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Lietuvos neįgaliųjų drau-
gija (LND) savo asocijuo-
tų narių vadovus sukvie-
tė į metinę konferenciją, 
kuri priėmus naujus įsta-
tus pakeitė iki šiol buvu-
sius tradicinius LND tary-
bos posėdžius. Šventosios 
mokymų ir reabilitacijos 
centre susitikę miestų bei 
rajonų neįgaliųjų draugi-
jų vadovai aptarė praėju-
sių metų LND nuveiktus 
darbus, diskutavo, kokio-
mis paslaugomis galėtų 
papildyti savo organiza-
cijų veiklą, siūlė, kaip pa-
tobulinti Socialinės rea-
bilitacijos paslaugų ne-
įgaliesiems bendruome-
nėje finansavimo tvarkos 
aprašą.

Integracijos link

Skuteris LEO

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899
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trė Algimanta Pabedinskienė. Ji 
teigė, kad kaskart malonu apsi-
lankyti „Begaso“ festivalyje. „Aš 
tikrai dėkoju tiems, kurie paro-
do ininciatyvą, kuria ir dalinasi 
savo gražiais darbais. Menas yra 
viena iš išraiškos formų ir per 
ją mes galime daug ką pasaky-
ti.“ Socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė sveikino susirinkusiuo-
sius, o LŽNS prezidentei įteikė 
padėkos raštą.

Renginyje trumpą sveikini-
mo žodį tarė ir lenkų neįgalių-
jų asociacijos „LitPolinva“ pir-
mininkas Gžegožas Saksonas. 
Jis teatrams linkėjo saviraiškos 
ir prasmingų darbų, o Lietuvos 
žmonių su negalia sąjungai – di-

desnio valdžios dėmesio, ne tik 
žodine, bet ir finansine išraiška.

„Begase“ – temų ir žanrų 
įvairovė

Kalbėdama apie festivalį jo 
organizatorė Snieguolė Dikčiūtė 
džiaugėsi, kad aiškiai matomas 
trupių tobulėjimas, kad kolek-
tyvai ieško naujų išraiškos for-
mų ir artėja prie profesionalaus 
teatro. Šių metų „Begaso“ festi-
valyje tradiciškai dominavo ju-
desio spektakliai. Respubliki-
nio neįgaliųjų teatro festivalio 
konkursinę programą pradė-
jo dienos centro „Šviesa“ teatro  

Jau penktąjį kartą vyks-
tantis festivalis „Begasas“ 
į Vilniuje įsikūrusią „Me-
nų spaustuvę“ sukvietė 
neįgaliųjų teatrų trupes 
iš visų Lietuvos kampelių, 
o taip pat sulaukė svečių 
ir iš kaimyninių šalių – 
Ukrainos bei Lenkijos neį-
galiųjų teatro trupių. Sce-
noje savo pasirodymus 
surengė 10 kolektyvų. Šių 
metų festivalis ypatingas, 
nes skirtas Lietuvos žmo-
nių su negalia sąjungos 
(LŽNS) dvidešimtmečiui. 

Prie kūrybos 
šaltinio

Festivalio dalyviams – 
svečių dėmesys

Šių metų festivalis galėjo pa-
sigirti ne tik trupių, bet ir sve-
čių gausa. Dalyvius ir žiūrovus 
sveikino LŽNS prezidentė Rasa 
Kavaliauskaitė: „Aš labai džiau-
giuosi, kad šiandien vėl visi čia 
susirinkome, kad festivalis ta-
po tarptautiniu ir įgyja vis kito-
kį atspalvį“. 

Savo apsilankymu festivalio 
svečius ir dalyvius pagerbė ir so-
cialinės apsaugos ir darbo minis-

Kiekvienas kūnas, kiekviena gyvybė yra savaip graži 

Renginį vedė ir pauzes tarp pasirodymų užpildė A. Diuma herojais virtę LŽNS 
atstovai (iš dešinės) Svetlana Rybakienė ir Andžejus Matusevič bei aktoriai 
Darius Rakauskas ir Saulius Čėpla.

Išskirtinis festivalyje buvo „Gyvojo skaitymo“ teatro trupės pasirodymas.

LND turėtų būti vieninga 
komanda 

Konferencijos delegatai į po-
sėdį susirinko jau susipažinę su 
praėjusių metų LND valdybos 
veiklos ataskaita – gerokai prieš 

Draugijų akiratyje – ateities sprendimų paieškos 

Teatro terapinė trupė „TTT“ judesio spektaklyje pagal biblinius motyvus 
„Adomas ir Ieva“.  Egidijaus Skipario nuotr.

konferenciją ją rado savo elek-
troninio pašto dėžutėse. Tad LND 
pirmininko Zigmanto Jančaus-
kio pranešimas buvo neilgas ir 
dalykiškas. Apžvelgti svarbiausi 
draugijos veiklos momentai, ak-

centuoti taisytini dalykai. Gerai 
LND valdybos veiklą įvertinę kon-
ferencijos dalyviai esminių pas-
tabų jai neturėjo. Diskusijos kilo, 
ko gero, dėl vienintelio dalyko – 
draugijų pirmininkai išsakė ne-

pasitenkinimą, kad LND valdy-
bos nariai nesidalija posėdžiuo-
se gauta informacija, nesupažin-
dina su priimtais sprendimais. 
Pasak LND pirmininko, taip su-
siklostė, kad praėjusiais metais 
daugiausiai rūpesčių kėlė drau-
gijai priklausančių įmonių ūki-
nė veikla, teisminiai procesai dėl 
AB „Puntukas“ ir UAB „Alinva“, 
tad ir dauguma sprendimų bu-
vo susiję būtent su jomis. Z. Jan-
čauskis konferencijos dalyviams 
trumpai pristatė situaciją, atsa-
kė į dominančius klausimus. 
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Į LND konferenciją susirinko daugumos neįgaliųjų draugijų vadovai.                                                     Egidijaus Skipario nuotr.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Paskambino Benas: ,,Pro langą pastebėjau, kad ju-
duliuoji į Vingio parką. Gal mane priimtum į kom-

paniją?”
Benas – gretimame daugiabutyje gyvenantis senų 

laikų pažįstamas, inteligentiškas žmogus. Šiandien jis 
našlys, rimto amžiaus pensininkas. Neseniai, krūtinėje 
„apsigyvenus“ širdies stimuliatoriui, jo eisena tapo at-
sargi. Į pavasario spalvomis ir kvapais viliojantį parką 
jam drąsiau eiti su palydovu. Tačiau artimieji turi sa-
vų reikalų, visi bėga, skuba ir, net turėdami geriausių 
norų, Benui sunkiai randa laiko.

Žingsniuojame. Veidus glosto švelnus pavasario vė-
jelis. Staiga mano bendrakeleivis stabteli, įsistebeilija 
į ploną ir aukštą sausą pušelę. Iš pasipiktinimo jis net 
suvasnoja abiem rankom lyg ant tvoros užšokęs gaidys. 
,,Tik pažiūrėk, – piktinasi jis, – parko tvarkytojai paliko 
nenukirtę tokį pavojingą sausuolį. Dabar stiprus vėjas, 
bet kuriuo metu medis gali lūžti ir mirtinai sužaloti pra-
eivius. Koks apsileidimas!“ – tūžo Benas.

Kitas pasipiktinimą keliantis objektas buvo už ke-
liolikos žingsnių. Benas vėl suplasnojo rankomis ir 
parodė metalinį aprūdijusį stovą. Ant jo turėjo būti į  
tualetą kryptį rodanti rodyklė. Jos nebuvo. Gal iškrito, 
gal vėjas išdraskė, gal vandalai išlaužė. Netvarka Benas 
piktinosi net išraudęs.

Žengiant toliau mano bendrakeleivio žvilgsnis nu-
slydo į asfaltuotą taką. Kai kur asfaltas buvo iškilnotas 
šalimais augančių medžių šaknų. Tačiau Benas nesusi-
mąstė apie gamtos jėgų galybę. Ne, jis pasipiktino ke-
lininkais, inžinieriais: ,,Negi projektuotojai nežinojo, 
kad medžių šaknys gadins takus? Negi jie nežino kaip 
to išvengti? Riedutininkai čia gali susilaužyti kojas.“

Pritrūkus pasipiktinimą keliančių objektų parke Be-
nas ėmėsi politikos: ,,Na ir kvailumas žmonių! Kad ir vil-
niečiai – išsirinko meru skystablauzdį piemenuką. O juk 
čia reikia visai kitokio žmogaus, patyrusio ūkininko.“

Kurį laiką žingsniuojame tylėdami. Galingų pušų 
viršūnėse ūžauja vėjas, o apačioje ramu, kvepia gyve-
nimui bundanti žemė, pavasariniai žiedai ir sprogstan-
tys medžių pumpurai. Jaučiu, kad mano bendrakelei-
vis nepatenkintas. Jam labai trūksta negerovių, kieno 
nors aplaidumo ar klaidų. Tik negerovės ji ,,užveda“, 
tik piktindamasis jis atsipalaiduoja, pasijunta išmin-
tingesnis už kitus.

Parkas gyveno savo gyvenimą. Žvilgčiodami į chro-
nometrus bėgiojo grakštūs sportininkai, gražu buvo 
žiūrėti į iškylaujančias ir sportuojančias jaunas šeimas, 
stebino ir žavėjo riedučių, riedlenčių, paspirtukų, dvi-
ratukų įvairovė. Visi žinome, kad energingas vaikščio-
jimas mažina daugelio ligų riziką. Parke daug buvo ir 
tokių žmonių, kurie atėjo pakvėpuoti tyru oru, ramiai 
pasikalbėti, apmąstyti gyvenimiškas situacijas. Svei-
kata – didele dalimi tai gyvenimo audinys, kurį audžia 
pats žmogus iš savo minčių, jausmų, emocijų, poelgių, 
pažiūrų, santykių su gamta ir kitais žmonėmis. 

Žmogus mąsto ir jaučia kur kas daugiau, negu su-
geba išreikšti žodžiu, muzikos garsais ar kitomis meni-
nėmis priemonėmis. Giliausias, sudėtingiausias, teisin-
giausias žmogus būna vienas. Laimingi tie, kurie būda-
mi vieni geba kalbėtis su savimi, apsieiti be kitų žmo-
nių, būti sau ir teisėju ir patarėju. Tik tyloje mes save 
sutinkame tokius, kokie esame.

Kas bebūtų: peilis, šaukštas, pieštukas ar kompiute-
ris, viskuo reikia mokėti naudotis. Ne išimtis ir parkas. 
Prie vartų stendas skelbia: parke draudžiama vartoti 
alkoholį, naikinti ir žaloti medžius, gaudyti ar naikin-
ti gyvūnus ir t.t., ir pan. Gal būtų visai neblogai lanky-
tojui dar priminti, kad į parką einama ilsėtis, todėl už 
vartų privalote palikti pyktį, pagiežą. Ženkite įsitikinę, 
kad čia ramybės, grožio ir meilės zona, kad esate jums 
gero linkinčioje aplinkoje. Gyvenime yra visko. Jame 
veikia tiek gėrio, tiek ir blogio jėgos. Ką kaupsime, tą 
ir turėsime. Kad gyventum ir džiaugtumeisi gyvenimu, 
reikia tik dviejų dalykų: gyventi ir džiaugtis. 

Ramybės oazėje

Apie tai,
kas

jaudina
Kazlų Rūda:

Pirmininkė 
perrinkta 
vienbalsiai

Marijampolė:
  Lina Cvirkienė laiške 
„Bičiulystei“ parašė apie 
linksmas Marijampolės ne-
įgaliųjų išvykas. 

Marijampolės savival-
dybės neįgaliųjų draugi-
jos nariai mėgsta išvykas. 
Šiemet jau atidarėme pa-
vasario sezoną. Buvome 
nuvykę į Kauną, lankėmės 
miesto muziejuje, kur bu-
vo eksponuojama vaški-
nių figūrų paroda. Pamatė-
me „Paskutinę vakarienę“,  
Leonardą da Vinčį, Hipo-
kratą, Platoną, pažvelgė-
me į akis Džonui ir Žakli-
nai Kenedžiams, susitiko-
me su animaciniais per-
sonažais Šreku ir Fiona, 
apžiūrėjome 40 vaškinių 
figūrų. Tą pačią dieną ap-
lankėme liaudies muzikos 
instrumentų muziejų, ku-
riame sukaupta 7000 eks-
ponatų. Čia ne tik apžiūrė-
jome muzikos instrumen-
tus, bet ir paklausėme įvai-
rios muzikos, net patys pa-
grojome. Taip pat aplan-
kėme Lietuvos medicinos 
ir farmacijos istorijos mu-
ziejų. Susidomėję klausė-
mės gido pasakojimo apie 

Kelionės praskaidrina kasdienybę

Marijampoliečiai smagiai praleido dieną Rumšiškėse.

tai, kaip gydėsi mūsų seno-
liai ir iš ko buvo gaminami 
pirmieji vaistai, kaip buvo 
atliekamos operacijos. 

Kitą dieną aplankėme 
liaudies buities muziejų 
Rumšiškėse. Čia buvo ama-
tų, darbų ir pramogų die-
na. Kiekvieno regiono so-
dybose buvo galima pama-
tyti tik tam regionui būdin-
gus amatus. Aukštaitijos 
Pagirių sodyboje ragavo-
me žolelių arbatos, apžiū-

rėjome vaistažolių darželį, 
pamatėme parodą „Lietu-
vos etnografinių regionų 
mieli, bet užmiršti daik-
tai“. Gyvakarų sodyboje 
pasimokėme austi juostas, 
Klepšių sodyboje pamatė-
me, kaip mala girnomis, o 
kur dar verpimas rateliu 
Kyliškių sodyboje ir van-
dens jėga varomas milo 
vėlyklos demonstravimas. 
Dzūkijos sodyboje pama-
tėme daug senovinių vaikų 

žaislų. Suvalkijos Obelinės 
sodyboje buvo skalbiama, 
vanduo nešamas naščiais, 
gaminamas šarmas, ver-
damas muilas, o lyginama 
kočiojant rinte ir žarijo-
mis kaitinamu lygintuvu. 
Žemaitijos Dirgalio sody-
boje stebėjome avių kir-
pimą, o Darbėnų sodybo-
je žiūrėjome Kauno Kazio 
Binkio teatro vaikų grupės  
spektakliuką „Linksmojo 
laivelio kelionės“. 

 Milda Kiškienė laiške-
lyje „Bičiulystei“ pranešė 
apie įvykusią ataskaitinę 
rinkiminę konferenciją.

Kazlų Rūdos neįgalių-
jų draugijos nariai, susi-
rinkę bibliotekoje, išklau-
sė pirmininkės Ramutės 
Sarapinavičienės ataskai-

Jurbarkas:

Poezijos 
šventė 
sukvietė 
daug 
svečių

 Jurbarko centrinėje bi-
bliotekoje vyko rajono ne-
įgaliųjų draugijos, vado-
vaujamos Vidos Pieniu-
tienės, surengta poezijos 
šventė „Gegužės burtai“. 
Susirinko itin gausus bū-
rys dalyvių, atvyko svečiai 
net iš 5 rajonų.

Renginys prasidėjo 
Jurbarko rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkės 
V. Pieniutienės sveikini-
mu. Prie jos prisijungė ra-
jono savivaldybės Socia-
linės paramos skyriaus 

vedėja Angelė Zabaluje-
va. Ji įteikė svečiams rajo-
no mero Skirmanto Moc-
kevičiaus padėkos raštus 
už tai, kad jie nepabijojo 
nei blogo oro, nei didelių 
atstumų ir pagerbė jur-
barkiečius, atvyko į pir-
mą kartą surengtą tokią 
šventę. 

Gražių eilių susirinku-
siems paskaitė Kėdainių, 
Šilutės, Pagėgių ir Rasei-
nių neįgaliųjų draugijų li-
teratai. Kalbėdami jų va-
dovai Rimantas Dubosas, 
Laima Dulkytė, Loreta 
Stašinskienė ir Janė Sta-
sevičienė džiaugėsi gražia 
švente. Žinoma, nuo sve-
čių neatsiliko ir Jurbarko 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos kuriantieji. Jau ne pir-
mus metus gyvuojantis 
neįgalių literatų klubas 
„Versmė“ gali didžiuotis 
savo nariais – Julija Gal-
buogiene, Janina Pranai-
tiene, Stasiu Arbačiausku, 

Valentinu Čyžu, Jonu Gir-
dzijausku, Aušra Brazaity-
te. Sunkiai vaikštanti Ve-
dutė Šenbornienė negali 
aktyviai dalyvauti klubo 
veikloje, bet kuria namuo-
se. Jos skaitomos eilės su-
laukė daug plojimų.

O kai salėje pasirodė 
Birštono neįgaliųjų drau-
gijos, vadovaujamos Julės 
Senavaitienės, ansamblio 
dainininkės, salė tiesiog 
pašėlo. Skambios dainos 
vertė trepsėti kojomis ir 
ploti rankomis į taktą. 

Po renginio visi svečiai 
apsilankė Jurbarko rajono 
neįgaliųjų draugijos patal-
pose. Smagi muzika ir ben-
dros dainos suteikė viltį, 
kad ši pirmą kartą sureng-
ta jurbarkiečių šventė taps 
tradicine ir dar ne kartą 
sukvies būrin likimo drau-
gus iš kelių rajonų. Esame 
dėkingi ir rajono centrinei 
bibliotekai, kurios darbuo-
tojai visada noriai suteikia 
patalpas panašiems ren-
giniams. 

Onutė Čirvinskienė 

tą už 4  savo darbo metus. 
Tie metai prabėgo la-

bai greitai. Jie buvo įspū-
dingi. Kiek visur pabuvojo-
me, kiek visko aplankėme, 
koncertavome ir kitų klau-
sėmės, sveikinome ir dė-
kojome, džiaugėmės, dir-
bome ir sportavome, skal-
bėme ir maudėme – visko 
nė neišvardinsi. 

Galybė nudirbtų dar-
bų neleido suabejoti, kad 
ataskaita bus palankiai 
priimta. Su didžiausiu 
džiaugsmu pasveikinome 
dar kartą vienbalsiai dar 
vienai kadencijai Kazlų 
Rūdos neigaliųjų draugijos 

pirmininke išrinktą R. Sa-
rapinavičienę. Pirmininkei 
ir naujai tarybai linkime 

Ramutė Sarapinavičienė dar kartą išrinkta Kazlų Rūdos neį-
galiųjų draugijos pirmininke.

Poezijos šventės dalyviai klausėsi prasmingų poezijos posmų. 

stiprybės, o patys sau sa-
kome: būdami ir dirbdami 
kartu jaučiamės laimingi.
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Telšiai: Tegul 
triumfuoja 

tiesa 
 Joana Jucienė laiške „Bičiu-
lystei“ pasakoja apie tai, kuo gy-
vena Telšių neįgalieji. 

Esu Telšių rajono neįgalių-
jų draugijos narė. Man įstojus 
į šią draugiją, vyko tik barniai, 
ginčai, nesantarvė. Kvietėme 
ir merą V. Kleivą su komisija, ir 
Seimo narį V. Bukauską, ir net 
kleboną, kad sutaikytų. Niekas 
nepadėjo. Draugija susiskaldė į 
3 organizacijas. Daugelis perė-
jo į naujai susikūrusią neįgalių-
jų ir neįgalių pensininkų drau-
giją, kuriai vadovauja toleran-
tiškas, nuoširdus pirmininkas 
Martynas Poškevičius ir pava-
duotoja Onutė Norkienė, kuri 
dirba be atlygio, savanoriauja. 

Tai nuoširdus ir draugiškas ko-
lektyvas, kuriame randu pagal-
bą ir širdies atgaivą. 

Ansamblį „Unoravi“ (vadovai 
I. ir I. Lukošiai) buvau pakvietu-
si į Šventąją, į Lietuvos neįgalių 
literatų seminarą. Šis ansamblis 
garsina Telšius net už rajono ri-
bų. Deja, kai kurie nariai, perė-
ję iš senosios draugijos į šią, vėl 
kelia nesantarvę. Tie, kurie ma-
to ant kitų šiaudą, ant savęs ne-
mato nei akmens. Ne kitus smer-
kime ir keismime, bet keiskimės 
patys. Tiesa tegul nugali melą, 
nes ji visada triumfuoja. 

Siekiamybė – pasivyti 
socialinės gerovės valstybes

Neįgaliųjų reikalų departa-
mentas prie Socialinės ap-

saugos ir darbo ministerijos, 
siekdamas sudaryti neįgalie-
siems lygias teises ir galimy-
bes dalyvauti visuomenės gy-
venime, planuoja, organizuo-
ja ir koordinuoja neįgaliųjų so-
cialinės integracijos politikos 
priemonių įgyvendinimą. 2015 
metais 334 nevyriausybinėms 
organizacijoms skirta 6,2 mln. 
eurų (21,41 mln. litų). Šios lė-
šos skiriamos Socialinės reabi-
litacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje, Neįgaliųjų aso-
ciacijų veiklos rėmimo, Žmonių, 
turinčių fizinę negalią mobilu-
mo ir savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymo, Periodinių lei-
dinių neįgaliesiems leidybos ir 
platinimo finansavimo bei Sta-
tinių pritaikymo neįgaliesiems 
priežiūros projektams.

Visoje Lietuvoje veikiančios 
organizacijos (asociacijos, reli-
ginės bendruomenės ir bendri-
jos, viešosios įstaigos, labdaros 
ir paramos fondai) aktyviai da-
lyvauja įgyvendinant Socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje projek-
tus, tuo svariai prisideda prie 
neįgaliųjų socialinės integraci-
jos proceso. Įgyvendinti minėtus 
projektus padeda savivaldybės: 
organizuoja paraiškų vertinimą 
bei atranką, prisideda prie fi-
nansavimo (skiria 10 proc. lėšų), 
kontroliuoja vykdymą. 2015 m. 
visose savivaldybėse įgyvendi-
nami 428 projektai, kuriuose da-
lyvauja apie 35 tūkst. neįgalių-
jų ir jų šeimos narių. Socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje projek-
tams finansuoti skirta 4,5 mln. 
eurų suma, t. y. beveik 145 tūkst. 
eurų arba 3,3 proc. daugiau nei 
2014 metais. Per trejus metus 
finansavimas šiems projektams 
įgyvendinti išaugo 5 proc. Įgy-
vendinant projektus, remiamos 
neįgaliųjų socialinių ir savaran-
kiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, 
palaikymo ar atkūrimo, asmeni-
nio asistento pagalbos, neįgalių-
jų užimtumo įvairiuose amatų 
būreliuose, meninių, sportinių 
gebėjimų lavinimo paslaugos 
bei veiklos. 

Skatinant neįgaliųjų visuo-
meninį judėjimą, jų teisių gyni-
mą, interesų atstovavimą, švie-
tėjišką, ugdomąją, kultūrinę-
meninę veiklą kasmet finansuo-
jami konkurso tvarka atrink-
ti skėtinių neįgaliųjų asociacijų 

veiklos rėmimo projektai. 2015 
metais 26-iems neįgaliųjų aso-
ciacijų veiklos rėmimo projek-
tams visoje Lietuvoje finansuoti 
skirta per 1,2 mln. eurų, t. y. be-
veik 145 tūkst. eurų (arba 13,4 
proc.) daugiau nei 2014 metais. 
Per trejus pastaruosius metus 
lėšos šiems projektams finan-
suoti išaugo 16,6 proc. Skėtinės 
neįgaliųjų asociacijas vykdo la-
bai svarbią, į žmogiškųjų ver-
tybių išsaugojimą bei puoselė-
jimą orientuotą veiklą, t. y. gina 
neįgaliųjų pagal negalios pobū-
dį teises ir jiems atstovauja, or-
ganizuoja įvairias konferencijas, 
seminarus, mokymus, dalyvauja 
tarptautinių organizacijų veiklo-
je. Neįgalieji bei jų šeimos nariai 
turi galimybę dalyvauti savaran-
kiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 
mokymuose, aktyvaus poilsio 
stovyklose, rengti teatro, muzi-
kos festivalius, meno plenerus ir 
t.t. Dalyvaudami projektuose ne-
įgalieji turi puikią galimybę ug-
dyti ir panaudoti savo kūrybinį, 
meninį ir intelektinį potencialą. 
Organizuojami įvairūs sporto 
renginiai skatina neįgaliųjų fizi-
nį aktyvumą ir dalyvavimą kūno 
kultūros ir sporto veiklose.

Niekam nekyla abejonių, jog 
siekiant asmeninio savarankiš-
kumo, visavertės integracijos į 
visuomeninę veiklą, darbo rinką, 
fizinę negalią turinčiam žmogui 
labai svarbus būsto bei viešosios 
aplinkos pritaikymas. Neįgaliųjų 
reikalų departamentas, pasitelk-
damas savivaldybių administra-
cijas, vykdo būsto pritaikymo as-
menims su judėjimo negalia ir 
apsitarnavimo sutrikimais pro-
gramą. Ši programa kasmet tam-
pa vis aktualesnė, nes konstruk-
tyvios neįgaliųjų integracijos 
politikos priemonės aktyvina ir 
motyvuoja neįgaliuosius gyventi 
visavertį gyvenimą. 2012 m. pa-
baigoje būsto pritaikymo laukė 
589 neįgalieji, o 2015 m. pra-
džioje – jau 730, nepaisant to, 
kad kasmet pritaikoma po 200 
būstų. 2015 m. būsto pritaiky-
mui skirta 966,7 tūkst. eurų, t. 
y. 235 tūkst. eurų arba 32 proc. 
daugiau nei 2014 metais. Už šias 
lėšas šiemet planuojama pritai-
kyti 275 būstus. Finansinė pa-
rama būsto bei gyvenamosios 
aplinkos pritaikymui skiriama 
neįgaliesiems, turintiems labai 
ryškių, ryškių arba vidutinių ju-
dėjimo ir apsitarnavimo funkci-
jų sutrikimų. Kad ji būtų suteik-
ta, reikia kreiptis į savivaldybės 
administracijos socialinės pa-
ramos skyrius pagal gyvenamą-
ją vietą.

Lietuvoje aplinkos pritaiky-
mas neįgaliesiems rekonstruo-
jant ar statant naujus pastatus 
yra privalomas, nors kai kurio-
se kitose šalyse tai tėra tik reko-
mendacija. NVO Lietuvos žmo-
nių su negalia aplinkos pritai-
kymo asociacija atstovų dalyva-
vimas projektuojant ar priimant 
statinius yra būtinas, nes nuola-
tinė kontrolė gerina bent naujų 
pastatų ir viešosios aplinkos pri-
taikymą. 2015 metų Statinių pri-
taikymo neįgaliesiems priežiū-
ros projektui finansuoti skirta 

124,5 tūkst. eurų. Nuo 2013 me-
tų finansavimas šiai veiklai įgy-
vendinti išaugo 13,2 proc. Per 
2014 metus patikrinta ir sude-
rinta 1,1 tūkst. statinių projektų, 
kurie buvo paskelbti informaci-
nėje sistemoje „Infostatyba“. Da-
lyvauta 531 statinio statybos už-
baigimo komisijų darbe, daugiau 
kaip 600 projektuotojų suteik-
tos konsultacijos rengiant neį-
galiesiems svarbių statinių pro-
jektus. 2015 metais planuojama 
suderinti ir priimti 1500 neįga-
liesiems svarbių statinių.

Siekiant asmens savarankiš-
kumo, jo mobilumo didinimo, 
Neįgaliųjų reikalų departamen-
tas finansuoja specialią priemo-
nę, skirtą rengti B kategorijos 
vairavimo (automobiliams su 
rankiniu valdymu) kursus asme-
nims su fizine negalia ir sutriku-
sio regėjimo asmenų mokymus 
orientuotis aplinkoje. 2015 me-
tams šiems projektams finan-
suoti skirta 43,4 tūkst. eurų.

Neįgaliųjų reikalų departa-
mentas teikia finansinę paramą 
studentams, turintiems sunkų 
ar vidutinį neįgalumo lygį arba 
45 proc. ir mažesnį darbingumo 
lygį. Išmokos yra skiriamos spe-
cialiesiems poreikiams paten-
kinti (52,5 eurų) ir studijų išlai-
doms iš dalies padengti (121,6 
eurų). Per 2015 metus numaty-
ta 516,4 tūkst. eurų išmokėti be-
veik 1000 studentų, besimokan-
čių 38 aukštosiose mokyklose. 

Kasmet, siekiant plėtoti ne-
įgaliųjų socialinį švietimą ir in-
formavimą, finansuojami 8 pe-
riodiniai leidiniai apie asme-
nis su fizine negalia, akluosius, 
kurčiuosius, sutrikusio intelek-
to, psichikos negalią turinčiuo-
sius, sergančiuosius artritu, dia-
betu, nefrologinėmis ligomis. 
Leidiniuose aprašomos neįga-
liųjų aktualijos įdomios ir nau-
dingos ne tik neįgaliesiems, jų 
šeimos nariams, specialistams, 
bet ir plačiajai visuomenei. Nuo 
2015 m. II pusmečio, siekiant ge-
rinti informacijos prieinamumą 
vis didesniam skaitytojų ratui, 
formuojant teigiamą neįgaliųjų 
įvaizdį visuomenėje, numatoma 
informacijos sklaidą organizuo-
ti internete.

Deja, dar yra sričių, kuriose 
neįgaliųjų integracijos procesai 
vyksta ne taip greitai, kaip no-
rėtųsi, bet manau, kad valstybės 
finansinė parama yra tikrai ne-
maža. Pasivyti socialinės gero-
vės valstybes, manau, yra visų 
Lietuvos gyventojų siekiamybė, 
kurios link turime eiti atsako-
mybę už rezultatus pasidalinę 
po lygiai. Susitelkimas, gerano-
riškumas, empatija, kūrybišku-
mas – tai būtinos sąlygos pro-
jektuojant sėkmingą visavertę 
neįgaliųjų integraciją.

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė A. Pabedinskienė yra 
pasakiusi: „Vertinant kitų Euro-
pos Sąjungos šalių neįgaliųjų pa-
dėtį, atrodome kaip stiprūs vidu-
tiniokai. Tikrai turime dar daug 
nuveikti šioje srityje, tačiau žen-
giame koja kojon su pažangio-
mis Europos Sąjungos šalimis.“

Asta kAndrAtAviČienė

Neįgaliųjų reikalų departamen-
to prie SADM direktorė, socialinių 
mokslų dr. Asta Kandratavičienė.

Žmogus pasaulį pažįsta 5 po-
jūčiais: lytėjimu, klausa, re-

ga, skoniu ir uosle. Visi šie pojū-
čiai labai svarbūs ir atlieka su-
dėtingas funkcijas mūsų orga-
nizme. Per juos pažįstame ap-
linkinį pasaulį, jame vykstan-
čius reiškinius, ugdosi jausmai, 
emocijos, išgyvenimai. Sutrikus 
bent vienam iš šių pojūčių, išky-
la didelių sunkumų, kurie daro 
neigiamą įtaką bendram vaiko, 
jo kalbos, komunikacijos vysty-
muisi, pažintinei, intelektinei, 
emocinei raidai, jo ugdymuisi.

Įvairių autorių duomenimis, 
1 iš 1000 gimusių vaikų nusta-
tomas klausos sutrikimas. Klau-
sos sutrikimai dažniausiai su-
kelia komunikacijos rūpesčių, 
o šiuos gali lydėti socialinės ir 
elgsenos problemos. Nustačius 
vaikui klausos sutrikimą, kuo 
anksčiau reikia pradėti taikyti 
adekvačias reabilitacijos prie-
mones, parinkti tinkamą ugdy-
mo įstaigą. Tai priklauso nuo 
klausos sutrikimo laipsnio, lai-
ko, kada sutriko vaiko klausa, 
kalbos išsivystymo lygio. Vai-
kams, kuriems nustatytas nežy-
mus ar vidutinis klausos sutri-
kimas, pritaikytos klausą geri-
nančios priemonės, dažnai tinka 
bendrojo ugdymo įstaiga. Tėvai, 
nutarę kurčią ar labai neprigir-
dintį vaiką ugdyti bendrojo ug-
dymo įstaigoje, turi suprasti, 
kad vienas, be pagalbos, jis mo-
kytis negalės. Viso ugdymo(si) 
metu kurčiajam ar neprigirdin-
čiajam turi būti teikiama papil-
doma surdopedagogo, speci-
aliojo pedagogo, gestų kalbos 
vertėjo pagalba. 

Kauno kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo centras yra vie-
na seniausių Lietuvos mokyk- 
lų, ugdančių sutrikusios klausos 
vaikus. Centras turi gilias tradi-
cijas, kompetentingų ir atsida-
vusių savo darbui pedagogų ko-
mandą. Čia gali mokytis vaikai 
iš visos Lietuvos. Mokiniai įgy-
ja pagrindinį išsilavinimą, pagal 
individualias galimybes moko-
si žodinės sakytinės kalbos. At-
sižvelgiant į Pedagoginės psi-
chologinės tarnybos rekomen-
dacijas, vaiko poreikius bei ga-
limybes, organizuojamas vai-
kų ugdymas, teikiama specia- 
listų pagalba, naudojamos spe-
cialiosios mokymo priemonės, 
padedančios vaikams geriau 

suprasti mokomąją medžiagą, 
ugdyti kalbą, gerinti socialinius 
įgūdžius. 

Greta įprastų mokomųjų da-
lykų čia vyksta lietuvių gestų 
kalbos, muzikos ritmikos, daly-
kinės-praktinės veiklos pamo-
kos. Tarties, kalbos mokymo ir 
klausos lavinimo individualių 
pratybų metu vaikai mokosi 
taisyklingai tarti garsus, aiškiai 
kalbėti, lavinami jų klausos li-
kučiai. Centre teikiama psicho-
loginė, specialioji pedagoginė ir 
socialinė pedagoginė pagalba, 
mokinių sveikata rūpinasi ben-
drosios praktikos slaugytoja.

Po pamokų ugdymą tęsia 
surdopedagogai auklėtojai, ku-
rie veda kalbos ugdymo užsi-
ėmimus, padeda ruošti namų 
darbus, organizuoja išvykas, 
ugdo higienos, sveikos gyven-
senos įgūdžius, organizuoja tu-
riningą mokinių laisvalaikį. Di-
delis dėmesys skiriamas vaikų 
socialinių, gyvenimo įgūdžių 
formavimui, saviraiškai, spor-
tui. Iš kitur atvykę mokiniai ne-
mokamai apgyvendinami ben-
drabutyje, 4 kartus per dieną 
maitinami, organizuojamas jų 
pavėžėjimas. 

Centre veikia Integracijos ir 
konsultavimo poskyris, kuriame 
teikiama kvalifikuota surdope-
dagoginė, psichologinė, socia- 
linė pedagoginė pagalba ir ne-
formalusis švietimas (muzikos 
ir judesio korekcijos) integruo-
tai bendrojo ugdymo įstaigose 
lavinamiems mokiniams ir na-
muose ar ikimokyklinio ugdy-
mo įstaigose ugdomiems iki-
mokyklinio amžiaus vaikams, 
turintiems klausos sutrikimą 
(taip pat ir kochlearinių im-
plantų naudotojams) bei gir-
dintiems kurčių tėvų vaikams. 

Į centro pradinę ir pagrin-
dinę mokyklą priimami sutri-
kusios klausos asmenys nuo 7 
iki 21 metų amžiaus. Taip pat 
priimame sutrikusios klausos 
vaikus į priešmokyklinio ugdy-
mo grupę (6 metų amžiaus) ir 
ikimokyklinio ugdymo grupes. 
Apie Kauno kurčiųjų ir nepri-
girdinčiųjų ugdymo centrą in-
formacijos galite rasti interne-
tiniame puslapyje www.nim. 
kaunas.lm.lt

Laimutė Gervinskienė 
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 

ugdymo centro direktorė

Jei jūsų vaikas negirdi
 Egidijaus Skipario nuotr.
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Psichologo 
patarimai

Užduokite sau paprastą klausi-
mą: kaip man sekasi valdyti savo 
laiką ir įveikti dienos užduotis? 
Ar ramia širdimi galite atsakyti, 
kad gebate susitvarkyti su kas-
dieniu krūviu, o gal priešingai – 
esate apsupti krūvos „gaisrų“, 
kuriuos reikia nuolatos gesinti. 
Kasdieniai „gaisrai“, kada dar-
bus reikia padaryti būtent da-
bar ir ne vėliau, sekina žmogų, 
kelia didžiulį stresą, o ilgai už-
sitęsusios tokios situacijos gali 
atsiliepti sveikatai.

Greičiausiai gyvenime teko 
girdėti apie laiko valdymo bū-
dus, gal net bandėte keletą? Di-
delė tikimybė, kad šie būdai ne-
buvo efektyvūs ar veikė trumpą 
laiką. Kodėl taip nutiko? Daž-
niausiai žmonėms nepavyksta 
suvaldyti savo dienos laiko dėl 

bendrų pasikartojančių klaidų. 
O kartą nepavykus greičiausiai 
nesinori vėl bandyti. O be reika-
lo, kadangi moksliniais tyrimais 
nustatyta, kad žmonės, geban-
tys gerai valdyti savo laiką, pa-
siekia kur kas geresnių rezul-
tatų darbe, jaučia mažiau neri-
mo bei streso, turi daugiau lai-
ko savo laisvalaikiui. Tad šiame 
straipsnyje aptariamos pagrin-
dinės klaidos, kurios pasitaiko 
tvarkantis savo dienotvarkę. Pa-
simokykime jei ne iš savų, tai iš 
svetimų klaidų.

Nustatytos dienotvarkės 
nesilaikymas

Labai paprastas ir patogus 
būdas nepamiršti savo darbų – 
paprasčiausiai juos užsirašyti 
ant lapo ar kur kitur susižymė-
ti. Toks, rodos, elementarus me-
todas iš tiesų gali padėti valdy-
ti laiką, kadangi susirašę visus 
darbus matome, kiek ko reikės 
per dieną padaryti ir galime pa-
skirstyti savo laiką. Pirmoji klai-
da yra paprasta – plano nesilai-
kymas ar kai jis apskritai nesu-
daromas. Dažnai dienotvarkės 
nesilaikoma dėl to, kad būna nu-
matyta gausybė darbų ir jų pa-
prasčiausiai nespėjame visų at-
likti, o jei nespėjame – tai ir ne-
bematome prasmės jos laikytis. 
Tokiu atveju vertėtų išskirti pri-

oritetus – pagrindinius darbus – 
ir juos pasižymėti kaip būtinus 
atlikti. Jeigu reikia padaryti kokį 
nors didžiulį darbą ar projektą, 
pvz., susitvarkyti visus namus, 
tai gali ir nepavykti dėl per di-
delės apimties, tačiau šį darbą 
išskirsčius į keletą mažesnių ir 
išskyrus prioritetus, ką tvarky-
ti reikia pirmiausia, tikimybė, 
kad savo tikslą įgyvendinsite, 
padvigubėja. 

Asmeninių tikslų 
neturėjimas

Siekiant savo gyvenimą pa-
kreipti tam tikra linkme iš tiesų 
labai svarbu nusistatyti tikslus. 
Galbūt tai kam nors gali pasi-
rodyti neaktualu – juk dirbame 
ir viskas. Tačiau turintis tikslą 
žmogus gali kur kas geriau su-
sitelkti darbams ir jausti pras-
mę juos daryti. Pavyzdžiui, jei-
gu galvojate, kad norėtumėte 
būti paaukštintas, suprantate, 
kad užduotis turite atlikti itin 
gerai, o gal ir skirti tam papil-
domai laiko. 

Negebėjimas kontroliuoti 
aplinkos trikdžių

Ar žinote, kad kasdien vidu-
tiniškai apie dvi valandas skiria-
me įvairiems su darbu nesusiju-
siems trukdžiams. Pavyzdžiui, 
naršome internete, kalbamės 

telefonu, atsakinėjame į asme-
ninio elektroninio pašto laiškus. 
Visos šios šalutinės veiklos ne-
leidžia pilnai įsitraukti į dienos 
darbus. Ne tik kenčia darbo ko-
kybė, bet jo mes padarome kur 
kas mažiau. To pasekmė – ten-
ka dirbti viršvalandžius. Žino-
ma, dirbti be perstojo taip pat 
nėra gerai. Trumpų pertraukė-
lių nusistatymas padėtų geriau 
kontroliuoti savo laiką efekty-
viai dirbant ir nepervargstant.

Atidėliojimas
Atidėliojimas tikrai nesveti-

mas niekam. Yra daugybė dar-
bų, kuriuos vengiame daryti, 
nes jie mums neįdomūs, atrodo 
sudėtingi ar kelia per daug ne-
rimo. Vienas iš paprastų būdų, 
kaip sumažinti atidėliojimą – sau 
pasakyti, kad nenorimą užduo-
tį darysime tik 10 minučių ir ne 
daugiau. Dažniausiai nenorime 
imtis darbų dėl to, kad jie mums 
atrodo neįveikiami, sudėtingi, 
reikalaujantys daug laiko. Ir ne-
retai pasitaiko, kad būtent po de-
šimties minučių pajuntame, jog 
galime dirbti ir toliau, kadangi 
užduotis nėra tokia jau ir baisi. 
Tad kartais pirmą žingsnį tenka 
žengti per prievartą.

Per didelis darbų kiekis
Ar esate žmogus, kuriam 

sunku kitiems pasakyti „ne“ 
ir dėl to dažnai prisiimate per 
daug atsakomybės ir darbų? 
Kontroliuoti savo laiką gali tap-
ti išties labai sunku, nes jūs pa-
prasčiausiai fiziškai nebegalite 
suspėti visko atlikti. Tokiu atve-
ju vertėtų nusistatyti, kas iš tie-
sų jums teikia džiaugsmą, ko-
kios užduotys ir darbai yra nau-
dingi, o kuriuos darote tik dėl 
to, kad nedrįstate ar neranda-
te pakankamai ryžto atsisakyti. 

Kelios užduotys  
vienu metu 

Greičiausiai būna taip, kad 
tenka daryti keletą darbų vie-
nu metu. Pavyzdžiui, kalbate 
telefonu ir bandote skaityti el. 
paštu gautus laiškus. Nustaty-
ta, kad toks kelių užduočių da-
rymas vienu metu pailgina dar-
bų trukmę net iki 40 proc. Tad 
iš tiesų jūs ne sutaupote laiko, 
o priešingai. Tad kur kas ge-
riau yra susikoncentruoti į vie-
ną darbą ir visas mintis bei jė-
gas skirti jam. 

Įvaldę keletą paprastų laiko 
valdymo taisyklių tikrai paste-
bėsite, kad laiko lieka kiek dau-
giau. Laiko valdymui skirtos ke-
lios minutės per dieną gali su-
taupyti net keletą dienos valan-
dų, tad kodėl gi nepabandžius?

Parengė   Milda viCkUtė

Pagrindinės laiko valdymo klaidos
Ko gero, kiekvienas mūsų 
savo gyvenime yra svars-
tęs, ką reikėtų daryti kitaip, 
kad spėtų visas dienos už-
duotis „sutalpinti“ į darbo 
valandas ir savaitgaliai lik-
tų mums, o ne krūvoms po-
pierių ant stalo ar pilnoms 
galvoms minčių apie tai, ko 
nespėjame. 

Daktaras
Aiskauda

Citrina: gydomosios savybės, 
liaudies medicinos receptai

Citrinos vaisiai nuo seno nau-
dojami gydant įvairias ligas. 

Senovės egiptiečiai citrinomis 
malšindavo karščiavimą, žarny-
no skausmus, citrinų sultimis 
dezinfekuodavo geriamąjį van-
denį. Kinijoje daugiau kaip prieš 
3000 metų citrinomis gydė žaiz-
das, plaučių ligas, įskaitant ir tu-
berkuliozę. Beje, kinai pirmie-
ji pradėjo naudoti citrinas kaip 
skorbuto profilaktikos priemo-
nę (šią ligą sukelia ilgalaikė vi-
tamino C stoka maiste arba jo 
nepakankamas įsisavinimas dėl 
ligos – virškinimo organų nega-
lavimo, infekcijos) prieš dauge-
lį amžių iki atrandant vit. C. XIV–
XVI a. Europoje citrinos varto-
tos saugantis nuo maro ir kaip 
priešnuodis nuo gyvačių įkan-
dimo. Nuo 1795 metų tolimojo 
plaukiojimo britų jūrininkams 
pradėta kasdien duoti po 30 mi-
lilitrų citrinos sulčių. XIX a. dau-
gelyje Europos šalių citrinomis 
gydė reumatines ligas, poliartri-
tą, inkstų akmenligę.

Šiuolaikinė medicina 
apie citriną

Šiuolaikinė medicina citriną 
laiko klasikine skorbuto profi-
laktikos ir gydymo priemone. Ži-
noma, yra ir daugiau augalų, tu-
rinčių daug vit. C, tačiau citrino-

je dar yra vit. P, kuris sustiprina 
vit. C poveikį.

Nustatyta, jog citrinos maži-
na troškulį, stabdo kraujavimą, 
skatina tulžies ir šlapimo išsis-
kyrimą, turi antiuždegiminių, 
nuskausminančių, antimikrobi-
nių savybių, šiek tiek saugo or-
ganizmą nuo radioaktyvios spin-
duliuotės, padeda įveikti kirmė-
les, parazituojančias žmogaus 
organizme.

Citrinų nauda:
● stiprina imunitetą,
● mažina ląstelių supiktybėji-
mo galimybę,
● didina darbingumą,
● gerina regėjimą (keletą kartų 
per dieną įkvepiama perpjautos 
citrinos aromato),
● padeda išlaikyti psichinę pu-
siausvyrą ir gerą nuotaiką,
● stiprina atmintį ir dėmesin-
gumą,
● padeda organizmui šalinti 
šlakus, toksinus ir sunkiuosius 
metalus,
● stimuliuoja skrandžio ir žar-
nyno veiklą,
● stiprina kraujagyslių sieneles, 
neleidžia susidaryti krešuliams,
● mažina odos niežėjimą, pa-
raudimą,
● stabdo odos senėjimą, gerina 
veido odos spalvą,
● mažina cholesterolio sankau-
pas (tai ypač svarbu, kai vartoja-
mas riebus maistas),
● lieknina figūrą,
● stiprina plaukus, nagus,
● stabdo puvimo procesus, 
ypač kepenyse,
● žarnyne mažina dujų susida-
rymą.

Kada citrinos 
nevartotinos

1. Citrinos nevartotinos ser-
gant ūmiu nefritu (inkstų užde-
gimu), pankreatitu (kasos užde-
gimu), skrandžio ir dvylikapirš-
tės žarnos opalige, paūmėjusiu 
gastritu (skrandžio gleivinės už-
degimu), ypač kai yra padidėjęs 
skrandžio sulčių rūgštingumas. 

Įsidėmėtina! Turint čia nuro-
dytų skrandžio ir dvylikapirštės 
žarnos problemų, vartojant citri-
nas gali atsirasti rėmuo, stiprūs 
skrandžio skausmai, prasidėti 
vėmimas.

Pastaba. Ir vis dėlto, tokiems 
ligoniams kartais leidžiama per 
dieną suvartoti 1–2 citrinos skil-
teles su arbata ir tik po valgio.

2. Nepasitarus su gydytoju 
nevartotinos ir citrinų sėklos, 
nes jos sustiprina tulžies išsisky-
rimą ir gali sukelti stiprią alergi-
nę reakciją. 

3. Netgi kažkada turėjusiems 
problemų dėl kokių nors skran-
džio ir žarnyno ligų bei esant pa-
didėjusiam arteriniam kraujos-
pūdžiui, citrinos vartotinos at-
sargiai (t. y. nedideliais kiekiais 
ir nedažnai). Bus dar geriau, jei 
šiuo klausimu bus tariamasi su 
gydytoju.

Atmintinė pirkėjams
1. Mažų citrinų (ypač su žals-

vu atspalviu) žievelė būna plona, 
vidutinių ir didelių – stora. Žino-
tina, jog mažose citrinose bioak-
tyvių medžiagų yra daugiau, di-
delėse – mažiau.

2. Pageidautina nevartoti 
pernokusių citrinų (jų žievelė 
būna parudavusi), taip pat tokių, 

kurių žievelėje yra juodų taškų 
(taškai atsiranda pažeidus šal-
dymo procesą; tokios citrinos tu-
ri mažiau naudingų medžiagų ir 
būna kartesnės). Beje, deramai 
šaldytos citrinos nepraranda sa-
vo maistinių ir gydomųjų savy-
bių apie 12 mėnesių.

3. Žãliosios kininės citrinos 
yra ne rūgščios, o... saldžios.

Žinotina vartojant 
citrinas

1. Vartojant citrinas kaip vit. 
C šaltinį, suaugusiam žmogui per 
dieną reikės suvalgyti 2,5 citri-
nos. Jei kartu vartojamos dar-
žovės, kiti vaisiai ar uogos, už-
teks ir vienos. 

2. Citrinų žievelėje naudin-
gų medžiagų netgi daugiau ne-
gu minkštime. Tik prieš varto-
jimą reikia ją gerai nuplauti ir 
nuplikyti karštu vandeniu. Po to 
žievelė plonai nupjaunama spi-
rale aštriu peiliu. Ją sutarkavus 
smulkia trintuve galima naudo-
ti kulinarijoje (dedama į salotas, 
kisielių, kompotą, padažus, užpi-
lus, įmaišoma į pudingą).

3. Žievelėje esantys fitoncidai 
(šios medžiagos saugo augalus 
nuo parazitų, kenkėjų, žolėdžių 
gyvūnų, kitų augalų konkurenci-
jos) yra tokie stiprūs, jog naiki-
na dizenterijos, šiltinės ir chole-
ros sukėlėjus.

Liaudies medicinos 
receptai  

Nuospaudos. Vakare pė-
dos 10–15 min. pamirkomos 
karštame vandenyje, po to sau-
sai nušluostomos. Prie nuos-
paudų pleistru pritvirtinami 3 

cm skersmens citrinos gaba-
liukai su minkštimu, užmauna-
mos medvilninės kojinės arba 
tos vietos sutvarstomos marlės 
juostelėmis. Rytą šie dariniai 
nuimami, tos pačios dienos va-
kare procedūra pakartojama su 
šviežiomis citrinos porcijomis. 
Iš viso prireikia 2–3 tokių pro-
cedūrų (įsisenėjusioms nuos-
paudoms jų gali būti dvigubai 
daugiau). Per paskutinę proce-
dūrą pėdos pamirkomos karš-
tame vandenyje įprasta tvarka, 
tačiau po to nebenusausinamos. 
Nuospaudos tuoj pat nugramdo-
mos pemza, specialia dilde arba 
(turint įgūdžių) peiliu. 

Pigmentinės dėmės, straz-
danos. Probleminės vietos 1–2 
kartus per dieną patepamos cit- 
rinų sultimis, palaukiama 15 
min., po to nuplaunama šiltu 
vandeniu. Tokiu būdu gydoma-
si kasdien 2 savaites.

Sugrubusi alkūnių oda, vei-
do spuogai. Kiekvieną vakarą 
prieš miegą citrinų sultimis pa-
tepamos probleminės vietos. 
Gydymo kursas – 2 savaitės.

Kojų traukuliai. Rytą ir va-
kare citrinų sultimis patepa-
mi padai, palaukiama, kol sul-
tys išdžius, po to galima užsi-
mauti kojines, apsiauti batus ir 
vaikščioti. Gydymo kursas – 2 
savaitės.

Nagų priežiūra. Kad nagai 
neprarastų lankstumo ir tvirtu-
mo, pageidautina juos regulia-
riai patepti lygiomis dalimis su-
maišytu citrinos sulčių ir svies-
to mišiniu.

Pleiskanos. 4 citrinų žieve-
lės 15 min. pavirinamos litre 
vandens, po to nukošiama per 
dvigubą marlę ar specialų siete-
lį. Šiuo nuoviru suvilgomi plau-
kai kartą per savaitę.

romualdas OGinskAs
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Rašinių  
konkursui 

„Mano sielos 
stiprybė“

Gimiau aš Matuizų kaimely,
Kur ošia Dzūkijos miškai,
Kur Duobupio teka upelis 
Ir ūkia kasdien traukiniai.

Tai mano sukurtas ketureilis 
apie gimtąjį kaimą. Čia už-

augau kartu su tėveliais, kuriuos 
labai mylėjau ir gerbiau, tačiau 
jų jau nėra tarp gyvųjų, pakir-
to ligos. Be aš stengiuosi nepa-
siduoti.

Iš mamos pasakojimų pame-
nu, kiek bėdų ji turėjo su vyriau-
siąja mano seserimi ir su mani-
mi. Sesuo labai sunkiai sirgo. Ji 

Mano gyvenimas – įvairi veikla

Konferencijos metu užsimin-
ta ir apie glaudesnio LND bei jos 
asocijuotų narių bendradarbia-
vimo poreikį. Neįgaliųjų draugi-
jų veiklos finansavimą perdavus 
savivaldybėms, ryšiai su LND su-
silpnėjo. LND projektų vykdy-
tojos Saulės Vėjelienės teigimu, 
draugija šį bendradarbiavimą 
stengiasi palaikyti organizuoda-
ma stovyklas, seminarus, plene-
rus, teikdama metodinę bei tei-
sinę pagalbą. Didesnės inicia-
tyvos tikimasi ir iš pačių asoci-
juotų narių. Draugijų pirminin-
kų nuomone, vieni kitus geriau 
pažintų, jei turėtų galimybę daž-
niau susitikti, išvykti į bendrą 
kelionę. Konferencijos dalyviai 
sutarė, jog norint, kad LND bū-
tų vieninga, draugiška koman-
da, visiems reikėtų būti aktyves-
niems, labiau susitelkti.

Skirtingos 
savivaldybės – skirtingi 

reikalavimai 
Daugiausiai dėmesio konfe-

rencijoje skirta konkrečiai neį-
galiųjų draugijų veiklai, kylan-
čioms problemoms aptarti, siū-
lymams keisti nuolatinės kriti-
kos sulaukiančias tvarkas. 

Socialinės reabilitacijos pas-
laugų neįgaliesiems bendruo-
menėje projektai daugeliui ne-
įgaliųjų draugijų yra vieninte-
lis jų veiklos finansavimo, tai-
gi ir išgyvenimo šaltinis. Deja, 
pastaraisiais metais ne vienos 
draugijos finansavimas sumen-
ko, gerokai sutrumpėjo galimų 
veiklų sąrašas. 

Neįgaliųjų draugijų pirmi-
ninkai jau ne pirmą kartą atkrei-
pia dėmesį, kad savivaldybėse 
skirtingai vertinami Socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje finansavi-
mo tvarkos aprašo reikalavimai. 
Kai kur klostosi ydinga prakti-
ka: nepaisoma nuorodos pirme-
nybę teikti tęstinėms veikloms, 
finansavimą (netgi didesnį už 
skirtą daugelį metų jau veikian-
čioms organizacijoms) gauna ką 
tik susikūrusios viešosios įstai-
gos. Nepaisoma ir kitos aprašo 
nuostatos, teigiančios, kad pa-
lankesnio vertinimo gali tikėtis 
kelios bendrai veiklai susivieni-

Draugijų akiratyje – ateities sprendimų paieškos 

jusios organizacijos. Konferen-
cijos delegatai pateikė konkre-
čių pavyzdžių, kad bendrą pro-
jektą pateikusios dvi organiza-
cijos lėšų jam įgyvendinti gavo 
mažiau nei teikdamos atskirus 
projektus. Klaipėdos miesto ne-
įgaliųjų draugijos pirmininkas 
Vladas Alsys siūlė, kad Neįga-
liųjų reikalų departamento ren-
giamame naujajame šių projek-
tų finansavimo tvarkos apraše 
atsirastų nuoroda, jog socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje pareiškė-
jai turėtų, pavyzdžiui, trejų metų 
tokios veiklos patirtį. Mažeikių 
rajono neįgaliųjų draugijos pir-
mininko Edvardo Najulio nuo-
mone, reikėtų siekti, kad socia- 
linės reabilitacijos ir kataloge 
aprašytos socialinės paslaugos 
būtų apjungtos. 

Dvigubi standartai?
Konferencijoje diskutuota 

ir dar apie vieną neįgaliųjų kri-
tiškai vertinamą situaciją. Pa-
sak Pakruojo rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkės Janinos 

Jurgaitienės, Socialinės reabili-
tacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektuose 
dalyvauja vis daugiau bendruo-
menių, joms skiriamas finansa-
vimas, nors bendruomenių vei-
kla remiama ir iš specialiai joms 
skirtos programos. Tačiau kai 
neįgaliųjų organizacija paban-
do pateikti paraišką kaip ben-
druomenė, jai konkurse daly-
vauti neleidžiama. Su analogiška 
situacija, pasak Kėdainių rajono 
neįgaliųjų draugijos pirmininko 
Rimanto Duboso, susidūrė ir jų 
organizacija, pateikusi projektą 
Žemės ūkio ministerijos skelb-
tam konkursui. Į kultūrinei vei-
klai plėtoti skirto konkurso pa-
reiškėjus nebuvo priimta ir pro-
jektą parengusi Telšių rajono ne-
įgaliųjų draugija. „Kuo skiriasi 
draugija nuo bendruomenės?“ – 
klausė neįgalieji. R. Duboso nuo-
mone, reikėtų pereiti prie nau-
jo – neįgaliųjų bendruomenės – 
termino. 

LND pirmininkas Z. Jančaus-
kis patarė nepainioti terminų – 
jų visai kitokia prasmė. Kiekvie-
noje bendruomenėje gali būti ir 
neįgaliųjų, todėl jiems paslaugas 
teikti numačiusi bendruomenė 
gali teikti projektus ir gauti fi-
nansavimą. Neįgaliųjų draugi-
jos negali įgyti bendruomeni-
nių organizacijų statuso, taigi ir 
dalyvauti joms skirtuose kon-
kursuose.

Vis dėlto, LND pirmininko 
pavaduotojos Jelenos Ivančen-
ko teigimu, neįgaliųjų draugijos 
turi galimybių teikti projektus ir 
kitoms institucijoms. Pasak jos, 

išgyveno tik dvejus metus. Aš gi-
musi taip pat greitai susirgau ir 
iki šiol gydausi. Man nustatytas 
35 procentų darbingumas.

Bet dėl to neliūdžiu. Svar-
biausia, kad manęs niekas ne-
atstumia. Mama prieš mirtį dėl 
manęs labai sielojosi ir bijojo, 
kad nelikčiau viena (tėvas buvo 
anksčiau miręs), norėjo, jog gy-
venčiau pas sesę (turiu dar jau-
nesnę seserį, kuri yra sukūrusi 
savo šeimą ir gyvena atskirai), 
bet aš nesutikau. Nutariau tvar-
kytis viena. Po mamos mirties 
atsirado dar daugiau norinčių su 
manimi bendrauti.

Vaikystėje aš lankiau kaimo 
darželį, aštuonmetę mokyklą, 
Varėnos 2-ąją vidurinę mokyklą 

(dabartinė „Ryto“ progimnazija). 
Vėliau baigiau Vilniaus finansų 
ir kredito technikumą, mokiau-
si apskaitos bankuose. Dirbau 
Varėnos taupomajame banke, 
aptarnavau klientus, teko dirb-
ti sandėlio vedėja. Vėliau ma-
ne perkėlė į šio banko Matuizų  
filialą. Reikėjo aptarnauti klien-
tus. Darbas labai patiko, nes mė-
gau bendrauti su žmonėmis. Tai 
mano sielai suteikia stiprybės. 
Banke dirbau tik dvylika metų, 
nes kaimuose buvo uždarinė-
jami filialai. Panašų darbą teko 
dirbti ir pašte. 

Kai man nustatė invalidumą, 
įstojau į Varėnos rajono neįga-
liųjų draugiją. Apsidžiaugiau kad 
būsiu naudinga. Jau pirmais me-

tais teko su pirmininku važiuoti 
į seminarą Šventojoje. Taip pat 
vykstu į ekskursijas. Neįgalių-
jų draugijos pirmininko paska-
tinta, namuose nuotoliniu būdu 
mokiausi kompiuterinio raštin-
gumo, anglų kalbos, buhalterinės 
apskaitos, telerinkodaros. Labai 
mėgstu fotografuoti. Šia veikla 
susidomėjau dar neturėdama 
fotoaparato. Dalyvavau neįgalių-
jų fotomenininkų plenere Zyplių 
dvare. Neįgaliųjų draugijoje su-
sikūręs ansamblis, kurio vadovė 
pakviečia fotografuoti, jeigu va-
žiuoja koncertuoti. Taip pat foto-
grafuoju kaime vykstančius ren-
ginius: bendruomenės patalpų 
atidarymą, Užgavėnes, lalavimo 
šventę, Jonines ir kt. 

gana nemažai savivaldybių skel-
bia atskirus konkursus, kuriuose 
gali dalyvauti ir neįgaliųjų drau-
gijos. J. Ivančenko konferencijos 
dalyvius ragino dažniau užsukti 
į interneto svetainę www.gaukfi-
nansavima.lt, kurioje skelbiami 
visi konkursai. 

Konferencijos dalyviai sua-
bejojo ir dar dėl vieno numato-
mo sprendimo pagrįstumo – pa-
sak Z. Jančauskio, nuo kitų metų 
nuo neįgaliųjų organizacijų no-
rima atskirti sporto veiklas. Jei 
draugijos norės gauti finansa-
vimą, turės užregistruoti spor-
to klubą kaip atskirą juridinį as-

Taip pat patinka skaityti kny-
gas, spaudą. Palaikau draugiškus 
ryšius su Matuizų kaimo biblio- 
tekos darbuotoja. Čia taip pat 
vyksta renginiai. Anksčiau dar 
mėgdavau kurti. Draugiškos bi-
bliotekininkės dėka mano kū-
ryba buvo pristatyta parodoje 
„Neužžėlė cie vieši kelaliai“. 

Labai malonu būti gamtoje. 
Joje pailsiu ir džiaugiuosi kie-
kvienu paukštelio čiulbėjimu. 
Patinka grybauti ir uogauti.

Reikia tik pažvelgti į save ir 
džiaugtis tuo, ką matai. Mūsų 
savijautą nulemia tai, ką pati-
riame bendraudami su likimo 
draugais. Reikia mokėti susi-
draugauti su savo negalia, siek-
ti užsibrėžtų tikslų. Man stipry-
bės suteikia įvairi veikla.

Laima JezepČikAitė
 Varėnos r.

ta medikų, todėl sunku sulaukti 
tinkamos pagalbos, ir kt. A. An-
gelio nuomone, skėtinės asocia- 
cijos turėtų susitelkusios kel-
ti šias problemas, belstis į val-
džios kabinetų duris, siekti pa-
lankių sprendimų.

Respublikinės organizacijos 
rūpesčio, pasak Kauno miesto 
neįgaliųjų draugijos pirminin-
ko Igno Mačiuko, turėtų sulauk-
ti ir pastaruoju metu vis blogė-
janti neįgaliųjų aprūpinimo in-
dividualia ortopedine avalyne 
padėtis. Valstybinės ligonių ka-
sos skiriamos lėšos sudėtingai 
ortopedinei avalynei naudoja-

menį ir tik tada teikti paraišką 
savivaldybių sporto skyriams. 
Konferencijos dalyvių nuomo-
ne, toks veiklų atskyrimas tik 
didina administracines išlaidas, 
todėl konkrečioms veikloms or-
ganizuoti lieka vis mažiau lėšų ir 
dėl to labiausiai kenčia neįgalieji.

Daugiau įpareigojimų 
neįgaliųjų asociacijoms 

Į konferenciją svečio teisė-
mis atvykęs neįgaliųjų judėjimo 
veteranas, buvęs daugiau kaip 
prieš ketvirtį amžiaus įkurtos 
Lietuvos invalidų draugijos re-
vizijos komisijos pirmininkas 
telšiškis Aleksandras Angelis ir 
dabar aktyvus, neįgaliųjų reika-
lais besidomintis žmogus. Šian-
dieninius asociacijų vadovus jis 
ragino aktyviau ginti neįgalių-
jų interesus, kovoti už jų teises. 
Pasak A. Angelio, daug rūpes-
čių kelia neįgalumo ir darbin-
gumo nustatymo tvarka, didelės 
kompensuojamųjų vaistų prie-
mokos, rajonuose labai trūks-

mos neracionaliai – pinigų gau-
na ir tokios avalynės visai ne-
gaminančios įmonės. Jos perka 
iš Kauno „Lituanikos“ fabriko 
minkštesnės odos ar didesnio 
dydžio batus, kartais į juos įde-
da įdėklus ir pateikia neįgalie-
siems kaip specialią ortopedinę 
avalynę. O sudėtingą ortopedi-
nę avalynę gaminančiose įmonė-
se batų reikia laukti vos ne pu-
sę metų. I. Mačiukas ragino LND 
kreiptis į Valstybinę ligonių kasą, 
Sveikatos apsaugos ministeriją, 
kelti šią problemą – taip asoci-
acija padėtų visiems ortopedi-
nę avalynę naudojantiems neį-
galiesiems. 

Konferencijos delegatai pra-
šė LND pirmininką ir Neįgaliųjų 
reikalų departamentui perduo-
ti jų išsakytas mintis bei pasiū-
lymus naujai rengiamam Socia-
linės reabilitacijos paslaugų ne-
įgaliesiems bendruomenėje fi-
nansavimo tvarkos aprašui. 

Aldona MiLieŠkienė
Egidijaus Skipario nuotr.

V. Alsys siūlo labiau vertinti orga-
nizcijų turimą patirtį.

A. Angelis (dešinėje) savo pastebėjimais dalijosi su LND pirmininku Z. Jan-
čauskiu.

I. Mačiukas ragino padėti spręsti įsigyjant ortopedinę avalynę kylančias 
problemas.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 
6.34, 8.03 – orai.  6.50 – eks-
pertas. 7.05, 7.35 , 8.35 – orai, 
sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, birželio 8 d. 
9.15 Komisaras Reksas (103) 

(kart.) N-7. 10.05 Senis (216) N-7. 
11.05 Pasaulio dokumentika. Pasaulis 
gyvūnų akimis. 2 d. Problema ir spren-
dinys (kart.). 12.00 Lietuvos nepriklau-
somybės atkūrimo 25-mečiui. Mūsų 
laisvės metai. 2007 m. (kart.). 13.00 
Pasaulio panorama (kart.). 13.30 Sa-
vaitė (kart.). 14.00 Žinios. 14.15 La-
ba diena, Lietuva. 15.00 LRT radi-
jo žinios. 15.05 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. 16.25 Komisaras Rek-
sas (104) N-7. 17.15 Didysis Gregas 
(4/4) N-7. 18.15 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.40 Meilė kaip 
mėnulis (27, 28). 19.30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.05 Dėmesio 
centre. 21.29 Loterija „Perlas“. 21.30 
Teisė žinoti. 22.20 Premjera. Šlovės 
dienos (4) N-7. 23.10 Vakaro žinios. 
23.30 Apokalipsė. Hitleris. 2 d. Fiure-
ris. Prancūzija, 2011 m. 0.25 Tikri vy-
rai. 1.10 Didysis Gregas (4/4) (kart.) 
N-7. 2.00 Laba diena, Lietuva (kart.). 
4.05 Nacionalinė paieškų tarnyba 
(kart.). 4.50 Teisė žinoti (kart.). 5.40 
Klausimėlis.lt. 

Antradienis, birželio 9 d. 
9.15 Komisaras Reksas (104) 

(kart.) N-7. 10.05 Senis (217) N-7. 
11.05 Šlovės dienos (N-7. 4) (kart.). 
12.00 Apokalipsė. Hitleris. 2 d. Fiure-
ris. Prancūzija, 2011 m. (kart.). 13.00 
Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.). 
13.45 Klausimėlis.lt. 14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT 
radijo žinios. 15.05 Laba diena, Lie-
tuva. 16.00 Žinios. 16.25 Komisaras 
Reksas (105) N-7. 17.15 Didysis Gre-
gas (4/5) N-7. 18.15 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.40 Meilė kaip 
mėnulis (29, 30). 19.30 Emigrantai. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.05 Dėmesio centre. 21.29 
Loterija „Perlas“. 21.30 Specialus ty-
rimas. 22.20 Premjera. Šlovės dienos 
(5) N-7. 23.10 Vakaro žinios. 23.30 
Gaivalas internete (N-14. 1) Rež. Ste-
ve Barron. 1.00 Didysis Gregas (4/5) 
(kart.) N-7. 1.50 Laba diena, Lietuva 
(kart.). 4.00 Emigrantai (kart.). 4.45 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
25-mečiui. Mūsų laisvės metai. 2007 
m. (kart.). 5.40 Klausimėlis.lt. 

Trečiadienis, birželio10 d. 
9.15 Komisaras Reksas (105) 

(kart.) N-7. 10.05 Senis (218) N-7. 
11.05 Šlovės dienos (5) (kart.) N-7. 
12.00 Specialus tyrimas (kart.). 12.45 
Emigrantai (kart.). 13.30 Popietė su 
Algimantu Čekuoliu (Subtitr., kart.). 
14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, Lie-
tuva. 15.00 LRT radijo žinios. 15.05 
Laba diena, Lietuva. 16.00 Žinios. 
16.25 Komisaras Reksas (106) N-7. 
17.15 Didysis Gregas (4/6) N-7. 18.15 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.40 Meilė kaip mėnulis (31, 32). 
19.30 Gyvenimas. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.05 Dėmesio 
centre. 21.29 Loterija „Perlas“. 21.30 
Putino metodai. Dok. f. JAV, 2015 
m. 22.25 Premjera. Šlovės dienos 
(6) N-7. 23.10 Vakaro žinios. 23.30 
Gaivalas internete (2) (Subtitr.) N-14. 
1.00 Didysis Gregas (4/6) (kart.) N-7. 
1.50 Laba diena, Lietuva (kart.). 4.00 
Gyvenimas (kart.). 4.50 Stilius (kart.). 
5.40 Klausimėlis.lt. 

Ketvirtadienis, birželio11 d. 
9.15 Komisaras Reksas (106) 

(kart.) N-7. 10.05 Senis (219) N-7. 
11.05 Šlovės dienos (6) (kart.) N-7. 
12.00 Gyvenimas (kart.). 12.45 Gimi-
nės po 20 metų (11) (kart.). 13.30 Po-
pietė su Algimantu Čekuoliu (Subtitr., 
kart.). 14.00 Žinios. 14.15 Laba die-
na, Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. 
15.05 Laba diena, Lietuva. 16.00 Ži-
nios. 16.25 Komisaras Reksas (107) 
N-7. 17.15 Didysis Gregas (4/7) N-7. 
18.10 Saugokime jaunas gyvybes ke-
liuose. 18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 18.40 Meilė kaip mėnulis 
(33, 34). 19.30 Pinigų karta. 20.25 Lo-
terija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 
Dėmesio centre. 21.29 Loterija „Per-
las“. 21.30 Valkirija. Istorinis karinis tri-
leris. JAV, 2008 m. N-7. 23.30 Vakaro 
žinios. 23.50 Falkonas (3, 4) N-7. 1.20 
Didysis Gregas (4/7) (kart.) N-7. 2.10 
Laba diena, Lietuva (kart.). 4.20 Pini-
gų karta (kart.). 5.10 Tikri vyrai (kart.). 

Penktadienis, birželio12 d. 
9.15 Komisaras Reksas (107) 

(kart.) N-7. 10.05 Senis (220) N-7. 
11.05 Falkonas (3, 4) (kart.) N-7. 
12.40 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite 
(kart.). 13.30 Keliai. Mašinos. Žmonės 
(kart.). 14.00 Žinios. 14.15 Laba die-
na, Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. 
15.05 Laba diena, Lietuva. 16.00 Ži-
nios. 16.25 Komisaras Reksas (108) 
N-7. 17.15 Didysis Gregas (4/8) N-7. 
18.15 Šiandien (su vertimu į gestų kal-
bą). 18.30 Forsaitų saga (12, 13) N-7. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 20.59 Loterija „Perlas“. 21.00 
Duokim garo! 22.40 Žiedinių lenkty-
nių trasoje. Veiksmo drama. Kanada, 
JAV, 2008 m. N-14. 0.10 Auksinis bal-
sas. 1.10 Didysis Gregas (4/8) (kart.) 
N-7. 2.00 Tikri vyrai (kart.). 2.45 Spe-
cialus tyrimas (kart.). 3.35 Ryto suk-
tinis su Zita Kelmickaite (kart.). 4.25 
Duokim garo! (kart.). 

Šeštadienis, birželio13 d. 
6.05 Emigrantai (kart.). 6.55 Gy-

venimas (kart.). 7.40 Rojus Lietuvoj (5, 
6). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Premjera. 
Padūkėliai marsupilamiai (12). 9.25 
Premjera. Animalija (22). 9.50 Dže-
ronimas (2/21). 10.15 Tadas Blinda. 
Vaidybinis nuotykių f. (2). 11.05 Mūsų 
miesteliai. Krinčinas. II dalis. 12.00 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Pasau-
lis gyvūnų akimis. 3 d. Gyvūnų ben-
druomenių paslaptys. 12.50 Šerloko 
Holmso nuotykiai. Kilmingasis vien-
gungis. Detektyvinis filmas. Didžioji 
Britanija, 1993 m. N-7. 14.30 Popietė 
su Algimantu Čekuoliu (Subtitr.). 15.00 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
25-mečiui. 16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą). 16.10 Saugokime jaunas 
gyvybes keliuose (kart.). 16.15 Svei-
kinimų koncertas. 18.40 Bėdų turgus. 
19.30 Stilius. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.00 „Žuvėdra“ iš-
skrenda – legenda lieka. 23.15 Būk 
kietas. Kriminalinė komedija. JAV, 
2005 m. (Subtitr.) N-7. 1.15 Evelina 
Sašenko atlieka Edith Piaf dainas. 
2.20 Šerloko Holmso nuotykiai. Kil-
mingasis viengungis. Detektyvinis f. 
Didžioji Britanija, 1993 m. (kart.) N-7. 
4.05 Klausimėlis.lt. 4.20 Stilius (kart.). 
5.10 Bėdų turgus (kart.). 

Sekmadienis, birželio14 d. 
6.05 Klausimėlis.lt. 6.20 Ry-

to suktinis su Zita Kelmickaite. 7.15 
Šventadienio mintys. 7.40 Rojus Lie-
tuvoj (7, 8). 8.30 Girių horizontai. 9.00 
Premjera. Padūkėliai marsupilamiai 
(13). 9.25 Premjera. Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą (8). 9.40 Šervudo pa-
dauža Robinas Hudas (8). 9.50 Dže-
ronimas (2/22). 10.15 Aviukas Šonas 
(4/24). 10.25 Gustavo enciklopedija 
(Subtitr.). 10.55 Brolių Grimų pasakos 
(7) Snieguolė. Vokietija, 2009/2010 
m. 12.00 Gedulo ir Vilties diena. Gy-
veno senelis ir bobutė. Dokumenti-
nis-animacinis trumpametražis f. Lie-
tuva, 2007 m. 12.30 Gedulo ir Vilties 
diena. Šv. Mišių iš Vilniaus arkikate-
dros bazilikos tiesioginė transliacija. 
13.30 Misija Sibiras’14. Krasnojars-
kas. Dok. f. Rež. 14.30 „Visu garsu“ 
koncertas. 16.00 Žinios (su vertimu 
į gestų kalbą). 16.15 Gedulo ir Vilties 
diena. Ledo vaikai. Dok. f. 16.45 Isto-
rijos detektyvai. 17.30 Premjera. Eks-
kursantė. Istorinė drama. 2013 m. N-7. 
19.30 Pasaulio panorama. 19.55 Sa-
vaitė. 20.30 Panorama. 21.00 Fut-
bolas. Europos čempionato atranka. 
Lietuva – Šveicarija. 23.45 Europos 
futbolo čempionato atrankos rungty-
nių apžvalga. 0.20 „Visu garsu“ kon-
certas (kart.). 1.55 Istorijos detektyvai 
(kart.). 2.40 Misija Sibiras’14. Krasno-
jarskas. Dok. f. (kart.). 3.35 Gedulo ir 
Vilties diena. Gyveno senelis ir bobu-
tė (kart.). 4.05 Mūsų miesteliai. Krin-
činas. II dalis (kart.). 4.55 Pasaulio 
panorama (kart.). 5.25 Savaitė (kart.). 

nios. 22.30 Meilės priesaika. Roman-
tinė drama. JAV, 2012 m. N-7. 0.40 
Daktaras Hausas (18) N-14. 1.30 CSI 
kriminalistai (21) N-14. 2.30 Gražuo-
lė ir pabaisa (13) N-7. 3.15 Las Vega-
sas (20) N-14. 4.05 Nepaprasti daiktai.

Antradienis, birželio 9 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Simp-

sonai (7, 8) N-7. 7.55 Moterys meluo-
ja geriau (60, 61) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (2115). 10.00 Ekstrasensai de-
tektyvai (317) N-7. 11.00 TV Pagalba. 
N-7. 13.00 Madagaskaro pingvinai 
(23). 13.30 Simpsonai (9) N-7. 14.00 
Simpsonai (10) N-7. 14.30 Mažoji nuo-
taka (13, 14) N-7. 15.30 Laukinė Es-
meralda (76) N-7. 16.30 TV Pagalba. 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Mote-
rų laimė. N-7. 20.00 Ta proga! N-7. 
21.00 Tobula kopija (44) N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 22.30 Everli. Trile-
ris. JAV, 2014 m. N-14. 0.20 Daktaras 
Hausas (19) N-14. 1.25 CSI kriminalis-
tai (22) N-14. 2.15 Gražuolė ir pabaisa 
(14) N-7. 3.05 Las Vegasas (21) N-14. 

Trečiadienis, birželio 10 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Simp-

sonai (9, 10) (kart.) N-7. 7.55 Mote-
rys meluoja geriau (62, 63) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (2116). 10.00 Eks-
trasensai detektyvai (318) N-7. 11.00 
TV Pagalba. N-7. 13.00 Madagaska-
ro pingvinai (24). 13.30 Simpsonai (8, 
9) (kart.) N-7. 14.30 Mažoji nuotaka 
(15, 16) N-7. 15.30 Laukinė Esmeral-
da (77) N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė. 
N-7. 20.00 Griūk iš juoko. N-7. 21.00 
Drąsios ir žavios. N-7. 21.30 TV3 va-
karo žinios. 22.25 Vikingų loto. 22.30 
Nutildyti šauklį. Trileris. JAV, 2014 m. 
N-14. 0.50 Daktaras Hausas (20) N-14. 
1.40 Specialioji jūrų policijos tarnyba 
(114) N-14. 2.35 Gražuolė ir pabai-
sa (15) N-7. 

Ketvirtadienis birželio 11 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Simp-

sonai (8, 9) (kart.) N-7. 7.55 Moterys 
meluoja geriau (64, 65) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (2117). 10.00 Ekstrasen-
sai detektyvai (319) N-7. 11.00 TV Pa-
galba. N-7. 13.00 Madagaskaro pin-
gvinai (25). 13.30 Simpsonai (10, 11) 
(kart.) N-7. 14.30 Mažoji nuotaka (17, 
18) N-7. 15.00 15.30 Laukinė Esme-
ralda (78) N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Moterų laimė. 
N-7. 20.00 Aplink pasaulį su žvaigžde. 
N-7. 21.00 Drąsios ir žavios Lietuva. 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.30 
Smogiamoji jėga. Trileris. JAV, D. Bri-
tanija, 2006 m. N-14. 0.20 Daktaras 
Hausas (21) N-14. 1.25 Specialioji jū-
rų policijos tarnyba (115) N-14. 2.15 
Gražuolė ir pabaisa (16) N-7. 

Penktadienis, birželio 12 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Simp-

sonai (10, 11) (kart.) N-7. 7.55 Mote-
rys meluoja geriau (66, 67) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (2118). 10.00 Du tėvai 
ir du sūnūs (9, 10) N-7. 11.00 TV Pa-
galba. N-7. 13.00 Madagaskaro pingvi-
nai (26). 13.30 Simpsonai (12, 13) N-7. 
14.30 Mažoji nuotaka (19, 20) N-7. 
15.30 Laukinė Esmeralda (79) N-7. 
16.30 TV Pagalba. N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.30 Šrekas 2. Animacinė ko-
medija. JAV, 2004 m. 21.15 Kapitonas 
Amerika. Pirmasis keršytojas. Veiksmo 
f. JAV, 2011 m. N-7. 23.50 Paranorma-
lūs reiškiniai 3. Siaubo f. JAV, 2011 m. 
S. 01.20 Nusikaltėlių gyvenimas. Krimi-
nalinė komedija. JAV, 2013 m. N-14. 

Šeštadienis, birželio 13 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Mon-

sunas (19) N-7. 7.20 S dalelių paslap-
tys N-7. 8.00 Bailus voveriukas (12). 
8.30 Juokingiausi Amerikos namų vaiz-
deliai. 9.00 Svajonių ūkis (8). 9.30 Ma-
myčių klubas (8). 10.00 Sofija I. Plau-
kiojantys rūmai. Animacinis f. JAV, 
2013 m. 11.00 Diagnozė. viltis 2015. 
N-7. 11.30 Turte ir skurde. Komedija. 
JAV, 1997 m. N-7. 13.55 Gyvenimo 
bangos (5) N-7. 16.25 Ekstrasensai 
detektyvai (319, 320) N-7. 18.30 TV3 
žinios (312). 19.00 Guliverio kelionės. 
Nuotykių komedija. JAV, 2010 m. N-7. 
19.30 Pertraukoje – Eurojackpot. 20.50 
Ir velnias dėvi Prada. Komedija. JAV, 
2006 m. N-7. 23.05 Pats šokiausias 
filmas. Komedija. JAV, 2009 m. N-7. 
0.45 Šokoladas. Romantinė drama. 
D.Britanija, JAV, 2000 m. N-7. 

Sekmadienis, birželio 14 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Mon-

sunas (20) N-7. 7.20 S dalelių paslap-
tys (21) N-7. 8.00 Bailus voveriukas 
(13). 8.30 Juokingiausi Amerikos na-
mų vaizdeliai. 9.00 Statybų. 9.30 Ne-
paprasti daiktai. 10.00 Virtuvės istori-
jos. 10.30 Volisas ir Gromitas. Kiškio-
lakio prakeiksmas. Animacinė komedi-
ja. JAV, 2005 m. N-7. 12.05 Mažasis 

Pirmadienis, birželio 8 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 Gar-

fildas (63, 64). 6.55 Džonis Testas (1) 
(kart.). 7.25 Ančiukai Duoniukai (5) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso reindže-
ris (18) N-7. 8.50 Paskutinis veiksmo 
filmų herojus (kart.) N-7. Veiksmo f. 
JAV, 1993 m. 11.20 La troškinys. Ani-
macinis f. JAV, 2007 m. (kart.). 13.30 
Ančiukai Duoniukai (6). 13.55 Bėgantis 
laikas (85) N-7. 16.30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17.15 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 Tikras gyvenimas. Paliki-
mas. 20.30 Tikras gyvenimas. Nuomi-
ninkės. 21.30 Žinios. 22.10 VAKARO 
SEANSAS Septyni. Kriminalinis trileris. 
JAV, 1995 m. N-14. 0.40 Visa menanti 
(22) N-14. 1.35 Specialioji Los Andže-
lo policija (18) N-7. 2.30 Grubus žaidi-
mas (2) N-14. 3.25 Programos pabai-
ga. 3.30 Lietuva Tavo delne. 

Antradienis, birželio 9 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 Gar-

fildas (65, 66). 6.55 Tomo ir Džerio 
nuotykiai (2) (kart.). 7.25 Ančiukai Duo-
niukai (6) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (19) N-7. 8.50 Laukiniai 
šernai. Nuotykių komedija. JAV, 2007 
m. (kart.) N-7. 10.55 Padaužos kelyje. 
Nuotykių f. šeimai. Šveicarija, 2005 m. 
(kart.). 13.05 Džonis Testas (2). 13.30 
Ančiukai Duoniukai (7). 13.55 Bėgan-
tis laikas (86) N-7. 16.30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.15 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. 19.30 Tikras gyveni-
mas. Guodėja. 20.30 Tikras gyveni-
mas. Naivus mokytojas. 21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS Miesto tei-
singumas. Veiksmo trileris. JAV, 2007 
m. N-14. 0.10 Visa menanti (23) N-7. 
1.05 Specialioji Los Andželo policija 
(19) N-7. 2.00 Grubus žaidimas (3) 
N-14. 2.55 Programos pabaiga. 3.00 
Lietuva Tavo delne. 

Trečiadienis, birželio 10 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 Gar-

fildas (67, 68). 6.55 Džonis Testas (2) 
(kart.). 7.25 Ančiukai Duoniukai (7) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso reindže-
ris (20) N-7. 8.50 24 valandos (kart.) 
N-7. 11.10 Yra kaip yra. N-7. 12.15 
Nuo...Iki.... 13.15 Džonis Testas (3). 
13.45 Ančiukai Duoniukai (8). 14.10 
Bėgantis laikas (87) N-7. 16.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.15 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 Tikras gyveni-
mas. Ta pati moteris. 20.30 Tikras gy-
venimas. Sunkus pasirinkimas. 21.30 
Žinios. 22.10 VAKARO SEANSAS 
Derybininkas. Veiksmo f. JAV, Vokie-
tija, 1998 m. N-14. 1.00 Specialioji Los 
Andželo policija (20) N-7. 1.55 Grubus 
žaidimas (4) N-14. 2.50 Programos pa-
baiga. 2.55 Lietuva Tavo delne. 

Ketvirtadienis, birželio 11 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 Gar-

fildas (69, 70). 6.55 Džonis Testas (3) 
(kart.). 7.25 Ančiukai Duoniukai (8) 
(kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (21) N-7. 08.50 24 valandos 
(kart.) N-7. 11.10 Yra kaip yra. N-7. 
12.15 Nuo...Iki.... 13.10 Džonis Tes-
tas (4). 13.35 Ančiukai Duoniukai (9). 
14.00 Bėgantis laikas (88) N-7. 16.30 
Labas vakaras, Lietuva. 17.15 24 va-
landos. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 Tikras 
gyvenimas. Adelės sindromas. 20.30 
Tikras gyvenimas. Susigrąžinta meilė. 
21.30 Žinios. 22.10 VAKARO SEAN-
SAS Desperado. Trileris. JAV, 1995 
m. N-7. 0.20 Visa menanti (24) N-7. 
1.15 Specialioji Los Andželo policija 
(21) N-7. 2.10 Sveikatos ABC televi-
trina (kart.). 2.40 Programos pabaiga. 
2.45 Lietuva Tavo delne. 

Penktadienis, birželio 12 d. 
6.20 Dienos programa. 6.25 

Garfildas (71, 72). 6.55 Džonis Tes-
tas (4) (kart.). 7.25 Ančiukai Duoniu-
kai (9) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (22) N-7. 8.50 24 valandos 
(kart.) N-7. 10.00 Yra kaip yra. N-7. 
11.10 Valanda su Rūta. 13.10 Džonis 
Testas (5). 13.35 Ančiukai Duoniukai 
(10). 14.00 Bėgantis laikas (89) N-7. 

16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.15 
24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
Nacionalinis saugumas. Veiksmo ko-
medija. JAV, 2003 m. N-7. 21.15 Ita-
liškas apiplėšimas. Veiksmo trileris. Di-
džioji Britanija, JAV, Prancūzija, 2003 
m. N-7. 23.30 Vis dar žinau, ką veikei 
aną vasarą. Siaubo f. JAV, 1998 m. 
N-14. 1.30 Desperado (kart.) (Despe-
rado). N-7. 1995 m. Trileris. JAV. Rež.. 
Robert Rodriguez. Vaid.. Joaquim de 
Almeida, Quentin Tarantino, Antonio 
Banderas, Salma Hayek. 3.35 Progra-
mos pabaiga. 3.40 Lietuva Tavo delne. 

Šeštadienis, birželio 13 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pin-

kis, Elmira ir Makaulė (13). 6.55 Zoro 
(1) (Zorro). 7.20 Smalsutė Dora (1). 
7.45 Denis Vaiduokliukas (19). 8.10 
Madagaskaro pingvinai (28). 8.35 To-
mo ir Džerio nuotykiai (3). 9.00 Star-
tas. 9.35 Mauglis. Paskutinė Akelos 
medžioklė. Animacinis f. Rusija, 1969 
m. 10.00 KINO PUSRYČIAI Astro vai-
kis. Animacinis f. Honkongas, Japoni-
ja, JAV, 2010 m. 11.45 Tigrų koman-
da. Nuotykių f. šeimai. Austrija, Švei-
carija, Vokietija, 2010 m. 13.30 Odisė-
jas ir Ūkanų sala. Nuotykių f. Didžioji 
Britanija, Kanada, 2008 m. N-7. 15.20 
Vedęs ir turi vaikų (11, 12) N-7. 16.20 
Čiauškutė (28) N-7. 18.30 Žinios. 
19.00 SUPERKINAS. PREMJERA 
Asteriksas. Dievų žemė. Animacinis f. 
Belgija, Prancūzija, 2014 m. 20.45 Bė-
gimas džiunglėse. Nuotykių komedija. 
JAV, 2003 m. N-7. 22.50 Patikima ap-
sauga. Veiksmo trileris. Australija, Di-
džioji Britanija, Ispanija, JAV, Vokieti-
ja, 2007 m. N-7. 0.35 Itališkas apiplėši-
mas. Veiksmo trileris. Didžioji Britanija, 
JAV, Prancūzija, 2003 m. (kart.) N-7. 
2.40 Programos pabaiga. 2.45 Lietu-
va Tavo delne. 

Sekmadienis, birželio 14 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Pe-

liukas Stiuartas Litlis (1). 6.55 Zoro 
(2). 7.20 Nickelodeon valanda. Smal-
sutė Dora (2). 7.45 Denis Vaiduokliu-
kas (20). 8.10 Madagaskaro pingvi-
nai (29). 8.35 Tomo ir Džerio nuoty-
kiai (4). 9.00 Sveikatos ABC televitri-
na. 9.30 Mauglis. Mūšis. Animacinis f. 
Rusija, 1970 m. 10.00 KINO PUSRY-
ČIAI Kietos mergiotės. Komedija. Vo-
kietija, 2008 m. N-7. 12.05 Džiunglės. 
Nuotykių komedija. Rusija, 2012 m. 
N-7. 13.45 Kam atiteks namai? Ko-
medija šeimai. JAV, Kanada, 1999 
m. N-7. 15.50 Vedęs ir turi vaikų (13) 
N-7. 16.20 Čiauškutė (29) N-7. 18.30 
Žinios. 19.00 Teleloto. 20.00 PREMJE-
RA KK2 vasara. N-7. 21.25 Pabandom 
iš naujo. Romantinė komedija. JAV, 
2012 m. N-14. 23.30 PREMJERA Pa-
budau miręs. Siaubo komedija. JAV, 
2010 m. N-14. 1.10 Bėgimas džiun-
glėse. Nuotykių komedija. JAV, 2003 
m. (kart.) N-7. 3.15 Programos pabai-
ga. 3.20 Lietuva Tavo delne.

Pirmadienis, birželio 8 d. 
6.35 Sveikatos ABC televitrina. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Mistinės istorijos (24) (kart.) 
N-7. 9.00 Laukinis (23, 24) (kart.) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (192) N-7. 
12.00 Prokurorų patikrinimas (4) (kart.) 
N-7. 13.10 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.10 Patrulis (kart.) N-7. 14.45 
Amerikos talentai (2). 15.45 Prokuro-
rų patikrinimas (5) N-7. 17.00 Muchta-
ro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Juodasis sąrašas (18) N-7. 19.25 Po-
licija ir Ko (2) N-7. 20.25 Vedęs ir turi 
vaikų (7) N-7. 21.00 Farai. N-14. Re-
alybės šou 21.30 Hidalgas. Veiksmo 
f. JAV, 2004 m. N-7. 0.10 Juodasis 
sąrašas (18) (kart.) N-7. 1.05 Proku-
rorų patikrinimas (5) (kart.) N-7. 2.10 
Bamba TV. S. 

Antradienis, birželio 9 d. 
6.00 Policija ir Ko (21) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 
Policija ir Ko (2) (kart.) N-7. 9.00 Džiun-
glių princesė Šina (15, 16) (kart.) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (193) N-7. 
12.00 Prokurorų patikrinimas (5) (kart.) 
N-7. 13.10 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.10 Vedęs ir turi vaikų (7) (kart.) 
N-7. 14.45 Amerikos talentai (3). 15.45 
Prokurorų patikrinimas (6) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Juodasis sąrašas (19) N-7. 
19.25 Policija ir Ko (3) N-7. 20.25 Ve-
dęs ir turi vaikų (8) N-7. 21.00 Farai. 
N-14. 21.30 Bernvakaris Las Vega-
se. Nuotykių komedija. JAV, 2006 m. 
N-14. 23.20 Karo vilkai. Likvidatoriai III 

(2) N-14. 0.20 Juodasis sąrašas (19) 
(kart.) N-7. 1.15 Prokurorų patikrini-
mas (6) (kart.) N-7. 2.20 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, birželio 10 d. 
6.00 Policija ir Ko (22) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 
Policija ir Ko (3) (kart.) N-7. 9.00 Ko-
misaras Aleksas (12, 13) N-7. 11.00 
Kalbame ir rodome (194) N-7. 12.00 
Prokurorų patikrinimas (6) (kart.) N-7. 
13.10 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
14.10 Vedęs ir turi vaikų (8) (kart.) N-7. 
14.45 Amerikos talentai (4). 15.45 
Prokurorų patikrinimas (7) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Juodasis sąrašas (20) 
N-7. 19.25 Policija ir Ko (4) N-7. 20.25 
Vedęs ir turi vaikų (9) N-7. 21.00 Fa-
rai. N-14. 21.30 Meilė ir kiti narkotikai. 
Melodrama. JAV, 2010 m. N-14. 23.45 
Karo vilkai. Likvidatoriai III (3) N-14. 
0.45 Juodasis sąrašas (20) (kart.) N-7. 
1.40 Prokurorų patikrinimas (7) (kart.) 
N-7. 2.45 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, birželio 11 d. 
6.00 Policija ir Ko (23) N-7. 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 
Policija ir Ko (4) (kart.) N-7. 9.00 Komi-
saras Aleksas (1, 2) N-7. 11.00 Kalba-
me ir rodome (195) N-7. 12.00 Proku-
rorų patikrinimas (7) (kart.) N-7. 13.10 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.10 
Vedęs ir turi vaikų (9) (kart.) N-7. 14.45 
Amerikos talentai (5). 15.45 Prokuro-
rų patikrinimas (8) N-7. 17.00 Muchta-
ro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Juodasis sąrašas (21) N-7. 19.25 Po-
licija ir Ko (5) N-7. 20.25 Vedęs ir tu-
ri vaikų (10) N-7. 21.00 Patrulis. N-7. 
21.30 Medžioklės sezonas atidarytas 
2! Animacinė komedija. JAV, 2008 
m. 23.00 Karo vilkai. Likvidatoriai III 
(4) N-14. 0.00 Juodasis sąrašas (21) 
(kart.) N-7. 0.55 Prokurorų patikrini-
mas (8) (kart.) N-7. 2.00 Bamba TV. S. 

Penktadienis, birželio 12 d. 
6.25 Policija ir Ko (24) N-7. 7.25 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.25 
Policija ir Ko (5) (kart.) N-7. 9.25 Me-
džioklės sezonas atidarytas 2! Anima-
cinė komedija. JAV, 2008 m. (kart.). 
11.00 Kalbame ir rodome (196) N-7. 
12.00 Prokurorų patikrinimas (8) (kart.) 
N-7. 13.10 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.10 Vedęs ir turi vaikų (10) 
(kart.) N-7. 14.45 Amerikos talentai 
(6). 15.45 Prokurorų patikrinimas (9) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Patrulis (kart.) N-7. 
19.00 Amerikietiškos imtynės (17) N-7. 
21.00 Savaitės kriminalai. N-7. 21.30 
Logano karas. Susaistytas garbės. 
Veiksmo f. JAV, 1998 m. N-14. 23.20 
Gyvi numirėliai (9, 10) N-14. 1.10 Pro-
kurorų patikrinimas (9) (kart.) N-7. 2.15 
Bamba TV. S. 

Šeštadienis, birželio 13 d. 
7.05 Amerikos talentai (5, 6) 

(kart.). 9.00 Laba diena. N-7. 9.30 
Apie žūklę. 10.00 Penktoji pavara (2). 
Autožurnalas. Didžioji Britanija, 2012 
m. 11.00 Pasaulio galiūnų čempio-
nų lygos etapas Portugalijoje. 12.00 
Savaitės kriminalai (kart.) N-7. 12.30 
Statyk! 13.00 Džiunglių princesė Šina 
(17) N-7. 14.00 Mano mylimiausia ra-
gana (3–6) N-7. 16.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 17.00 Laukinis (25) N-7. 
18.00 Mistinės istorijos (25) N-7. 19.00 
Muzikinė kaukė. Ukraina (2). 21.45 
MANO HEROJUS Specialusis būrys. 
Veiksmo f. JAV, 2008 m. N-14. 23.25 
AŠTRUS KINAS Požemių gyventojai. 
Siaubo f. JAV, 2003 m. S. 1.15 Mano 
mylimiausia ragana (3, 4) (kart.) N-7. 
2.15 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, birželio 14 d. 
7.00 Mistinės istorijos (25) (kart.) 

N-7. 8.00 Pirmas kartas su žvaigžde. 
8.30 Tauro ragas. N-7. 9.00 Autopilo-
tas. 9.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu. 10.00 FAILAI X. Kazanova. 
Gundymo menas. Dokumentinis f. Vo-
kietija, 2013 m. N-7. 11.00 Sveikatos 
kodas. 12.00 Nacionalinė Geografija. 
Pavojingi susitikimai (1) N-7. Doku-
mentinis f. JAV, 2011 m. 13.00 Džiun-
glių princesė Šina (18) N-7. 14.00 Svei-
kinimai. 16.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 17.00 Laukinis (26) N-7. 18.00 
Ekstrasensų mūšis (15) N-7. 19.00 
MEILĖS ISTORIJOS Inga Lindstrom. 
Daina Solveigai. Romantinė drama. 
Vokietija, 2012 m. N-7. 21.00 Kortų 
namelis (7, 8) N-14. 23.10 Teisė žu-
dyti. Kriminalinis trileris. JAV, 2008 m. 
N-14. 1.15 Mano mylimiausia ragana 
(5, 6) (kart.) N-7. 2.15 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

komisaras Reksas. Nuotykių f. Vokieti-
ja, 1997 m. N-7. 14.05 Gyvenimo ban-
gos (6) N-7. 16.25 Ekstrasensai detek-
tyvai (321, 322) N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.00 Savaitės komentarai. 19.30 Kau-
kazo belaisvė arba nauji Šuriko nuoty-
kiai. Komedija. SSRS, 1967 m. 21.10 
Neįmanoma misija. Šmėklos proto-
kolas. Veiksmo trileris. JAV, 2011 m. 
N-7. 0.00 Kietas riešutėlis 2. Veiksmo 
trileris. JAV, 1990 m. N-14. 2.20 Visa 
tiesa apie meilę. Komedija. D. Britani-
ja, 2004 m. N-7. 

Pirmadienis, birželio 8 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Simp-

sonai (2, 3) N-7. 7.55 Moterys meluo-
ja geriau (58, 59) N-7. 8.55 Meilės 
sūkuryje (2114). 10.00 Ekstrasensai 
detektyvai (316) N-7. 11.00 Operaci-
ja Y ir kiti Šuriko. Komedija. Rusija, 
1965 m. N-7. 12.55 Nuotykių metas 
(13) N-7. 13.30 Simpsonai (4, 5) N-7. 
14.30 Mažoji nuotaka (11, 12) N-7. 
15.30 Laukinė Esmeralda (75) N-7. 
16.30 TV Pagalba. N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.30 Moterų laimė. N-7. 20.00 
Pamilk pabaisą. N-7. 21.00 Tobula 
kopija (43). N-7. 21.30 TV3 vakaro ži-
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

„Žmogus su negalia – kitoks, 
bet visi kartu mes galime dau-
giau“, – tokiais žodžiais projek-
to „Menas visiems“ organizatorė 
Neringa Derkintytė pristatė neį-
galiųjų pasirodymą Kauno Rotu-
šės aikštėje, miesto gimtadienio 
šventės metu.

35 dalyviai iš 5 skirtingų 
valstybių susibūrė dėl projekto, 
kurio metu per keturis pusdie-
nius sukūrė trumpametražį fil-
mą „The path“ („Kelias“), dainą, 
šokį ir fotografijų ciklą. Vizuali-
niais metodais siekta suvieny-

ti sveikuosius ir neįgaliuosius.
Šokyje pasirodžiusi neįga-

liojo vežimėliu judanti Agnė tei-
gė, kad nespėdavo pavargti, nes 
treniruotės prabėgdavo greitai 
ir linksmai. 

Iš kitų miestų atvykę pro-
jekto dalyviai namo parsiveš ne 
tik šiltus įspūdžius, bet ir pro-
jekto vaisius. Ž. Dinapaitė sakė, 
kad Vilniaus, Klaipėdos ir Šiau-
lių gyventojai artimiausiu metu 
galės išvysti fotografijų parodą, 
filmą bei išgirsti įrašytą dainos 
versiją.

Kaunui dovanojo filmą, 
dainą ir šokį

www.kauno.diena.lt galime perskaityti Aistės Krasauskaitės 
straipsnį apie projektą „Menas visiems“, kuris suvienijo neįga-
liuosius ir negalios neturinčiuosius. 

Kol Lietuvos valdžia po truputį 
bruzda suprasdama, jog būtina 
atsisakyti sovietinių didelių glo-
bos įstaigų ir pereiti prie ben-
druomeninės specialiųjų porei-
kių žmonių globos, Čekoniškių 
kaime įsikūrusi „Betzatos ben-
druomenė“ Lietuvoje 11 metų 
veikia šiuo principu. Joje proto 
negalią turintys žmonės gyvena 
kartu su sveikaisiais ir įsitrau-
kia į vietos bendruomenę. 

„Betzata“ – tai tarptautinės 
„Arkos“ bendruomenės dalis. 
Ją prieš 50 metų įkūrė prancū-
zas Žanas Vanjė (Jean Vanier). 
Visose „Arkos“ bendruomenė-
se dirba asistentai, įsipareigo-
jantys tam tikrą laiką (nuo mė-
nesio iki kelerių metų) gyventi 
kartu su žmonėmis, turinčiais 
proto negalią. „Betzatoje“ pagy-
venusi asistentė Rugilė pasako-
jo, kad kiekvienos bendruome-
nės misija – suteikti proto ne-
galią turintiems žmonėms na-
mus – vietą, kurioje jie galėtų 
pajusti savo žmogišką vertę, kur 
pamažu gytų skausmingos žaiz-
dos, atsivėrusios dėl atmetimo 
ir pažeminimo. „Gyvenimas čia 
primena šeimą. Kasryt vienas iš 
asistentų žadina negalią turin-
čius draugus, padeda išsiruošti 
į dienos centrus. Vakare pasi-
tinkame juos, kartu gaminame 
vakarienę, sprendžiame kasdie-
nes problemas, meldžiamės. Ta-
čiau svarbiausia užduotis – ly-
dėti – tiesiog būti šalia kasdie-
noje“, – aiškino Rugilė.

„Betzatos“ vadovas Riman-
tas Ramonas teigia, kad po tru-
putį keičiasi visuomenės po-

žiūris į proto negalią turinčius 
žmones. „Anksčiau važiuodami 
viešuoju transportu sulaukda-
vome replikų, ar nereikėtų ši-
tų invalidų vežioti specialiuoju 
transportu. Šiandien tokių ko-
mentarų nebeišgirstame. Kuo 
daugiau kartu dalyvaujame ren-
giniuose ir lankomės viešose 
vietose, tuo labiau visuomenė 
apsipranta. O kol nepažįsti, na-
tūralu, baimės akys didelės“, – 
sako Rimantas.

Kas nori visu tuo įsitikinti 
patys, kviečiami atvykti pagy-
venti su bičiuliais. Šiuo metu 
„Betzatos“ bendruomenė kaip 
tik ieško naujo asistento.

2012–2015 m. Čekoniškių 
kaime buvo rekonstruojami ir 
plečiami Gyvenimo namai, kad 
bendruomenėje galėtų gyven-
ti nebe 6, o 10 bičiulių. Gyve-
nimo namams atnaujinti ben-
druomenė pasitelkė Sanglau-
dos fondo lėšas.

Prie esamo namo pastatytas 
ir galerija sujungtas priestatas, 
sutvarkytos lauko inžinerinės 
sistemos, įrengti vidinio kiemo 
takeliai, modernizuota šildy-
mo sistema, įrengtas keltuvas, 
erdvūs gyvenamieji kambariai, 
sporto, maldos, poilsio ir admi-
nistracinės patalpos, atskira 
virtuvėlė. Taip pat įsigyti nauji 
baldai, visa reikalinga buitinė 
įranga bei neįgaliesiems pritai-
kyta transporto priemonė. Re-
konstruotą pastatų kompleksą 
pašventino J. E. kardinolas Au-
drys Juozas Bačkis, atidarymo 
šventėje lankėsi prezidentė Da-
lia Grybauskaitė.

Rekonstruoti „Betzatos“ namai 
Monika Midverytė OFS www.bernardinai.lt pasakoja apie ben-
druomenę, kurioje proto negalios žmonės gali gyventi oriai. 

Neįgalieji 
pasaulyje

Rūpestis neįgaliomis 
atžalomis – jau ne 
vien mamos pareigaLiūdna realybė: gimsta neįga-

lus vaikutis ir netrukus ma-
ma su juo lieka viena, mat tėtis 
neištveria užgriuvusių sunkumų. 
Ne vieną dešimtmetį taip buvo ir 
Lenkijoje. Į stovyklas šeimoms, 
auginančioms neįgalius vaikus, 
su savo mažaisiais važiuodavo 
vien mamos. Ir niekas tuo nesi-
stebėjo. Pastaraisiais metais situ-
acija keičiasi. Stovyklauti važiuo-
ja ir tėvai, o paskui juos – tetos, 
pusbroliai. Lenkų visuomenėje 
pasikeitė požiūris į šeimą. Pasi-
keitė ir pačios šeimos – vaiko ne-
įgalumo jos jau nebelaiko pasau-
lio pabaiga.

Šokiravo kaimynus
Taip, dabar jau net madin-

ga (ir tai puiku!), kad ne mama, 
o tėtis išveda neįgalų vaiką pa-
sivaikščioti. Niekas nebesistebi, 
nevarsto žvilgsniais. Galime tik 
įsivaizduoti, kaip anais laikais 
jautėsi tėčiai, neatsisakę savo 
vaikų ir drįsę priešgyniauti pa-
plitusiai nuomonei – slėpk savo 
gėdą, nedemonstruok jos, niekas 
nenori matyti tavo ligoniukų...

Andžejus Suchcickis prisi-
mena: „Prieš 20 metų mums gi-
mė dukrelė Natalija su Dauno 
sindromu. Nė neįsivaizdavome, 
kiek problemų kils. Pats papras-
čiausias klausimas: kaip išgyven-
ti? Kur gauti pinigų visiems rei-
kalams reikaliukams? Tuo metu 
valstybė dar negalėjo remti šei-
mų, auginančių neįgalius vaikus. 
Ilgai tarėmės su žmona Eva. Aš 
tiesiog nesugebu uždirbti pini-
gų. Kokio versliuko besiimdavau, 
sumokėjus mokesčius kišenėje 
nieko nelikdavo. Nutarėme, kad 
pinigų uždirbs Eva, kuriai vers-
las sekėsi daug geriau, o aš lik-
siu namie su Natalija.“

Liko namie – tai reiškia mai-
tino, rengė, linksmino, auklėjo, 
vežiojo į pamokėles. Ir baisiau-
siai piktino kaimynus, kai susi-
ruošdavo pasivaikščioti: Natali-
ja – su ledais, tėvelis – su alaus 
buteliu rankoje.

Juodu dabar patys geriau-
si draugai. Mėgsta tas pačias TV 
programas, tą pačią muziką, ku-
rią leidžia visu garsu. Mamos 
nėra namie? Eime valgyti deš-
rainių!

Daug išmoko iš dukros
Helena jau užaugo, o diagno-

zės kaip nėra, taip nėra, nors at-
likti visi įmanomi tyrimai. Mer-
gaitė ilgai negalėjo nulaikyti gal-
vutės, vaikščioti pradėjo tik bū-

dama 3-ejų. Ir šiandien Helenai 
sunku lipti laiptais. Nekalba, ne-
įstengia apsirengti.

Helenos mama dirba griež-
tu darbo grafiku, todėl ją augin-
ti teko tėvui. Marekas Vysockis – 
verslininkas, turi savo firmą, jam 
lengviau pasikoreguoti darbo 
laiką. Ko gero, jis būtų uždirbęs 
daugiau, jei Heleną būtų apgy-
vendinę globos namuose, tačiau 
tokio varianto net nesvarstė.

Marekas pasakoja: „Vis vylė-
mės, kad Helena paaugs, pasivys 
savo bendraamžius, bet skirtu-
mas tik didėjo. Teko su tuo susi-
taikyti. Šeimos dienotvarkę lėmė 
mergaitės poreikiai: vizitai pas 
gydytojus, konsultacijos, reabi-
litacija. Aš daug daviau dukrai, 
bet dar daugiau gavau iš jos. He-
lena mane išmokė kuklumo. Su-
pratau, kiek nedaug reikia, kad 
būtum laimingas. Išmokė teisin-
gumo. Jei myliu Heleną vien už 
tai, kad ji yra, tai negi vyresniąją 
dukrą turėčiau mylėti už gerus 
pažymius ar dar kažką?“

Helena tiek visko netyčia su-
daužė namuose – ir nieko. Mare-
kas suprato, kad tie prabangos 
daiktai iš tikrųjų buvo visai ne-
svarbūs. Be to, nekalbanti dukra 
įrodė tėvui, kiek daug galima pa-
sakyti be žodžių.

Žingsnis po žingsnio
Dar neseniai šių dviejų isto-

rijų herojus galima būtų pava-
dinti stereotipų griovėjais ir ko-
ne didvyriais. Tačiau iš tikrųjų 
šiandien tėčiai, prižiūrintys ne-
įgalius vaikus, jau nebėra išim-
tys. Kas lėmė tokius pokyčius 
lenkų visuomenėje? Juk niekas 
nešvystelėjo stebuklinga lazde-
le ir nepavertė tėčių geresniais, 
širdingesniais.

Anot sociologų, situaciją kei-
čia daug veiksnių. Pagerėjo šei-
mų finansinė būklė – tai labai 

svarbu, nes negalia brangiai kai-
nuoja. Neįgalus vaikas nebepa-
verčia šeimos gyvenimo finansi-
ne tragedija. Didžiulę įtaką turėjo 
valstybės, įvairių fondų parama 
vaikų reabilitacijai. Labai efekty-
viai dirba paramos tėčiams gru-
pės, būtent – tėčiams, ne ma-
moms, nes suprasta, kaip svarbu 
išsaugoti šeimą. Lenkijoje įsteig-
ta 10 tokių grupių. Jų organizuo-
tas pamokas lanko šimtai vyrų.

Be abejo, į reabilitacijos sto-
vyklas ar įvairias pamokėles su 
vaikučiais vis tiek dažniau vyks-
ta mamos, bet tai nereiškia, kad 
tėčiai – kažkur nuošalyje ar vi-
sai pasitraukę. Jiems tenka dirb-
ti viršvalandžius, jie vyksta į ko-
mandiruotes ar pavargę miega 
po vakarinės pamainos. 

Ir... jiems vis tiek tenka pri-
minti, kokia svarbi yra tėvo parei- 
ga. Lenkų pedagogas prof. Ka-
zimiežas Pospišylas yra sakęs: 
„Mūsų visuomenėje įprasta į vy-
rus žiūrėti kaip į vienišus vilkus, 
kuriems svarbu tik karjera, pres-
tižas, pinigai. Bet net ir tai gali 
pakeisti neįgalus vaikas, parodyti 
kitą savęs realizavimo būdą. Len-
gva auginti gražų ir sveiką vaiką. 
Jei gimė ne toks „nusisekęs“, atsi-
skleidžia ypatinga tėvystė, stebi-
nanti savo turtingumu. Tačiau jei 
tėvo asmenybė per menka, situ-
acija stipresnė už jį, mama lieka 
su vaiku viena.“

Natalijai pasisekė, kad jos 
mama sutiko tokį vyrą, kaip An-
džejus. Jis daug dirbo, lankė kara-
tė treniruotes, mėgo susitikinėti 
su draugais. Ir štai gimė neįgali 
dukrelė. „Natalija savo mėlyno-
mis akimis, prisirišimu, šypsena 
ir pasitikėjimu kompensavo man 
tai, ką vadiname tikro vyro gyve-
nimu“, – sako A. Suchcickis. Bet 
tai jis suprato ne per vieną dieną. 

Pagal užsienio spaudą parengė 

Brigita BALikienė 

Marekas Vysockis su dukra dirba sode.

Šauniai pasirodė šaškių 
varžybose

 Birutė Žilinskienė parašė ži-
nutę, kurioje pasidžiaugė kėdai-
niškių pergale šaškių varžybose. 

Gegužės mėnesį Kėdainių 
sporto arenoje įvyko respubliki-
nės šaškių varžybos. Jose šauniai 
pasirodė kėdainiškiai Zenonas 
Piliukaitis, sporto būrelio pir-
mininkas Jonas Tumosas ir Skir-
mantas Brazauskas. Jų pergalių 
dėka kėdainiečių komanda šaš-
kių varžybose užėmė pirmą vie-
tą. Tuo labai džiaugiamės. Šaškių varžybos sutraukė daug neįgaliųjų. 

Neįgaliųjų 
sportas

Nuoširdžiai užjaučiame Druskininkų savivaldybės neįgaliųjų 
draugijos pirmininką Raimundą Tenenį dėl Mamos mirties. 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos valdyba
„Bičiulystės“ redakcija

Nuoširdžiai užjaučiame Druskininkų savivaldybės neįgalių-
jų draugijos pirmininką Raimundą Tenenį dėl Motinos mir-
ties – telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netek-
ties valandą. Alytaus apskrities neįgaliųjų organizacijos
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terapinė trupė „TTT“, kuri pri-
statė judesio spektaklį, pava-
dintą „Adomas ir Ieva“ (rež. Sil-
vijana Bilskytė). Tai Biblinio pa-
sakojimo apie žmonių sukūrimą 
ir pirmąją nuodėmę interpreta-
cija. Spektaklyje neprireikė jo-
kių dekoracijų, režisierės kū-
rybingumo dėka aktoriai virto 
Dievu ir pirmaisiais žmonėmis, 
medžiais, o viską apjungė muzi-
ka ir judesys. Renginio organiza-
torės teigimu, ši trupė pasižymi 
estetiškumu. „Žmogus su proto  
negalia spektaklyje turi erdvę, 
kurioje sukuria tam tikrą istori-
ją, suprantamą, priimtiną ir es-
tetišką“, – sakė S. Dikčiūtė.

Kauno Vilijampolės globos 
namų „Mimodramos teatriu-
kas“ taip pat paruošė jude-
sio spektaklį, kurį pavadino 
„Emocijos“(režisierius Virgis 
Bortkevičius). Aktoriai įkūni-
jo skausmą, pyktį, pažemini-
mą, neviltį, laisvės troškimą, 
džiaugsmą...

Kurčiųjų reabilitacijos centro 
liaudies teatras konkursui parin-
ko ištrauką iš spektaklio „Nesan-
taikos kaina“ pagal Viljamo Šeks-
pyro dramą „Romeo ir Džiuljeta“ 
(režisierė Janina Mažeikienė).

Būta ir skaitymų, ir 
humoro

Programoje netrūko ir įvai-
resnių išraiškos formų. Pavyz-
džiui, šiemet festivalyje pirmą 
kartą dalyvavusi Vilniaus neį-
galiųjų dienos centro „Gyvojo 
skaitymo“ teatro trupė teatrali-
zuotai skaitė pjesę „Žalias žalias 
obuoliukas“ (rež. Arvydas Lebe-
liūnas). Skaitovai įtaigiai papa-
sakojo istoriją apie berniuką, jo 
draugystę su obelimi. Apie obels 
ištikimybę, atsidavimą, berniu-
ko savanaudiškumą ir vertybių 
perkainojimą.  

Komedijos stichiją prisijau-
kino net trys teatrų trupės. Su-
trikusio intelekto žmonių globos 
bendrijos „Plungės viltis“ teatro 
grupė „Kaukė“ pristatė vaidini-
mą „12 kėdžių be žodžių“ (vado-
vė Romualda Šimkuvienė) pagal 
rusų režisieriaus Leonido Gaida-

jaus filmą „12 kėdžių“. 
Molėtų krašto žmonių su ne-

galia sąjungos bei Lietuvos aklų-
jų ir silpnaregių sąjungos filia-
lo trupė „Molėtuvka“ suvaidino 
mažą šeimyninę komediją „Spar-
nų kirpimo ypatumai“ (vadovas 
Pranas Pliuška) Pasak S. Dikčiū-
tės, vadovas P. Pliuška geba tai-
kliai ir aiškiai iškelti įvairias vi-
suomenei aktualias problemas. 

Pasvalio rajono Lavėnų so-
cialinės globos namų gyventojų 
teatro grupė paruošė spektaklį 
„Nepaprasta naujiena“ (rež. Si-
gitas Paliulis) pagal Kazimiero 
Čiplio–Vijūno dramos kūrinė-
lį. Spektaklio siužetas atspindi 
kartų konfliktą: suaugęs sūnus 
ir marti išvaro seną motiną el-
getauti ir tik viena iš trijų anū-
kų gailisi senolės. Išvytą močiutę 
priima visai svetimi žmonės – jų 
teigimu, ten, kur senutėlė moti-
na, ten laimingi namai. 

Šiemet festivalyje jau antrą 
kartą dalyvavo svečiai iš Len-
kijos. Elko terapinio užimtu-
mo dirbtuvių neįgaliųjų teatras 
„ZgiElk“ parengė spektaklį pa-
gal Ž. B. Moljero komediją „Ta-
riamas ligonis“ (vadovė Eva Pšy-
lenčka). Lenkų pasirodymas ste-
bino ne tik dekoracijų gausa, ap-
darų spalvingumu, bet ir vaidy-
ba, ilgais dialogais.

Didysis prizas – trupei  
iš Ukrainos

Šiemet didysis „Begaso“ pri-
zas, kurį sukūrė tautodailinin-
kas Eugenijus Paukštė, iškeliaus 
į Ukrainą. Jį namo vežasi mamų, 
auginančių vaikus su intelek-
to sutrikimais, sąjungos „Saulės 
spindulys“ teatras „Daigai“. Jų 

Kiekvienas kūnas, kiekviena 
gyvybė yra savaip graži 

(atkelta iš 1 psl.)

rius Jokūbas Vilius Tūras, teatro 
apžvalgininkas Ridas Viskaus-
kas, Irma Mituzienė ir Patrici-
ja Survilo) nutarė, kad šis pasi-
rodymas pasižymi vieningumu, 
stilingumu ir profesionalumu, o 
S. Dikčiūtė atkreipė dėmesį, kad 
spektaklis buvo „šviesus, skaid- 
rus, bet taip pat ir modernus, ta-
čiau nešokiruojantis“. 

Neliko nuskriausti ir Lietu-
vos teatrai. Žiuri prizas atiteko 
V. Bortkevičiaus vadovaujamam 
Kauno neįgalaus jaunimo užim-
tumo centro plastinės dramos 
teatriukui už vaidinimą, lakoniš-
kai pavadintą „Lietuje“. Tai jude-
sio spektaklis, kurio pagrindiniai 
herojai, nepaisydami savo judė-
jimo negalios, pasitelkę plastiką 
atskleidė meilės galią. Režisie-
rius sakė, kad viena iš pagrindi-
nių spektaklio artisčių Ernesta 
Žemaitytė medikų buvo nurašyta 
kaip niekada nebevaikščiosianti, 
tačiau kūryba ir sunkus darbas 
padarė stebuklą.

V. Bortkevičiaus darbai su-
tinkami kontraversiškai. Vie-
niems jo kūryba estetiška, ki-
tiems – pernelyg drąsi ir iššau-
kianti. „Aš nieko nenoriu pud-
ruoti, noriu į gyvenimą žiūrėti 
per padidinamąjį stiklą. Jeigu 
aš iš neįgaliųjų darysiu „zuikius 
puikius“ tai juos tiesiog palaido-
siu. Dabar aš, gal kam atrodys ir 

savanaudiška, bet darau tai, kas 
man aktualu ir tuo pačiu tempiu 
šiuos žmones link savęs, tikiuo-
si, kad jie lavėja. Tokių renginių 
problema yra ta, kad neįgalieji 
ateina patys į save pasižiūrėti. 
Manau, vizija turėtų būti pakel-
ti neįgaliųjų teatrų lygį ir sukurti 
tokį reginį, į kurį ateitų žiūrovas 
iš gatvės ir dar bilietą nusipirk-
tų“, – teigė režisierius. 

Neabejinga V. Bortkevičiaus 
kūrybai ir S. Dikčiūtė. Ji teigia, 
kad menininkas turi išskirti-
nį braižą. Anot jos, žmogaus su 
negalia kūnas, kurį būtent ir pa-
rodo režisierius V. Bortkevičius, 
yra labai gražus. „Virgio Bortke-
vičiaus gebėjimas negalią pada-
ryti gražią ir daugiareikšmišką 
parodo, koks talentingas žmo-
gus jis yra. Jeigu mes norėsime 
šiuos kūnus „pritempti“ prie te-
levizijos pasaulio, tai, žinoma, 
gali šokiruoti, gali atrodyti ne-
gražu, tačiau išties kievienas kū-
nas, kiekviena gyvybė yra savo-
tiškai labai graži“, – sakė rengi-
nio organizatorė. 

Renginių trūksta
LŽNS prezidentė teigė, kad 

„neįgaliems žmonėms svarbu 
būti pastebėtiems, pripažin-
tiems, reikalingiems. Gera pu-
blikos reakcija pakylėja neįga-
liuosius, kurie nemažai laiko gy-
vena uždarą gyvenimą“.

Ne pirmus metus trupes į 
„Begaso“ festivalį atvežantis re-
žisierius V. Bortkevičius neslepia 
nusivylimo, kad tokių renginių, 
kaip „Begaso“ festivalis, trūksta. 
„Žinoma, tai, kas dabar vyksta, 
yra gerai, renkamas geriausias, 
jis apdovanojamas, skatinamas, 
bet reikėtų, kad trupė išvažiuotų 
kažkur kitur, į pasaulinius festi-
valius, kad ten kažką gautų, pa-
matytų, kad ir toliau turėtų kur 
pasireikšti. Deja, po festivalio ir 
vėl viskas baigsis iki kitų metų. O 
toliau vėl nieko, belieka tik savo 
sultyse virti“, – apgailestavo dvi 
neįgaliųjų teatro trupes festiva-
lyje pristatęs režisierius.

S. Dikčiūtė taip pat apgailes-
tauja, kad renginių, kuriuose ga-
lėtų pasirodyti neįgalūs aktoriai, 
trūksta. „Džiugu, kad „Begaso“ 
festivalis kasmet vis populiares-
nis, tačiau į sceną pakliūva tik ne-
didelė dalis norinčių pasirody-
ti“, – teigė festivalio organizato-
rė. Pašnekovė neslepia, kad labai 
sunku nuvilti kolektyvus ir pasa-
kyti, jog pasirodyti scenoje jie ne-
galės. „Galėtų būti daugiau šven-
čių, kuriose galėtų pasirodyti, pa-
sireikšti visi norintys, nes šio fes-
tivalio siekis – parodyti kolekty-
vus, turinčius savo veidą, pasižy-
minčius drąsia estetika, galinčius 
kažką parodyti ir pasakyti ne tik 
neįgaliajam, bet ir sveikajam žiū-
rovui, ir visai visuomenei“, – sakė 
pašnekovė. „Šis festivalis jau tapo 
tradicija ir aš jo tikrai nepamesiu. 
Visada auginsiu kaip mažą kūdi-
kį, nes jame matau didelę pras-
mę“, – atviravo S. Dikčiūtė.

ieva JUOdeikienė
Egidijaus Skipario nuotr. 

neatnešiu
Neatnešiu tau niekad rudens,
Tegul visad pavasaris žydi.
Neužmiršk seno slenksčio  
                                           akmens,
Jis sutinka, jisai ir išlydi.

Neatnešiu tau niekad rudens,
Tegul rožės palangėje šnara.
Atsigerk iš šaltinio vandens
Ir širdy visada gal bus gera.

Neatnešiu tau niekad rudens,
Vyšnios žiedą ant tako padėsiu.
Tegul angelo sparnas plevens
Visada, kai mes būname dviese.

Mano žemė
Mano žemė – 
Kalneliai ir kalvos,
Upių vingiai,
Upelių takai,
Senų eglių 
Pražilusios galvos
Ir ramunėm 
Pražydę laukai.

Mano žemė – 
Ir molis, ir smėlis, 
Paukščio gūžta
Tarp karklo šakų.
Ir toks linksmas,
Gaivus šaltinėlis,
Ir istorija
Bočių laikų.

Lietuva
Kiek daug eilių,
Kiek daug dainų prikurta,
Trys spalvos žydi
Pievų glėbyje.
Nešuosi vardą jos
Širdy lyg turtą,
Brangesnio nieko
Žemėj šioj nėra.
Žali pušynai,
Sraunios, gilios upės,
Pilių didybė
Moja iš toli.
Baltija bangą
Gintarinę supa,
Viržių margumas
Moja pakely. 

tiltas
Vidutei
Mes suradome savąjį tiltą,
Kiek juo eisim kartu – nežinia...
Tik svajonę, taip stipriai pamiltą,
Tartum rožę nešuosi delne.

Ir tave, lyg paveikslą Čiurlionio, 
Įsidėjau į širdį giliai,
Kad mane iš ilgiausių kelionių 
Į namus vis parvestų keliai.

Ir kad mudviejų tiltas dar lauktų,
Toksai savas ant upės krantų.
Ir kad mus jis iš tolių pašauktų,
Kaip kadaise pabūti kartu. 

Teatro grupės „Kaukė“ iš Plungės artistai į sceną žengė persikūniję į kino 
filmo „12 kėdžių“ herojus.

Ukrainos teatro trupė „Daigai“ sie-
kė įtikinti, kad už gerumą atsimo-
kama gerumu.

Žiuri prizo laimėtojai Plastinės dra-
mos teatriuko aktoriai spektaklyje 
„Lietuje“.

Virgio Bortkevičiaus vadovaujamas 
„Mimodramos teatriukas“ scenoje 
įkūnijo emocijas: pyktį ir baimę.

Aldona sABOnytė- 
kAzLAUskienė, Alytaus r. 

spektaklis „Didelio miesto ma-
žos istorijos“ susideda iš kele-
to trumpų gyvenimiškų istorijų. 
Komisija (pirmininkas režisie-
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