laiką. Užtikrinu, kad užsi-
sakę elektroninę paslaugą arba 
užsiregistravę internetu, būsite 
aptarnauti greitai ir kokybiškai. 
Tokia paslauga dažnai naudoja-
si jaunimas. Štai prieš kelias die-
nas gavau studento laišką, kuria-
me jis klausia, kaip galėtų gauti 

gistravęs iš anksto, nelaukčiau.“
Tokius išankstinės registra-

cijos į NDNT internetu priva-
lumus dėsto neįgalieji. Iš tie-
sų, jiems neretai kyla problemų 
atvykti į tarnybą, vieniems dėl 
negalios, kitiems, kurių negalia 
lengvesnė ir gali dirbti, sudėtin-
ga ištrūkti iš darbo, dar kiti turi 
mažamečių vaikų ir negali gaiš-
ti laukdami eilėje. Tokiems žmo-
nėms sudaryta galimybė dalį 
paslaugų gauti internetu.

Norintys pateikti prašymą 
ir kitus reikiamus dokumentus 
dėl negalios nustatymo, NDNT 
interneto svetainėje www.ndnt.
lt į bet kurį skyrių pagal gyve-
namąją vietą (tiek Vilniuje, tiek 
Plungėje, Biržuose ar kitame 
mieste) iš anksto gali užsiregis-

mūsų išduotos pažymos kopiją. 
Jaunuolis sėdi vežimėlyje. Mano 
atsakymas trumpas ir paprastas 
– užsisakykite internetu ir mes 
atsiųsime nurodytu adresu“, – 
apie elektroninių paslaugų pri-
valumus pasakoja NDNT direk-
torius Manfredas Žymantas. 

Ruošiantis vykti į NDNT, re-
gistruotis geriausia likus savai-
tei iki norimos dienos, taip ra-
site jums patogiausią laisvą lai-
ką. Registracijos patvirtinimas 
išsiunčiamas elektroniniu paš-
tu arba SMS žinute. Kartu su re-
gistracijos patvirtinimu taip pat 
bus nurodyta, kokius dokumen-
tus reikia atvykus turėti. Kaip 
minėjo direktorius M. Žymantas 
kalbėdamas apie vežimėliu ju-
dantį vaikiną, elektroniniu būdu 

galima užsisakyti ir dokumentų 
kopijas arba išduotų dokumentų 
dublikatus (pvz., darbingumo ir 
neįgalumo lygių, specialiųjų po-
reikių pažymų, neįgaliojo pa-
žymėjimo). Jie žmogui gali bū-
ti išsiųsti paštu nurodytu adre-
su. Tai padaryti galima NDNT 
interneto svetainėje www.ndnt.
lt per E HYPERLINK "https://
www.epaslaugos.lt/portal/citi-
zen/service/152"l. valdžios var-
tus prisijungus prie NDNT infor-
macinės sistemos. Esant reika-
lui, tuo pačiu būdu pasitikrinsi-
te atliekamo negalios vertinimo 
būklę arba peržiūrėsite ankstes-
niųjų istoriją.

Bendraukime internetu – 
taupykime ir laiką, ir sveikatą.

Nomeda PIKELYtĖ

Interneto tinklalapyje tv.lrytas.
lt buvo išplatintas vaizdo re-
portažas pavadinimu „Pasity-
čiojimas iš neįgaliųjų: nori dar-
bo, užlipk į trečią aukštą“. Re-
portaže informuojama, kad Pa-
nevėžio teritorinės darbo bir-
žos pastatas yra nepritaikytas 
judėjimo negalią turintiems as-
menims. Dėl to žmonėms su ne-
galia galimai nėra prieinamos 
šioje įstaigoje teikiamos viešo-
sios paslaugos.

Lygių galimybių kontrolie-
rė pradėjo tyrimą savo iniciaty-

va dėl galimo Lietuvos Respu-
blikos lygių galimybių įstatymo 
8 straipsnio 1 punkto, kuriame 
nurodoma, kad įgyvendindamas 
lygias galimybes paslaugų teikė-
jas, nepaisydamas lyties, rasės, 
tautybės, kalbos, kilmės, sociali-
nės padėties, tikėjimo, įsitikini-
mų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės 
orientacijos, negalios, etninės 
priklausomybės, religijos, priva-
lo visiems vartotojams sudaryti 
vienodas sąlygas gauti tokias pa-
čias paslaugas, pažeidimo.

„Bičiulystės“ inf. 

Kontrolierė pradėjo tyrimą savo iniciatyva 
dėl Panevėžio darbo biržos pastato 

nepritaikymo asmenims su judėjimo negalia

Dalį NDNT teikiamų paslaugų galima gauti net neišėjus iš namų

G.Šeibokienės teigimu, ga-
lėtumėme pasitelkti specialios 
paskirties mokyklose dirban-
čius specialistus. Vaikų jose tu-
ri mažėti ir pamažu tokios įstai-
gos iš viso išnyks. Tačiau ten yra 
sutelkti specialistai, parengti ir 
turintys daug patirties dirbti su 
ugdymo sunkumų turinčiais vai-
kais. Specialiosios mokyklos ga-
lėtų tapti pagalbos išteklių cen-
trais, kuriose būtų teikiama vi-
sa reikiama pagalba mokymosi 
sunkumų patiriančiam vaikui. 
Siekiant išnaudoti jų turimą po-
tencialą, skatinama kurti mobi-
liąsias komandas, kurios atvyk-
tų į bendrojo lavinimo mokyklas. 
Jos stebėtų vaiką ir padėtų mo-
kytojams su juo dirbti. 

G. Šeibokienės teigimu, vie-
nas iš didžiausių šių laikų iššū-
kių – elgesio ir emocijų sutriki-
mai. „Autizmo spektro sutrikimų 
daugėja. Tačiau mes dar daugelio 
dalykų apie juos nežinome, net 
diagnostika yra gana žemo lygio. 
Neretai pasakoma „įvairiapusiai 
raidos sutrikimai“, o po tuo sly-
pi didžiulis spektras niuansų. Čia 
mes esam mažiausiai pažengę, 
čia turime mažiausiai specialistų 
ir supratimo“, – sako G. Šeibokie-
nė. Pasak jos, elgesio ir emocijų 
sutrikimų turintys vaikai bus ar-
timiausio laikotarpio prioritetas.

Pedagoginė psichologinė 
tarnyba – ne baubas 
Nuo ko pradėti tėvams, paste-

bėjusiems, kad vaikas turi vieno-
kių ar kitokių mokymosi sunku-
mų? Padėti susivokti, atsakyti į 
kylančius klausimus gali Peda-
goginė psichologinė tarnyba. Vis 
dėlto visuomenėje dar yra daug 
stigmų ir neigiamų nuostatų, to-
dėl tėvai vengia eiti į šią tarnybą. 
„Vienas iš visuomenės brandos 
požymių yra tai, kiek mes krei-
piame dėmesio į savo psichikos 
ir emocinę sveikatą. Dažniausiai 
pripažįstame tik fizinius negala-
vimus. Kai emocinis pasaulis trin-
ka, manoma, kad tai nieko bai-
saus. Jei vaikui nesiseka moky-
tis, galvojama gal mokytojas blo-
gai dirba arba sakoma, kad vai-
kas negabus. Vengiama atsistoti 
į akistatą su realybe ir įsivertin-

ti“, – sako G. Šeibokienė. Pasak jos, 
apsilankymas Pedagoginėje psi-
chologinėje tarnyboje dažniau-
siai siejamas su intelekto sutriki-
mu. Yra visiškai ne taip. Šiuo me-
tu dominuoja mokymosi sutriki-
mai (disgrafija, disleksija ir pan.). 
Vaiko intelektas gali būti labai 
aukštas, bet šie sutrikimai nelei-
džia vaikui maksimaliai parody-
ti savo galimybių. Išsiaiškinus su-
trikimą, jam galima geriau padė-
ti. Tarkim, jei vaikui yra disleksi-
ja, jam gali padėti skaitovas. Labai 
dažnai pasitaikantis sutrikimas – 
disnomija, kai žmogus neįsimena 
vardų ir pavardžių. Tokiam vaikui 
labai sunku mokytis istorijos, ta-
čiau jis įsimena loginę seką. Jei 
bus sudarytos sąlygos naudotis 
pagalbine medžiaga, jis puikiau-
siai tą dalyką suvoks. 

„Deja, tarp mokytojų taip pat 
yra didelė stigma, išankstinis po-
žiūris, kad jei vaikas atneša Pe-
dagoginės psichologinės tarny-
bos išvadą, jis yra negabus. Po 
tuo „negabus“ sudedama viskas. 
Jei tikrai pažintume vaiką, mes 
pateiktume jam įveikiamas už-
duotis, tada jis pasiektų geres-
nių rezultatų“, – svarsto Švietimo 
ir mokslo ministerijos atstovė. 

Šeimoms – daugiau 
pagalbos

G. Šeibokienė pabrėžia, kad 
susidūrusiai su vaiko negalia 
ar kitais sutrikimais šeimai la-

bai trūksta kompleksinės pagal-
bos: jie nežino, kur kreiptis, ko-
kių paslaugų tikėtis. 

Pasak specialistės, jau yra už-
registruotos įstatymo pataisos 
dėl kompleksiškai teikiamos pa-
galbos vaikui ir jo šeimai. „Turė-
tų būti vienoje vietoje sutelktos 
ne tik švietimo, bet ir sveikatos 
bei socialinės paslaugos“, – sako 
Švietimo ir mokslo ministerijos 
atstovė. Pasak jos, jau šiuo me-
tu 21 savivaldybėje dirba koor-
dinatoriai, kurie turi teikti visą 
reikiamą pagalbą, koordinuoti 
specialistų darbą. Nuo rudens 
tokie specialistai turi atsirasti 
visose savivaldybėse. 5 minis-
terijos pasirašė tarpinstitucinį 
veiklos planą dėl kompleksiškai 
teikiamos pagalbos.

A. Stančikienė sutinka, kad 
atvejo vadyba yra labai reika-
linga. Deja, šiuo metu ji yra nie-
kinė – koordinatoriais savival-
dybėse tampa visiškai nepasi-
rengę, nekvalifikuoti žmonės. 
Didelė bėda ir ta, kad tėvai vi-
siškai neįtraukiami į šį procesą. 
„Pirmiausia turėtume paklausti 
tėvų, kokios pagalbos jiems rei-
kia, atsižvelgti į šeimos porei-
kius“, – sako „Algojimo“ vadovė.

„Kai kalbame apie mokyklų 
pritaikymą, turime kalbėti ne tik 
apie laiptus, o apie požiūrio kai-
tą“, – apibendrina A. Stančikienė.

aurelija BaBINsKIENĖ
Autorės nuotr.

Seimas, 81 parlamentarui 
vieningai balsavus už, ypa-

tingos skubos tvarka priėmė 
europines Neįgaliųjų socialinės 
integracijos įstatymo pataisas 
(projektas Nr. XIIP3869(2).

Įstatymas papildytas nuos-
tata, nustatančia, kad sprendi-
mą pritaikyti daugiabučio na-
mo bendrojo naudojimo objek-
tus neįgaliųjų specialiesiems 
poreikiams priima butų ir ki-
tų patalpų savininkai Civilinio 
kodekso nustatyta tvarka. Jeigu 
butų ir kitų patalpų savininkų 
susirinkime priimamas spren-
dimas nepritaikyti daugiabu-
čio namo bendrojo naudojimo 
objektų neįgaliųjų specialie-
siems poreikiams, sprendimą 
pritaikyti daugiabučio namo 
bendrojo naudojimo objektus 
neįgaliųjų specialiesiems po-
reikiams, kai toks pritaikymas 
finansuojamas ne iš bendrojo 
naudojimo objektų savininkų 
lėšų, priima savivaldybės vyk-
domoji institucija, gavusi buto 
ir kitų patalpų savininko prašy-
mą dėl būsto pritaikymo neįga-
liajam, vadovaudamasi sociali-
nės apsaugos ir darbo ministro 
nustatyta būsto pritaikymo ne-
įgaliesiems tvarka.

Sprendimą pritaikyti dau-
giabučio namo bendrojo nau-
dojimo objektus neįgaliųjų 
specialiesiems poreikiams, kai 

toks pritaikymas finansuoja-
mas ne iš bendrojo naudojimo 
objektų savininkų lėšų, priė-
musi savivaldybės vykdomoji 
institucija turi užtikrinti, kad 
daugiabučio namo bendrojo 
naudojimo objektų pritaiky-
mas neįgaliųjų specialiesiems 
poreikiams būtų atliktas ne-
sumažinant kitų daugiabučio 
namo butų ir kitų patalpų sa-
vininkų nekilnojamojo turto 
vertės.

Taip pat nustatyta, kad šio 
įstatymo nuostatos bus taiko-
mos ne tik Lietuvos Respubli-
kos, bet ir Europos Sąjungos 
valstybės narės ar Europos eko-
nominės erdvės susitarimą su-
dariusios valstybės piliečiams 
ir jų šeimos nariams, kuriems 
teisės aktų nustatyta tvarka iš-
duoti dokumentai, patvirtinan-
tys jų teisę gyventi Lietuvos 
Respublikoje, asmenims, ku-
riems, vadovaujantis Europos 
Sąjungos socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo regla-
mentais, turi būti taikomas šis 
įstatymas, ir užsieniečiams, tu-
rintiems Lietuvos Respublikos 
ilgalaikio gyventojo leidimą gy-
venti Europos Sąjungoje.

Priimtomis pataisomis pa-
tikslintas ir neįgaliųjų  sociali-
nės integracijos politikos for-
mavimas ir įgyvendinimas.

„Bičiulystės“ inf.

Situacija mokyklose nesikeis,  
kol nepakeisime savo požiūrio

Neįgaliųjų būstus bus 
galima pritaikyti ir be 
bendraturčių sutikimo (atkelta iš 1 psl.)

ŠMM Švietimo pagalbos skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, gegužės 30 d. 
09:15 Komisaras Reksas 14. N-7. 

14/8, 14/9 s. 11:00 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. (kart.). 11:30 Bėdų turgus. (Subti-
truota, kart.). 12:15 Savaitė. (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 Laba diena, 
Lietuva. 15:45 Muškietininkai. N-7. 1, 2 s. 
17:35 Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“. Finalas. 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 19:15 
Sportas. 19:18 Orai. 19:30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. Verslas. Kultū-
ra. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Teisė žinoti. 22:35 Trumposios žinios. 
22:40 Premjera. Jos istorija. Moterų ga-
lia. 4 d. Profesija. 23:30 Trumposios ži-
nios. 23:35 Durys atsidaro. 00:05 Prem-
jera. Čikagos policija 2. N-7. 2/23 s. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Muškietininkai. 
N-7. 1 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Muškietininkai. N-7. 2 s. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:35 Klausimėlis.lt. 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Naciona-
linė paieškų tarnyba. (kart.). 05:00 LRT 
radijo žinios. 05:10 Čikagos policija 2. 
N-7. 2/23 s. (kart.).

Antradienis, gegužės 31 d. 
09:15 Komisaras Reksas 14. N-7. 

14/10, 14/11 s. 11:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“. Finalas. (kart.). 11:30 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 12:20 
Jos istorija. Moterų galia. 4 d. Profesija. 
(subtitruota, kart.). 13:10 Klausimėlis.lt. 
(kart.). 13:30 Klauskite daktaro. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba 
diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 
Laba diena, Lietuva. 15:45 Muškietinin-
kai. N-7. 3, 4 s. 17:35 Klauskite daktaro. 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 19:15 Sportas. 19:18 Orai. 19:30 
Emigrantai. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Koncertas „Dainuoju su meile. Ona Kolo-
bovaitė“. 22:35 Trumposios žinios. 22:40 
Žaidimas. N-14. 3 s. 23:35 Trumposios 
žinios. 23:40 Stilius. (kart.). 00:25 Sep-
tynios Kauno dienos. 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:05 Muškietininkai. N-7. 3 s. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Muškietininkai. N-7. 4 s. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Emigrantai. (kart.). 05:00 LRT radijo ži-
nios. 05:05 Karinės paslaptys. (kart.).

trečiadienis, birželio 1 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai. 

1 s. 09:40 Premjera. Heidė. 1 s. 10:05 
Premjera. Šokių akademija. 1 s. 10:35 
Premjera. Džesika Flečer. N-7. 1 s. 11:25 
Didysis Gregas. N-7. 1/1 s. 12:15 Emi-
grantai. (kart.). 13:10 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba 
diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 
Laba diena, Lietuva. 15:45 Muškietinin-
kai. N-7. 5, 6 s. 17:35 Gyvenimas. 18:30 
Šiandien. (su vertimu į gestų kalbą). 
18:55 Sportas. 18:58 Orai. 19:05 Auk-
sinis protas. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Stilius. 22:15 Trumposios žinios. 22:20 
Modestas Paulauskas. 23:20 Trumpo-
sios žinios. 23:25 Žaidimas. N-14. 4 s. 
00:15 Komisaras Reksas 14. N-7. 14/12 
s. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Muškie-
tininkai. N-7. 5 s. (kart.). 02:00 LRT ra-
dijo žinios. 02:05 Muškietininkai. N-7. 6 
s. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 04:00 LRT radi-
jo žinios. 04:10 Stilius. (kart.). 05:00 LRT 
radijo žinios. 05:05 Gyvenimas. (kart.).

ketvirtadienis, birželio 2 d.
09:15 Padūkėliai marsupilamiai. 

2 s. 09:40 Premjera. Heidė. 2 s. 10:05 
Premjera. Šokių akademija. 2 s. 10:35 
Premjera. Džesika Flečer. N-7. 2 s. 11:25 
Didysis Gregas. N-7. 1/2 s. 12:15 Gyve-
nimas. (kart.). 13:10 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba 
diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 
Laba diena, Lietuva. 15:45 Muškietinin-
kai. N-7. 7, 8 s. 17:35 Gyvenimas. 18:30 
Šiandien. (su vertimu į gestų kalbą). 
19:00 Sportas. 19:03 Orai. 19:10 Auk-
sinis protas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. 21:05 
Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Spe-
cialus tyrimas. 22:25 Trumposios žinios. 
22:30 Istorijos detektyvai. 23:20 Trumpo-
sios žinios. 23:25 Trečiojo reicho žlugi-
mas. N-14. 1 s. 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 Muškietininkai. N-7. 7 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Muškieti-
ninkai. N-7. 8 s. (kart.). 03:00 LRT radijo 
žinios. 03:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Specia-

lus tyrimas. (kart.). 05:00 LRT radijo ži-
nios. 05:05 Gyvenimas. (kart.).

Penktadienis, birželio 3 d. 
09:15 Padūkėliai marsupilamiai. 

3 s. 09:40 Premjera. Heidė. 3 s. 10:05 
Premjera. Šokių akademija. 3 s. 10:35 
Premjera. Džesika Flečer. N-7. 3 s. 11:25 
Didysis Gregas. N-7. 1/3 s. 12:15 Speci-
alus tyrimas. (kart.). 13:10 Klauskite dak-
taro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:05 Laba diena, Lietuva. 15:45 Muš-
kietininkai. N-7. 9, 10 s. 17:35 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba. 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 18:55 Spor-
tas. 18:58 Orai. 19:05 Klausimėlis.lt. 
19:30 Emigrantai. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. Verslas. Kultū-
ra. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Lo-
terija „Jėga“. 21:00 Duokim garo! 22:40 
Trumposios žinios. 22:45 Premjera. De-
gančios sielos. N-7. 00:30 Trumposios ži-
nios. 00:35 Klausimėlis.lt. (kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Muškietininkai. 
N-7. 9 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Muškietininkai. N-7. 10 s. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:10 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. 11 
s. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.).

Šeštadienis, birželio 4 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu. (Subtitruota). 06:30 Rojus Lietu-
voj. 1, 2 s. 07:30 Mūsų miesteliai. Dar-
bėnai. 1 d. 08:30 Girių horizontai. 09:00 
Labas rytas, Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 
09:35 Labas rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. 
Orai. 10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 
Žinios. Orai. 11:35 Labas rytas, Lietuva. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. 
Juodasis vikingas. Didysis kormoranas. 
(subtitruota). 13:00 Pasaulio dokumenti-
ka. Premjera. Akistatos. 14 s. Ledi Diana 
prieš Elžbietą II: karališka dvikova. (sub-
titruota). 14:00 Premjera. Daktaro Bleiko 
paslaptys 4. N-7. 4/3, 4/4 s. 16:00 Žinios. 
Orai (su vertimu į gestų kalbą). 16:15 
Sveikinimų koncertas. 17:35 Nacionali-
nė paieškų tarnyba. 18:30 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 18:55 Sportas. 
18:58 Orai. 19:05 Klausimėlis.lt. 19:30 
Emigrantai. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 21:00 LRT 90-mečiui skirtas 
projektas „90 dainų – 90 legendų“. 22:40 
Trumposios žinios. 22:45 Birželis sausio 
mėnesį. N-7. (subtitruota). 00:15 Trumpo-
sios žinios. 00:20 Pasaulio dokumentika. 
Juodasis vikingas. Didysis kormoranas. 
(subtitruota, kart.). 01:15 Pasaulio doku-
mentika. Akistatos. 14 s. Ledi Diana prieš 
Elžbietą II: karališka dvikova. (subtitruo-
ta, kart.). 02:10 Daktaro Bleiko paslaptys 
4. N-7. 4/3, 4/4 s. (kart.). 04:10 Klausimė-
lis.lt. (kart.). 04:35 Durys atsidaro. (kart.). 
05:05 Emigrantai. (kart.).

Sekmadienis, birželio 5 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Čekuo-

liu. (Subtitruota). 06:30 Rojus Lietuvoj. 
3, 4 s. 07:30 Šventadienio mintys. 08:00 
Gimtoji žemė. 08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 09:00 Premjera. Nauji Pite-
rio Peno nuotykiai. 5 s. 09:25 Premjera. 
Zoro kronikos. 9 s. 09:50 Aviukas Šonas 
4. 4/5 s. 10:00 Gustavo enciklopedija. 
(Subtitruota). 10:30 Delfinai ir žvaigž-
dės. 12:15 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Salų gamtos slėpiniai 2. 2/4 d. Fili-
pinai. Paslaptingosios salos. (subtitruo-
ta). 13:15 Pasaulio dokumentika. Paslap-
tingoji Afrika 2. 2/1 d. Nilas. Afrikietiška 
odisėja. (subtitruota). 14:10 Puaro. N-7. 
1/1, 1/2 s. 16:00 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų kalbą). 16:15 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“. 17:45 Bėdų turgus. (Subtitruo-
ta). 18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų 
kalbą). 18:55 Sportas. 18:58 Orai. 19:05 
Klausimėlis.lt. 19:30 Savaitė. 20:30 Pa-
norama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 
Premjera. Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
2. 12 s. 21:50 Trumposios žinios. 21:55 
Premjera. Taksi. N-7. 23:25 Trumposios 
žinios. 23:30 Pasaulio dokumentika. Pa-
slaptingoji Afrika 2. 2/1 d. Nilas. Afrikietiš-
ka odisėja. (subtitruota, kart.). 00:25 Pa-
saulio dokumentika. Salų gamtos slėpi-
niai 2. 2/4 d. Filipinai. Paslaptingosios sa-
los. (subtitruota, kart.). 01:20 Puaro. N-7. 
1/1, 1/2 s. (kart.). 03:05 Savaitė. (kart.). 
03:55 Klausimėlis.lt. (kart.). 04:20 LRT 
90-mečiui skirtas projektas „90 dainų – 
90 legendų“. (kart.).

sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai 
(100). N-7. 20:00 Svotai (1). N-7. 21:00 
Apie mus ir Kazlauskus (18). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Apsukrios kamba-
rinės (12). N-14. 23:30 Kastlas (10). N-7. 
00:30 Pagrindinis įkaltis (9). N-7. 01:25 
Mažylė Houp (1). N-7. 01:50 Privati prak-
tika (12). N-7. 02:40 Programos pabaiga.

Antradienis, gegužės 31 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 An-

čiukų istorijos (18). 06:55 Simpsonai 
(12). N-7. 07:25 Simpsonai (13). N-7. 
07:55 Kempiniukas Plačiakelnis (19). 
N-7. 08:25 Rezidentai (100). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2353). N-7. 10:00 Pri-
vati praktika (13). N-7. 11:00 Svotai 
(1). N-7. 12:00 Apie mus ir Kazlauskus. 
N-7. 12:30 Slibinų dresuotojai (1). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (20). 
N-7. 13:30 Simpsonai (14). N-7. 14:00 
Simpsonai (15). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (452). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(453). N-7. 15:30 Aistra ir valdžia (77). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (101). N-7. 20:00 
Svotai (2). N-7. 21:00 Sofos ekspertai. 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:20 TV3 
sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Skrydžio 
planas. N-7. 00:20 Gražuolė ir pabaisa 
(17). N-7. 01:20 Mažylė Houp (2). N-7. 
01:45 Privati praktika (13). N-7. 02:35 
Programos pabaiga.

trečiadienis, birželio 1 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Slibi-

nų dresuotojai (1). N-7. 06:55 Simpso-
nai (14). N-7. 07:25 Simpsonai (15). N-7. 
07:55 Kempiniukas Plačiakelnis (20). 
N-7. 08:25 Rezidentai (101). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2354). N-7. 10:00 Privati 
praktika (14). N-7. 11:00 Svotai (2). N-7. 
12:00 Sofos ekspertai. N-7. 12:30 Slibi-
nų dresuotojai (2). N-7. 13:00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (21). N-7. 13:30 Simpso-
nai (16). N-7. 14:00 Simpsonai (17). N-7. 
14:30 Mažoji nuotaka (454). N-7. 15:00 
Mažoji nuotaka (455). N-7. 15:30 Aistra ir 
valdžia (78). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai (102). 
N-7. 20:00 Svotai (3). N-7. 21:00 Opiu-
mas liaudžiai. N-7. 21:30 TV3 vakaro ži-
nios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 orai. 
22:25 Vikingų loto. 22:30 Sensacija. N-7. 
00:20 Raitelis be galvos (10). N-14. 01:20 
Mažylė Houp (3). N-7. 01:45 Privati prak-
tika (14). N-7. 02:35 Programos pabaiga.

ketvirtadienis, birželio 2 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Slibi-

nų dresuotojai (2). N-7. 06:55 Simpso-
nai (16). N-7. 07:25 Simpsonai (17). N-7. 
07:55 Kempiniukas Plačiakelnis (21). 
N-7. 08:25 Rezidentai (102). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2355). N-7. 10:00 Privati 
praktika (15). N-7. 11:00 Svotai (3). N-7. 
12:00 Opiumas liaudžiai. N-7. 12:30 Slibi-
nų dresuotojai (3). N-7. 13:00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (22). N-7. 13:30 Simp-
sonai (18). N-7. 14:00 Simpsonai (19). 
N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (456). N-7. 
15:00 Mažoji nuotaka (457). N-7. 15:30 
Aistra ir valdžia (79). N-7. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Reziden-
tai. N-7. 20:00 Svotai (1). N-7. 21:00 Fa-
rai. N-14. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:20 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Ko-
nanas barbaras. N-14. 00:45 Specialio-
ji jūrų policijos tarnyba (10). N-14. 01:35 
Mažylė Houp (4). N-7. 02:05 Privati prak-
tika (15). N-7. 03:00 Programos pabaiga.

Penktadienis, birželio 3 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Sli-

binų dresuotojai (3). N-7. 06:55 Simp-
sonai (18). N-7. 07:25 Simpsonai (19). 
N-7. 07:55 Kempiniukas Plačiakelnis 
(22). N-7. 08:25 Rezidentai. N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2356). N-7. 10:00 Pri-
vati praktika (16). N-7. 11:00 Svotai (1). 
N-7. 12:00 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai. N-7. 12:30 Slibinų dresuoto-
jai (4). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (23). N-7. 13:30 Simpsonai (20). 
N-7. 14:00 Simpsonai (21). N-7. 14:30 
Mažoji nuotaka (458). N-7. 15:00 Mažo-
ji nuotaka (459). N-7. 15:30 Aistra ir val-
džia (80). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Madagaskaras 
3. N-7. 21:15 Iksmenai. Žūtbūtinis mū-
šis. N-7. 23:25 Sėkmės, džentelmenai!. 
N-7. 01:25 Sensacija. N-7. 03:10 Progra-
mos pabaiga.

Šeštadienis, birželio 4 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Slibi-

nų dresuotojai (4). N-7. 06:55 Bidamanų 
turnyras (8). N-7. 07:25 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai (22). N-7. 07:55 An-
čiukų istorijos (19). 08:30 Madagaskaro 
pingvinai (11). N-7. 09:00 Kung Fu Pan-
da (1). 09:30 Mamyčių klubas. 10:00 
Svajonių ūkis. 10:30 Simpsonai (1). N-7. 
11:00 Sparnuotasis desantas. 12:40 Ur-
mu pigiau. N-7. 14:40 Man per brangu.... 
N-7. 16:45 Ekstrasensų mūšis (13). N-7. 
18:30 TV3 žinios (312). 19:15 TV3 spor-
tas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eurojackpot. 
19:30 G būrys. N-7. 21:15 Kietas riešu-
tėlis 4.0. N-14. 23:55 Mirtinas smūgis. 
N-14. 01:45 Konanas barbaras. N-14. 
03:45 Programos pabaiga.

Pirmadienis, gegužės 30 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (19). 06:40 "Garfildas" (20). 
06:55 "Mažieji Tomas ir Džeris I" (2). 
07:25 "Rožinė pantera" (63). 07:50 "Vol-
keris, Teksaso reindžeris" (183). N-7. 
08:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
(184). N-7. 09:45 Muškietininkas (kart.). 
N-7. 11:35 Ieškokit Gudručio! (kart.). 
N-7. 13:35 "Svajonių princas" (94). 14:05 
"Svajonių princas" (95). 14:35 "Juodie-
ji meilės deimantai" (115). N-7. 15:30 
"Juodieji meilės deimantai" (116). N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:25 24 
valandos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 Mano vyras gali. 
N-7. 21:00 Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 22:09 
Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO SE-
ANSAS Mirtinas ginklas 4. N-7. 00:40 
"Judantis objektas" (7). N-7. 01:30 "Visa 
menanti" (3). N-7. 02:15 "Strėlė" (23). 
N-7. 03:00 Programos pabaiga.

Antradienis, gegužės 31 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (21). 06:40 "Garfildas" (22). 
06:55 "Mažieji Tomas ir Džeris I" (3). 
07:25 "Rožinė pantera" (64). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (185). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (186). N-7. 09:45 Terminalas (kart.). 
N-7. 12:05 Skūbis-Dū! Ežero pabaisos 
prakeiksmas (kart.). N-7. 13:35 "Svajo-
nių princas" (96). 14:05 "Svajonių prin-
cas" (97). 14:35 "Juodieji meilės deiman-
tai" (117). N-7. 15:30 "Juodieji meilės dei-
mantai" (118). N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:25 24 valandos. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Mano vyras gali. N-7. 21:00 Nuo... Iki... 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 
22:15 VAKARO SEANSAS 12 vilties va-
landų. N14. 00:05 "Judantis objektas" 
(8). N-7. 00:55 "Visa menanti" (4). N-7. 
01:45 "Alkatrazas" (1). N-7. 02:30 Pro-
gramos pabaiga.

trečiadienis, birželio 1 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (23). 06:40 "Garfildas" (24). 
06:55 "Mažieji Tomas ir Džeris I" (4). 
07:25 "Rožinė pantera" (65). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (187). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (188). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:45 Lietuvos superšefas. 12:05 Labai 
juokinga laida. 12:35 "Mažieji Tomas ir 
Džeris I" (4) (kart.). 13:05 "Rožinė pan-
tera" (65) (kart.). 13:35 "Svajonių prin-
cas" (98). 14:05 "Svajonių princas" (99). 
14:35 "Juodieji meilės deimantai" (119). 
N-7. 15:30 "Juodieji meilės deimantai" 
(120). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17:25 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Mano vyras gali. N-7. 21:00 Nuo... Iki... 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 
22:15 VAKARO SEANSAS Nepavykęs 
sandėris. N14. 00:00 "Judantis objek-
tas" (9). N-7. 00:50 "Visa menanti" (5). 
N-7. 01:40 "Alkatrazas" (2). N-7. 02:25 
Programos pabaiga.

ketvirtadienis, birželio 2 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (25). 06:40 "Garfildas" (26). 
06:55 "Mažieji Tomas ir Džeris I" (5). 
07:25 "Rožinė pantera" (66). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (189). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (190). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:45 Lietuvos superšefas. 12:05 La-
bai juokinga laida. 12:35 "Mažieji To-
mas ir Džeris I" (5) (kart.). 13:05 "Roži-
nė pantera" (66) (kart.). 13:35 "Svajonių 
princas" (100). 14:05 "Svajonių princas" 
(101). 14:35 "Juodieji meilės deimantai" 
(121). N-7. 15:30 "Juodieji meilės dei-
mantai" (122). N-7. 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:25 24 valandos. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Mano vyras gali. N-7. 21:00 Nuo... Iki... 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 
22:15 VAKARO SEANSAS Taikinių žy-
mėtojas. N-7. 00:10 "Judantis objektas" 
(10). N-7. 01:00 "Visa menanti" (6). N-7. 
01:50 Sveikatos ABC televitrina (kart.). 
02:15 Programos pabaiga.

Penktadienis, birželio 3 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (27). 06:40 "Garfildas" (28). 
06:55 "Mažieji Tomas ir Džeris I" (6). 

07:25 "Rožinė pantera" (67). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (191). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (192). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:45 Lietuvos superšefas. 12:05 Labai 
juokinga laida. 12:35 "Mažieji Tomas ir 
Džeris I" (6) (kart.). 13:05 "Rožinė pan-
tera" (67) (kart.). 13:35 "Svajonių princas" 
(102). 14:05 "Svajonių princas" (103). 
14:35 "Juodieji meilės deimantai" (123). 
N-7. 15:30 "Juodieji meilės deimantai" 
(124). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:25 24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Pakvai-
šėlių lenktynės. N-7. 21:25 Išsiblaškėlis. 
N-7. 23:05 Laukinės aistros. N14. 01:10 
Nepavykęs sandėris (kart.). N14. 02:45 
Programos pabaiga.

Šeštadienis, birželio 4 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (25) (kart.). 06:40 "Garfildas" 
(26) (kart.). 06:55 "Robomobilis Polis" 
(31). 07:05 "Robomobilis Polis" (32). 
07:20 ""Nickelodeon" valanda. Žuviu-
kai burbuliukai" (24). 07:45 "Sandžėjus 
ir Kreigas" (19). 08:10 "Ančiukai Duo-
niukai" (17). 08:35 "Tomo ir Džerio šou" 
(26). 09:00 "Ponas Bynas" (25). 09:30 
Mauglis. Pagrobimas. 10:00 KINO PUS-
RYČIAI Elijas ir karališka jachta. 11:35 
Laikrodžių stabdytojai. 13:25 Pričiupom! 
N-7. 13:55 Pričiupom! N-7. 14:25 Pa-
kvaišėlių lenktynės (kart.). N-7. 16:30 
"Gyvenimo šukės" (77). N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
SUPERKINAS. PREMJERA Slaptoji ko-
manda. 21:35 Afigiena mokytoja. N14. 
23:25 Kitoks parodijų filmas. N14. 01:10 
Taikinių žymėtojas (kart.). N-7. 02:55 
Programos pabaiga.

Sekmadienis, birželio 5 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (27) (kart.). 06:40 "Garfildas" 
(28) (kart.). 06:55 "Robomobilis Polis" 
(33). 07:05 "Robomobilis Polis" (34). 
07:20 ""Nickelodeon" valanda. Žuviukai 
burbuliukai" (25). 07:45 "Sandžėjus ir 
Kreigas" (20). 08:10 "Ančiukai Duoniu-
kai" (18). 08:35 "Tomo ir Džerio nuoty-
kiai" (1). 09:00 Sveikatos ABC televitrina. 
09:30 Mauglis. Paskutinė Akelos medžio-
klė. 10:00 "Na, palauk!" (8). 10:10 KINO 
PUSRYČIAI Prezidento šuo. 12:05 Džor-
džas ir drakonas. N-7. 13:55 PREMJERA 
TKKG ir paslaptinga proto mašina. N-7. 
16:15 Pričiupom! N-7. 16:45 Išsiblaškėlis 
(kart.). N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 Teleloto. TV žaidimas. 
20:35 "PREMJERA Karas ir taika" (1). 
21:55 PREMJERA Meilės punšas. N-7. 
23:45 Nakvynės namai 3. S. 01:30 Afi-
giena mokytoja (kart.). N14. 03:10 Pro-
gramos pabaiga.

Pirmadienis, gegužės 30 d. 
06:45 Sveikatos ABC televitrina. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
08:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
09:15 "Mistinės istorijos" (14). N-7. 10:20 
"Mistinės istorijos" (15). N-7. 11:20 "Pro-
kurorų patikrinimas" (256) (kart.). N-7. 
12:35 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 14:35 
"Policijos akademija" (25). N-7. 15:35 
"Prokurorų patikrinimas" (257). N-7. 
16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
Info diena. 18:30 "Tokia tarnyba" (5). N-7. 
19:30 Pričiupom! N-7. 20:00 Pagalbos 
skambutis. N-7. 21:00 Farai. N14. 21:30 
Melo pinklės. N14. 23:55 Tikras teisin-
gumas 2. Slėptuvė (kart.). N14. 01:35 
"Pasiutę šunys" (5) (kart.). N14. 02:25 
"Pasiutę šunys" (6) (kart.). N14. 03:15 
"Kalbame ir rodome" (320). N-7. 04:00 
Pagalbos skambutis (kart.). N-7. 04:40 
Farai (kart.). N14. 05:05 "Kalbame ir ro-
dome" (320) (kart.). N-7. 05:50 Pričiu-
pom! (kart.). N-7.

Antradienis, gegužės 31 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (2). N-7. 07:15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 08:15 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 09:15 
"Mistinės istorijos" (16). N-7. 10:20 "Tokia 
tarnyba" (5) (kart.). N-7. 11:20 "Prokuro-
rų patikrinimas" (257) (kart.). N-7. 12:35 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:35 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 14:35 "Poli-
cijos akademija" (26). N-7. 15:35 "Pro-
kurorų patikrinimas" (258). N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info 
diena. 18:30 "Tokia tarnyba" (6). N-7. 
19:30 Pričiupom! N-7. 20:00 Pagalbos 
skambutis. N-7. 21:00 Farai. N14. 21:30 
Vaikinams tai patinka! N14. 23:20 Melo 
pinklės (kart.). N14. 01:35 "Mistinės is-
torijos" (22) (kart.). N-7. 02:25 "Policija ir 
Ko" (2) (kart.). N-7. 03:15 "Kalbame ir ro-
dome" (321). N-7. 04:00 Pagalbos skam-
butis (kart.). N-7. 04:40 Farai (kart.). N14. 
05:05 "Kalbame ir rodome" (321) (kart.). 
N-7. 05:50 Pričiupom! (kart.). N-7.

trečiadienis, birželio 1 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (3). N-7. 07:15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 08:15 
"44-as skyrius" (18) (kart.). N-7. 09:15 
"Mistinės istorijos" (17). N-7. 10:20 "To-
kia tarnyba" (6) (kart.). N-7. 11:20 "Pro-
kurorų patikrinimas" (258) (kart.). N-7. 

12:35 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:35 "Diagnozė - žmogžudystė" (11). 
N-7. 14:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
15:35 "Prokurorų patikrinimas" (259). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 "Tokia tarnyba" 
(7). N-7. 19:30 Pričiupom! N-7. 20:00 
Pagalbos skambutis. N-7. 21:00 Farai. 
N14. 21:30 Superaudra Sietle. N-7. 23:15 
Vaikinams tai patinka! (kart.) N14. 01:00 
"Mistinės istorijos" (21) (kart.). N-7. 01:50 
"Policija ir Ko" (3) (kart.). N-7. 02:40 "Kal-
bame ir rodome" (322). N-7. 03:25 Pa-
galbos skambutis (kart.). N-7. 04:05 Fa-
rai (kart.). N14. 04:25 "Kalbame ir rodo-
me" (322) (kart.). N-7. 05:10 Pričiupom! 
(kart.). N-7. 05:30 "Mistinės istorijos" 
(14) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, birželio 2 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (4). N-7. 07:15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 08:15 
"44-as skyrius" (19) (kart.). N-7. 09:15 
"Mistinės istorijos" (18). N-7. 10:20 "To-
kia tarnyba" (7) (kart.). N-7. 11:20 "Pro-
kurorų patikrinimas" (259) (kart.). N-7. 
12:35 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:35 "Diagnozė - žmogžudystė" (12). 
N-7. 14:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
15:35 "Prokurorų patikrinimas" (260). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 "Tokia tarnyba" 
(8). N-7. 19:30 Pričiupom! N-7. 20:00 Pa-
galbos skambutis. N-7. 21:00 Savaitės 
kriminalai. N-7. 21:30 13 rajonas. Ply-
tų rūmai. N14. 23:15 Superaudra Sie-
tle (kart.). N-7. 01:00 "Mistinės istorijos" 
(15) (kart.). N-7. 01:50 "Policija ir Ko" (4) 
(kart.). N-7. 02:45 "Diagnozė - žmogžu-
dystė" (11) (kart.). N-7. 03:30 Pagalbos 
skambutis (kart.). N-7. 04:10 Savaitės 
kriminalai (kart.). N-7. 04:35 "Mistinės 
istorijos" (16) (kart.). N-7. 05:25 "Misti-
nės istorijos" (17) (kart.). N-7.

Penktadienis, birželio 3 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (5). N-7. 07:15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 08:15 
"Laukinis" (7). N-7. 09:15 "Laukinis" (8). 
N-7. 10:20 "Tokia tarnyba" (8) (kart.). 
N-7. 11:20 "Prokurorų patikrinimas" (260) 
(kart.). N-7. 12:35 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:35 "Diagnozė - žmogžu-
dystė" (13). N-7. 14:35 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. 15:35 "Prokurorų patikrinimas" 
(261). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 "Pasaulio 
profesionalų imtynės" (6). N-7. 19:30 
"Amerikietiškos imtynės" (21). N-7. 20:30 
"Amerikietiškos imtynės" (21). N-7. 21:30 
Naujieji samurajai. N14. 23:15 "Kortų 
namelis" (9). N14. 00:15 "Kortų name-
lis" (10). N14. 01:15 "Mistinės istorijos" 
(18) (kart.). N-7. 02:00 "Policija ir Ko" (5) 
(kart.). N-7. 02:45 13 rajonas. Plytų rū-
mai (kart.). N14. 04:10 "Amerikietiškos 
imtynės" (21) (kart.). N-7. 05:00 "Ameri-
kietiškos imtynės" (21) (kart.). N-7. 05:50 
Pričiupom! (kart.). N-7.

Šeštadienis, birželio 4 d. 
06:15 Savaitės kriminalai (kart.). 

N-7. 06:40 Pagalbos skambutis (kart.). 
N-7. 07:35 "Diagnozė - žmogžudystė" 
(12) (kart.). N-7. 08:30 "Diagnozė - žmog-
žudystė" (13) (kart.). N-7. 09:30 Apie žū-
klę. 10:00 Pričiupom! (kart.). N-7. 10:30 
Pričiupom! (kart.). N-7. 11:00 Pasau-
lio rasto kėlimo čempionatas Lietuvoje. 
12:00 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 12:30 
Akivaizdu, bet neįtikėtina. 13:00 FAILAI 
X Slaptosios draugijos. Tamplierių įpėdi-
niai. N-7. 14:00 "Mistinės istorijos" (23). 
N-7. 15:00 "Mistinės istorijos" (24). N-7. 
16:00 "Kas žudikas? Baudžiamosios by-
los" (14). N-7. 17:00 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. 18:00 "44-as skyrius" (20). N-7. 
19:00 Pričiupom! (kart.). N-7. 19:30 Lietu-
vos Supermiestas. 21:55 MANO HERO-
JUS Tikras teisingumas 2. Vienas šūvis 
- viena gyvybė. N14. 23:40 AŠTRUS KI-
NAS Galutinis tikslas 3. N14. 01:25 "Kor-
tų namelis" (9) (kart.). N14. 02:20 "Kortų 
namelis" (10) (kart.). N14. 03:10 "Kas žu-
dikas? Baudžiamosios bylos" (14) (kart.). 
N-7. 04:05 Pasaulio rasto kėlimo čempi-
onatas Lietuvoje (kart.). 05:00 Lietuvos 
Supermiestas (kart.).

Sekmadienis, birželio 5 d. 
07:00 Savaitės kriminalai (kart.). 

N-7. 07:30 Pasaulio rasto kėlimo čempi-
onatas Lietuvoje (kart.). 08:30 Tauro ra-
gas. N-7. 09:00 Autopilotas. 09:30 Krep-
šinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 10:00 
Sveikatos kodas. 11:00 BBC dokumen-
tika. Ledo žemė. Žaidimas su ugnimi. 
12:00 "BBC dokumentika. Visa tiesa 
apie liūtus" (1). 13:00 Savaitės krimina-
lai (kart.). N-7. 13:30 Sveikinimai. Svei-
kinimų koncertas. 16:00 Išgyvenk, jei 
gali. 17:00 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
17:55 "44-as skyrius" (21). N-7. 18:55 
Pričiupom! (kart.). N-7. 19:20 Berniuko 
Rykliuko ir Lavos mergaitės nuotykiai. 
21:00 "Pasiutę šunys" (7). N14. 21:55 
"Pasiutę šunys" (8). N14. 22:45 Laris 
Kraunas. N-7. 00:40 Naujieji samura-
jai (kart.). N14. 02:15 Galutinis tikslas 3 
(kart.). N14. 03:40 Berniuko Rykliuko ir 
Lavos mergaitės nuotykiai (kart.). 05:05 
"Visa tiesa apie liūtus" (1) (kart.).

LRT

TV3

LNK

BTV

Sekmadienis, birželio 5 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kung 

Fu Panda (1). 06:55 Bidamanų turnyras 
(9). N-7. 07:25 Transformeriai. Maskuo-
tės meistrai (23). N-7. 07:55 Ančiukų is-
torijos (20). 08:30 Madagaskaro pingvi-
nai (12). N-7. 09:00 Statybų TV. 09:30 
Virtuvės istorijos. 10:00 Svajonių sodai. 
11:00 Anastasija. N-7. 12:50 Šnipų vai-
kučiai. Laiko sergėtojas. N-7. 14:30 Iš-
leistuvės. N-7. 16:45 Ekstrasensų mūšis 
(14). N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Vie-
na šeima - viena širdim!. 21:30 Širdžių 
ėdikas. N-7. 23:40 Nekaltas. N-14. 01:30 
Kietas riešutėlis 4.0. N-14. 03:45 Progra-
mos pabaiga.

Pirmadienis, gegužės 30 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Ančiu-

kų istorijos (17). 06:55 Simpsonai (10). 
N-7. 07:25 Simpsonai (11). N-7. 07:55 
Kempiniukas Plačiakelnis (18). N-7. 
08:25 Monsunas (8). N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2352). N-7. 10:00 Privati prak-
tika (12). N-7. 11:00 Kapų plėšikė Lara 
Kroft. Gyvybės lopšys. N-7. 13:30 Simp-
sonai (12). N-7. 14:00 Simpsonai (13). 
N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (450). N-7. 
15:00 Mažoji nuotaka (451). N-7. 15:30 
Aistra ir valdžia (76). N-7. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
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Neįgalieji  
pasaulyje

Praėjusių metų pabai-
goje Izraelio ministras 
pirmininkas Benjami-
nas Netanjahu paskelbė 
naujo garsiosios užsienio 
slaptosios tarnybos „Mos-
sad“ vadovo pavardę. Juo 
tapo ministro pirmininko 
patarėjas nacionalinio 
saugumo klausimais Jo-
sis Koenas (Yossi Cohen). 
Naujasis vadovas davė 
interviu žurnalistams 
prie savo namų. Televizi-
jų kameros užfiksavo tuo 
metu pro vartus išriedė-
jusį neįgaliojo vežimėlį – į 
kasdieninę karinę tarny-
bą susiruošė jaunesnysis 
Koenas, Jonatanas.

„Daugelis net neįsivaizduoja, kad 
neįgalūs žmonės gali sužavėti sa-
vo gabumais ir talentais. Maža 
to, dauguma net nenori kalbėti 
apie neįgaliuosius, juos iš kar-
to nurašo“, – sakė Skemų socia-
linės globos namų direktoriaus 
pavaduotojas Arvydas Šapokas. 
Būtent todėl poezijos pavasario 
renginys „Nuvesk mane į vasa-
rą“ surengtas ne socialinės glo-
bos namuose, o Rokiškio dvare. 
Jo dalyviai – poetai ir poezijos 
skaitovai iš 16 šalies socialinės 
globos įstaigų.

Vieniems poetams, skaitan-
tiems savo eiles, drebėjo rankos, 
strigo balsas, kiti – priešingai, ne-
sivaržė, eilėraščius skaitė su into-

nacija, gestais pabrėždami svar-
biausias vietas. Jie nesibaimino, 
nesijaudino, kad pasakyti sklan-
džiau trukdo kalbos sutrikimai, o 
rankos ar kūnas sukaustyti ligos.

Neįgaliųjų poezijos temos to-
kios pat, kaip ir sveikųjų – meilė, 
tėvynė, gamta, mirtis. Kai kurių 
poetų eilės vaikiškos, o kitų gilu-
mo, išbaigtumo galėtų pavydėti 
net ir įvertinti talentai, kritikai.

Susirinkusieji klausėsi dai-
nuojamosios poezijos atlikėjo 
Algio Svidinsko, Onutės ir Gied
riaus Viduolių atliekamų dainų. 
Poezijos pavasariu „Nuvesk ma-
ne į vasarą“ prasidėjo Skemų so-
cialinės globos namų 80mečio 
renginių ciklas.

Dvaro menėje – drąsesni, labiau įkvėpti 
www.panskliautas.lt skaitome Ritos Zdanevičienės straipsnį 
apie poezijos pavasario renginį, skirtą socialinės globos namų 
gyventojų kūrybai.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Šiauliuose yra nemažai neįgalių-
jų, kurie nori būti aktyvūs darbo 
rinkoje ir reikalingi visuomenei. 
Tačiau net ir optimistams kar-
tais tenka nusivilti – darbo kaip 
nėra, taip nėra. 

Šiaulių miesto neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Rolanda 
Petronienė sako, kad tiek darb-
daviai, tiek darbo biržos dar-
buotojai į negalią turinčius as-
menis žiūri vienodai. Kiekviena 
liga turi savo simptomus, dėl ku-
rių tą patį nedarbingumo laips-
nį turintys asmenys negali dirb-
ti vienodo darbo. Pavyzdžiui, jei-
gu žmogaus rankos sveikos, tuo-
met jam yra pasiūlomas valytojo 
darbas, tačiau neatsižvelgiama 
į kitus kriterijus. Todėl neretai 
žmogus yra priverstas siūlomo 
darbo atsisakyti.

R. Petronienės teigimu, dar-
bo pasiūlymų yra pakankamai, 
bet tinkamų negalią turintiems 
žmonėms – labai mažai. Pavyz-
džiui, atsiranda vis daugiau so-
cialinių įmonių, kurioms reika-
lingi valytojai. Tačiau šis darbas 
labiau skirtas fiziškai stipriems, 
o ne neįgaliems žmonėms. 

Neretai aplinkiniai aiškina, 
kad neįgalūs asmenys nesusiran-
da darbo, nes jiems trūksta mo-
tyvacijos arba tiesiog tingi dirbti. 
Pirmininkė juos bando pateisinti.

„Kur ta motyvacija bus. Da-
bar sveikų žmonių pilnos darbo 
biržos. Jeigu jiems nėra darbų, tai 
nejaugi žmogų su negalia priims. 
Viskas daroma tik tam, kad žmo-
nėms reikėtų kuo mažiau sumo-
kėti pinigų. Įdarbina tik puse ar 
dar mažiau etato, o per tas valan-
das prašo padaryti daug“, – netei-
sybę įžvelgia pašnekovė.

Tokiu atveju lieka tik vie-
na išeitis – pačiam įkurti nuo-
savą verslą ar užsiimti kita sa-
varankiška veikla. Tačiau, anot 
R. Pet ronienės, ir tai ne visada 
padeda išeiti iš užburto rato. 
Užsienio šalyse žmonės labai 
vertina rankų darbą. Kai kur 
net sudarytos galimybės pre-
kiauti savo rankdarbiais nemo-

kant mokesčių. O Lietuvoje vis-
kas yra atvirkščiai. 

Lietuvos kurčiųjų draugijos 
Šiaulių teritorinės valdybos pir-
mininkė Kristina Prudnikienė 
pritaria, kad negalią turintiems 
asmenims susirasti darbą yra la-
bai sunku. Kurčiųjų niekas neno-
ri priimti. Vis dėlto ji pastebi, kad 
pastaruoju metu įsidarbinti yra 
lengviau nei anksčiau. K. Prud
nikienė pasakoja, kad klausos 
negalią turintys asmenys taip 
pat nėra linkę kurti savo vers-
lų. Dažniausiai jie siekia įgyti 
aukštąjį išsilavinimą ir kur nors 
įsidarbinti. O verslą, kad ir labai 
smulkų, kurti ryžtasi tik labai 
maža dalis. Kai kurie stengiasi 
užsidirbti kitokiais būdais. Daž-
niausiai autobusų ir geležinkelio 
stotyse kurtieji prašo už jų pa-
gamintą daiktą paaukoti pinigų. 

Šiaulių teritorinės darbo bir-
žos Darbo išteklių skyriaus ve-
dėja Vaida Ignotienė paaiškina, 
kad neįgaliems asmenims įsi-
darbinti yra sunkiau, nes dėl sa-
vo sveikatos būklės ne į visas už-
registruotas laisvas darbo vietas 
jie gali pretenduoti. Tačiau de-
damos įvairios pastangos, kad 
situacija pasikeistų.

2015 metais Šiaulių terito-
rinės darbo biržos Šiaulių sky-
riuje (Šiaulių miestas ir rajonas) 
užsiregistravo 775 asmenys, tu-
rintys negalią. Per 2015 metus 
nuolatinis ar laikinas užimtu-
mas buvo suteiktas daugiau nei 
260 darbo biržoje registruotų 
Šiaulių miesto ir rajono neįgalių 
asmenų (33,7 proc. nuo užsire-
gistravusių darbo biržoje), iš jų 
tarpininkaujant darbo biržai bu-
vo įdarbinti 157 neįgalieji (82 – į 
pastovias darbo vietas, 75 – pa-
gal terminuotas darbo sutartis).

Dar 104 neįgalūs asmenys 
dalyvavo darbo biržos finan-
suojamose aktyvios darbo rin-
kos politikos priemonėse, iš jų  
14ai neįgaliųjų darbdaviai įstei-
gė naujas darbo vietas, pasinau-
dojant darbo vietų steigimo sub-
sidijavimo priemone.

Prekyba rankdarbiais – šiaudas 
neįgaliesiems?

Diana Janušaitė www.snaujienos.lt rašo apie tai, kokios yra ga-
limybės neįgaliesiems susirasti darbo. 

Socialinis armijos 
vaidmuo

Izraelyje tarnauja visi jau-
nuoliai. Vyrukai – 3 metus, mer-
ginos – 2, tik jos nesiunčiamos į 
pavojingus regionus. Be abejo, ir 
Izraelyje galima išsisukti nuo ar-
mijos, bet tai daroma retai, nes 
visą gyvenimą jausi sąžinės prie-
kaištą nuolat girdėdamas klausi-
mą: „O kur tu tarnavai?“

Neįgalieji nuo šios prievolės 
valstybei yra atleisti, bet nuo 
2001 m. ima į armiją ir juos. Be 
abejo, būtina įrodyti, kad labai 
nori tarnauti ir kad šią pareigą 
atliksi sąžiningai.

Prabėgę metai jau leidžia 
teigti, kad ši naujovė pasiteisi-
no. Kasmet keli šimtai jaunuo-
lių su negalia tampa kareiviais. 
Kiekvienam randama veikla pa-
gal galimybes. Kas kanceliarijo-
je dirba, kas ruošia įrangą, fasuo-
ja maisto davinius, dirba su op-
tiniais prietaisais. Autistai tar-
nauja žvalgyboje ir analitiniuo-
se skyriuose. Jie geba labai grei-
tai perprasti vizualinę ir tekstinę 
informaciją. Būtent autistams, 
kurie pastebi menkiausias de-
tales, patikima analizuoti ir šif-
ruoti elektroninius žemėlapius.

Armijoje tarnauja žmonės su 
įvairiom negaliom: raumenų at-
rofija, Dauno sindromu ir kt. Ne-
įgalieji didžiuojasi savo tarnyba 
armijoje, susiranda čia draugų. 
Izraelyje labai svarbus socialinis 
armijos vaidmuo. Naujieji imi-
grantai čia išmoksta kalbą, igno-
ravę mokslus – baigia mokyklą.

Patriotiškai išauklėtas, 
veržėsi į armiją

1986 m. gimęs Jonatanas ser-

Slaptosios tarnybos 
vadovas: „Mūsų 

šeimoje jis – didvyris!“

ga sunkios formos cerebriniu pa-
ralyžiumi. Tai – gimdymo traumos 
pasekmė. Jis visai negali vaikščio-
ti, o sėdint vežimėlyje kojos tvir-
tai fiksuojamos, nes kitaip išvirs-
tų. Rankomis naudotis irgi nega-
li, tad nuolat reikia kitų pagalbos – 
valgant, geriant, prausiantis. Ir re-
gėjimas jo prastas, tad informaci-
ją iš dokumentų, knygų gali gauti 
tik tada, jei kas perskaito – pagal-
bininkas ar kompiuteris.

Ar gali toks vaikinukas tar-
nauti armijoje ir dar tos šalies, 
kurią supa nedraugiškos valsty-
bės ir nuolat kyla įtampų dėl te-
roristinių išpuolių? Gali.

Kai jo bendraamžiai ėmė gau-
ti šaukimus į armiją, Jonatanas 
irgi užsidegė. Į šaukimo punk-
tą nuvyko su slaugytoju. Per po-
kalbį sakė norįs tarnauti „iš sio-
nistinių paskatų“. Išties, vaiki-
nas užaugo religingoje šeimoje, 
buvo auklėjamas patriotiškai, o 
dar tėvo pavyzdys. Josis Koenas – 
legendinis žvalgybininkas. Tuo 
metu, kai neįgalus sūnus veržė-
si į Izraelio ginkluotąsias pajė-
gas, jis dirbo „Mossad“, vadova-
vo įvairiems operatyviniams pa-
daliniams. Vėliau J. Koenas kelis 
metus dirbo ministro pirmininko 
patarėju, o prieš kelis mėnesius 
grįžo į „Mossad“ kaip šios slapto-
sios tarnybos naujasis vadovas.

Jonatanas tikėjosi įrodyti, 
kad svarbiausia yra gerai vei-
kianti galva, o ne cerebrinis pa-
ralyžius, kad ir kokios sunkios 
formos jis bebūtų. Ir į šaukimo 
punktą nuvyko slapčia nuo tėvo.

Nenorėjo palengvintos 
tarnybos

Kariuomenėje juo patikėjo 
ir priėmė tarnauti savanoriu. Iš 
pradžių Jonatanas tarnavo švie-
timo poskyryje, skaitė paskai-
tas jauniems šauktiniams, aiš-
kino, kokia didžiulė privilegija 
tarnauti armijoje.

Po 9 mėnesių jį priėmė į ka-
rininkų kursus. Baigęs juos tapo 
vyriausiuoju patarėju. Vadovybė 
įsitikino jo protiniais sugebėji-
mais, plačiu akiračiu, įvairiais ta-
lentais, tad skyrė vis sudėtinges-
nes užduotis. Jonatanui teko ka-
reiviams skaityti paskaitas apie 
islamo istoriją. Kurį laiką jis tar-
navo žvalgyboje, vėliau – spau-
dos atstovo biure.

Tėvas ir sūnus
Tėvas ir sūnus. Du tokie pa-

našūs ir visiškai skirtingi liki-
mai. 54 metų Josį vadina Džeim-
su Bondu ir Modeliu – dėl ak-
toriškos šypsenos, gražių vei-
do bruožų, visuomet tvarkingų 
plaukų, madingų kostiumų. Kai 
gimė Jonatanas, jis vos trečius 
metus dirbo „Mossad“. Nedvejo-
damas 2 metams paliko tarnybą, 
kad padėtų žmonai prižiūrėti ne-
įgalų sūnelį.

Kai Josį kas nors dėl sėkmin-
gų operacijų pavadina didvyriu, 
jis sako: „Mūsų šeimoje vienin-
telis didvyris – sūnus!“ Siekda-
mas tikros, ne palengvintos tar-
nybos, Jonatanas privalėjo išlai-
kyti sunkų testą. Rezultatai bu-
vo tokie, kad Jonataną pasiuntė 
į karinę žvalgybą, o vėliau – į ka-
rininkų kursus. Šiandien Jonata-
nas yra Izraelio ginkluotųjų pa-
jėgų (Cahalo) kapitonas.

Kol tėvas vadovaus „Mossad“, 
Izraelio spauda tikriausiai nieko 
nepraneš apie Jonatano pasieki-
mus, kad ir ką įspūdingo jis nu-
veiktų. Juk ir tas interviu prie na-
mų, kai tėvas komentavo žinią 
apie jo paskyrimą, buvo pasku-
tinis. Kol bus šiame poste, nega-
lės daugiau bendrauti su žurna-
listais. Tokios atsakingos parei-
gos vienoje iš svarbiausių Izra-
elio valstybės struktūrų vykdo-
mos ramiai, tyloje.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BaLIKIENĖ

Jonatanas Koenas.

Neįgaliųjų sportas

Kasmet birželį pasaulis šven-
čia Olimpinę dieną. Daugy-

bė žmonių dalyvauja sporti-
niuose ir kultūriniuose rengi-
niuose. Šios dienos šūkis – „Ju-
dėk. Sužinok. Atrask“. Lietuvoje 
pirmą kartą Olimpinė diena bu-
vo paminėta 1989 m. gegužės 
13ąją. Tada Vilniuje, ant Gedi-
mino kalno, buvo uždegtas de-
glas, kurį bėgikai nunešė į Ry-
gą ir Taliną.

2016 m. Olimpinė diena vyks  

Olimpinė diena 2016
gegužės 28ąją Šiauliuose nuo 
11 val. Šią šventę organizuoja 
Lietuvos tautinis olimpinis ko-
mitetas, Lietuvos parolimpinis 
komitetas, Šiaulių miesto kūno 
kultūros ir sporto skyrius, ki-
tos sporto organizacijos. Prie 
Talšos ežero ir Geležinės lapės 
skulptūros suvažiuos sporti-
ninkai iš visos Lietuvos. Jie da-
lyvaus įvairių sporto šakų var-
žybose. Vyks neįgaliųjų baudų 
mėtymo, bočios, smiginio, šau-

dymo iš pneumatinio ginklo 
turnyrai, paplūdimio tinklinio 
sėdint, šaškių, šaudymo iš lan-
ko varžybos. 

Informacija neįgaliesiems 
sportininkams teikiama tel.  
8 684 48943. 

Olimpinės dienos metu bus 
galima dalyvauti lietuviškosios 
olimpinės mylios (1988 m), 5 
km ir 10 km rungtyse. Bus or-
ganizuojamos įvairios mankš-
tos, varžybos, kitos pramogos.
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

pabiros ir tiek...

Kažin kodėl
susvetimėjo
mano dienos ir naktys
vienatvės paukščiai
monotoniškai
moja sparnais
nepasėtos nasturtos
dygsta ir žydi
po mano vaikystės
langais.
 
***

Ant
prisiminimų kilimo
kai atsistoju
ištykšta
raudonas vynas
iš po kojų
raibom spalvom
prabėgusi vaikystė
tarp geltonų purienų
baloj medituoja.
 
***
 
Bėgdama nuo kasdienybės
žiūriu į debesuotą dangų
ten realybė
susipina su fantazija
laikini vėjo paveikslai
iš debesų
nepakartojami.
 
***
 
Užkalbėjau jausmus
nakties spąstuose
pavasarėjant
nerimasties troškulys
purpsi
miesto balandžiais
ant kieto šaligatvio
ieškodamas trupinių
sielai.

 
***
 
Nebereikia išdavysčių
nesusipratimai
išmokino klysti
dienų tinkle mes
kad ir kaip norėtume
ištrūkti
rytojus
trumparegis mitas
apsivalymas
nenumatytas.
 
***
 
Kraujas teka garsiai
kaip vynas
sausroje
per smėlį
gyvenam
ilgesį tramdydami.
 
***
 
Motinos delnuose
vilčių paslaptys
vaikų klaidžiojimai
ir sugrįžimai
skaičiai
kaskart apvalėja.
 
***

Aušroj nutolsta sutemos
vėjyje siūbuoja
smilgų vėriniai
užkalbėti lietūs
lyja medumi
neišsiųsti laiškai
nebegrįžta.
 

Zinaida DILYtĖ-JuRĖNIENĖ
Panevėžio r.

„Mano tėviškės spalvos” Konkursui

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą 
„Lygios galimybės – atviros visuomenės pamatas“ ir jo 
rubrikas; „Aplinka visiems,“, „Integracijos keliu“, „Tolerancijos 
link“, „Prie kūrybos šaltinio“.

Jau laikas pratęsti 
„Bičiulystės“ prenumeratą!

Visiems „Bičiulystės“ bičiuliams arba norintiems jais tapti primena-
me, kad vyksta 2016 m. II pusmečio savaitraščio prenumerata. Pa-
skubėkite į savo miesto ar rajono neįgaliųjų draugiją ir pratęskite 
„Bičiulystės“ prenumeratą. O mes pasistengsime, kad savaitraštyje 
rastumėte atsakymus į Jus dominančius klausimus, sužinotumėte 
apie socialinės politikos naujoves, valstybės, savivaldybių, neįgalių-
jų organizacijų teikiamą paramą, rastumėte patarimų apie sveika-
tą, psichologiją, galėtumėte išsakyti savo nuomonę, padiskutuoti, 
su likimo draugais pasidalyti savo kūrybiniais bandymais ir pan.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos nariams pusės metų „Bičiulystės“ pre-
numerata kainuoja tik 3,5 eurų. Lengvatinėmis sąlygomis prenu-
merata draugijose bus priimama iki birželio 10 dienos. 

Individualiai „Lietuvos pašto“ skyriuose ir „Lietuvos ryto“ biuruose 
savaitraštį galėsite užsisakyti iki birželio 22 d.

Ramios gėrybės išmintim
Alsuoja žemė, želmenys ir žodžiai
Nebe savim, nebe viltim,
O vieni kitais mes guodžiamės.

A. Verba

Gegužio sodai kasdien vis la-
biau bąla. Ir saulė kyla vis aukš-
čiau. Kasmet kartojasi žydėji-
mas, o mums atrodo – vis gra-
žiau. Ir paukščiai gieda įmant
riau. Žinome – po saule nieko 
nauja. Bet džiaugiamės, lyg pir-
mąkart matydami.

Menu gegužį mano sena-
jam kaime, kai šventė žmonės 
„Mojavas“. Vienoje kaimo žmo-
nių seklyčioje papuošdavo jau-
nimas Šv. Mergelės Marijos pa-
veikslą. Visą mėnesį kas vakarą 
seni, jauni, vaikai susieidavo ir 
giedodavo litaniją bei giesmes. 
Giedodavo taip, kad net gesda-
vo lempos šviesa. Menu žodžius 
iš giesmės: „Saugok ligoje, šelpk 
sopuliuose.“ Ne kartą gyvenime 
prisiminiau tuos žodžius. Mel-
džiau. Prašiau padėti. Gal buvo 
žodžiai ne tie. Gal nemokėjau jais 
patikėti. Deja...

Šiandien vėl gegužis taškos 

žiedais. Virpa oras nuo saulės 
šiltos. Ištiesiau ranką ant palan-
gės lentos. Pajutau švelnų vėjelio 
dvelkimą. Matau – rankos mėly-
na gija tiksi. Pulsuoja. Suvirpa ir 
vėl tiksi. Skaičiuoju tvinksnius. 
Skuba. Mąstau, kiek metų taip, 
be paliovos, gyveni. Vis tolyn 
brendi į metų gilumą. Laiko vi-
jokliai apraizgo tavo kojas. Ta-
vo judesius. Lenkia prie žemės. 
Lyg sakydami – ieškok, ką gyve-
nime išbarstei. Gal rasi. Ieškan-
čių daug. Tik ar kas ką surado, 
neteko girdėti. 

Bičiuli, ar jauti – jau pavasa-
ris išeina. Dar vienas pavasaris 
mūsų gyvenimo kalendoriaus. 
Vėjas barsto jau žiedų lapus. 
Renku juos ir renku. Jau pilnos 
saujos žydėjimo balto. Ieškau, 
bet nerandu kalto, kas paslėpė 
raktus, užrakino vartus nuo žy-
dėjimo šventės. 

Kartais girdžiu – šaukia ir 
šaukia. Bet kažkas tyliai sako: 
„Tik neatsiliepk“. Dar pabūk. 
Dar vasara laukia. Dar žemuo-
gės kalnely tik žydi. Ir kelią į nie-
kur pamiršk. 

Mielas bičiuli, mano surink-

tus žiedlapius tau vėjas atpūs. 
Dėkoju tau už gerus žodžius. Ir 
už tai, kad tu esi. Šiame bepro-
tiškai piktam pasauly žmogaus 
skausmą girdi ir jauti.

Žinok, bičiuli, aš taip norė-
čiau nors vieną dieną lauke pa-
sėdėti. Kad ir lytų lietus. Į namo 
langus žiūrėčiau, pasveikinčiau 
žmones visus, kurie tik mane 
pastebėtų, saugančią jų kiemo 
vartus. Paskui tyloje prisimin-
čiau. Sau pasakyčiau: „Susipaži-
nau su tais, prie kurių gyvenau.“ 

Tu man sakai: „Nežiūrėk į 
langą, nuo laiko suskilusį. Į pa-
saulį mintis išvaryk. Tepamato, 
ant ko žemė laikosi. Virtualaus 
pasaulio žinių pasirink.“ Tai ne 
man. Pasaulis tas. Ten ne mano 
žemė. Ten aš svetima. Matai, sau-
lė leidžias, žemę greit uždengs 
tamsa. Girdi, jau ūbauja pelėda. 
Tu jos neklausyk. Nakties paukš-
tis, tamsą tik matęs, širdyje ne-
rimą paliks.

O tu ilsėkis. Ramiai teplazda 
tavo gyvenimo gija, nešdama gy-
venimo šventę.

stefanija FEDuLaItĖ 
Panevėžys 

Vasarėja
Pavasaris skaičiuoja pasku-

tines savo karaliavimo dienas. 
Baigia žiedų skaras nusimesti 
obelys, krauna pumpurus pir-
mos vasaros gėlės. Į lango stiklą 
lyg apverkdamos savo vis trum-
pėjantį egzistavimą lietaus aša-
romis beldžiasi beišeinantis pa-
vasaris. Ilgėja dienos ir su savo 
kvapniausiais gėlių vainikais že-
mėn ateina vasara.

Tiltas
Jau seniai jis nutiestas per 

upę, girdi mažų pėdučių ir di-
delių pėdų žingsnius, jaučia 
praeivių rankų šilumą ant tu-

rėklų ir įsimylėjėlių kuždesius 
sidabro mėnesienų vakarais. 
Gerų žmonių rankos pataiso 
išklibusius turėklus ir vėl per 
tiltą aidi praeinančių žmonių 
žingsniai. 

Vasaros laiškas
Iš ryto vietoj pumpuro žmo-

gus rado pražydusį gėlės žiedą. 
Niekas to pagyvenusio žmogaus 
nelankė, niekas jam nerašė laiš-
kų. Ir tą gėlės žiedą jis priėmė 
kaip vasaros jam parašytą kve-
piantį laišką. Nuskynęs pamerkė 
vazon ir laikė, kol nukrito pasku-
tinis žiedlapis. Širdyje jam buvo 
gera, kad gražuolė vasara sutei-

kė laimės parašydama laišką gė-
lės žiedeliu.

Žemuogės 
Greit prisirps raudonos že-

muogės, raudonais karoliu-
kais nusagstys jų uogos pieve-
lę miške. Skiname jas, veriame 
ant smilgos ir vėl grįžtame vai-
kystėn, nors jau ir esame seniai 
pragyvenę tą šviesų, nerūpes-
tingą laikotarpį. Nešame tuos 
žemuogių karoliukus tiems, ku-
riuos labiausiai mylime ir ger-
biame. Tegu ir jie pajunta tą 
šviesų vaikystės dienų prisimi-
nimų dvelksmą.

aušra VERBLIuDaVIčIūtĖ
Šeduva 

Vis tolyn į metų 
gilumą...

Miniatiūros

Sigitos Letkauskaitės nuotr., Pasvalio r.
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