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Tarptautinė neįgaliųjų diena šiemet pasitinkama itin 
šventiškai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neį-
galiųjų reikalų departamentas nusprendė, kad ši diena – 
puiki proga padėkoti žmonėms, kurie nebodami sunku-
mų, nepaisydami negalios siekia savo svajonių: dirba, 
kuria, sportuoja, padeda silpnesniems už save. Jiems su-
rengta nacionalinių apdovanojimų šventė „Griaunantys 
sienas“. Iškilmingoje aplinkoje šešių nominacijų laurea-
tams įteikti išskirtinės pagarbos ženklai – autoriniai 
dailininko Nerijaus Treinio sukurti ir neįgaliųjų sociali-
nės įmonės „Ūlos juvelyrų studija“ pagaminti medaliai. 

Integracijos keliu 

Pirmadienį, lapkričio 
30 d., Lietuvos muzikų 
rėmimo fondo (LMRF) 
pakviesti, neįgalieji iš 55 
miestų ir rajonų suvažia-
vo į Lietuvos nacionalinę 
filharmoniją, kur jiems 
koncertavo žinomi dai-
nininkai, muzikantai, o 
kartu į sceną kopė nega-
lią turintieji. Visi jie kar-
tu sukūrė tradicinę šven-
tę „Esame drauge“. 

Tolerancijos link

gražią ir prasmingą kasdienybę kuriame ir puo-
selėjame visi drauge. Daugelis gali iš Jūsų pasi-
mokyti, kaip būti aktyviais, bendruomeniškais 
visuomenės nariais, kurti bei įgyvendinti įvai-
rias iniciatyvas, siekti aukštumų mene ir sporte, 
rūpintis kitais, galų gale – kaip mylėti ir įpras-
minti gyvenimą. 
Veikiausiai sutiksite, kad geriausių rezultatų 
sprendžiant bet kokį svarbų klausimą galime pa-
siekti susitelkę, bendromis pastangomis, todėl 
svarbiausias tikslas – kad visi turėtume vienodas 

sąlygas ir galimybes, o bekompromisė neįgaliųjų 
socialinė integracija buvo ir yra vienas svarbiau-
sių mano tikslų. 
Sveikindama Jus Tarptautinės neįgaliųjų žmo-
nių dienos proga linkiu neprarasti energijos ir 
noro keisti pasaulį į gražesnį, geros kloties kas-
dieniuose darbuose, visuomenės palaikymo ir 
stipraus bendrystės jausmo, kviečiančio telktis 
bendriems tikslams! Nuoširdžiai

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė
Algimanta Pabedinskienė

Mielieji,

Nacionaliniai apdovanojimai – 
talentingiems, gabiems, 

kūrybingiems
Daugiau nei 20 metų 

kartu 
Šventę pradėjusi LMRF va-

dovė Liucija Stulgienė pasveiki-
no 700 svečių, atvykusių į jaukią 
Lietuvos nacionalinę filharmoni-
ją. Ji priminė, kad Tarptautinei 
neįgaliųjų dienai skirtas rengi-
nys neįgaliuosius, jų šeimos na-
rius, globėjus šiemet sukvietė 
jau 21 kartą. Pirmą kartą šventė 
buvo surengta Sporto rūmuose, 
kur tilpo 4000 neįgaliųjų. Spor-
to rūmus uždarius ji persikėlė į 
Kongresų rūmus. Kai ten orga-
nizuoti koncertus pasidarė per 

Bendrystėje viskas 
įveikiama lengviau 

brangu, šventės „Esame drau-
ge“ rengėjai pasiprašė priimami 
į gražiausią koncertinę Lietuvos 
salę – Filharmoniją. Ir jau daug 
metų Tarptautinė neįgaliųjų die-
na švenčiama čia. 

Švente „Esame drauge“ rū-
pinasi LMRF ir jo prieš 15 me-
tų įsteigta „Atgaivos“ bendri-
ja, kurios tikslas – vienyti žmo-
nes su negalia, jų šeimos narius 
meninei, kultūrinei, šviečiama-
jai veiklai. 

„Atgaiva“ kartu su Muzikų rė-
mimo fondu rengia koncertus, 
muzikos šventes neįgaliesiems, 
senjorams ir kitiems. Neįgaliųjų 
prieglobsčiu yra tapę Stasio Vai-
niūno namai, kur dažnai vyksta 
jų koncertai, poezijos skaitymai. 
LMRF rengiamus koncertus „Al-
ma mater musicalis“, „Druski-
ninkų vasara su M.K. Čiurlioniu“ 
negalią turintieji gali lankyti ne-
mokamai.

Sveikinimo kalbose 
linkėta išgirsti kiekvieną 

žmogų
Neįgaliųjų pasveikinti atvyko 

garbūs svečiai, aukščiausi šalies 
vadovai. Seimo Pirmininkė Lo-
reta Graužinienė, sveikindama 
Tarptautinės neįgaliųjų dienos 

Į Nacionalinę filharmoniją atvyko apie 700 neįgaliųjų iš visos Lietuvos.
(nukelta į 8 psl.) Aldonos Milieškienės nuotr.

Žinia apie gabiausius – 
visai Lietuvai

Nacionalinių apdovanojimų 
įteikimu neįgaliesiems šiandien 
galės pasigrožėti visa Lietuva. Ši 
iškilminga ceremonija bus trans-
liuojama per Lietuvos televiziją. 
Nuoširdžius pasididžiavimo at-
kakliais, pavyzdžiu visiems ta-
pusiais žmonėmis žodžius tars 
politikai, žinomi kultūros ir spor-
to atstovai. 

„Džiaugiuosi, jog artėjant 
Tarptautinei neįgaliųjų dienai 

mes pagerbėme žmones su ne-
galia, kurie išties yra kuriantys, 
įveikiantys iškilusias kliūtis, sie-
kiantys daugiau nei turi šiandien 
ir trokštantys įprasminti savo gy-
venimus. Matydami tokius įkve-
piančius pavyzdžius mes dar 
kartą susimąstome, jog mūsų  
sėkmė yra mūsų pačių ranko-
se“, – sakė ministrė Algimanta 
Pabedinskienė.

Pasak Neįgaliųjų reikalų de-
partamento direktorės Astos 
Kandratavičienės, nebuvo lengva 

iš didelio būrio visuomenės, ne-
įgaliųjų asociacijų, savivaldybių 
pasiūlytų kandidatų išrinkti še-
šių nominacijų laureatus. Kiek- 
vienai apdovanojimų kategorijai 
buvo pasiūlyta po tris kandida-
tūras. Visos jos nusipelnė mūsų 
pagarbos ir padėkos. Į darnią vi-
sumą tą vakarą susiliejo žodžiu 
ir vaizdu papasakotos stiprių, į 
ateitį drąsiai žvelgiančių žmonių 
gyvenimo istorijos. 

Savarankiškumo 
garantas – darbas

Neįgaliajam, ypač turinčiam 
sunkią negalią, nelengva tapti sa-
varankišku, savimi galinčiu pasi-
rūpinti, taigi – ir dirbančiu žmo-
gumi. Tačiau sėdėti rankas sudė-
jus, pasak apdovanojimams pri-
statytų nominantų, dar sunkiau. 

Neįtikėtina, tačiau nuo vai-
kystės raumenų atrofija sergan-
tis, kūno visiškai nevaldantis Jus-
tas Džiugelis jau 18 metų būda-
mas įsteigė savo įmonę. Dabar 
jis – tarptautinėje rinkoje žino-
mos IT įrangos didmeninę pre-
kybą plėtojančios bendrovės  

Igno Stanio nuotr. 



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Gėda – skausmingas jausmas, sukeltas įsitikinimo, 
kad padarėme ką nors bloga. Visi pažįstame susi-

drovėjimo simptomus: paraudimą, prakaitavimą, pul-
so padažnėjimą, sutrikimą. Visa tai mums nutinka, kai 
pasijuntame nusižengę įprastinėms taisyklėms ir pa-
galvojame, kad kas nors tai pastebėjo. Čarlzas Diken-
sas yra pasakęs, kad gebėjimas rausti – pati charakte-
ringiausia ir žmogiškiausia iš visų žmogaus savybių. 

Savęs mes nesidrovime. Drovėjimasis priklauso nuo 
galimos neigiamos kitų žmonių reakcijos. Mes dažnai 
drovimės atvirai išreikšti savo jausmus, kurie mus už-
plūsta, nusijuokti, kai juokinga. 

Teko matyti, kaip teatro fojė ketverių metukų ber-
niukas pribėgo prie ratukuose sėdinčio vyriškio ir pa-
klausė:

– Tu suaugęs? Kodėl sėdi vežimėlyje?
Ką atsakė vyriškis, negirdėjau, bet spėjau pamatyti 

išraudusį, be galo sutrikusį tėvelį. Jis stvėrė savo smal-
sutį ir kuo greičiau nulėkė į kitą fojė kampą.

Nuolat susiduriame su žmonėmis, kurie nemoka 
elgtis su turinčiais akivaizdžią negalią. Tačiau žmogus 
su negalia taip pat turi išmokti su šypsena ir lengvu hu-
moru priimti aplinkinių replikas ar išsišokimus. 

Esame aplinkinių reakcijos įkaitai. Vienas iš efekty-
viausių būdų tą reakciją paveikti – humoras. Pasak Zig- 
mundo Froido, humoras – „pagrindinė dvasinė nuosta-
ta, leidžianti per gyvenimo negandas suvokti žmogaus 
netobulumus ir nuleisti juos juokais.“ Humoras – tai 
menas pernelyg nesureikšminti savęs ir savo rūpesčių.

Pastebėkime, kiek daug, linksmai ir triukšmingai 
juokiasi vaikai. Sugriuvę į autobusą ar troleibusą garsiai 
klegantys vaikai vyresniuosius net erzina. Gal nereikia 
jų tildyti. Geriau pasistenkime sekti jų pavyzdžiu. Juok-
damiesi tartum sugrįžtame į vaikystę, tampame drau-
giškesni, atviresni, tolerantiškesni.

Garsusis Chodža Nasredinas, gėdingai nudribęs nuo 
asilo matant gausiai susirinkusiems žmonėms, prisimi-
nė tiesą, kad žmogus, patekęs kitų akivaizdoje į gėdin-
gą padėtį, pats turi juoktis iš savęs garsiau už kitus. Tai 
vienintelė gera išeitis.

Daug išdaigų mums gali padaryti ir padaro ,,kūno 
išdavystės“. Kai kam gali kilti mintis nusišauti, kitiems 
girdint netyčia pagadinus orą. Ir kiek tie aplinkiniai be-
būtų diskretiški, kiek jie beapsimetinėtų nieko negir-
dėję, vis tiek diskomfortas išliks. Daug nemalonumų ir 
gėdingų incidentų sukelia šlapimo nelaikymas. Vienas 
mielas draugas, turintis šią bėdą, atvirumo valandėlę 
papasakojo jam neužmirštamą įvykį. Tai atsitiko dar-
be. Šlapimas liejosi kėde ir ant grindų atsirado nema-
ža balutė. Jis pasijuto toks suglumęs, kad nesugebėjo 
nei pajudėti, nei sumojo, ką daryti. Bendradarbiai nie-
ko netarę tuoj pat iššluostė grindis, vienas palydėjo į 
tualetą. Nuo to įvykio praėjo daug metų, o prisimini-
mas apie bendradarbių nuoširdumą ir gerumą nepa-
liauja šildęs širdį. 

Yra žmonių, kurių gėdos jausmas toks hiperbolizuo-
tas, kad atrodo komiškai ir liguistai. Namelis su duryse 
išpjauta širdele stovėjo kaimo mokyklos sode, už veš-
laus jazminų krūmo. Mokinukai niekaip negalėjo patikė-
ti, kad jų jauna ir graži mokytoja čia apsilankiusi daro tai, 
ką ir jie. Mokytoja, nenorėdama vaikų nuvilti, į tupyklą 
eidavo nešina plaktuku. Visiems girdimas plaktuko 
tauškėjimas turėjo būti įrodymas, kad ji čia lankosi vi-
sai kitu tikslu – prikalti atsiknojusią lentutę. Tokie ir pa-
našūs pasakojimai rodo, kad mūsų kultūroje yra rimtų 
spragų. Dažnai žmogus kankinasi, savo negalią slepia 
ne tik nuo draugų, šeimos narių, bet ir nuo gydytojo. 
Kūno funkcijos neturėtų sukelti stipraus gėdos jausmo.

Drovumas – tai siekis nuo kitų žmonių paslėpti kai 
kuriuos savo gyvenimo kampelius. Visais laikais žmo-
nės suprato, kad begėdystė pavojinga civilizacijai. Kai 
žmogui negėda nei vogti, nei meluoti, nei smurtauti – 
jo asmenybė griūva, jis tampa pavojingas visuomenei. 
Tačiau drovumas šiuolaikiniam žmogui neturi kenkti 
gyventi modernėjančiame pasaulyje, naudotis mokslo 
laimėjimais. Čia, kaip ir daug kur kitur, reikalingas sai-
kas. Kur nėra saiko, nėra ir išminties. 

Gėdos jausmas

Apie tai,
kas

jaudina

 Kėdainių rajono neįga-
liųjų draugijos narė Seles-
tina Rimavičienė su „Bi-
čiulystės“ skaitytojais da-
lijasi smagių švenčių įspū-
džiais. 

Apmirė gamta. Pra-
sideda adventas. Ben-
druomenės suskato prieš 
adventą dar sykį pasilinks-
minti. Lapkričio pabaigo-
je Kėdainių rajono Beinai-
čių bendruomenė suruošė 
„Šeimininkių vakaronę“. Į 
bendruomenės namus vie-
nas po kito rinkosi žmonės. 
Į šventę atvyko ir trys Pe-
lėdų kaimo bendruome-
nės atstovės. Šeimininkės 
nešė pačius skaniausius 
ir išradingiausius patieka-
lus. Prie durų pasitiko ben-
druomenės pirmininkė Ri-
ta Lankelienė. Vos įžengę į 
salę pastebėjome pieštą di-
delį šakotą medį, ant kurio 
kiekvienas atėjęs turėjo-
me nupiešti po vieną rau-
doną obuoliuką ir parašy-
ti savo vardą. Obelis labai 
greitai pasipuošė raudo-
nais obuoliukais, jais buvo 

Kėdainiai: Priešadventinės vakaronės

Jurbarko miesto kultū-
ros centre buvo paminė-
ta Tarptautinė neįgaliųjų 
diena. Šventė, kurioje da-
lyvavo nemažas būrys ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
narių, prasidėjo šv. mišio-
mis Jurbarko Šv. Trejybės 
bažnyčioje. 

Kultūros centro salėje 
susirinkusius neįgaliuo-
sius pasveikino rajono 
savivaldybės meras Skir-
mantas Mockevičius, savi-
valdybės Socialinės para-
mos skyriaus vedėja Ange-
lė Zabalujeva, Seimo nario 
Broniaus Paužos padėjėja 
Ilona Pocienė, rajono sa-
vivaldybės tarybos narys 
Daivaras Rybakovas bei ki-
ti svečiai. Savo kūrybos ei-

Jurbarkas:

nukabinėtos visos šakos.
Šventę gražiais žo-

džiais pradėjo bendruo-
menės pirmininkė Rita. 

Pirmiausia buvo įteikti 
garbės raštai už įdomiau-
sius patiekalus. Prizą už 
išradingiausią patiekalą 
„obuoliukai-fainuoliukai“ 
laimėjo ansamblio „Gija“ 
dainininkė Genutė Bičkie-
nė. Marija Songailienė ga-
vo garbės raštą už origina-
liausią patiekalą „Tortukas-
rudenėlis“. Šeimininkių 
šeimininkės garbės raštas 
įteiktas Vidai Goštaitienei.

Šventės metu koncer-

tavo Neįgaliųjų draugijos 
ansamblis „Gija“, bendruo-
menės vadovė sugalvojo 
įvairių žaidimų, mįslių. An-
samblio muzikantai kartu 
su vadovu Antanu Babens-
ku taip užgrojo, kad visi įsi-
traukė į šokį. Pelėdų kai-
mo moterys surengė įdo-
mią loteriją. 

Kitą dieną išvykome į 
šventę Saviečių bendruo-
menėje, kur buvo surengta 
priešadventinė vakaronė. 
Čia mus sutiko bendruo-
menės pirmininkė Rita 
Borinskijienė. Vakaras bu-
vo nuostabus – su dainom, 

linksma muzika. Visus su-
sirinkusiuosius linksmino 
neįgaliųjų ansamblis „Gija“.

Kaip gera matyti, kad 
kaime yra neabejingų kul-
tūrai žmonių, kurie atei-
na padėkoti bendruome-
nės pirmininkėms, įde-
dančioms daug darbo ir 
pastangų, kad būtų sma-
gu ir gera.

Vakaronėse buvo daug 
humoro, anekdotų, įvairių 
žaidimų. Abi šventės buvo 
puikios ir linksmos, už jas 
esame dėkingi Beinaičių 
ir Soviečių bendruomenės 
pirmininkėms.

Neįgaliųjų dienai – sveikinimai, 
dainos ir rankdarbių parodėlė

lių paskaitė draugijos neį-
galių literatų klubo „Vers-
mė“ narės Janina Pranai-
tienė ir Aušra Brazaitytė. 
Aušra Neįgaliųjų draugi-
jai padovanojo savo tapy-
tą paveikslą. 

Neįgaliesiems koncer-
tavo draugijos vokalinis 
ansamblis, vadovaujamas 
Valdo Žemaičio, bei daini-
ninkai iš Šakių rajono. Kul-
tūros centro fojė sureng-
toje Neįgaliųjų draugijos 
narių rankdarbių paro-
dėlėje buvo galima įsigyti 
įvairiausių darbelių arba 
bent pasigrožėti jų kūrė-
jų išmone. 

Onutė Čirvinskienė
Savo rankdarbius šventės dalyviams pristatė Aušra Brazaity-
tė (kairėje) ir Janina Pranaitienė.

Radviliškis:

Šildė 
daina

 Radviliškio rajono neį-
galiųjų draugijos pirminin-
kės pavaduotoja Irena Vil-
niuvienė rašo apie tai, kaip 
buvo paminėta Tarptautinė 
neįgaliųjų diena. 

Vėjuotą besibaigiančio 
rudens dieną Radviliškio 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos nariai rinkosi į miesto 
kultūros centro salę pami-
nėti Tarptautinės neįgalių-
jų dienos ir pabūti tradici-
niame rudeniniame rengi-
nyje ,,Vėjams šėlstant te-
gul skamba daina“. Rengi-
nį pradėjo Radviliškio ra-
jono neįgaliųjų draugijos 

moterų vokalinis ansam-
blis ,,Gabija“ su savo tra-
dicine daina apie rudenį. 
Šios šventės vedėja ansam-
blio ,,Gabija“ vadovė Roma 
Apšegienė pristatė visus 
svečius. Susirinkusiuosius 
sveikino Radviliškio rajo-
no savivaldybės adminis-
tracijos direktorės pava-
duotoja Justė Venckutė ir 
Socialinės paramos sky-
riaus vedėjas Darius Bra-
zys. Jau tapo tradicija, kad 
šio renginio metu pasirodo 
muzikos mokyklos moki-
niai su savo mokytojomis. 
Šį kartą mokytoja A. Zakar-
kaitė koncertavo su mo-
kinėmis A. Karsakaite ir 
J. Stosiūte. Mergaitės atli-
ko po dvi dainas. Mokyto-
jos R. Apšegienės mokinys 
M. Rimkūnas grojo akorde-
onu. Visi muzikantai kartu 
atliko kūrinį „Linksmieji 

muzikantai“. Po to daina-
vo Aklųjų ir silpnaregių są-
jungos ansamblio „Pasagė-
lė“ duetas (vad. R. Apšegie-
nė). Keletą dainų atliko se-
ni draugai – Šiaulių artrito 
klubo „Artis“ ansamblis. 

Neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Jūratė Breduls-
kienė pasveikino visus su 
artėjančia Neįgaliųjų die-

na, įteikė padėkos raštus 
ir gėlių. Draugijos poetas 
S. Gavėnas paskaitė savo 
kūrybos eilių. Renginio ve-
dėja R. Apšegienė pakvie-
tė visus kartu padainuo-
ti S. Povilaičio dainų. Visi 
dalyviai smagiai praleido 
laiką ir dėkojo renginio or-
ganizatoriams už sureng-
tą šventę. 

Koncertuoja Radviliškio rajono neįgaliųjų draugijos moterų 
vokalinis ansamblis ,,Gabija“.

Susirinkusiuosius linksmino Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Gija“.
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Diskriminacija nėra 
norma – netylėkime

Lietuvos neįgaliųjų draugija 
(LND) vykdė projektą „Dėl ne-
vyriausybinių organizacijų, 
dirbančių lygių galimybių ir 
nediskriminavimo skatinimo 
srityje“. Projektą finansavo 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija. Jo tikslas – ma-
žinti negalią turinčių žmonių 
diskriminaciją ir padėti jiems 
tapti aktyviais darbo rinkos 
dalyviais. Per keturis susiti-
kimus Klaipėdoje, Ignalino-
je, Šeduvoje ir Marijampolė-
je buvo skatinama žmonių 
su negalia savimonė, primin-
ta, kad neįgalus žmogus turi 
tokias pat teises visose gyve-
nimo srityse, kaip ir likę vi-
suomenės nariai, teigta, kad 
būtina už teises kovoti ir ne-
sileisti diskriminuojamiems.

Paskaitos paskatino 
netylėti

Įvairiuose šalies miestuose 
pranešimus skaitė LND teisinin-
kė Evelina Kelmelienė, pirminin-
ko pavaduotoja Jelena Ivančen-
ko ir projekto vykdytoja Saulė 
Vėjelienė.

Marijampolėje vykusio susi-
tikimo metu draugijos teisininkė 
papasakojo apie įvairias diskri-
minacijos rūšis, mokė jas atpa-
žinti, pateikė praktinių užduo-
čių. E. Kelmelienė pabrėžė, kad 
svarbu netylėti, kai esi diskrimi-
nuojamas. Ji paaiškino, kas gali 
padėti neįgaliajam diskrimina-
cijos atveju, kas gali išsiaiškinti 
situaciją ir, radę kaltę, nubausti 
diskriminuotoją.

J. Ivančenko papasakojo apie 
nevyriausybines organizacijas 
(NVO), jų tikslus, kvietė susirin-
kusiuosius drąsiai jungtis prie 
NVO veiklų.

„Manau, kad projektas bu-
vo sėkmingas, dalyviai aktyviai 
dalyvavo paskaitose, ne tik iš-
sakė savo nuomonę, ne tik pa-
teikė pavyzdžių, bet ir patys at-
kreipė dėmesį į aktualias prob- 
lemas, kurių sprendimų ieško-
jome kartu. Po paskaitų dalyviai 
išėjo įgiję ne tik naujų žinių, bet 
ir drąsos nebenutylėti diskrimi-
nacijos, paskatinti ir kitus vie-
šai prabilti apie patiriamą ne-
teisybę. Labai džiugu, kad po 
kiekvieno seminaro sulaukda-
vau skambučių ir elektroninių 
laiškų. Džiaugiuosi, kad žmonės 
pasitiki mumis ir kreipiasi pata-
rimo bei pagalbos“, ‒ sakė drau-
gijos teisininkė. 

Diskriminacija dėl 
negalios – neretas 

reiškinys 
Dauguma į paskaitą Mari-

jampolėje susirinkusiųjų buvo 
darbingo amžiaus žmonės, tu-
rintys negalią. Vieni dirba, kiti 
ieško darbo. Pasisakiusieji vienu 
balsu tvirtino, kad turint vieno-
kią ar kitokią negalią nėra lengva 
rasti tinkamą darbą ir supratin-
gą darbdavį.

Pasak E. Kelmelienės, nega-
lią turintys asmenys dažniau-
siai diskriminaciją patiria darbo 
vietoje ar eidami įsidarbinti, vie-
ni ‒ iš darbdavių, kiti ‒ iš kartu 
dirbančiųjų. Į susitikimą atėjusi 
moteris papasakojo, kad buvo 
atleista dėl ligos. Darbovietėje 
ji buvo nuolatos užgauliojama. 
Tačiau negana to,  darbdavys su 
moterimi net neatsiskaitė, ap-
gaulės būdu ji buvo priversta pa-
sirašyti dokumentus, kad gavo 
jai priklausančius pinigus. Deja, 
panašių atvejų ‒ ne vienas, ypač 
mažesniuose miesteliuose, kur 
darbdaviai jaučiasi visagaliai, ga-
lintys nepaisyti žmogaus teisių.

Informacijos nebūna  
per daug

Paskaitas skaičiusios LND 
darbuotojos sutaria, kad infor-
macijos niekada nebus per daug, 
o draugijos, žinodamos savo na-
rių poreikius, gali ir turi jiems 
padėti. 

„Į susitikimus atėję žmonės 
jau buvo girdėję apie vienokius 
ar kitokius žmogaus teisių pa-
žeidimus, bet dauguma nežinojo, 
ką daryti ir kur kreiptis patyrus 
diskriminaciją. Paklausus, ar kas 
nors girdėjo apie Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnybą, dauguma 
tik gūžčiojo pečiais“, ‒ pasakojo 
E. Kelmelienė.

Per paskaitas LND darbuoto-
jos išgirdo ne vieną skaudžią is-
toriją, kuriai negalėjo likti abe-
jinga žmonėms su negalia atsto-
vaujanti organizacija. 

„Toliau planuojame švies-
ti žmones diskriminacijos tema. 
Taip pat norime susitikti ne vien 
su žmonėmis, patyrusiais ar ga-
linčiais patirti diskriminaciją. Per 
susitikimus pasakotos istorijos 
atskleidė ir tam tikrų institucijų 
neigiamą požiūrį į žmones su ne-
galia. Jau dabar planuojame susi-
tikimus ir apskritojo stalo disku-
sijas su tam tikromis institucijo-
mis, darbdaviais“, ‒ teigė LND 
teisininkė. 

Marytė sMOlskienė

Projekto metu diskriminaciją atpažinti mokė LND teisininkė Evelina Kel-
melienė (kairėje). Apie NVO veiklas kalbėjo LND pirmininko pavaduotoja 
Jelena Ivančenko (dešinėje).

Rietavo savivaldybės neįgalių-
jų draugija paminėjo įsikūrimo 
20-metį. Į šventę susirinko ne tik 
draugijos nariai ir jų artimie-
ji, bet ir daug svečių, kurie norė-
jo pabūti kartu su neįgaliaisiais, 
pasidžiaugti jų darbais. O nuveik-
ta per tuos 20 metų išties daug. 

Be pradžios nebūna  
ir tęsinio

Besirenkančius į šventę pa-
sitiko tranki orkestro muzika, 
kurią dovanojo Rietavo Mykolo 
Kleopo Oginskio meno mokyk- 
los pučiamųjų orkestras (vado-
vai – Algimantas Krėpšta ir Si-
gitas Saukalas). Renginys vadi-
nosi „Po Angelo sparnu“, todėl 
jo pradžioje du balti angelai iš-
skleistais sparnais uždegė 20 
žvakių. Visus sužavėjo jaunieji 
meno mokyklos smuikininkai 
(vad. Daiva Bielkauskienė ir Gin-
tarė Sabaliauskienė). Po gražaus 
muzikinio sveikinimo renginio 
vedėjai Rietavo kultūros centro 
Mėgėjų teatro režisierius Vincas 
Andriuška ir Ilona Paulavičienė 
pakvietė Rietavo savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę 
Oną Žibelienę apžvelgti, kas nu-
veikta per 20-metį.

Draugija savo veiklą pradėjo 
1995 m. gruodžio 14 d. Tą dieną 
įvyko pirmas Rietavo neįgalių-
jų susirinkimas ir buvo nutarta 
įkurti draugiją, išrinkta taryba. 
Draugija anuomet įsikūrė labai 
kukliose patalpose, kurias sutei-
kė tuometinis Rietavo miesto se-
niūnas Kazys Valauskas. 

1995 metų pavasarį į Rieta-
vą iš Biržų su vyru Jonu atsikė-
lusi gyventi O. Žibelienė pamatė, 
kad čia neįgalieji gyvena tartum 
uždaryti paukšteliai savo narve-
liuose. Kadangi ji jau 1988 me-
tais dalyvavo Lietuvos invalidų 
draugijos Biržų rajono draugi-
jos įkūrimo veikloje ir vadova-
vo Papilio neįgaliesiems, tad tu-
rėjo praktikos, todėl ėmėsi veik- 
los ir Rietave. 

Be įdėto darbo nėra ir 
rezultato

Prieš pirmą susirinkimą 
O. Žibelienė pasibeldė į 153-jų 
Rietavo miesto neįgaliųjų du-
ris. Iš jų 113 iš karto panoro bū-
ti draugijos nariais. O kadangi 
Rietavas dar neturėjo savo sa-
vivaldos, tad ir rietaviškiai bu-
vo Plungės rajono  neįgaliųjų 
draugijos nariai. 1996 m. pava-
sarį Plungės rajonas Rietavo ne-
įgaliųjų draugiją pripažino kaip 
savarankišką. O pats Rietavas 

Prabėgęs 
dvidešimtmetis pasiliko 

istorijoje
nuo Plungės rajono atsiskyrė tik 
2000-aisiais. Pirmininkė pame-
na, kokie aktyvūs buvo pirmieji 
draugijos tarybos nariai: Mary-
tė Rameikienė, Zita Margevičie-
nė ir Vacys Vainorius. O kadangi 
daugelio draugijos narių nebėra 
tarp mūsų, jų atminimas buvo 
pagerbtas tylos minute.

Anot pirmininkės O. Žibelie-
nės, pirmasis penkmetis buvo 
gana sunkus. Jau pradžioje ėmė 
veikti rankdarbių būreliai, vyk-
davo įvairūs seminarai, susiti-
kimai su įvairiais žmonėmis iš 
visos Lietuvos ir svarbiausia – 
ėmė plėtotis kultūrinė-sporti-
nė veikla. Kaipmat buvo įkurtas 
kultūros klubas „Vilties balsai“, 
sporto klubas „Energija“. Rank-
darbių būreliui vadovavo auk-
sinių rankų meistrė Marytė Ra-
meikienė, sporto klubui – Kazys 
Jurkus, o kultūros klubui – voka-
linio-instrumentinio ansamblio 
„Vilties balsai“ vadovas Alfonsas 
Meškauskas.

Pamatyti kitus,  
parodyti save

Jau 1999 metais rietaviš-
kiai pateko į tarptautinį festi-
valį „Dermė“. Neįgalieji dažnai 
rinkdavosi savo draugijos cen-
tre, kur buvo įdomios veiklos, 
daug keliavo. Nebuvo pamiršti 
ir gulintieji ligos patale. Ir pa-
ti pirmininkė, ir tarybos nariai 
juos lankė namuose. Kiek bu-
vo įmanoma, draugija tenkino 
neįgaliųjų norus apsirūpinant 
techninėmis pagalbos priemo-
nėmis, nuveždavo konsultuotis 
į didžiuosius sveikatos centrus. 
1999 m. Rietave neįgalieji įstei-
gė Dienos užimtumo centrą, ta-
čiau nebegavus finansavimo po 
trejeto metų teko šios veiklos 
atsisakyti.

Verčiant naują puslapį
Kai 2000-siais metais Rie-

tavas atgavo savivaldą, draugi-
jai buvo suteiktos gana erdvios 
patalpos Oginskių gatvėje. O jas 
susiremontuoti teko patiems, 
tad dirbo visi iš peties ir tais pa-
čiais metais jau vyko įkurtuvės. 
Draugija tada jau vienijo 583 ne-
įgaliuosius, nes prie rietaviškių 
prisijungė visų Rietavo savival-
dybės seniūnijų gyventojai. Iš-
augo ir paslaugų skaičius. Susi-
būrė vaikų kūrybinių gebėjimų 
ugdymo, įvairūs kiti užimtumo 

būreliai, buvo teikiamos skalbi-
mo, maudymo, transporto pa-
slaugos, rūpintasi būsto pritai-
kymu. Vyko kompiuterinio raš-
tingumo mokymai, neįgalieji ir 
jų šeimos nariai mokėsi slaugyti 
ligonius namuose. Draugija atsi-
gavo pradėjus veiklą finansuoti 
per Lietuvos neįgaliųjų draugi-
ją. Dabar visos lėšos ateina per 
savivaldybę. Tačiau jų kasmet 
vis mažėja. 

Ką nuveikė neįgalieji per 
20-metį, surašyti neužtektų ir 
viso laikraščio numerio. O neį-
galiųjų centre vykstančias paro-
das gali aplankyti visi norintys. 
Pamatyti tikrai yra ką. 

Pirmininkė renginio metu 
dėkojo visiems geradariams, bi-
čiuliams ir rėmėjams už palaiky-
mą bei bendradarbiavimą. Taip 
pat O. Žibelienė dėkojo visiems 
savo draugijos nariams, kurie 
negailėdami savęs dirba be jo-
kio atlyginimo. 

Draugiją sveikinusi Neįga-
liųjų reikalų departamento prie 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos direktorė Asta Kan-
dratavičienė perdavė ministrės 
Algimantos Pabedinskienės 
sveikinimus. Pasveikinti jubilia-
tus atvyko Rietavo savivaldybės 
administracijos atstovai, meras 
A. Černeckis. Draugiją sveikino 
įvairių įmonių, įstaigų delega-
cijos, seniūnijų seniūnai, Lietu-
vos neįgaliųjų draugijos valdy-
bos narys Mažeikių rajono ne-
įgaliųjų draugijos pirmininkas 
Edvardas Najulis, Pagėgių savi-
valdybės neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Loreta Stašinskienė, 
Plungės rajono neįgaliųjų drau-
gijos atstovai ir daugelis kitų. 
Nuostabų koncertą padovanojo 
Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų 
draugijos kolektyvas „Ramby-
nas“ ir Plungės rajono kultūros 
centro bei Plungės rajono neįga-
liųjų draugijos kolektyvai „Mini-
ja“ ir „Sugrįžk, jaunyste“.

Šventė baigėsi, tačiau darbai 
tęsiasi. O. Žibelienė jau yra nu-
mačiusi, kaip dirbs toliau. Bus 
teikiamos dienos užimtumo  
paslaugos, asmeninio asistento 
pagalba, veiks rankdarbių, me-
ninių gebėjimų lavinimo, kul-
tūrinės veiklos būreliai, bus or-
ganizuojama pagalba neįgaliųjų 
šeimų nariams slaugant sunkius 
ligonius ir daugelis kitų veiklų.

Donata viTkienė 

Rietavas:

Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugiją sveikino gausus būrys bičiulių.
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Daktaras
Aiskauda

Svogūnai liaudies medicinoje: 
išoriniai ir vidiniai receptai

Valstybinė ligonių kasa pra-
neša, kad pacientams reika-

lingas kompensuojamąsias me-
dicinos pagalbos priemones jau 
gali išrašyti slaugytojai. Ši nau-
jovė leis ne tik taupyti pacientų 
bei gydytojų laiką, bet ir didinti 
slaugos paslaugų prieinamumą, 
jų kokybę.

Anksčiau medicinos pagal-
bos priemones kompensuoja-
mųjų vaistų pase išrašydavo tik 
gydytojai. Dabar bendrosios 
praktikos, bendruomenės slau-
gytojai ir slaugytojai diabeto-
logai, gydytojui paskyrus, pa-
gal savo kompetenciją pacien-
tams galės išrašyti šių priemonių:  
diagnostinių juostelių gliukozės 
kiekiui kraujyje nustatyti, saus-
kelnių, įklotų, vienkartinių pa-
klodžių, šlapimo ir išmatų rink-
tuvų, šlapimo pūslės kateterių, 
uridomų, urostominių maišelių 
ir plokštelių, tvarsčių, insulino 
pompų keičiamąsias dalis.

Tiesa, svarbu žinoti, kad pir-
mą kartą skiriamų kompensuo-
jamųjų medicinos pagalbos prie-
monių receptą turi išrašyti gydy-
tojas, nes jis diagnozuoja pacien-
to ligą, dėl kurios jam gali būti 
išrašomos kompensuojamosios 
priemonės.

Kaip ir daugelyje Europos 
šalių, mūsų šalyje kompensuo-
jamos ne visų medicinos pagal-
bos priemonių įsigijimo išlaidos, 
o tik tų, kurios yra įrašytos į atski-
rą kompensuojamųjų medicinos 
pagalbos priemonių sąrašą (C). Į 
šį sąrašą įrašytos priemonės, ski-
riamos privalomuoju sveikatos 
draudimu apdraustiems žmo-
nėms, kurie serga tam tikromis 
ligomis.

„Svarbu atminti, kad medi-
cinos pagalbos priemonės vais-
tinėje išduodamos pagal kom-
pensuojamųjų vaistų paso re-
ceptą arba elektroninį receptą. 
Jei kompensuojamųjų medici-
nos pagalbos priemonių recep-
tą kompensuojamųjų vaistų pa-
se išrašo slaugytojai, jie, kaip ir 
gydytojai, ant recepto blanko tu-
ri užklijuoti sveikatos priežiūros 
specialisto tapatybę patvirtinan-
tį lipduką. Tapatybę patvirtinan-
tys lipdukai jau išduodami ir gy-
dymo įstaigoje dirbantiems slau-
gytojams",– teigė Irma Medžiau-
šaitė, Valstybinės ligonių kasos 
prie Sveikatos apsaugos minis-
terijos (VLK) Vaistų kompensavi-
mo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Pasak I. Medžiaušaitės, ši 
naujovė – gera žinia sunkiems 
ligoniams, besigydantiems na-
muose, ir jų artimiesiems. Juk 
slaugytojai, lankydami neįga-
liuosius namuose ir teikdami 
jiems sveikatos priežiūros pas-
laugas, taip pat galės išrašyti ir 
kompensuojamųjų medicinos 
pagalbos priemonių receptus. 
VLK duomenimis, pernai slau-
gytojai, dirbantys kartu su šei-
mos gydytojais, pas neįgaliuo-
sius pacientus miestuose apsi-
lankė 49 tūkst. kartų, o kaimuo-
se – 35 tūkst. kartų.

Medicinos pagalbos prie-
monių receptai gali būti išrašo-
mi vienam, dviem, trims ar net 
šešiems mėnesiams. Pusmečiui 
reikalingas priemones slaugyto-
jai gali išrašyti vieno apsilanky-
mo metu keliuose receptuose. 
O pacientas reikiamas priemo-
nes vaistinėje gali įsigyti perio-
diškai kas mėnesį, kas du ar kas 
tris mėnesius. 

„Bičiulystės“ inf.

Medicinos 
pagalbos 

priemonių receptus 
gali išrašyti ir 

slaugytojaiIšoriniai receptai
Nudegimai. Nudeginti ga-

li: saulė, rentgeno spinduliai, 
kai kurios cheminės medžiagos 
(šarmai, rūgštys, sunkiųjų meta-
lų druskos), liepsna, garai, karš-
tas skystis (vanduo, pienas, alie-
jus ir kt.), karšti maisto produk-
tai, įkaitę metaliniai daiktai. Pri-
klausomai nuo nudegimo sun-
kumo, tai pasireiškia įvairiai: I 
laipsnio nudegimas – parausta 
ir patinsta oda, atsiranda perš-
tėjimas, skausmas; II – susida-
ro pūslės, pilnos skysčio; III A – 
žūva viršutinis odos sluoksnis; 
III B – žūva visa oda; IV – suan-
glėja oda, gilesni audiniai (kar-
tais ir kaulai). Liaudiški gydy-
mo būdai gali būti taikomi tik 
esant pirmiesiems dviem nude-
gimo laipsniams, III ir IV laips-
nio nudegimus gali gydyti tik 
gydytojas.

Liaudiškas receptas: išvirta 
svogūno galvutė susmulkinama 
ir sumaišoma su šaukšteliu (ar 
kiek daugiau) sėmenų aliejaus. 
Košelė suvyniojama į marlės 
atraižą, uždedama ant pažeis-
tos vietos, iš viršaus uždengia-
ma polietileno plėvele, apriša-
ma (kad kompresas nenukris-
tų) ir laikoma 12 valandų. Po to 
kompresas keičiamas, vėl laiko-
mas 12 valandų.

Herpesas (pūslelinė). Šia 
virusine odos ir gleivinių liga 
yra užsikrėtę apie 95 % žmo-
nių. Daugeliu atvejų tai siejama 
su silpna imunine sistema. De-
ja, ligi šiol vis dar neišrasti vais-
tai, galintys visiškai įveikti šį vi-
rusą. Paprastai gydomi tik ligos 
požymiai, skiriamas dėmesys 
profilaktikai. 

Herpesas perduodamas oro 
lašeliniu būdu, tiesiogiai kontak-
tuojant su užsikrėtusiu žmogu-
mi arba per daiktus (pvz., rankš-
luosčius, nosines). Virusas daž-
niausiai pažeidžia veidą, ypač lū-
pas, tačiau taip pat gali pažeisti 
akis, lyties organų gleivinę ir net-
gi centrinę nervų sistemą.

Dažniausiai liga apsiriboja 
tik pūslelių su vandeningu skys-
čiu ir niežėjimu atsiradimu, ta-
čiau kai kada gali atsirasti ben-
dras silpnumas, pakilti tempera-
tūra, padidėti limfmazgiai, skau-
dėti galvą ir raumenis.

Liaudies medicinoje herpe-
sas nuo seno gana sėkmingai 
gydomas svogūnais. Mat šioje 
daržovėje esančios antibakteri-
nės medžiagos naikina užkratą, 
neleidžia jam plėstis, mažina už-
degimą ir niežėjimą, o vitaminų 
ir mineralų kompleksas stipri-
na odos imunitetą. Be to, svogū-
nai apskritai yra puiki pūslelinės 
profilaktikos priemonė.

Liaudiškas receptas: svogū-
no galvutė sutarkuojama smul-
kia tarka, per marlę išspaudžia-
mos sultys ir jomis 2 kartus per 
dieną patepamos ligos pažeistos 
odos vietos. 

Sumušimai. Sumušimu vadi-
namas uždaras, nepažeidžiantis 
odos vientisumo, dalies minkš-
tųjų audinių sužalojimas. Beje, 
liaudies medicina gali gydyti tik 
nedidelius, mažai pavojingus su-

mušimus (pvz., ypač pavojingas 
galvos smegenų sumušimas, taip 
pat kai plyšta vidaus organai, su-
laužomi kaulai ir t. t.).

Liaudiškas receptas: susmul-
kinta svogūno galvutė nedidelia-
me inde sumaišoma su šaukštu 
medaus; indas su mišiniu įdeda-
mas į didesnį indą su vandeniu 
ir pastatomas ant silpnos ugnies. 
Ištirpus medui, ruošinys nuke-
liamas nuo ugnies, košelė su-
vyniojama į marlės atraižą, už-
dedama ant sužalotos vietos, iš 
viršaus uždengiama polietileno 
plėvele, aprišama (kad kompre-
sas nenukristų), laikoma 2 va-
landas. Ši procedūra kartojama 
(su vis nauja mišinio porcija) 3 
kartus per dieną. 

Šiam reikalui 1–2 kartus per sa-
vaitę galvos oda įtrinama svogū-
nų košele arba sultimis. Jei kartu 
norima, kad plaukai būtų šiaudų 
ar auksinio atspalvio, blizgėtų, 
išnyktų pleiskanos, plaukai ska-
laujami svogūnų lukštų nuoviru 
(sauja lukštų stiklinei vandens, 
verdama 5–10 min., nukošiama 
per dvigubą marlę). 

Niežtintys išbėrimai, spuo-
gai, strazdanos, pigmentinės 
dėmės. Šviežių svogūnų košele 
keletą kartų per dieną tepamos 
nesveikos vietos. 

Nuospaudos, pūliniai. Ir 
vienu, ir kitu atveju gali būti te-
pama keptų svogūnų arba švie-
žių svogūnų košelė su pienu 
(nuospaudos suminkštėja, pū-

papildoma liaudiška priemone: 
10–15 min. įkvepiami svogūnų 
šviežios košelės fitoncidai. Beje, 
turi būti naudojama tik šviežiai 
paruošta košelė, nes po 10–15 
min. ji pasidaro neveiksminga. 
Sergant angina patartina kartu 
su nurodytu įkvėpimu 3–4 kar-
tus per dieną gerti po šaukštelį 
svogūnų sulčių.

Aterosklerozė. Lygiomis da-
limis sumaišomos svogūnų sul-
tys ir medus. Mišinys geriamas 
po šaukštelį (arba šaukštą) 3–4 
kartus per dieną valandą prieš 
valgį. Gydymo kursas – 2 mėn.

Žinotina! Žmonėms, kurie 
nevartoja nei svogūnų, nei čes-
nakų, padidėja galimybė kraujy-
je atsirasti krešulių. Beje, svogū-
nai ir česnakai savo antikrešuli-
nėmis savybėmis yra aktyvesni 
net už aspiriną.

Gerklų, ryklės gleivinės už-
degimas. Į vidų vartojamas po 
2 šaukštelius 3 kartus per dieną 
tarkuotų obuolių, svogūnų koše-
lės ir medaus mišinys. Net ir vi-
siškai sveikiems žmonėms pro-
filaktiškai pravartu 3–5 min. pa-
kramtyti svogūno, kad būtų de-
zinfekuota burnos ertmė.

Peršalimas, stiprus kosulys. 
3 kartus per dieną geriama po 
šaukštelį svogūnų sulčių, lygio-
mis dalimis sumaišytų su medu-
mi arba geriama 2 kartus po 1/5 
stiklinės svogūnų nuoviro piene.

Vidurių užkietėjimas, he-
morojus. Geriama svogūnų sul-
čių po šaukštelį 3–4 kartus per 
dieną prieš valgį. Beje, šis recep-
tas taip pat tiks sergant storosios 
žarnos uždegimu, kai sumažėju-
si žarnyno peristaltika. 

Ir dar. Svogūnai ne tik laisvi-
na vidurius, šiek tiek varo šlapi-
mą, bet taip pat žarnyne stabdo 
puvimo ir rūgimo procesus.

Žarnyno kirmėlės (askari-
dės, spalinės). Ruošiamas ant-
pilas: susmulkinamas vidutinio 
dydžio svogūnas, užpilama sti-
kline virinto (ataušinto) van-
dens, laikoma 8–12 val. Antpi-
lo geriama 3 dienas po 1/3–1/2 
stiklinės 20–30 min. prieš val-
gį arba 3–4 dienas 30–40 min. 
prieš valgį iš ryto valgoma švie-
žių svogūnų.

Paaiškinimai: 
1. Askaridės yra apvaliosios 

kirmėlės, galinčios parazituoti 
žmogaus ir stuburinių gyvūnų 
žarnyne. Žmogaus organizme 
gali parazituoti žmoginė askari-
dė (Ascaris lumbricoides), kurios 
patinas būna 15–25, patelė – 20–
40 cm ilgio. Per parą patelė gali 
padėti apie 200 tūkst. kiaušinė-
lių (su išmatomis jie išskiriami 
į aplinką).

2. Spalinės yra mažos apva-
liosios kirmėlės (0,5–1 cm il-
gio), parazituojančios žmogaus 
(dažniausia vaikų) storosiose ir 
plonosiose žarnose. Daugiausia 
rūpesčių sukelia spalinė Ente-
robius vermicularis. Vakare ar-
ba naktį patelė iššliaužia pro iš-
angę į išorę ir ant odos padeda 
nuo kelių iki 17 tūkst. kiauši-
nėlių, o judėdama sukelia labai  
stiprų tarpvietės niežulį.

Romualdas OGINSKAS

Strėnų skausmas. Skausmus 
strėnose (strėnos – nugaros da-
lis žemiau juosmens) gali sukelti 
ilgas sėdėjimas nepatogioje po-
zoje, peršalimas, sunkumų kėli-
mas arba įvairios stuburo ir ki-
tos ligos (būtina gydytojo kon-
sultacija). Kaip rodo praktika, 
beveik kiekvienas žmogus, per-
kopęs 30 metų slenkstį, susidu-
ria su strėnų skausmais. Tokiais 
atvejais ligoniai dažniausiai gy-
dosi (savo nuožiūra) skausmą 
malšinančiomis tabletėmis, ieš-
ko efektingų (vėlgi nuskausmi-
nančių) tepalų arba tiesiog susi-
gyvena su skausmu, tikėdamiesi, 
kad visa tai praeis savaime. Be-
je, mažai kas žino, jog svogūnas 
pasižymi puikiomis antiuždegi-
minėmis ir nuskausminančiomis 
savybėmis, gerina kraujotaką, 
teigiamai veikia kaulų audinius.

Liaudiškas receptas: sutar-
kuojami 2 ridikai (nereikia pai-
nioti su ridikėliu) ir 2 svogūnai, 
košelė gerai išmaišoma, suvy-
niojama į marlę, uždedama ant 
strėnų, iš viršaus ruošinys už-
dengiamas polietileno plėve ir 
po to apšiltinamas rankšluos-
čiu; atsiradus deginimo pojū-
čiui, kompresas nuimamas. Ši 
procedūra atliekama prieš mie-
gą 2–3 dienas.

Pastaba: nepatartina valgyti 
nei ridikų, nei ridikėlių, kai ser-
gama skrandžio ir dvylikapirš-
tės žarnos opalige, skrandžio ir 
žarnyno uždegimu, sunkiomis 
širdies ligomis.

Galvos odos niežėjimas, 
plaukų augimo stimuliavimas. 

liniai greičiau subręsta ir pra-
trūksta). 

Vidiniai receptai
Nusprendus vartoti į vidų 

svogūnus ar kokius nors jų pre-
paratus, žinotina, kad jie gali 
pakenkti, kai sergama: gastritu, 
skrandžio arba dvylikapirštės 
žarnos opalige, kepenų ir tulžies 
pūslės ligomis, inkstų uždegi-
mu, šlapimo organų akmenlige, 
širdies neuroze, išemine širdies 
liga, širdies ritmo sutrikimu, po 
infarkto, esant skausmams šir-
dies srityje, reumatu, pankrea-
titu (ūminiu arba lėtiniu kasos 
uždegimu), kai nesveikos kepe-
nys, esant bronchų spazmams. 

Tiems asmenims, kurie gali 
vartoti svogūnus, patartina šal-
tuoju metų laiku dažniau jais 
skaninti maistą. Tikimybė su-
sirgti gripu sumažės netgi tuo-
met, kai 2 kartus per dieną po 
2–3 min. uostysime pusiau per-
pjautą svogūną. Antra vertus, 
svogūnai – puikus vitaminų šal-
tinis, gerina apetitą, virškinimą, 
padeda išvengti vidurių užkie-
tėjimo, mažina nuovargį ir mie-
guistumą, malšina galvos skaus-
mą, stabdo aterosklerozės vys-
tymąsi (kartu su kitomis gydy-
tojo paskirtomis priemonėmis). 
Beje, svogūnus gali vartoti (val-
goma keptų svogūnų sriuba) ir 
sergantieji diabetu; mat ši dar-
žovė šiek tiek mažina kraujyje 
cukraus kiekį. 

Angina. Kartu su gydytojo 
paskirtu gydymo būdu galima 
pasinaudoti gana veiksminga 
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Dabar į elektroninį paštą ne-
retai gauname laiškų su 

prierašu, kad persiuntus jį drau-
gams, per kelias valandas ap-
lankys laimė, išsipildys svajo-
nė, atskris maišas pinigų, o neį-
vykdžius prašymo, gali sulaukti 
bėdų. Vyresni turbūt prisimena 
prieš keturiasdešimt, penkias-
dešimt metų vokuose gautus 
laiškus, pavadintus „švento An-
tano lenciūgėliais“ su nurodymu 
perrašyti penkis kartus ir išsiųs-
ti penkiems draugams. Esą tada 
aplankys laimė, o neįvykdžius 
prašymo – lauk nelaimių. Nela-
bai aš jais tikėjau, neatsimenu, 
ar kokį kartą įvykdžiau prašymą, 
ar ne, bet nė sykį nepastebėjau 
jokių gyvenimo pokyčių. Tačiau 
vienas laiškas, gautas 1971 me-
tų balandžio mėnesį, be jokių pa-
žadų ir grasinimų, mane sudo-
mino. Įvykdžiau vienintelį pra-
šymą – persiųsti jį adresu iš pri-
dėto lapelio, išbraukus iš jo sa-
vo adresą. Tame voke buvo ran-
ka ant dviejų matematikos są-
siuvinio lapų rašytas laikraštė-
lis. Jis vadinosi „Gyvenimo fron-
tas“, laikraštį leido likimo drau-
gų būrelis „Kibirkštis“. Būreliui 
vadovavo Aldona Račkauskaitė. 
Nuo to laiko toks laiškas aplan-
kydavo kas mėnesį, nes kas tiek 
laiko buvo leidžiamas laikraš-
tėlis. Tiesa, jis ateidavo gerokai 
pavėlavęs. Priklausomai nuo to, 
kelintas būdavai adresų sąraše. 
Laikraštėlį redagavo Raseinių 
rajone gyvenusi nevaikštanti 
Elytė Griciūtė. Atsiųsdavo vieną 
egzempliorių Biržų rajone gyve-
nusiai Rimai Aidukaitei, kitą – ši-
lutiškei Aldonai Račkauskaitei, 
o jos perrašinėdavo laikraštį ir 
siųsdavo kitiems būrelio drau-
gams. Laikraštėlyje likimo drau-
gai spausdindavo savo kūrinius, 
dalydavosi svajonėmis, tarėsi, 
kaip pavadinti būrelį, laikraš-
tėlį, kad jis būtų patrauklesnis, 
spręsdavo kitus organizacinius 
klausimus. Po pusės metų bū-
relis buvo pavadintas „Draugys-
tės“ vardu, o laikraštėlis – „Drau-
go žodžiu“. Po pagrindinė visų 
svajonė ir tikslas buvo invalidų 
draugija, panaši į jau veikiančią 
aklųjų sąjungą.

Turbūt kiekvienas negalės 
paliestas žmogus yra gulėjęs li-
goninėje, sanatorijoje ar mokėsi 
specialiojoje mokykloje ir turėjo 
draugų, panašių į save. Pakvies-
davo juos į būrelį, pasiųsdavo 
leidinėlį. Drąsesni užkalbinda-
vo gatvėje sutiktą šlubuojantį, 
su ramentais einantį, be rankos 
ar kojos žmogų ir papasakoda-
vo apie būrelį. Taip augo mū-
sų gretos. Per laikraštėlį susita-
rėm išsirinkti pajėgesnį būrelio 
vadovą. Pirmininke tapo Rima 
Aidukaitė. Augant būreliui, rei-
kėjo daugiau laikraštėlių, kad 
greičiau pasiektų skaitytojus, to-
dėl didėjo išlaidos. Tie, kas gali, 
nutarėm mokėti nario mokestį. 
Kasininke išrinkome Kėdainių 
rajone gyvenusią Aldoną Žile-
vičiūtę. Surinkę nemažai pinigų 
nusipirkom rašomąją mašinė-
lę. Darbas paspartėjo. Vieną eg-
zempliorių galėjome skirti 3–4 

adresatams. Praėjus trejiems 
metams nutarėm, kad būtų ge-
rai susitikti. Pirmininkė laiš-
kais susitardavo, kas gali priim-
ti draugus. Pirmas susitikimas 
įvyko 1974 metų vasarą Skuo-
do rajone pas Diliautus, kurių 
šeimoje buvo 4 nevaikštantys 
broliai ir seserys. Tokių susitiki-
mų per vasarą surengdavom ke-
letą, kad draugams būtų arčiau 
atvykti. Taip aplankėm įvairius 
Lietuvos kraštus – Zarasus, Ši-
lutę, Tytuvėnus ir kitus rajonus. 
Rima Aidukaitė, prisikrovusi la-
gaminą vaišių, iš vakaro auto-
busais skubėdavo pas susitiki-
mo šeimininkus, kad tinkamai 
sutiktų draugus. Susitikimuo-
se dalyvaudavo 15–30 žmonių. 
Atvykdavo daugiausia elektri-
niais vežimėliais, zaporožiečiais. 
Dar atveždavo pakeliui gyvenu-
sį draugą, nors dėl to reikėdavo 
daryti 20 kilometrų lanką. Atvy-
kus nevaikštančiam niekas ne-
klausdavo, kur tavo palydovas, o 
bendromis jėgomis stengdavo-
si jį įnešti. Džiaugdavomės, kad 
dar vieną draugą ištraukėm iš 
keturių kambario sienų. Keletą 
metų toks susitikimas vyko Pas-
valio rajone, netoli Talačkonių. 
Ten mus pamatė „Istros“ kolū-
kio pirmininkas ir kultūros na-
mų direktorė. Jie pasiūlė mums 
rinktis kultūros namuose. Taigi 
1979 metais įvyko pirmasis su-
sitikimas oficialioje salėje. Pir-
mininkas susitikimui skirdavo 
bekoną, kultūros namų direk-
torė pakviesdavo saviveiklinin-
kus parodyti programą arba at-
veždavo filmą, o tai tuo metu 
neįgaliajam buvo beveik nepa-
siekiama. Susitikimų metu ne-
dejuodavom, o dalydavomės sa-
vo pasiekimais, mokėmės vieni 
iš kitų, kokią judėjimo techniką 
įsigyti, rengdavom rankdarbių 
parodas.

Vienas toks susitikimas buvo 
numatytas Kaune, tačiau pasku-
tinėmis dienomis fabriko, kurio 
salėje turėjo įvykti susitikimas, 
vadovas gavo partijos nurody-
mą, kad negalima rengti tokio 
susitikimo. Nespėjome apie tai 
pranešti draugams, nes viskas 
buvo sprendžiama laiškais, ir at-
vykusieji rado užrakintas duris.

Tais pačiais metais būrelio 
narė vilnietė Elvyra Valavičie-
nė sužinojo, kad Latvijoje vyks 
neįgaliųjų sporto varžybos. Ten 
nuvyko ir mūsų būrelio draugai. 
Jie grįžo labai sužavėti ir atva-
žiavę į mūsų susitikimą, kuris 
vyko Tytuvėnuose, papasakojo 
savo įspūdžius. Tą pačią vasarą 
aikštelėje prie Talačkonių kultū-
ros namų įvyko pirmosios mū-
sų varžybos. Jas padėjo sureng-
ti latvių invalidų sporto klubo 
pirmininkas. Jis pripažino mū-
sų būrelio pranašumą, nes la-
tviai vienijo tik galinčius spor-
tuoti, o mes stengėmės jung-
ti visus silpnuosius. 1985 me-
tų rudenį Vilniuje buvo įkurtas 
Lietuvos invalidų sporto klubas, 
kuris perėmė „Draugo žodžio“ 
leidimą. Tokie buvo žingsniai į 
Neįgaliųjų draugiją.

egidijus ŠaTas

Laiško galia
(atkelta iš 1 psl.)

Bendrystėje viskas įveikiama 
lengviau 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė „Gerumo 
žvaigždę“ įteikė Stanislavui Stavickiui. 

Iš Kalvarijos neįgaliųjų draugijos į šventę atvyko aštuoniese.

proga, pabrėžė, kad šis koncer-
tas suvienija neįgaliuosius ir ne-
turinčius negalios, jų šeimos na-
rius universalia, visiems supran-
tama meno kalba. Pasak Seimo 
Pirmininkės, „Esame drauge“ – 
ne tik pavadinimas, bet ir gili 
įžvalga. „Juk būnant kartu mi-
nutė nuoširdumo yra galinges-
nė už valandą skausmo. Dalin-
kimės nuoširdumu, kad skaus-
mo ir kančios valandos taptų tik 
trumpomis minutėmis“, – sakė L. 
Graužinienė. 

Šias mintis savo sveikinimu 
papildė ir šventės globėja Pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė. Pa-
sak jos, buvimas kartu – viena 
didžiausių vertybių, kuri įpras-
mina gyvenimą. „Būnant drau-
ge nelieka vietos abejingumui 
ir vienatvei. Ir net jei rūpesčių 
daugiau nei džiugesio, tada vis-
kas tampa lengviau įveikiama“, – 
rašoma Prezidentės sveikime. 

Ministras Pirmininkas Algir-
das Butkevičius, sveikindamas 
šventės dalyvius, atkreipė dėme-
sį, kad gyvenimas labai keičiasi – 
prieš 20 metų buvo visai kitas 
požiūris į neįgaliųjų integraciją 
į darbą, į mokslą, į visuomeni-
nį gyvenimą. Pasak A. Butkevi-
čiaus, kalbant apie neįgaliuosius 
nereikia gailesčio ar užuojautos. 
„Svarbu suprasti, kad vieni ki-
tiems esame brangūs ir turime 
padėti. Ne perkeltine prasme, 
bet su meile ir iš visos širdies“, – 
sakė Ministras Pirmininkas. Jo 
teigimu, Vyriausybės pareiga – 
kad žmonės nepajustų valstybė-
je kylančių problemų ir kad jos 
nebūtų perkeltos ant paprastų 
žmonių pečių. 

Į šventę atvyko ir europar-
lamentarė Vilija Blinkevičiūtė. 
Ji pasidžiaugė, kad šiemet Eu-
ropos Parlamente pirmą kartą 
buvo pagerbta mūsų šalies or-
ganizacija – Lietuvos neįgaliųjų 
forumas gavo Europos piliečio 
apdovanojimą. „Lietuva pripa-
žinta kaip demokratinė valstybė, 
dirbanti neįgaliųjų srityje. Kiek- 
vienoje demokratinėje šalyje tu-
ri būti girdimas nevyriausybinių 
organizacijų balsas, kiekvieno 
žmogaus balsas ir tada priima-
mi sprendimai bus teisingi“, – 
pabrėžė V. Blinkevičiūtė. 

„Gerumo žvaigždė“ – už 
ypatingus nuopelnus
Socialinės apsaugos ir dar-

bo ministrė Algimanta Pabe-
dinskienė ne tik sveikino šven-
tės dalyvius Tarptautinės neį-
galiųjų dienos proga, tačiau taip 
pat į šventę atėjo su kilnia misi-
ja – įteikti „Gerumo žvaigždę“ už 
ypatingus nuopelnus dirbant su 
neįgaliaisiais. 

Viena „Gerumo žvaigždė“ ati-
teko Lietuvos žmonių su negalia 
sąjungos prezidentei Rasai Ka-
valiauskaitei, kuri daugelį metų 
savo veikla prisideda prie neį-
galiųjų integracijos skatinimo. 

Stanislavas Stavickis „Geru-
mo žvaigžde“ pagerbtas už tai, 
kad jau  ketverius metus ak-
tyviai dirba socialinėje srityje. 
Neįgaliuosius, skurdą patirian-
čius žmones jis įtraukia į socia-
linius projektus, prisideda prie 

jų integracijos į visuomenę, jų  
problemas viešina televizijos lai-
dose. Šiemet pavasarį Stano va-
dovaujamas aklųjų choras lai-
mėjo TV3 televizijos organizuo-
tą chorų konkursą. 

„Pasaulis yra labai margas. 
Tačiau visi esame vienodi, my-
limi ir gerbiami“, – patikino so- 
cialinės apsaugos ir darbo mi-
nistrė, džiaugdamasi, kad yra 
daug žmonių, kurie savo dar-
bais prisideda, jog toks požiūris 
būtų visuomenėje savaime su-
prantamas.

Neįgaliesiems – puikus 
koncertas 

Tradiciškai LMRF neįgalie-
siems surengė koncertą, kuria-
me su aukšto meistriškumo dai-
nininkais ir muzikantais kar-
tu koncertavo negalią turintieji. 

Visus atvykusius į šventę pa-
sitiko Lietuvos specialiosios kū-

rybos draugijos „Guboja“ Spalvų 
orkestras, vadovaujamas Romu-
aldo Brūzgos ir Valerijos Brūz-
gienės. 

Per visą koncertą daininin-
kus scenoje lydėjo Ugniaus Vai-
ginio vadovaujamas valstybinis 
pučiamųjų orkestras „Trimitas“, 
kurio muzikantai ne tik atliko 
savo kūrinius, bet ir akompana-
vo solistams. O jų scenoje buvo 
nemažai – dainininkai Marta Lu-
košiūtė, Jovita Vaškevičiūtė, Eu-
genijus Chrebtovas, trimitinin-
kas Linas Rupšlaukis. Juozapai-
čių šeima – Vytautas, Eglė ir Ieva 
parengė visą programą. 

Taip pat fortepijonu grojo 
Kauno I muzikos mokyklos 10 
kl. moksleivė Silvija Petkevi-
čiūtė. Mokytojos Laimos Danu-
tės Lekaitės paruošta muzikan-
tė pagrojo Klodo Debiusy siuitą 
„Mėnulio šviesa“. S. Petkevičiūtė 
nemato, tačiau yra tapusi įvairių 
konkursų laureate. 

Didelių žiūrovų simpatijų su-
laukė vokalinis ansamblis „Stano 
ir bendraminčiai“, kurio atlikė-
jai – regos negalią turintys Vai-
da Butautaitė, Onutė Matusevi-
čiūtė, Gražvydas Sidiniauskas ir, 
žinoma, pats Stano, atliko keletą 
populiarių melodijų. 

Į šventę iš visos Lietuvos su-
sirinkę žiūrovai turėjo galimybę 
išgirsti ir klasikinių melodijų, ir 
miuziklų, ir populiarių dainų, 
taip pat tai buvo proga paben-
drauti, pasidžiaugti Kalėdoms 
besipuošiančiu Vilniumi. Tai bu-
vo tikra muzikos ir dvasios ben-
drystės šventė. 

aurelija BaBinskienė 
Aldonos Milieškienės nuotr.

Fortepijonu susirinkusiesiems grojo 
nereginti kaunietė S. Petkevičiūtė.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, gruodžio 7 d. 
9.15 Komisaras Reksas (61) 

N-7. 10.05 Senis (371) (kart.) N-7. 
11.10 Bėdų turgus (Subtitr., kart.). 
12.00 Žinios. 12.05 Savaitė (kart.). 
13.00, 14.00 15.00, 16.00 Žinios. 
13.10 Istorijos detektyvai (kart.). 
14.15, 15.05 Laba diena, Lietu-
va. 16.20 Premjera. Kaip atsiran-
da daiktai (6/26-1). 16.35 Premje-
ra. Senis (372) N-7. 17.40 Klauski-
te daktaro. 18.30 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 19.20 Saugaus 
eismo pamokos visiems. 19.30 Na-
cionalinė paieškų tarnyba. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre. 21.29 Loteri-
ja „Perlas“. 21.30 Teisė žinoti. 22.25, 
23.05 Trumposios žinios. 22.30 Lie-
tuva gali. 23.10 Premjera. Šlovės 
dienos (75) N-7. 24.00 Chruščiovas 
Amerikoje. Dok. f. Prancūzija, 2013 
m. 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 LRT 
radijo žinios. 1.10 Komisaras Rek-
sas (61) (kart.) N-7. 2.10 Klauski-
te daktaro (kart.). 3.05 Nacionalinė 
paieškų tarnyba (kart.). 4.05 Teisė 
žinoti (kart.). 5.10 Istorijos detekty-
vai (kart.). 

Antradienis, gruodžio 8 d. 
9.15 Komisaras Reksas (62) 

N-7. 10.05 Kaip atsiranda daiktai 
(6/26-1) (kart.). 10.25 Ypatingojo 
Gailestingumo jubiliejaus durų ati-
darymas ir Šv. Mišios. Tiesioginė 
transliacija iš Vatikano. 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 Žinios. 13.10, 14.15, 
15.05 Klauskite daktaro (kart.). 
16.20 Premjera. Kaip atsiranda daik-
tai (6/26-2). 16.35 Premjera. Senis 
(373) N-7. 17.40 Klauskite daktaro. 
18.30 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 19.30 Emigrantai. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 
Dėmesio centre. 21.29 Loterija „Per-
las“. 21.30 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“. 22.25, 23.25 
Trumposios žinios. 22.30 Karinės 
paslaptys. 23.30 Premjera. Šlovės 
dienos (76) N-7. 0.20 Stilius (kart.). 
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 LRT ra-
dijo žinios. 1.10 Komisaras Reksas 
(62) (kart.) N-7. 2.10 Klauskite dak-
taro (kart.). 3.05 Emigrantai (kart.). 
4.05 Nacionalinė ekspedicija „Ne-
munu per Lietuvą“ (kart.). 5.10 Ka-
rinės paslaptys (kart.). 

Trečiadienis, gruodžio 9 d. 
9.15 Komisaras Reksas (63) 

N-7. 10.05 Senis (373) (kart.) N-7. 
11.05 Emigrantai (kart.). 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 
12.10 Karinės paslaptys (kart.). 
13.10 Klauskite daktaro (kart.). 
14.15, 15.05 Laba diena, Lietu-
va. 16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai (7/1-1). 16.35 Premjera. Se-
nis (374) N-7. 17.40 Klauskite dakta-
ro. 18.30 Šiandien (su vertimu į ges-
tų kalbą). 19.30 Gyvenimas. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre. 21.29 Lote-
rija „Perlas“. 21.30 Auksinis protas. 
22.45 Trumposios žinios. 22.50 Klau-
simėlis.lt. 23.25 Trumposios žinios. 
23.30 Premjera. Šlovės dienos (77) 
N-7. 0.20 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu (Subtitr., kart.). 0.45 Mokslo 
ekspresas (kart.). 1.00, 2.00, 4.00, 
5.00 LRT radijo žinios. 1.10 Komi-
saras Reksas (63) (kart.) N-7. 2.10 
Klauskite daktaro (kart.). 3.05 Gy-
venimas (kart.). 4.10 Auksinis pro-
tas (kart.). 5.30 Klausimėlis.lt (kart.). 

Ketvirtadienis, gruodžio 10 d. 
9.15 Komisaras Reksas (64) 

N-7. 10.05 Senis (374) (kart.) N-7. 
11.05 Gyvenimas (kart.). 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 
12.10 Stilius (kart.). 13.10 Klauski-
te daktaro (kart.). 14.15, 15.05 La-
ba diena, Lietuva. 16.20 Premjera. 
Kaip atsiranda daiktai (7/1-2). 16.35 
Premjera. Senis (375) N-7. 17.40 
Klauskite daktaro. 18.30 Šiandien 
(su vertimu į gestų kalbą). 19.30 Spe-
cialus tyrimas. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.05 Dėme-
sio centre. 21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Premjera. Amerikos gangste-
ris. Kriminalinis trileris. JAV, D. Brita-
nija, 2007 m. N-14. 0.10 Trumposios 
žinios. 0.15 Durys atsidaro. Kultūros 
žurnalas. Ved. Lolita Bytautaitė. 0.45 
Klausimėlis.lt. 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
5.00 LRT radijo žinios. 1.10 Komi-
saras Reksas (N-7. 64) (kart.). 2.10 
Klauskite daktaro (kart.). 3.05 Spe-
cialus tyrimas (kart.). 4.10 Istorijos 
detektyvai (kart.). 5.10 Stilius (kart.). 

Penktadienis, gruodžio 11 d. 
9.15 Komisaras Reksas (65) 

N-7. 10.05 Senis (375) (kart.) N-7. 
11.05 Specialus tyrimas (kart.). 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Ži-
nios. 12.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (kart.). 13.10 Klauskite daktaro 
(kart.). 14.15, 15.05 Laba diena, Lie-
tuva. 16.20 Premjera. Kaip atsiranda 
daiktai (7/2-1) 16.35 Premjera. Senis 
(376) N-7. 17.40 Klauskite daktaro. 
18.30 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.50 Duokim garo! 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Perlas“. 21.00 Muzi-
kinis projektas „Vario audra“. 22.40, 
0.30 Trumposios žinios. 22.45 Prem-
jera. Imperija. Trileris. JAV, 2002 m. 
N-14. 0.35 Keliai. Mašinos. Žmonės 
(kart.). 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 
LRT radijo žinios. 1.10 Komisaras 
Reksas (65) (kart.) N-7. 2.10 Klaus-
kite daktaro (kart.). 3.05 Misija. Vil-
nija (kart.). 3.30 Ryto suktinis su Zi-
ta Kelmickaite (kart.). 4.10 Muzikinis 
projektas „Vario audra“ (kart.). 

Šeštadienis, gruodžio 12 d. 
6.00 Lietuvos Respublikos him-

nas. 6.05 Bėdų turgus (Subtitr., 
kart.). 6.50 Specialus tyrimas (kart.). 
7.45 Mažasis princas (23). 8.10 Pa-
sakininkas. Hanso Kristiano Ander-
seno šiuolaikinė klasika (8). 8.35 Va-
kavilis (12). 9.00, 9.35, 10.35, 11.35 
Labas rytas, Lietuva. 9.30, 10.30, 
11.30, 12.55 Žinios. 12.00 Pasaulio 
dokumentika. Kūno kilmės mįslės. 1 
d. 13.00 Pasaulio dokumentika. Kū-
no kilmės mįslės. 2 d. 13.55 Šerloko 
Holmso nuotykiai (11, 12) N-7. 15.40 
Mokslo ekspresas. 16.00 Žinios (su 
vertimu į gestų kalbą). 16.15 Popie-
tė su Algimantu Čekuoliu (Subtitr.). 
16.45 Lietuva gali (kart.). 17.15 Svei-
kinimų koncertas. 18.30 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.50 Bėdų 
turgus (Subtitr.). 19.40 Iškilmingas 
Palangos koncertų salės atidary-
mas. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 Muzikinis projektas 
„Dainų daina“. 23.00 Trumposios ži-
nios. 23.05 Premjera. Širdis ir sielos. 
Fantastinė komedija. JAV, 1993 m. 
(Subtitr.) N-14. 0.55 Trumposios ži-
nios. 1.00 Pasaulio dokumentika. Kū-
no kilmės mįslės. 1, 2 d. Žuvis (kart.). 
2.50 Klausimėlis.lt (kart.). 3.10 Šerlo-
ko Holmso nuotykiai (11, 12) (kart.) 
N-7. 5.00 Specialus tyrimas (kart.). 

Sekmadienis, gruodžio 13 d. 
6.05 Nacionalinė paieškų tar-

nyba (kart.). 6.55 Stilius (kart.). 7.40 
Šventadienio mintys. 8.05 Gimto-
ji žemė. 8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 9.00 Premjera. Alvinas 
ir patrakėliai burundukai 1 (15). 9.15 
Vakavilis (13). 9.40 Šervudo padau-
ža Robinas Hudas (32). 10.00 Gus-
tavo enciklopedija (Subtitr.). 10.25 
Saugaus eismo pamokos visiems 
(kart.). 10.30 Mūsų gyvūnai. 10.55 
Premjera. Brolių Grimų pasakos 
(28) Šešetas traukia per pasaulį. 
Vokietija, 2014 m. 12.00, 12.55 Ži-
nios. 12.05 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Laukinė karalystė. 2 d. 
Pavasaris (Subtitr.). 13.00 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Beždžionių 
pasaulis. 2 d. Šeimos reikalai (Sub-
titr.). 13.55 Auksinė Agatos Kristi ko-
lekcija. Mis Marpl. „Bertramo“ viešbu-
tis. D. Britanija. 2007 m. (3/4) N-7. 
15.30 Misija. Vilnija. 16.00 Žinios (su 
vertimu į gestų kalbą). 16.10 Istori-
jos detektyvai 17.00 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai. 18.00 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. 18.30 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 19.00 Klausi-
mėlis.lt (kart.). 19.30 Savaitė 20.30 
Panorama. 21.00 Premjera. Ponas 
Bynas. Komedija. D. Britanija, JAV, 
1997 m. N-7. 22.35, 23.35 Trumpo-
sios žinios. 22.40 Premjera. Pavo-
jingi jausmai (23, 24). 23.40 Pasau-
lio dokumentika. Laukinė karalystė. 
2 d. Pavasaris (Subtitr., kart.). 0.30 
Pasaulio dokumentika. Beždžionių 
pasaulis. 2 d. Šeimos reikalai (Sub-
titr., kart.). 1.25 Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Mis Marpl. „Bertramo“ vieš-
butis (3/4) (kart.) N-7. 3.00 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai. (kart.). 3.50 
Savaitė (kart.). 4.40 Pavojingi jaus-
mai (23, 24) (kart.). 5.30 Durys atsi-
daro (kart.). 

(12) N-7. 10.55 Vienas namuose. 
Komedija. JAV, 1990 m. N-7. 13.00 
Slibinų dresuotojai (9) N-7. 13.30 
Simpsonai (2, 3) N-7. 14.30 Mažoji 
nuotaka (239) N-7. 15.30 Kerštinga 
meilė (80). N-7. 16.30 TV Pagalba. 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Rezi-
dentai (5) N-7. 20.00 Tėtis namuose 
(5) N-7. 21.00 Moterys meluoja ge-
riau (55) N-7. 21.30 TV3 vakaro ži-
nios. 22.30 Kerštas (14) N-7. 23.30 
Kaip išsisukt įvykdžius žmogžudys-
tę (4) N-14. 0.30 Detektyvas Beks-
triomas (1) N-14. 1.25 Amerikiečiai 
(12) N-14. 2.15 CSI kriminalistai 
(317) N-14. 

Antradienis, gruodžio 8 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (2, 3) (kart.) N-7. 7.55 Sli-
binų dresuotojai (14). N-7. 8.25 Mo-
terys meluoja geriau (55) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (2243). 10.00 Dak-
tarė Emilė Ouvens (13) N-7. 11.00 
Moderni šeima (9, 10) N-7. 12.00 Tė-
tis namuose (5) N-7. 13.00 Slibinų 
dresuotojai (15) N-7. 13.30 Simpso-
nai (4, 5) N-7. 14.30 Mažoji nuota-
ka (240) N-7. 15.30 Kerštinga mei-
lė (81) N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Reziden-
tai (6) N-7. 20.00 Prieš srovę. N-7. 
21.00 Moterys meluoja geriau (56) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.30 
Kobra 11 (13) N-7. 23.30 Legendos 
(1) N-14. 0.30 CSI kriminalistai (13) 
N-14. 1.25 Amerikiečiai (13) N-14. 
02.20 CSI kriminalistai (318) N-14. 

Trečiadienis, gruodžio 9 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (4, 5) (kart.) N-7. 7.55 
Slibinų dresuotojai (15) N-7. 8.25 
Moterys meluoja geriau (56) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (2244). 10.00 
Kingas ir Maksvel (1) N-7. 11.00 
Moderni šeima (11, 12) N-7. 12.00 
Prieš srovę. N-7. 13.00 Slibinų dre-
suotojai (16) N-7. 13.30 Simpso-
nai (6, 7) N-7. 14.30 Mažoji nuota-
ka (241) N-7. 15.30 Kerštinga mei-
lė (82) N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Reziden-
tai (7) N-7. 20.00 Svogūnų Lietuva. 
N-7. 21.00 Moterys meluoja geriau 
(57) N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto. 22.30 Pasveikink 
mirtį kitą dieną. Nuotykių f. JAV, D. 
Britanija, 2002 m. N-7. 1.15 Speci-
alioji jūrų policijos tarnyba (1) N-14. 

Ketvirtadienis, gruodžio 10 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (6, 7) (kart.) N-7. 7.55 
Slibinų dresuotojai (16) N-7. 8.25 
Moterys meluoja geriau (57) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (2245). 10.00 
Kingas ir Maksvel (2) N-7. 11.00 
Moderni šeima (13, 14) N-7. 12.00 
Svogūnų Lietuva. N-7. 13.00 Slibinų 
dresuotojai (17) N-7. 13.30 Simpso-
nai (8, 9) N-7. 14.30 Mažoji nuota-
ka (242) N-7. 15.30 Kerštinga mei-
lė (83) N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Rezidentai 
(8) N-7. 20.00 Farai. N-7. 21.00 Mo-
terys meluoja geriau (58) N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 22.30 Kaukazo 
belaisvė arba nauji Šuriko nuotykiai. 
Komedija. SSRS, 1967 m. 0.10 Kau-
lai (13) N-14. 1.10 Specialioji jūrų po-
licijos tarnyba (2) N-14. 

Penktadienis, gruodžio 11 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (8, 9) (kart.) N-7. 7.55 Sli-
binų dresuotojai (17) N-7. 8.25 Mo-
terys meluoja geriau (57) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (2246). 10.00 Kin-
gas ir Maksvel (3) N-7. 11.00 Moder-
ni šeima (15, 16) N-7. 12.00 Farai. 
Policijos darbo realybės drama. N-7. 
13.00 Slibinų dresuotojai (18) N-7. 
13.30 Simpsonai (10, 11) N-7. 14.30 
Mažoji nuotaka (243) N-7. 15.30 
Kerštinga meilė (84) N-7. 16.30 Vil-
nius gyvai. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Turbo. Animacinis f. JAV, 2013 m. 
21.15 Keršytojai. Veiksmo f. JAV, 
2012 m. N-7. 0.10 Pastorius su kul-
kosvaidžiu. Veiksmo f. JAV, 2011 m. 
N-14. 2.35 Kaukazo belaisvė arba 
nauji Šuriko nuotykiai. SSRS, 1967 
m. Komedija. 

Šeštadienis, gruodžio 12 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (17) N-7. 
7.30 Vėžliukai nindzės (58). 8.00 
Ančiukas Donaldas ir draugai (27). 
8.30 Legenda apie Korą (6) N-7. 
9.00 Mitybos ir sporto balansas. 
9.30 Mamyčių klubas. 10.00 Sko-
nio lenktynės. 10.30 Simpsonai (8) 
N-7. 11.00 Ozo legendos. Sugrįži-
mas į Smaragdo miestą. Animaci-
nis f. JAV, 2013 m. 12.50 Netikra 
vienuolė. Nuotykių komedija. JAV, 
1992 m. N-7. 14.55 Čihuahua iš Be-
verli Hilso. Nuotykių komedija. JAV, 
2008 m. 16.45 Ekstrasensų mūšis 
(26) N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.25 

Pirmadienis, gruodžio 7 d.
6.25 Dienos programa.6.30 Žu-

viukai burbuliukai (30).6.55 Tomas 
ir Džeris (1).7.25 Na, palauk! (1, 
2).7.50 Volkeris, Teksaso reindžeris 
(146, 147) N-7. 9.40 Denis – grėsmė 
visuomenei. Komedija. JAV, 1993 
m. (kart.). 11.35 Didžiosios motu-
šės namai. Veiksmo komedija. JAV, 
Vokietija, 2000 m. (kart.) N-7.13.35 
Kempiniukas Plačiakelnis (14).14.00 
Meilės randai (31)N-7. 16.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.15 24 valan-
dos. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 KK2. 
N-7. 20.20 Nuo... Iki.... 21.00 Vi-
si vyrai – kiaulės... (56) N-7. 21.30 
Žinios. 22.00 VAKARO SEANSAS 
15 šlovės minučių. Veiksmo trileris. 
JAV, Vokietija, 2001 m. N-14. 0.25 
Kortų namelis (13) N-14. 1.35 Sek-
so magistrai (8) N-14. 2.35 Menta-
listas (43) N-7. 

Antradienis, gruodžio 8 d. 
6.25 Dienos programa.6.30 

Žuviukai burbuliukai (31).6.55 To-
mas ir Džeris (2).7.25 Na, palauk! 
(3, 4).7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (148, 149) N-7. 9.50 Ponas 
ir ponia Smitai. Veiksmo komedija. 
JAV, 2005 m. (kart.) N-7. 12.15 Na, 
palauk! (1, 2) (kart.).12.40 Tomo ir 
Džerio šou (25) (kart.).13.05 Mada-
gaskaro pingvinai (31).13.35 Kempi-
niukas Plačiakelnis (15).14.00 Mei-
lės randai (32) N-7. 16.30 Labas va-
karas, Lietuva. 17.15 Yra, kaip yra. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 KK2. N-7. 
20.20 Pagalbos skambutis. N-7. 
21.00 Visi vyrai – kiaulės... (57). N-7. 
21.30 Žinios. 22.00 VAKARO SE-
ANSAS Susišaudymas. Veiksmo f. 
JAV, 2007 m. N-14. 23.45 Kortų na-
melis (1) N-14. 0.50 Sekso magistrai 
(9) N-14. 1.55 Mentalistas (44) N-7. 

Trečiadienis, gruodžio 9 d. 
6.25 Dienos programa.6.30 Žu-

viukai burbuliukai (32).6.55 Tomas 
ir Džeris (3).7.25 Na, palauk! (5, 
6).7.50 Volkeris, Teksaso reindže-
ris (150, 151) N-7. 9.55 24 valandos 
(kart.) N-7. 11.05 Tikras gyvenimas. 
Meilės testas. 12.05 Tikras gyveni-
mas. Likimo linija. 13.05 Madagas-
karo pingvinai (32).13.35 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (16).14.00 Meilės 
randai (33) N-7. 16.30 Labas va-
karas, Lietuva. 17.15 Yra, kaip yra. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 KK2. N-7. 
20.20 Su cinkeliu. N-7. 21.00 Visi vy-
rai – kiaulės... (58) N-7. 21.30 Žinios. 
22.00 VAKARO SEANSAS Kaubo-
jai ir ateiviai. Veiksmo trileris. JAV, 
2011 m. N-7. 0.25 Kortų namelis 
(2) N-14. 1.25 Sekso magistrai (10) 
N-14. 2.30 Mentalistas (45) N-7. 

Ketvirtadienis, gruodžio 10 d. 
6.25 Dienos programa.6.30 Žu-

viukai burbuliukai (33).6.55 Tomas 
ir Džeris (4).7.25 Na, palauk! (7, 
8).7.50 Volkeris, Teksaso reindže-
ris (152, 153) N-7. 9.55 24 valandos 
(kart.) N-7. 11.05 Tikras gyvenimas. 
Patėvio meilė. 12.05 Tikras gyveni-
mas. Numizmatas. 13.05 Madagas-
karo pingvinai (33).13.35 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (17).14.00 Meilės 
randai (34)N-7. 16.30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.15 Yra, kaip yra. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 Valanda 
su Rūta. 21.00 Visi vyrai – kiaulės... 
(59). N-7. 21.30 Žinios. 22.00 VA-
KARO SEANSAS Taksi 3. Veiksmo 
komedija. Prancūzija, 2003 m. N-7. 

23.45 Kortų namelis (3) N-14. 0.50 
Sekso magistrai (11) N-14. 1.55 
Sveikatos ABC televitrina (kart.). 

Penktadienis, gruodžio 11 d. 
6.25 Dienos programa.6.30 

Žuviukai burbuliukai (34).6.55 To-
mas ir Džeris (5).7.25 Na, palauk! 
(9, 10).7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (154, 155) N-7. 9.45 Lietu-
vos superšefas (kart.). 11.10 Tikras 
gyvenimas. Konkurentai. 12.05 Ti-
kras gyvenimas. Sužadėtinis. 13.05 
Madagaskaro pingvinai (34).13.35 
Kempiniukas Plačiakelnis (18).14.00 
Meilės randai (35) N-7. 16.30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.15 24 valandos. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.30 KK2 penk-
tadienis. N-7. 21.00 Auksinio dueto 
Kalėdos. 23.50 Misionierius. Veiks-
mo f. JAV, 2008 m. N-14. 1.45 Pa-
smerktieji. Veiksmo trileris. JAV, 
2007 m. N-14. 

Šeštadienis, gruodžio 12 d. 
6.25 Dienos programa.6.30 Žu-

viukai burbuliukai (33) (kart.).6.55 
Mažieji Tomas ir Džeris II (26).7.20 
Žybsnis ir stebuklingos mašinė-
lės (7).7.45 Denis Vaiduokliukas 
(45).8.10 Madagaskaro pingvi-
nai (12).8.35 Tomo ir Džerio šou 
(26).9.00 Ponas Bynas (24).9.30 
Senelis Šaltis ir vasara. Animacinis 
f. Rusija, 1969 m. 10.00 KINO PUS-
RYČIAI Peliukas Stiuartas Litlis. Ko-
medija. JAV, 1999 m. 11.45 Denis – 
grėsmė visuomenei. Nuotykiai tęsia-
si. Nuotykių komedija. JAV, 1998 m. 
13.20 Pričiupom!. N-7. 13.50 Gyve-
nimo šukės (29) N-7. 16.00 Beatos 
virtuvė. 17.00 Lietuvos superšefas. 
18.30 Žinios.19.30 SUPERKINAS 
Rango. Animacinis f. JAV, 2011 m. 
21.45 Didžiosios motušės namai. 
Obuolys nuo obels. Veiksmo kome-
dija. JAV, 2011 m. N-7. 0.00 Viskas 
ore! Romantinė drama. JAV, 2009 
m. N-14. 2.10 Misionierius. Veiksmo 
f. JAV, 2008 m. (kart.) N-14. 

Sekmadienis, gruodžio 13 d. 
6.25 Dienos programa.6.30 Žu-

viukai burbuliukai (34) (kart.).6.55 
Mažieji Tomas ir Džeris III (27).7.20 
Žybsnis ir stebuklingos mašinė-
lės (8).7.45 Denis Vaiduokliukas 
(46).8.10 Madagaskaro pingvinai 
(13).8.35 Tomo ir Džerio pasakos 
(1).9.00 Sveikatos ABC televitrina. 
9.30 Mes pačios. 10.00 KINO PUS-
RYČIAI Šuo futbolininkas. Europos 
taurė. Nuotykių f. šeimai. JAV, 2004 
m. 11.45 Visados kaip pirmą kartą. 
Romantinė komedija. JAV, 2004 m. 
N-7. 13.50 Gyvenimo šukės (30) 
N-7. 16.00 Bus visko. 16.50 Ne vie-
nas kelyje. 17.20 Teleloto. 18.30 
Žinios.19.30 Lietuvos balsas. 21.45 
Neįmanoma misija. Šmėklos proto-
kolas. Veiksmo trileris. Čekija, JAV, 
Jungt. Arabų Emyratai, 2011 m. 
N-7.0.25 PREMJERA Palikti po pa-
mokų. Siaubo komedija. JAV, 2012 
m. N-14. 2.10 Viskas ore! Romanti-
nė drama. JAV, 2009 m. (kart.) N-14.

Pirmadienis, gruodžio 7 d. 
6.45 Sveikatos ABC televitri-

na. 7.15 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 10.20 Kalbame ir rodome (323) 
N-7. 11.20 Prokurorų patikrinimas 
(134) (kart.) N-7. 12.35 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 13.35 Much-
taro sugrįžimas N-7. 14.35 Amerikos 
talentai (18). 15.35 Prokurorų pati-
krinimas (135) N-7. 16.55 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Info diena. 
18.25 Detektyvė Džonson (19) N-7. 
19.25 Policija ir Ko (3) N-7. 20.30 La-
bai juokinga laida. 21.00 Akivaizdu, 
bet neįtikėtina. 21.30 Žemės bran-
duolys. Veiksmo ir nuotykių f. JAV, 
Kanada, Vokietija, 2003 m. N-7. 0.10 
Detektyvė Džonson (19) (kart.) N-7. 
1.05 Prokurorų patikrinimas (135) 
(kart.) N-7. 2.15 Bamba TV. S. 

Antradienis, gruodžio 8 d. 
6.15 Policija ir Ko (7) N-7. 07.15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
08.15 Policija ir Ko (3) (kart.) N-7. 
09.15 Mistinės istorijos (35) (kart.) 
N-7. 10.20 Kalbame ir rodome (324) 
N-7. 11.20 Prokurorų patikrinimas 
(135) (kart.) N-7. 12.35 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.) N-7. 13.35 Much-
taro sugrįžimas N-7. 14.35 Amerikos 
talentai (19). 15.35 Prokurorų pati-
krinimas (136) N-7. 16.55 Muchta-
ro sugrįžimas N-7. 18.00 Info die-
na. 18.25 Detektyvė Džonson (20) 
N-7. 19.25 Policija ir Ko (4) N-7. 
20.30 Išgyvenk, jei gali. 21.00 Aki-
vaizdu, bet neįtikėtina. 21.30 Su-
rasti Lenį. Komedija. Pietų Afrika, 
2009 m. N-7. 23.35 Judantis objek-

tas (16) N-7. 0.30 Detektyvė Džon-
son (20) (kart.) N-7. 1.25 Prokurorų 
patikrinimas (136) (kart.) N-7. 2.40 
Bamba TV. S. 

Trečiadienis, gruodžio 9 d. 
6.15 Policija ir Ko (8) N-7. 7.15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
8.15 Policija ir Ko (4) (kart.) N-7. 9.15 
Mistinės istorijos (36) N-7. 10.20 Kal-
bame ir rodome (325) N-7. 11.20 
Prokurorų patikrinimas (136) (kart.) 
N-7. 12.35 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 13.35 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 14.35 Amerikos talentai 
(20). 15.35 Prokurorų patikrinimas 
(137) N-7. 16.55 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 18.00 Info diena. 18.25 
Detektyvė Džonson (21) N-7. 19.25 
Policija ir Ko (5) N-7. 20.30 Išgyvenk, 
jei gali. 21.00 Farai. N-14. 21.30 Su 
Naujaisiais, mamos! Komedija. Ru-
sija, 2012 m. N-7. 23.15 Judantis 
objektas (17) N-7. 0.10 Detektyvė 
Džonson (21) (kart.) N-7. 1.05 Pro-
kurorų patikrinimas (137) (kart.) N-7. 
2.15 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, gruodžio 10 d. 
6.15 Policija ir Ko (9) N-7. 7.15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
8.15 Policija ir Ko (5) (kart.) N-7. 
9.15 Nikonovas ir Ko (1) (kart.) N-7. 
10.20 Kalbame ir rodome (326) N-7. 
11.20 Prokurorų patikrinimas (137) 
(kart.) N-7. 12.35 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 13.35 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 14.35 Amerikos ta-
lentai (21). 15.35 Prokurorų patikri-
nimas (138) N-7. 16.55 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Info diena. 
18.25 PREMJERA Sunkių nusikal-
timų skyrius (1) N-7. 19.25 Policija 
ir Ko (6) N-7. 20.30 Labai juokinga 
laida. 21.00 Farai. N-14. 21.30 Be-
verli Hilso nindzė. Veiksmo komedi-
ja. JAV, 1997 m. N-7. 23.20 Judantis 
objektas (18) N-7. 0.15 Sunkių nusi-
kaltimų skyrius (1) (kart.) N-7. 1.10 
Prokurorų patikrinimas (138) (kart.) 
N-7. 2.20 Bamba TV. S. 

Penktadienis, gruodžio 11 d. 
6.15 Policija ir Ko (10) N-7. 7.15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
8.15 Policija ir Ko (6) (kart.) N-7. 
9.15 Nikonovas ir Ko (2) (kart.) N-7. 
10.20 Kalbame ir rodome (327) N-7. 
11.20 Prokurorų patikrinimas (138) 
(kart.) N-7. 12.35 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 13.35 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 14.35 Amerikos ta-
lentai (22). 15.35 Prokurorų patikri-
nimas (139) N-7. 16.55 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Info diena. 
18.25 Labai juokinga laida (kart.). 
19.00 Amerikietiškos imtynės (43) 
N-7. 21.00 Savaitės kriminalai. N-7. 
21.30 Samdiniai. Veiksmo drama. 
D. Britanija, 2011 m. N-14. 23.35 
Sausas įstatymas (12) N-14. 0.40 
Tramdytojai (1) N-14. 1.30 Proku-
rorų patikrinimas (139) (kart.) N-7. 
2.40 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, gruodžio 12 d. 
7.05 Amerikos talentai (21, 22) 

(kart.). 9.00 Statyk! 9.30 Apie žūklę. 
10.00 Penktoji pavara. 11.00 Euro-
pos mėgėjų galiūnų čempionatas 
Lietuvoje. 12.00 Savaitės krimina-
lai (kart.). N-7. 12.30 Svotai (5, 6) 
N-7. 14.55 PREMJERA Mistinės is-
torijos (1) N-7. 16.00 Akivaizdu, bet 
neįtikėtina (kart.). 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Nikonovas 
ir Ko (3) N-7. 19.00 Labai juokinga 
laida (kart.). 19.30 Muzikinė kaukė. 
22.10 MANO HEROJUS Čempionas 
2. Veiksmo f. JAV, 2006 m. N-14. 
0.15 AŠTRUS KINAS Požemių gy-
ventojai. Siaubo f. JAV, 2003 m. S. 
2.05 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, gruodžio 13 d. 
7.00 Statyk! (kart.). 7.30 Euro-

pos mėgėjų galiūnų čempionatas 
Lietuvoje (kart.). 8.30 Tauro ragas. 
N-7. 9.00 Autopilotas. 9.30 Krepšinio 
pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 10.00 
Sveikatos kodas. 11.00 FAILAI X. 
Pasaulį pakeitusios civilizacijos. 
Kaip vikingai pakeitė pasaulį. Dok. 
f. Vokietija, 2014 m. 12.10 BBC do-
kumentika. Pingvinai. Slapta kame-
ra (1). 13.30 Sveikinimai. 16.00 Išgy-
venk, jei gali (kart.). 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Nikonovas ir 
Ko (4) N-7. 19.00 MEILĖS ISTORI-
JOS Kedrų įlanka II (5) N-7. 21.00 
Okupuoti (5, 6) N-14. 23.00 Šešta-
sis pojūtis. Trileris. JAV, 1999 m. 
N-14. 1.10 Penktoji pavara (kart.). 
2.10 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

Eurojackpot. 19.30 Vienas namuo-
se 2. Pasiklydęs Niujorke. Komedi-
ja. JAV, 1992 m. N-7. 22.00 Greiti ir 
įsiutę 2. Veiksmo f. JAV, Vokietija, 
2003 m. N-14. 0.10 Lemtingas posū-
kis 3. Palikti mirčiai. Siaubo trileris. 
JAV, 2009 m. S. 1.55 Aklųjų šalis. 
Drama. D. Britanija, 2006 m. N-14. 

Sekmadienis, gruodžio 13 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (18) N-7. 
7.30 Vėžliukai nindzės (59). 8.00 
Ančiukas Donaldas ir draugai (28). 
8.30 Legenda apie Korą (7) N-7. 
9.00 Padėkime augti. 9.30 Virtuvės 
istorijos. 10.00 Svajonių sodai. 11.00 
Operacija „Riešutai“. Animacinis f. 
JAV, Kanada, Pietų Korėja, 2014 m. 
12.45 Netikra vienuolė 2. Nuotykių 
komedija. JAV, 1993 m. N-7. 14.55 
Šuniškas gyvenimas. Komedija visai 
šeimai. JAV, 2005 m. 16.45 Ekstra-
sensų mūšis (27) N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.30 X Faktorius. 22.30 Ta ne-
jauki akimirka. Romantinė komedija. 
JAV, 2014 m. N-14. 0.25 Priesaika. 
Vesternas. JAV, 2008 m. N-7. 2.00 
Greiti ir įsiutę 2. Veiksmo f. JAV, Vo-
kietija, 2003 m. N-14. 

Pirmadienis, gruodžio 7 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (22) (kart.) N-7. 7.25 
Simpsonai (1) (kart.) N-7. 7.55 Slibi-
nų dresuotojai (13) N-7. 8.25 Ponas 
Jangas (12). 8.55 Meilės sūkuryje 
(2242). 10.00 Daktarė Emilė Ouvens 
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Šiaulių miesto savivaldybės ta-
rybos Socialdemokratų frakcija 
siūlo leisti nemokamai miesto 
autobusais važinėti neįgaliems 
gyventojams. Toks sprendimo 
projektas tarybai teikiamas an-
trą kartą iš eilės. Opozicinės so-
cialdemokratų frakcijos lyderis 
Justinas Sartauskas aiškina, kad 
bando ištaisyti iki šiol priimtų 
sprendimų klaidas. Tačiau opo-
nentai tokius pasiūlymus laiko 
politikavimu.

Šiaulių savivaldybės tarybai 
pateiktame sprendimo projek-
te siūloma suteikti 100 procen-
tų lengvatą visiems neįgaliems 
šiauliečiams iki 18 metų ir as-
menims, turintiems 0–25 proc. 
darbingumą. Nemokamai taip 
pat galėtų važinėti pensininkai, 
kuriems nustatytas didelis spe-
cialiųjų poreikių lygis. Skaičiuo-
jama, kad tam kasmet prireiktų 
10 tūkstančių eurų miesto biu-
džeto pinigų.

Miesto savivaldybės tary-
bos opozicinės Socialdemokratų 
frakcijos lyderis J. Sartauskas sa-
ko, kad šią sumą savivaldybė ga-
lėtų padengti iš sutaupytų nepa-
naudotų socialinių pašalpų lėšų.

Suteikti lengvatas neįgalie-
siems jis ėmėsi siūlyti sulaukęs 
neįgalių šiauliečių priekaištų dėl 
tarybos sprendimo leisti nemo-
kamai autobusais važiuoti 75 
metų sulaukusiems senjorams.

„Gaila, kad ta idėja nekilo 

priimant šį sprendimą. Bet ma-
nome, kad būtent neįgaliesiems 
ir nedarbingumą turintiems 
žmonėms viešojo transporto 
lengvatą reikėjo skirti pirmiau-
sia. Būtų humaniška tai padaryti 
bent dabar“, – sako J. Sartauskas.

J. Sartauskas sprendimo pro-
jektą šią savaitę pristatė Miesto 
ūkio ir plėtros komitete. Komite-
to pirmininkas Tomas Petreikis 
mano, kad „politiškai operuoti 
tokia socialiai jautria grupe ir ja 
naudotis yra neetiška, nesolidu“.

„Gal socialdemokratai ne-
sugalvojo rimtesnių temų? Gal 
nori reitingus pasikelti? Pozici-
jai gal reikėtų kitą jautrią grupę 
„išsitraukti“, pavyzdžiui, daugia-
vaikes šeimas? Taip irgi galėtu-
me užsiimti populizmu“, – sakė 
T. Petreikis.

Jis mano, kad lengvatos ne-
įgaliesiems yra reikalingos, ta-
čiau negalima išskirti kelių gru-
pių. Reikia įtraukti kitus asme-
nis, galėsiančius miesto autobu-
sais važinėti nemokamai.

Savivaldybės Ekonomi-
kos skyriaus vedėjos Kristinos 
Šmidtienės teigimu, viešojo 
transporto lengvatų klausimas 
yra įtrauktas į Socialinių paslau-
gų plano rengimo darbo grupės 
darbotvarkę. Kol kas posėdis vy-
ko vieną kartą. Kada bus pateik-
tas konkretus lengvatas galinčių 
gauti socialinių grupių sąrašas – 
neaišku.

Opozicija ir pozicija susikirto 
dėl lengvatų

Simona Kvederytė tinklalapyje skrastas.lt rašo apie svarstymus 
Šiaulių miesto savivaldybėje dėl lengvatų neįgaliesiems. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Neįgaliųjų  
sportas

Neįgalieji 
pasaulyje 

Druskininkuose startavo analo-
gų Lietuvoje neturintis Lynų ke-
lias. Šis kelias, kylantis į 45 me-
trų aukštį, druskininkiečiams ir 
kurorto svečiams leis iš mies-
to centro vos per kelias minu-
tes persikelti į kitoje Nemuno 
pusėje esantį žiemos pramogų 
kompleksą „Snow Arena“ bei 
pasigrožėti Druskininkų apy-
linkių panorama. Anot mero R. 
Malinausko,  Lynų keliui įreng-
ti prireikė 2,3  kilometrų speci-
alaus 4 cm diametro lyno, kurio 
bendras svoris yra apie 11 tonų. 
Prie šio projekto plušo Lietuvos, 
Šveicarijos, Italijos specialistai. 

Lynų kelias yra pritaikytas 
ir judėjimo negalią turintiems 
druskininkiečiams bei kuror-
to svečiams. Neįgalieji galės be 
vargo patekti į  gondolas – ši ga-
limybė buvo numatyta nuo pat 
projekto pradžios. Gondolose 
įrengtos sėdynės yra atverčia-
mos, kad žmonės su neįgaliųjų 
vežimėliais galėtų patogiau įva-
žiuoti į kabiną. 

Skaičiuojama, kad per valan-
dą Lynų keliu galės pasinaudoti 
iki 240-ies keleivių. Į abi puses 
kursuos 4 gondolos , kiekvieno-
je gondoloje tilps 10 keleivių. Bi-
lieto kaina į abi puses – 5 eurai.

Druskininkuose atidarytas 
Lynų kelias

Druskininkų savivaldybė praneša, kad neseniai atidarytu Lynu 
keliu patogiai galės naudotis ir negalią turintieji.

Pastaruoju metu apie pabė-
gėlius iš karo zonų kalba-

ma daug ir garsiai. Vienos šalys 
juos įsileidžia noriai, kitos nela-
bai, tačiau aišku, kad tai yra di-
delė problema. Dar didesnė ir 
dažniausiai nutylima problema 
yra ta, kad tarp imigrantų yra 
nemažai negalią turinčių suau-
gusiųjų bei vaikų. Siekdamos iš-
sigelbėti, šeimos į rizikingas ke-
liones saugesnio gyvenimo link 
pasiima ir neįgalius vaikus. Sun-
ku net įsivaizduoti, ką tokiose il-
gose ir varginančiose kelionėse 
jiems tenka patirti. 

Siekiant atkreipti dėme-
sį į neįgalių migrantų proble-
mą, lapkričio mėnesį Briusely-
je buvo surengtas susitikimas, 
kuriame dalyvavo įvairių neįga-
liaisiais besirūpinančių organi-
zacijų atstovai iš visos Europos. 
Susitikimo metu buvo kalbama 
apie įvairias neįgaliųjų proble-
mas, tačiau didžiausias dėme-
sys buvo skirtas negalią turin-
tiems pabėgėliams, ypač mote-
rims ir vaikams.

„Šiuo metu Europos Sąjunga 
susiduria su ekonomine ir mig- 
racijos krizėmis, tačiau tai netu-
rėtų būti pasiteisinimas vyriau-
sybėms skirstant pinigus palik-
ti kai kuriuos žmones nuošalyje. 
Pabėgėlių krizei įveikti turi bū-
ti skiriamos papildomos lėšos, 
ir turi būti padaryta viskas, kas 
galėtų padėti migrantams, turin-
tiems negalią. Europos Sąjunga 
privalo rasti tinkamą šios situ-
acijos sprendimą ir atsižvelgti 
į visus žmones“, – sakė Europos 
neįgaliųjų forumo prezidentas 
Janis Vardakastanis.

Kitų organizacijų, tokių kaip 

Briuselyje – 
dėmesys neįgaliems 

migrantams
UNICEF bei Raudonasis kry-
žius, atstovai taip pat pasisakė 
šiuo klausimu. UNICEF atstovė 
iš Kroatijos Valentina Otmacic 
teigė, kad maždaug 20 procentų 
migrantų yra vaikai, kurie kas-
dien susiduria su šalčiu, ilgomis 
kelionėmis, fiziniu bei emociniu 
išsekimu, atskyrimu nuo šeimos, 
stresu bei traumomis. Tarp šių 
vaikų taip pat pasitaiko ir turin-
čių negalią, tačiau jiems neski-
riamas joks papildomas dėme-
sys. Jie taip pat turi miegoti ant 
grindų, kęsti alkį ir prastas gyve-
nimo sąlygas. Tik akivaizdžią fi-
zinę negalią turintys vaikai gali 
tikėtis geresnės pagalbos. Deja, 
ne visi negalią turintys migrantai 
ištveria kelionę tikslo link. Daž-
niausiai apie naują, saugesnį gy-
venimą gali galvoti tik tie, kurie 
yra labai stiprūs ir ištvermingi.

Net ir pasiekę Europą, pabė-
gėliai ne visuomet žino, kokios 
pagalbos sulauks, nes kiekvie-
noje šalyje ji skirtinga. Neįgalių 

migrantų likimas dažniausiai 
priklauso nuo konkrečioje šalyje 
veikiančių organizacijų ir jų na-
rių aktyvumo. Pavyzdžiui, Aus-
trijoje žmonių su negalia organi-
zacijų nariai bendradarbiauja su 
pabėgėlių centrais, gauna infor-
maciją apie juose esančius neį-
galiuosius ir teikia jiems įvairią 
pagalbą – pasirūpina gestų kal-
bos vertėjais, advokatais. Euro-
pos Raudonojo kryžiaus organi-
zacijos atstovas Eberhardas Lue-
deris taip pat pabrėžė savanorių 
svarbą šiame procese.

Vis dėlto permainos įkve-
piančios ir teikiančios vilčių, kad 
situacija pamažu gerės. Tarda-
mas baigiamąjį žodį, Airijos neį-
galiųjų federacijos narys Džonas 
Dolanas sakė: „Galime kalbėti 
politikos terminais, tačiau vertė-
tų juos išversti į šį tą labiau ap-
čiuopiamo – į paramą mūsų ne-
įgaliems broliams ir seserims.“

Parengė

Miglė levinienė

Hjustono universiteto inži-
nierius Chose Lujisas Kon-

treras-Vidalis gavo finansavimą 
pediatriniam egzoskeletui kur-
ti. Šis naujas egzoskeletas skir-
tas vaikams, kurie turi nugaros 
smegenų ir kitų kaulų bei nervų 
sistemų traumų.

Pasak elektrotechnikos ir 
kompiuterių inžinerijos profe-
soriaus Kontrero-Vidalio, eg-
zoskeletas turi augti kartu su 
vaiku. Inžinierius plėtoja algo-
ritmus, kurie nustato elektrinį 
aktyvumo lygį galvos smegeny-
se ir minčių jėgos dėka priverčia 
egzoskeletą judėti. Valdymo sis-
tema „smegenys-mašina“ veikia 
rinkdama informaciją per davik- 
lius, kurie pritaisyti prie išori-
nės galvos pusės, todėl jų nerei-
kia implantuoti.

Inžinierius ilgą laiką dirbo su 
suaugusiais žmonėmis, kurie bu-
vo paralyžiuoti arba turėjo ribo-
tas judėjimo galimybes. Roboti-
zuotų egzoskeletų dėka jie galė-
jo atsistoti ir vaikščioti. Su viena 
iš profesoriaus sistemų dabar 
atliekami klinikiniai bandymai. 
Pasak Kontrero-Vidalio, vaikų 
gyvenimo būdas yra kitoks, jie 
judresni, todėl įprastas egzos-
keletas, skirtas suaugusiems, 

Egzoskeletas ant 
kojų pastatys ir 

paralyžiuotus vaikus
netiks vaikams. Šiuo metu nėra 
sukurta pediatrinių egzoskele-
tų, kurie padėtų vaikams sava-
rankiškai judėti.

Į pagalbą vaikams
Egzoskeletas vaikams turi 

būti tvirtas, tačiau lengvas, to-
dėl tyrėjai planuoja panaudoti 
anglies pluoštą, kuris yra „ma-
nevringas“, palyginti su „lėtesnė-
mis“ ir sunkesnėmis medžiago-
mis, naudojamomis „suaugusių-
jų“ egzoskeletams gaminti. Be to, 
prietaisas taip pat turi būti įdo-
mus vaikams.

„Vaikai mėgsta žaisti“, – sa-
ko Kontreras-Vidalis. „Egzoske-
letas turi padėti jo naudotojui 
bendrauti su kitais vaikais. Mes 
jokiu būdu nenorime, kad vai-
kui jis būtų trukdžiu. Mes nori-
me, kad tai būtų pagalbinė prie-
monė, leidžianti vaikui laisvai 
judėti ir sąveikauti su pasauliu.“

Kontreras-Vidalis jau pradė-
jo darbus savo laboratorijoje ir 
dirba su neinvazine kontrolės 
sistema. Pirmieji darbai prasi-
dėjo nuo 3D spausdintuvo, ku-
ris gamina prototipų seriją – kie-
kviena detalė, iš kurios bus pa-

gamintas egzoskeletas, atitiks 
vaiko fiziologiją ir galės būti pa-
didinta, kai vaikas paaugs. „Mes 
jau galėtume surinkti pirmąjį eg-
zoskeletą, tačiau dar neturime 
leidimo jam naudoti“, – pabrėžė 
profesorius.

Kontreras-Vidalis tikisi pra-
dėti egzoskeletų su vaikais ban-
dymus jau kitąmet. Atlikus kli-
nikinius bandymus, būtų gali-
ma pradėti masinę jų gamybą. 
Profesorius žada kreiptis į val-
džią, kad jie pritartų pirmajai 
masinei gamybai ir klinikiniams 
bandymams.

Sunkią netekties valandą mirus Rokiškio rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkei Janinai Šliominai užjaučiame šeimą 
ir artimuosius.

Mirus ilgametei Rokiškio rajono neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkei Janinai Šliominai, nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir 
artimuosius. 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos valdyba
„Bičiulystės“ redakcija

Panevėžio miesto neįgaliųjų draugija„Bičiulystės“ ir  
www.robotika.lt inf.
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą 
„Požiūrio lūžis  – nuo negalios iki galios“ ir jo rubrikas: 
„Aplinka visiems“, „Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, 
„Prie kūrybos šaltinio“. 

Nacionaliniai apdovanojimai – talentingiems, 
gabiems, kūrybingiems

savininkas ir vadovas. Pernai 
Justas įkūrė dar vieną, šįsyk ne 
pelno ir dividendų sieksiančią, o 
pažeidžiamiems žmonėms į gy-
venimą žengti padėsiančią vie-
šąją įstaigą „Baltijos ugdymo 
centras“.

Dar 19-metis regėjimą pra-
radęs Karolis Verbliugevičius 
kurį laiką akluosius ir silpnare-
gius mokė kompiuterinio raštin-
gumo, vėliau įkūrė pirmąjį Lie-
tuvoje neregių masažo saloną 
„Matančios rankos“. Dar vienas 
atkaklus neregintis žmogus – Le-
onas Kirkilovskis. Jis vadovauja 
akluosius ir silpnaregius įdar-
binančiai ir jau daugiau kaip 70 
metų sėkmingai veikiančiai ne-
įgaliųjų socialinei įmonei „Lire-
gus“, kurioje specialiųjų porei-
kių žmonėms pritaikoma ne tik 
darbo vieta, bet ir visa aplinka. 

Tokie pavyzdžiai įkvepia. Ne-
įgalūs darbuotojai nuostabos ne-
kelia ir apdovanojimams prista-
tytiems darbdaviams. Tarp jų – ir 
daugiau kaip 60 neįgaliųjų įdar-
binusi socialinė įmonė UAB „Am-
ber pasta“, ir 5 darbo vietas ne-
įgaliesiems įkūrusi UAB „Kėdai-
nių krovimo aikštelė“. Jų vadovai 
patenkinti neįgaliųjų požiūriu į 
darbą, atsakingai atliekamomis 
pareigomis. 

Kuriančiųjų širdyse – 
kunkuliuojantys vulkanai

Kūryba pakylėja žmogų, at-
veria jam spalvų, garsų, jausmų 
pasaulio gelmes. Tokius klodus 
savyje atradę, pajutę žmonės 
jau nebegali jų užgniaužti. Jie lyg 
vulkanai veržte veržiasi, jais rei-
kia pasidalyti. Nominacijai „Už 
pasiekimus mene“ pristatyti 3 
skirtingoms meno šakoms – mu-
zikai, dainoms ir šokiams – dide-
lę savo gyvenimo dalį skiriantys 
kolektyvai. Jau 20 metų žiūrovus 
stebina intelekto negalią turin-
čių jaunuolių „Spalvų muzikos“ 
orkestras. Natų nepažįstantys, 
pagal spalvotus ženklus grojan-
tys jaunuoliai sėkmingai muzi-
kuoja ir apdovanojimus pelno ne 
tik Lietuvoje, bet ir užsienio ša-
lyse. Senolių dainas naujam gy-
venimui prikelia Marijampolės 
savivaldybės neįgaliųjų draugi-
jos folkloro ansamblis „Gija“ – 
kolektyvo dainininkai užrašo 
močiučių atmintyje dar gyvas 
dainas, suguldo jas į temines 
programas, nuoširdžiu atlikimu 
graudina besiklausančiųjų šir-
dis. Tautinį paveldą puoselėja ir 
jau 45-erius metus gyvuojantis 
sostinės Vilkpėdės bendruome-
nės socialinių paslaugų centre 
susikūręs pagyvenusiųjų liau-
diškų šokių ansamblis „Šimta-
žiedis“. Praėjusiais metais jo vei-
kla įvertinta aukščiausiu meno 
mėgėjų apdovanojimu – „Auk-
so paukšte“. 

Kūrėjams drąsiai galima pri-

skirti ir, atrodytų, ne visai gimi-
ningai nominacijai – „Už darbo 
vietos sau ir kitiems sukūrimą“ – 
pristatytą Naująjį Neįgaliųjų te-
atrą. Ne vienerius metus scenos 
besiilgintys neįgalieji į repeti-
cijas rinkosi ne užmokesčio už 
darbą, o kūrybinės saviraiškos 
alkio vedini. Per 7-erius teatro 
gyvavimo metus rampos švie-
są išvydo net 12 spektaklių. Tai 
sunkus darbas, tačiau, pasak te-
atro įkūrėjos ir vadovės Svetla-
nos Laimos Zemleckienės, vis-
ką atperka žiūrovų dėkingumas. 

Lietuvą garsina 
neįgaliųjų sportas

Neįgaliųjų sporto pasiekimai 
seniai garsina Lietuvą. Ne iš vie-
nų parolimpinių žaidynių jie grį-
žo iškovoję daugiau medalių nei 
olimpinėse žaidynėse varžęsi 
atletai. Todėl nominacija „Už pa-
siekimus sporte“ sulaukė didelio 
susidomėjimo. 

Daugkartinė pasaulio, Euro-
pos, parolimpinių žaidynių daly-
vė Lietuvos vyrų golbolo rinkti-
nė savo pergales skaičiuoja nuo 
1998-ųjų. Ne tik jos iškovotų me-
dalių kolekciją puošia visų spal-
vų medaliai. Daug svarbių var-
žybų laimėjusi ir kurčiųjų vyrų 
krepšinio rinktinė. Ji sportinius 
trofėjus kaupia nuo 1992 m., 
kai iš Europos kurčiųjų krepši-
nio čempionato grįžo iškovojusi 
aukso medalį. 8 kurčiųjų olimpi-
nių žaidynių aukso ir 2 bronzos 
medalius yra iškovojęs ir negir-
dintis orientacinio sporto atsto-
vas Tomas Kuzminskis. 

Neįgalių sportininkų pasie-
kimai – užkrečiantis pavyzdys 
ir puiki paskata sportuoti jau-
nimui. Galbūt ateityje Lietuvos 
vardą garsins Dalios ir Alvydo 
Šatinskų iniciatyva 2009-aisiais 
Kaune įkurto sveikatos ir integ- 
racijos klubo „Sauliukas“ ugdyti-
niai. Šiandien klubui priklausan-
tys vaikai dar tik mokosi ar to-
bulina savo plaukymo įgūdžius, 
dalyvauja pirmosiose varžybose. 
Tačiau turint į ką lygiuotis, jau-
čiant palaikymą visada lengviau 
siekti rezultatų. 

Bendruomeniškume 
mūsų stiprybė

Tik padėdami vieni kitiems, 
puoselėdami bendruomeniš-
kumą galime tikėtis gražesnės 
ateities, tolerantiškesnės visuo-
menės, kurioje visiems gyven-
ti būtų gera. Nominacijai „Už 
draugiškiausią neįgaliesiems 
bendruomenę“ pristatyti Mal-
tos ordino pagalbos tarnybos 
savanoriai vienišiems, sergan-
tiems, neįgaliems senoliams pa-
deda jau daugiau kaip 20 metų. 
Tūkstančiai jų sulaukia savano-
rių su karštos sriubos dubenėliu, 
jautrių slaugytojų, pagalbinin-
kų – žmonių, kurie dažnai vie-

ninteliai praveria jų namų duris. 
Neįgaliųjų poreikius savo priori-
tetu laiko ir Alytaus miesto Pu-
tinų ir Likiškėlių gyvenamosios 
teritorijos vietos bendruomenės 
taryba. Neįgaliųjų dienos ir Vai-
kų centrų lankytojams ji rengia 
išvykas, rūpinasi jų sveiku ir ak-
tyviu laisvalaikiu.

Savanorystė dar labiau stip- 
rina bendruomeniškumą. Nomi-
nacijai „Už savanorystę“ prista-
tyta Lietuvos sutrikusio intelek-
to žmonių globos bendrijos „Vil-
tis“ vadovė Dana Migaliova sava-
norišką veiklą pradėjo prieš 30 
metų. Ji ėmėsi ginti neįgaliųjų 
teises į orų gyvenimą, rūpinosi 
jų galimybėmis mokytis, dirb-
ti, įsitraukti į užimtumo veiklas. 

Dažname neįgaliųjų rengi-
nyje džiaugiamės ir jaunaisiais 
savanoriais iš generolo Povilo 
Plechavičiaus kadetų licėjaus. 
Malonu, kad pagarbos kitam, 
tolerancijos, sąžiningumo puo-
selėjimas čia laikomi neatsieja-
ma ugdymo dalimi. Žavi ir sava-
noriška VšĮ „Aktyvi Tauragė“ ini-
ciatyva neįgaliesiems rengti žy-
gius baidarėmis. 

„Tu gimei skrydžiui“
Į šventinį renginį atvyku-

siems neįgaliesiems savo dainas 

skyrė populiarūs atlikėjai. „Cho-
rų karus“ laimėjęs Lietuvos aklų-
jų ir silpnaregių choras „Fenik-
sas“ – geriausias įrodymas, kiek 
nedaug reikia, kad išsiskleistų 
viduje glūdintis talentas – tik 
padrąsinimo, palaikymo, bičiu-
lio šalia. „Feniksui“ tokiu bičiu-
liu tapo populiarus dainininkas 
Stano. Pasak jo, neregintys žmo-
nės turi ypatingą garso, muzikos 
pojūtį. Besiklausydami „Fenik-
so“ dainavimo, šiuo pojūčiu mė-
gavosi visi apdovanojimų cere-
monijos dalyviai. Emociškai pa-
kylėjo Liepos Mondeikaitės dai-
na. „Nepasiduok! Tu gimei skry-
džiui, / Nepasiduok! Dangus ta-
vyje“, – drąsino atlikėja. Atrodė, 
kad dainoje skambančius prie-
sakus išties vykdo „Už pasieki-
mus mene“ laureato titulą pel-
nęs „Spalvų muzikos“ orkestras. 
Jo vadovų kantraus darbo dėka 
negalios palytėti jaunuoliai pa-
siekė tolimu atrodžiusį tikslą – 
jie kartu su profesionalais ga-
li koncertuoti toje pačioje sce-
noje. Ir apdovanojimų šventėje 

(atkelta iš 1 psl.)

Nacionalinių 
apdovanojimų 
„Griaunantys 

sienas“ laureatai: 
„Už draugiškiausią neįgaliesiems 
bendruomenę“ – Maltos ordino 
pagalbos tarnyba.
„Už pasiekimus sporte“ – orienta-
cininkas Tomas Kuzminskis.
„Už pasiekimus mene“ – neįga-
liųjų nacionalinis „Spalvų muzi-
kos“ orkestras.
„Už darbo vietos sukūrimą sau 
ir kitiems“ – Neįgaliųjų Naujo-
jo teatro vadovė Svetlana Laima 
Zemleckienė.
„Už atsakingą verslą ir palankias 
darbo sąlygas neįgaliesiems“ – 
UAB „Liregus“.
„Už savanorystę“ – Lietuvos su-
trikusio intelekto žmonių glo-
bos bendrijos „Viltis“ vadovė Da-
na Migaliova. 

spalvomis grojantys muzikantai 
džiugino širdis, o jų muzika sa-
kyte sakė: nėra neįmanomų da-
lykų. Žmogus gali viską. Šį suvo-
kimą papildė Kauno kurčiųjų re-
abilitacijos centro atstovų atlikta 
imituojamoji daina. Nors jos atli-
kėjai ir negirdi garsų, tačiau juos 
puikiai jaučia, gali pasidalyti su 
aplinkiniais. 

Neįgaliesiems koncertavusi 
Irena Starošaitė, Vytautas Šiš-
kauskas dar kartą patvirtino, 
kad visi esme lygūs, kad mūsų 
pastangos griauti stereotipų sie-
nas, o žmoguje pirmiausia maty-
ti talentą ir galią – verti dėmesio 
ir pagarbos. 

aldona MilieŠkienė
Igno Stanio nuotr

Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų draugijos folkloro ansamblis „Gija“ buvo vienas iš nominantų.

Apdovanojimas įteikiamas UAB „Liregus“ direktoriui L. Kirkilovskiui.
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