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Laura Vilkinienė sako, kad jos sūnus Ignas – labai miela asmenybė.

(nukelta į 5 psl.)

Į kiekvieną pažvelkime 
kaip į asmenybę

(nukelta į 3 psl.)

 Šiame numeryje:
 Linų sėmenų aliejus naudingas sveikatai ................................ 4 psl.
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Laura Vilkinienė ir jos 13-metis sūnus Ignas nebuvo atsi-
tiktiniai Lietuvos neįgaliųjų forumo kartu su kitomis nevy-
riausybinėmis organizacijomis surengtų eitynių „Už miestą 
visiems“ dalyviai. Atviras, visiems lygias galimybes užtikri-
nantis miestas – plati ir talpi sąvoka. Kiekvienas joje gali at-
rasti savo raudonąją giją – svarbiausias problemas, kurios 
neleidžia jaustis oriai ir saugiai. Laurai ir Ignui tai – paslau-
gos. Ir ne vien socialinės. Ne mažiau svarbus jiems ir švieti-
mas, įtraukusis ugdymas. 

Tolerancijos link

„Mes norime miesto vi-
siems! Mes norime priei-
namų teatrų! Mes norime 
prieinamų muziejų! Mes no-
rime būti laisvi, mes norime 
judėti savarankiškai!“ – to-
kie šūkiai praėjusį penk-
tadienį skambėjo sostinės 
Gedimino prospekte. Smal-
sūs praeiviai, sustoję gatvė-
je, stebėjo, kaip riedėdami 
vežimėliais, pasiremdami 
vaikštynėmis, nešini balto-
siomis lazdelėmis būrys ne-
įgaliųjų su plakatais ranko-
se žygiavo nuo Vyriausybės 
rūmų iki Seimo. 

Integracijos keliu

Akcija suvienijo 
Minint Europos savarankiš-

ko gyvenimo dieną į eitynes ne-
įgaliųjų bendruomenės narius 
ir juos palaikančiuosius sukvie-
tė Lietuvos neįgaliųjų forumas 
(LNF). „Tai buvo ypatingai svar-
bi akimirka, kai visos negalios, 
įvardindamos ir savo specifi-
nius poreikius, susitelkė, saky-
damos, kad miestas, visuomeni-
nės paskirties pastatai, gatvės, 
šaligatviai turi būti draugiški, 
prieinami visiems, – sakė LNF 
prezidentė Dovilė Juodkaitė. – 
Šiandien mes parodėme didelį 
susitelkimą, savo jėgą, parodė-
me, kad esame šio miesto, šios 
valstybės piliečiai. Mes nori-
me tokių pačių galimybių gau-
ti informaciją, prieinamas pas-
laugas, kaip visi. Norime bū-
ti aktyvūs visuomenės nariai, 
o tam trukdo kliūtys. Kad tų 

kliūčių nebūtų, mes ir išėjome 
visi kartu.“ 

Pasak LNF prezidentės, ak-
cija pavyko: „Labai džiaugiamės 
gausiu ir bendruomenės, ir pri-
tariančiųjų būriu, kuris perė-
jo Gedimino prospektu, paro-
dydamas, kad žmonės su ne-
galia yra visuomenės dalis ir ji 
turi būti atvira šių žmonių po-
reikiams.“

Ko reikia  
neįgaliesiems? 

LNF duomenimis, daugiau 
kaip pusė mokyklų yra nepriei-
namos vaikams su judėjimo ne-
galia. Judėjimo sunkumų tu-
rintiems žmonėms prieinamos 
vos penktadalis sveikatos pas-
laugų. Didžiulė problema, ypač 
regionuose – viešasis trans-
portas: 7 iš 10 viešojo trans-
porto priemonių nepritaiky-
tos. Trūksta pažymėtų šaligat
vių, perėjų, pritaikytų švieso-
forų. Tik menka dalis viešosios 
informacijos prieinama žmo-
nėms su regos, klausos ir inte-
lekto sutrikimais. 

Sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijos „Viltis“ vadovė 
Dana Migaliova atkreipė dėme-
sį, kad tėvai, auginantys neįga-
lius vaikus, nori atostogų, t.y. 
atokvėpio paslaugos, asmeni-
nio asistento. Nori, kad paslau-
gos būtų ne tik Vilniuje, bet ir 
kituose miestuose, jie nori dirb-
ti ir uždirbti, gyventi orų ir vi-
savertį gyvenimą. 

Lietuvos aklųjų ir silpnare-
gių sąjungos pirmininko pava-
duotoja Ramunė Balčikonienė 
pabrėžė, kad neregiai ir silpna-
regiai svajoja apie tai, kad mies-
tas „kalbėtų“, kad poliklinikose 

būtų galimybė matyti kabinetų 
numerius. Pritarė ir regos ne-
galią turintis Martynas Vitkus: 
„Norime pritaikytos aplinkos, 
kad šviesoforai būtų garsiniai, 
kad mes galėtume jaustis sau-
gūs, užtikrinti keliuose.“

Norų turi ir kurtieji. Jie su-
siduria su dideliu informacijos 
trūkumu: labai mažai laidų ver-
čiama į gestų kalbą, tik nedidelė 
jų dalis subtitruojama. 

Asociacijos „Savarankiškas 
gyvenimas“ atstovas Rokas Ja-
rašius laikė plakatą, kuriame 
buvo parašyta, kad neįgalieji 
nori prieinamų barų. „Užtenka 
gyventi kaip Sovietų Sąjungoje, 
mes gyvename Europos Sąjun-
goje, ir mes norime miesto vi-
siems“, – pabrėžė jis. 

Reikia kompleksinio 
pritaikymo 

Liudvikui diagnozuota rau-
menų distrofija. „Liudvikas galė-
tų ir pats mieste judėti elektriniu 
vežimėliu, tačiau dažnai susidu-
ria su kliūtimis“, – sako jo mama. 

Akistatoje su nežinia
Iki Igno gimimo neįgaliųjų pa-

saulis Laurai buvo nepažįstama 
erdvė. Ji neturėjo supratimo, kaip 
negalią turintys žmonės gyve-
na, kokie rūpesčiai jiems aktua
lūs. Kai prieš 13 metų baugščiai 
pažvelgė į šį pasaulį, moteriai jis 
nepasirodė draugiškas. Akista-
toje su negalia labiausiai baugino 
nežinia. Klausimų daugybė, atsa-
kymų – vos vienas kitas. 

Ignas į šį pasaulį atėjo su 
įgimta raumenų miopatija. Ta-
čiau silpni raumenys – ne vie-
nintelė berniuko sveikatos bė-
da. „Dėl hipoksijos gimdymo 
metu atsirado ir daugiau proble-
mų, diagnozuotas autizmas, – 
neslepia moteris. – Todėl sūnu-
mi turime ypatingai rūpintis.“ 

Igno negalia diktavo visos 
šeimos gyvenimą. Gydytojams 
rekomendavus vengti visų ber-
niuko sveikatai pavojų galinčių 
sukelti kontaktų, tėvai nė neieš-
kojo galimybės leisti jį į darželį. 
„Ir sveikiausi vaikai ten netrun-
ka pasigauti kokį virusą, daž-
nai suserga peršalimo ligomis. 
O Ignui net paprasčiausia sloga 
gali sukelti sunkių komplikacijų. 
Raumenų miopatija susijusi su 

kvėpavimo problemomis (ber-
niuko plaučiai kiekvieną naktį 
ventiliuojami), o bet koks papil-
domas virusas tik dar labiau ap-
sunkina kvėpavimą“, – pasakoja 
L. Vilkinienė. Vis dėlto sulaukęs 
mokyklinio amžiaus Ignas turė-
jo pradėjo lankyti mokyklą. Rū-
pesčių tėvams dar padaugėjo.

Priverstinis 
dėkingumas?

„Mes norim ko?“ – skandavo 
eitynių dalyviai. „Patekti į mo-
kyklą!“ – kartu su kitais atsaky-
mą į vieną iš neįgaliesiems ak-
tualių klausimų kartojo ir L. Vil-
kinienė. Rateliais judantį sūnų 
auginanti moteris gerai žino, 
kad dar daugelis mokyklų nepa-
siruošusios priimti tokių vaikų.  

Ignas mokosi Vilniaus Žy-
gimanto Augusto pagrindinė-
je mokykloje, specialiojoje kla-
sėje. Laura pasakoja, kad nors 
ši bendrojo lavinimo mokykla 
jiems priskirta pagal gyvena-
mąją vietą, vis dėlto reikėjo ne-
mažų pastangų, kad berniukas 
į ją patektų. „Mes labai džiau-
gėmės, kad Igną priėmė, esa-
me dėkingi“, – sako moteris.  

„Norime miesto visiems“, – skandavo eisenos dalyviai.
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�� Akmenės rajono neįgaliųjų 
draugijos tarybos narė Albina 
Balodienė su „Bičiulystės“ skai-
tytojais dalijasi Motinos dienai 
skirto koncerto įspūdžiais.

Niekada nebus per daug gra-
žių meilės žodžių, epitetų, ištar-
tų Mamoms!

Akmenės rajono neįgaliųjų 
draugijos Akmenės padalinys, 
vadovaujamas Vidos Veigno-
rienės, į Akmenės krašto mu-
ziejų sukvietė neįgalias ma-
mas, močiutes, ir pagerbė jas 

gražiu koncertu. Kūrinius at-
liko Akmenės rajono neįgalių-
jų draugijos moterų ansamblis 
„Akmena“ ir svečiai – Šiaulių 
miesto žmonių su negalia klu-
bas „Žiburys“. Gražiomis dova-
nomis ir gėlėmis buvo apdova-
notos daugiavaikės mamos.

Po koncerto visi buvo pa-
kviesti į Akmenės R. Grotuzo 
kavinę pasivaišinti. Kavinėje 
grojo ir dainavo Alkiškių kultū-
ros namų vadovė Eugenija Nar-
kuvienė su Rūta Šimiene.

Gražiausi žodžiai ir dainos – 
Jums, mielosios mamos 

Šventėje skambėjo dainos.

Akmenė: 

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

�� Gražina Rudzevičiūtė laiš-
ke „Bičiulystei“ rašo apie įdomią 
Kelmės rajono neįgaliųjų kelionę. 

Kelmės rajono neįgalių-
jų draugijoje pamažu įsibėgė-
ja įvairios veiklos: meno, spor-
to, dienos užimtumo būreliai, 
o nuo gegužės prasidės įvairių 
amatų užsiėmimai. 

Balandžio pabaigoje apniu-
kęs dangus ir krapnojantis šal-
tas pavasario lietutis nesutruk-
dė draugijos nariams išsiruoš-
ti į kelionę. Neįgaliųjų draugi-
jos nariai nutarė pakeliauti po 
Kelmės rajoną, nors daugeliui 
tai tėvų žemė – gimtas kraštas, 
tačiau aplankyti visas jo įdo-
mesnes vietas laiko dažniau-
siai pritrūksta. 

Autobusas pasuko Burbai-
čių piliakalnio link. Legenda 
apie piliakalnio, vadinamo Pi-
liuku, atsiradimą byloja, kad 
bekeliaujančiam milžinui stab-
telėjus pailsėti ir iš savo klum-
pės išpylus prisisėmusią žemę 
atsirado Burbaičių piliakalnis. 
Mokslininkai piliakalnio atsi-
radimą datuoja I amžiaus pa-
baiga – II amžiaus pradžia. Šis 
piliakalnis – daugelio susibūri-
mų ir švenčių vieta. Burbaičių 
piliakalnis sutvarkytas Kuke-
čių seniūnijos ir bendruomenės 
gyventojų rūpesčiu, yra gražiai 
prižiūrimas. Prie Piliuko kas 
metai vyksta Žolinės šventė su 
jaučio aukojimu. Piliakalnis – 
24 metrų aukščio, tad įkopu-
sieji į jo viršų galėjo apžvelgti 
apylinkes. Piliuko apačioje lau-
kė ne mažiau įspūdingas pasi-
vaikščiojimas Kražantės kran-
tus jungiančiu beždžionių tiltu. 

Kitas sustojimas – akme-
nų rūžos pažintinis takas. Šis 
takas lankytojus pakvietė dar 
2015 metais, jo ilgis – 1,3 km. 
Tai dar vienas nelengvas išban-
dymas neįgaliesiems, tad kai 

kurie liko puikiai įrengtoje po-
ilsio aikštelėje. O tie, kurie pa-
siryžo keliauti taku, liko labai 
patenkinti. Keliaujančius lydė-
jo Tytuvėnų regioninio parko 
direktorius Vytautas Stonys. 
Jis smulkiai ir įdomiai papasa-
kojo apie akmenų rūžą, legen-
dą apie poną Tvardauskį, kuris 
už akmenų kelio nutiesimą sa-
vo sielą pardavė velniams. Suži-
nojome ir tikrąją akmenų rūžos 
atsiradimo istoriją. V. Stonys su-
pažindino su riedulių susidary-
mu, rūšimis bei jų panaudojimo 
galimybėmis senovėje ir dabar, 
aprodė Lietuvos skulptorių dar-
bus iš akmenų sukurtus specia-
liai šiai vietai. 

Po atokvėpio valandėlės 
Kelmės rajono neįgaliųjų drau-
gijos nariai vėl leidosi į kelio-
nę. Šįkart autobusas pajudė-
jo Tytuvėnų link. Čia jau laukė 
Tytuvėnų piligrimų centro gi-
dė vadybininkė Rūta Krencie-
nė. Ji surengė įsimintiną kelio-
nę po Tytuvėnų vienuolyną, su-
pažindino su vienuolių bernar-
dinų gyvenimu, jų veikla, pa-
pasakojo apie celes, kuriose jie 
leido dienas, vienuolių maldos 
vietą. Gidė aprodė arkadinės 

galerijos kiemelį ir jame esan-
čią Šventųjų Laiptų koplyčią. 
Tytuvėnų bažnyčios arkadinė-
je galerijoje įrengtas procesijų 
koridorius su 39 Kryžiaus kelio 
stotimis – vienintelis tokio tipo 
statinys Lietuvoje.  

Iš šventoriaus persikėlę į 
Tytuvėnų Švč. Mergelės Mari-
jos Angelų Karalienės bažny-
čią ir pasigrožėję baroko perlo 
architektūra bei pasiklausę gi-
dės pasakojimų apie buvusios 
bernardinų bažnyčios istoriją, 
ekskursijos dalyviai pasuko už 
didžiojo altoriaus į šv. Jono Pau-
liaus II koplyčią, kur saugoma 
popiežiaus relikvija. Trumpai 
apžvelgę uždarą  vienuolyno 
kiemelį visi pasuko vienuoly-
no pirmajame aukšte įsikūru-
sios reflektorinės salės link. Po 
kelių minučių čia prasidėjo dar 
viena, bet jau paskutinė kelio-
nės pramoga – Telšių „Žemai-
tės“ dramos teatro spektaklis 
„Amerika pirtyje“. Pažiūrėję 
šią Antano ir Juozo Vilkutaičių, 
prisidengusių Keturakio slapy-
vardžiu, komediją, smagiai pri-
sikvatoję ir linksmi, saulutei jau 
krypstant į vakarus keliautojai 
išvyko namo.

Iš kelionės grįžo kupini 
įspūdžių

Kelmė: 

Kelmės neįgalieji Akmenų rūžoje.

�� Radviliškio rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkės pavaduo-
toja Irena Vilniuvienė su „Bi-
čiulystės“ skaitytojais pasidali-
jo smagaus renginio įspūdžiais. 

Saulėtą ir šiltą paskutinę ba-
landžio dieną Radviliškio rajo-
no neįgaliųjų draugijos nariai 
rinkosi į miesto viešąją bibliote-
ką. Čia tradiciškai buvo sureng-
tas ataskaitinis susirinkimas ir 
Motinos dienos minėjimas.

Renginį pradėjo draugijos 
vokalinis ansamblis „Gabija“. Jis 
atliko keletą dainų, skirtų moti-
noms. Draugijos pirmininkė Jū-
ratė Bredulskienė pasveikino 
visas moteris su artėjančia ma-
mų diena, palinkėjo sveikatos, 
kantrybės, ištvermės. Ataskai-
tinį susirinkimą patikėta vesti 
tarybos narei Vitalijai Puodžiū-
nienei. Pirmininkei perskaičius 
ataskaitą už 2017 metus, buvo 
pristatytas revizijos komisijos 
aktas apie atliktą draugijos vei-
klos patikrinimą. Susirinkusie-
siems pasiūlius, draugijos veikla 
įvertinta gerai.

Renginyje dalyvavo savival-
dybės administracijos direktorė 
Jolanta Margaitienė. Ji pasveiki-

Motinos dienos minėjimas 
neįgaliųjų draugijoje

Radviliškis: 

no mamas, pasidžiaugė draugijos 
veikla, o pirmininkei įteikė sal-
džią dovaną. Neįgaliųjų draugija 
bendradarbiauja su Radviliškio 
sveikatos biuru. Šį kartą jo speci-
alistė Gražina Žiaunienė paskai-
tė paskaitą labai aktualia tema 
„TBC nesirenka aukų“. Specialis-
tė papasakojo apie tuberkulio-
zę – kaip ja užsikrečiama, kokie 
apsisaugojimo ir gydymo būdai.

Kol laukėme artistų iš Šniū-
raičių bendruomenės, draugijos 
poetai V. Urnežis ir V. Puodžiū-
nienė paskaitė mamoms skir-
tų savo kūrybos eilių. Šniūrai-
čių bendruomenės pirmininkės 

Audronės Motiejūnienės reži-
suotas vaidinimas „Kaži kas ge-
riau – meilė ar pinigai?“ sulaukė 
didelio susirinkusiųjų susido-
mėjimo. Artistai buvo išlydėti 
gausiais plojimais.  

Po vaidinimo pirmininkė 
padėkojo ir įteikė gėlių akty-
viausioms draugijos narėms ir 
toms moterims, kurios slaugo 
savo artimuosius – mamas, tė-
vus, vaikus.

Prie arbatos puodelio apta-
rėme numatomus šių metų dar-
bus ir planus. Draugijos nariai 
diskutavo ir dėkojo už šiltą, jau-
kų renginį. 

Draugijos narius pasveikino Radviliškio rajono savivaldybės administracijos 
direktorė Jolanta Margaitienė.

�� Vilkaviškio krašto neįgalių-
jų draugijos narė Aldona Bag-
danavičienė parašė apie daug 
įspūdžių suteikusią išvyką į Sei-
mą.

Vieną balandžio ketvirta-
dienio rytą grupelė Vilkaviš-
kio krašto neįgaliųjų draugijos 
narių vykome į sostinę Vilnių. 
Devyniolika asmenų turėjome 
galimybę susipažinti su Parla-
mentu. Daugelis iš mūsų Seime 
lankėsi pirmą kartą. 

Tik perėjus patikros postą 
mus pasitiko Seimo nario Kęs-
tučio Smirnovo padėjėja Nome-
da Jaseliūnienė. Bekalbant prie 
mūsų priėjo socialinės apsau-
gos ir darbo ministras Linas Ku-
kuraitis. Šiltai pabendravome, 
kartu nusifotografavome. Mi-
nistras skubėjo į posėdį, o taip 
norėjosi užduoti jam klausimų. 

Pamatę, kaip vyksta darbas 
Seimo posėdžių salėje, buvome 
šiek tiek nusivylę. Daugelis Sei-
mo narių nesiklausė, kas vyks-
ta, salė buvo apytuštė. 

Gidas aprodė daugelį Seimo 
salių, įdomiai papasakojo jo is-
toriją. Susipažinome su Prezi-
dento A. Brazausko priėmimo 

kabinetu, apžiūrėjome vitra-
žo galeriją. Didelį įspūdį paliko 
Kovo 11osios Akto salė, Lietu-
vos laisvės gynėjų galerija. Vi-
si turėjome galimybę pasėdėti 
signatarų, prezidentės kėdėse. 

Seimo narys K. Smirnovas 
pakvietė padiskutuoti. Vilka-
viškio krašto neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Valė Masiliū-
nienė atminimui padovano-
jo suvalkietišką klumpaitę su 
Vilkaviškio herbu. Seimo narys 
įteikė padėkas už visuomeninį 
darbą V. Masiliūnienei, Birutei 
Jotautienei, Onutei Liukinevi-
čienei, Marijai Geibaitienei. Pir-
mininkė paprašė Seimo nario 
prisidėti organizuojant sporti-
nį renginį. 

Vykdami namų link aplan-
kėme Trakus, užsukome į Stak
liškes, susipažinome su lietu-
viško midaus produktais. Ke-
lionėje patyrėme daug įspūdžių, 
pasisėmėme jėgų. 

Pirmininkė papasakojo apie 
draugijoje vykdomas veiklas, tei-
kiamas paslaugas. Ji kvietė akty-
viai prisijungti. Norų, pasiūlymų 
visi turime daug. Reikia tik spėti 
juos įgyvendinti.

Nomedos Jaseliūnienės nuotr.Vilkaviškiečiai apžiūrėjo Seimo sales.

Susipažinome su Seimu
Vilkaviškis:
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�� Palangos neįgaliųjų drau-
gijos narys Valdas Umbrasas 
„Bičiulystės“ skaitytojus infor-
muoja apie neseniai įvykusį su-
sirinkimą. 

Balandžio pabaigoje Palan-
gos neįgaliųjų draugijos patal-
pose vyko draugijos ataskaiti-
nis susirinkimas. Jame dalyvavo 
daugiau kaip pusė (net 44) drau-
gijos nariai.

Susirinkimą dainomis pra-
dėjo neįgaliųjų ansamblio „At-
gaiva“ solistas Nedas Norman-
tas. Šio ansamblio moterys, va-
dovaujamos Rimgaudo Juozapa-

vičiaus, padainavo keletą popu-
liarių dainų.

Savo kūrybos eilių paskaitė 
Vytautas Lukšas, Janina Vambu-
tienė, o Jovita Brasienė pasidali-
jo poezijos eilutėmis apie anūkų 
išdaigas.

Susirinkimą vedė draugijos 
narys teisininkas Donatas Žuo-
lys. Pirmiausia visi išklausė drau-
gijos pirmininko Antano Šiupinio 
ir revizijos komisijos ataskaitas. 
Joms buvo vieningai pritarta. 

Po susirinkimo neįgalieji ne-
skubėjo skirstytis, vaišinosi ka-
va, arbata ir sausainiais.

Draugijos ataskaitinis 
susirinkimas

Seminare kalbėta, kaip padėti sau.

Palanga:

Neįgaliųjų draugijos ansamblis „Atgaiva“. Dainos Eimanavičienės nuotr.

18osios Nacionalinės Lie-
tuvos bibliotekų savaitės šū-
kis „Kartu mes kuriame ateitį“. 
Todėl į popietę „Sveikieji atve-
ria savąjį pasaulį akliesiems“ 
Ignalinos rajono savivaldybės 
viešojoje bibliotekoje rinkosi 
regos negalią turintys žmonės. 

Renginį pradėjo Suaugusių 
vartotojų aptarnavimo skyriaus 
vyresnioji bibliotekininkė Nijolė 
Pivoriūnienė. Ji papasakojo, kaip 
Ignalinos viešoji biblioteka ap-
tarnauja regėjimo negalią turin-
čius žmones, nes šiuo metu res-
publikoje yra nemažas įgarsintų 
knygų pasirinkimas (CD forma-
tu) – nuo eilėraščių iki romanų 
bei mokslo populiarinimo litera-
tūros. Šiuolaikinė kompiuterinė 
technika gali padėti akliesiems 
ir skaityti, ir bendrauti. Speciali 
programėlė geba paversti ekra-
ne matomą tekstą garsu. Naudo-
damiesi tokiomis programomis, 
aklieji gali naršyti ir po internetą. 

Šiuo metu Lietuvos aklųjų 
biblioteka yra vienintelė insti-
tucija šalyje, leidžianti garsines 
knygas ir kitą garsinę informa-
ciją akliesiems bei silpnare-
giams. Kasmet išleidžiama dau-
giau nei 200 pavadinimų naujų 
garsinių knygų, 16 pavadinimų 
periodinių žurnalų ir kitų leidi-
nių. Ignalinos viešoji biblioteka 
nemažai įgarsintų knygų ir žur-
nalų (CD formatu) bei spaudinių 
Brailio raštu gauna iš Lietuvos 
aklųjų bibliotekos Panevėžio fi-
lialo. Šiuo metu bibliotekoje yra 
daugiau nei 300 garsinių knygų, 
žurnalų. Prireikus užsakoma ir 
Brailio raštu rašytų knygų. 2017 
m. bibliotekoje skaitė 9 aklieji ir 
silpnaregiai. Jiems buvo išduota 
703 garsinių knygų bei žurnalų. 

Popietės dalyvius savo ta-
lentu pradžiugino Justinas Be-
čalis – jis susirikusiesiems gro-
jo smuiku. 

Atverkime pasaulį vieni 
kitiems

Vėliau į pokalbį įsitraukė Lie-
tuvos aklųjų ir silpnaregių są-
jungos Ignalinos rajono filialo 
vadovė Stasė Kulvietienė. Ji pa-
pasakojo apie aklųjų gyvenimą 
ir integraciją į visuomenę. Pa-
sak jos, aklieji ir silpnaregiai, 
kaip ir gerai matantys žmonės, 
dirba, ilsisi sportuoja, dalyvauja 
visuomeniniame bei politinia-
me Lietuvos gyvenime, nori in-
tegruotis į visuomenę ir gyven-
ti visavertį gyvenimą. S. Kulvie-
tienė trumpai apžvelgė Lietuvos 
aklųjų organizuotos veiklos isto-
riją nuo 1923 m. iki šių dienų. Vė-
liau parodė priemones, su kurio-
mis aklieji gyvenime jaučiasi kur 
kas geriau: baltąją lazdelę, aklie-
siems skirtą telefoną, laikrodį, 
atpažintuką eurams ir eurocen-
tams, ilgio matuoklį, grotuvą, 
vandens matuoklį, diktofoną, 
kitus daiktus ir pademonstra-
vo, kaip jais naudotis. Pirminin-
kė drąsino neužsisklęsti savyje, 
daugiau bendrauti su žmonėmis, 
tada gyvenimas taps gražesnis. 

Popietė baigėsi J. Bečalio 
atliekama argentinietiška daina 
ir Zenono Kavaliausko eilėraš-
čiu „Mano žydintys sodai“, kurį 
perskaitė bibliotekininkė Nijolė. 

Parodų salėje, kurioje vyko 
renginys, akį džiugino aklųjų 
ir silpnaregių megztų bei nertų 
darbų paroda. 

Ignalinos rajono savivaldybės 
viešosios bibliotekos inf.

(atkelta iš 1 psl.)

Neįgalieji reikalavo:  
„Norime miesto visiems“

Prie akcijos prisijungė keli šimtai žmonių.

Su neįgaliaisiais bendravo Seimo narė Aušra Maldeikienė.

Ji pasakoja, kad kiekvieną kartą, 
išsiruošus į miestą, tenka sugaiš-
ti nemažai laiko, kol išsiaiškina, 
kokios vietos pritaikytos, kokios 
ne, o kartais tenka ir atsisakyti 
sumanymo kur nors nuvažiuo-
ti. Mamos teigimu, centras pri-
taikytas neblogai, tačiau tik pa-
sukus kur į šoną, laukia kliūtys. 
Labai bloga situacija ir Naujojoje 
Vilnioje, mikrorajone, kur jie gy-
vena. Vis dėlto Liudvikas nesėdi 
užsidaręs namuose – šiuo metu 
jis studijuoja VGTU. Vyriškis ne-
slepia, kad šią aukštąją mokyklą 
pasirinko dėl to, kad ji gana ne-
blogai pritaikyta. 

Lietuvos žmonių su negalia 
sąjungos projektų koordina-
torė Ginta Žemaitaitytė sako 
pasigendanti didesnės pažan-
gos kuriant miestą visiems. Ji 
apgailestauja, kad Latvijoje, 
jau nekalbant apie Estiją, po-
kyčiai kur kas ryškiau paste-
bimi. „1993 metais galėjome 
pasidžiaugti, kad kažkuo esa-
me pirmesni už latvius, dabar 
jau negalime“, – apgailestauja 
G. Žemaitaitytė.

Ji įsitikinusi, kad apie aplin-
kos prieinamumą turi būti gal-
vojama kompleksiškai. „Turė-
tų lygiagrečiai eiti transporto 
prieinamumas, šaligatvių pri-
taikymas. Negalime gerinti au-
tomobilių statymo vietų, kai 
žmogus apskritai į tą automo-
bilį negali patekti, nes neišeina 
iš namų. Kol nepradėsime žiū-
rėti kompleksiškai, kol nebus 
išgirsti neįgalieji, kol bus gal-
vojama, kad tai tik socialinės 
srities sprendimai, niekas ne-
sikeis, – sako LŽNS atstovė. – 
Jau laikas. Jau vakar buvo lai-
kas galvoti, kad miestas būtų 
visiems būtų patogus“.

Solidarizavosi su 
neįgaliaisiais 

Akcijoje dalyvavo ir būrelis 
politikų: Seimo narių, savival-
dybių valdžios atstovų. Pirmo-
se gretose žygiavo parlamen-
tarai Justas Džiugelis, Radvilė 
Morkūnaitė, Aušra Maldeikie-
nė. A. Maldeikienė pajuokavo, 
kad būtų keista, jei jos čia nebū-
tų – ji yra Neįgaliųjų teisių ko-
miteto narė, nuolat rengia įvai-
rius su neįgaliaisiais susijusius 
dokumentus, ypač daug dėme-
sio skiria socialinių įmonių per-
tvarkai. Seimo narė neabejoja, 
kad situaciją būtina keisti. „Vi-
suomenė iki šiol yra neįtrauki. 
Tie, kurie sveiki, lengviau ran-
dą vietą, o senas žmogus, mo-
teris, neįgalus...“ – sako A. Mal-
deikienė. Jos įsitikinimu, reikia 
susitaikyti, kad rezultatas šio-
je srityje nėra pasiekiamas la-
bai greitai. 

„Einu iš solidarumo. Labai 
dažnai pažangos mitas yra sie-
jamas su jaunais, tačiau laisva 
visuomenė turi būti solidari ir 
kreipti dėmesį į silpnuosius, į 
tuos, kuriems pagalbos, para-

mos reikia. Mes to Vilniuje pa-
sigendame ir dėl to solidarizuo-
jamės“, – sako profesorius, Vil-
niaus miesto savivaldybės tary-
bos narys Darius Kuolys. Jo ma-
nymu, siekdami pokyčių politi-
kai pirmiausiai turėtų išgirsti 
nevyriausybines organizacijas, 
įsiklausyti į jų poreikius. 

Savivaldybės pažadėjo 
imtis pokyčių

Tos pačios dienos ryte LNF 
iniciatyva buvo surengtas susi-
tikimas, kuriame taip pat kal-
bėta apie tai, kaip paskatinti 
savivaldybes kurti miestus vi-
siems. „Situacija yra tikrai pras-
ta Lietuvoje, savivalda turi pri-
siimti tam tikrus įsipareigoji-
mus. Jie buvo iškelti minima-
lūs – artimiausiu metu visiškai 
pritaikyti bent vieną sveikatos 
priežiūros ir bent vieną švieti-
mo įstaigą, – sakė D. Juodkai-
tė. – Buvo pateiktas konkretus 
reikalavimas. Išgirdome paža-
dą jį įvykdyti ir stebėsime, kaip 
tai bus daroma. Iš savivaldy-
bių asociacijos išgirdome įsi-
pareigojimą perduoti šitą žinią 
kitoms savivaldybėms.“ Ji pa-
brėžė, kad kalbama ne tik apie 
infrastruktūros prieigas, bet ir 
apie informacijos, paslaugų pri-
einamumą įvairių specialiųjų 
poreikių turintiesiems.

LNF kartu su bičiuliais, ku-
rie prie iniciatyvos prisidėjo sa-
vanoriškai, be jokio užmokes-
čio, parengė 3 socialines rekla-
mas, atskleidžiančias skirtin-
gų negalių problemas: judėjimo 
negalią turintiesiems nepriei-
nami pastatai, regos negalią tu-
rintieji negali laisvai vaikščioti 
gatvėmis, nes jos nepritaiky-
tos, intelekto negalią turintieji 
negali lankyti mokyklos kartu 
su visais, nes jų ten nelaukia. Ei-
manto Belicko režisuotos rek
lamos bus transliuojamos per 
LRT televiziją.

Pasak LNF Komunikaci-
jos projektų vadovės Simonos 
Aginskaitės, šiais trumpais fil-
mukais norima parodyti, kad ne 
negalia yra didžiausia kliūtis, o 
nesudarytos sąlygos neįgaliems 
žmonėms gyventi taip, kaip visi. 

D. Juodkaitė pabrėžė besiti-
kinti, kad šios reklamos, ši in-
formacija padės šalinti ydingas 
nuostatas, parodys žmonių ga-
limybes ir gebėjimus. 

Aurelija BABINsKIENė 
Autorės nuotr.

Eisenos dalyviai žygiavo nuo Vyriausybės iki Seimo.
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Daktaras
Aiskauda

Medicinoje vartojami linų 
sėmenys (sėklos), sėmenų 

aliejus ir iš jo pagamintas pre-
paratas linetolis (juo gydomos 
žaizdos, odos nudegimai). Be-
je, linų sėmenys palyginti seniai 
vartojami sergant ryklės, virški-
namojo trakto gleivinių uždegi-
mu ir ypač užkietėjus viduriams 
(tinka tiek profilaktikai, tiek gy-
dymui). Nors linų sėmenų aliejuje 
yra didesnis kiekis riebalų rūgš-
čių omega3 negu sojų, moliūgų 
aliejuose ir net žuvų taukuose, į 
linų sėmenų aliejų vis dar žiūri-
ma su nepasitikėjimu. Matyt, tai 
lemia šios priežastys: netinka ke-
pimui; aliejų reikia laikyti šaldy-
tuve (būtinai tamsiame inde); ly-
ginant su kitais aliejais, yra bran-
gesnis; nors savo skoniu primena 
riešutus, kai kam nepatinka jo 
tegu ir labai silpnas kartumas. 
Nors pirkėjas ir mato, kad linų 
sėmenų aliejus yra nerafinuotas, 
pirmojo šalto spaudimo (tai yra 
didelis pliusas), dėl žinių stokos 
negali įvertinti šio aliejaus nei 
maistinių, nei gydomųjų savybių. 

Linų sėmenų aliejaus 
privalumai

1. Omega3 kiekis įvairiuose 
aliejuose: linų sėmenų – 53–62 %,  
rapsų – 11 %, graikinių riešutų – 
10 %, sojos pupelių – 7 %. Ome-
ga6 linų sėmenų aliejuje – 20 %, 
omega9 – 10 %. Beje, linų sėme-
nų aliejuje taip pat yra vitaminų 
A, E, K, PP ir B.

2. Linoleno rūgštis (didelė 
šios rūgšties dalis sudaro linų 
sėmenų aliejų) pasižymi anti-
vėžinėmis savybėmis. Linole-
no rūgštis turi tioprolino, kuris 
neutralizuoja nitratus ir juos 
pašalina su šlapimu. 

3. Linų sėmenų aliejus – 
veiksmingas antialergenas, 
ypač tinkantis bronchine astma 
sergantiems ligoniams. Be to, 
šis aliejus normalizuoja pakilusį 
arterinį kraujospūdį (taip maži-
na insultų ir infarktų riziką), li-
pidų apykaitą, palankiai veikia 
žarnyno veiklą, maitina nervų 
ląsteles (tai ypač aktualu gal-
vos smegenims), gerina endo-
krininių liaukų veiklą, stiprina 
lyties organų funkcijas.

Įsidėmėtina! 
Jei šis aliejus būtų naudo-

jamas kepimui, prarastų savo 
maistines ir gydomąsias savy-
bes, jame atsirastų kenksmingų 
darinių – laisvųjų radikalų. Be-
je, laisvieji radikalai – nestabilūs 
ato mai, molekulės, jonai, kurie 
turi vieną ar daugiau nesuporin-
tų elektronų. Jie pasisavina elek-
tronus iš kitų ląstelių molekulių 
ir sutrikdo normalius organiz-
mo cheminius procesus. Pagrin-
diniai laisvųjų radikalų šaltiniai: 
nuodingos medžiagos, tarša-
lai, ląstelių medžiagų apykaitos 
produktai, jonizuojanti radiaci-
ja, traumos, rūkymas, nepakan-
kama mityba, stresai. Laisvųjų 
radikalų sukeliami pažeidimai 
pastebimi organizmui senstant, 
vystantis aterosklerozei.

Liaudies medicinos 
receptai

Paprastas būdas pagerinti 
sveikatą linų sėmenų aliejumi 
yra toks: per dieną suvartojami 
1–2 šaukštai aliejaus su raugin-
tais kopūstais, salotomis, košė-
mis, mišrainėmis, virtomis bul-
vėmis ir netgi su varške. Sergant 
konkrečiomis ligomis, būtina lai-
kytis receptuose aprašytų reika-
lavimų, esant reikalui, pasitar-
ti su gydytoju arba vaistininku.

Vidurių užkietėjimas, žar-
nyno atonija

Pirmasis receptas. 20 min. 
prieš valgį išgeriama 1,5 šaukš-
telio linų sėmenų aliejaus – tai 
daryti ilgiau kaip 10 dienų ne-
verta. Po 3 savaičių pertraukos 
gydymo kursas pakartojamas 
ta pačia tvarka.

Paaiškinimas: atonija – audi-
nių ir organų tonuso nusilpimas.

Antrasis receptas. Šaukštas 
linų sėmenų aliejaus, 1/2 stik
linės jogurto, šaukštelis me-
daus. Visi komponentai sumai-
šomi, mišinys išgeriamas likus 
valandai iki miego.

Artritas, podagra  
Linų sėmenų aliejus šiek tiek 

pašildomas (svarbu, kad tempe-
ratūra neviršytų 400 C) vandens 
vonelėje. Daroma taip: didesnis 
indas su vandeniu pastatomas 
ant nestiprios ugnies, paskui į 
jį įstatomas mažesnis indas su 
aliejumi. Gydymo procedūra: šil-
tu aliejumi patepamos ir pama-
sažuojamos probleminės vietos.

Pastaba: jeigu ligą sukėlė 
medžiagų apykaitos sutrikimas, 
būtina linų sėmenų aliejų varto-
ti į vidų su maistu.

Aukšto arterinio kraujos-
pūdžio normalizavimas

Siekiant sumažinti infarkto 
ir insulto riziką, kaip papildoma 
priemonė prie pagrindinio gy-
dymo, kurį paskyrė gydytojas, 
vakare praėjus 2 valandoms po 
valgio išgeriami 1–2 šaukšteliai 
linų sėmenų aliejaus. Šitaip da-
roma 30 dienų, po to – 5 dienų 
pertrauka, po jos papildomo gy-
dymo kursas gali būti pakarto-
tas ta pačia tvarka.

Pastaba: pradinėje aukšto 
arterinio kraujospūdžio stadi-
joje, kai arterinis kraujospūdis 
ne aukštesnis kaip 150/90, li-
nų sėmenų aliejus neleidžia li-
gai vystytis.

Masažas su linų sėmenų 
aliejumi 

(esant pradinei aukšto arteri-
nio kraujospūdžio stadijai)
 Masažuojama su pašildy-

tu linų sėmenų aliejumi (svarbu, 

kad aliejaus temperatūra nebū-
tų aukštesnė kaip 400 C, antraip 
bus prarastos aliejaus gydomo-
sios savybės). Maždaug šaukš-
telis aliejaus (pagal reikalą gali 
būti ir daugiau) užpilamas ant 
delno ir sukamaisiais judesiais 
nestipriai pamasažuojama oda 
nuo viršugalvio iki kaklo stubu-
ro slankstelių. 
 Po to, naudojant šį pašil-

dytą aliejų, užpiltą ant delno, 
masažuojamos rankos – nuo 
pirštų galiukų iki pečių, nelie-
čiant alkūnių vidinės pusės. 
 Po šios procedūros ta pa-

čia tvarka masažuojamos ko-
jos – nuo pirštų iki dubens, ap-
lenkiant kelių įdubas (iš kūno 
nugarinės pusės), krūtinė ir nu-
gara (beje, nugarą galima įtrinti 
aliejumi gerokai aktyviau).
 Aliejaus likučiai nušluos-

tomi minkšto audeklo servetėle, 
galop nusiprausiama po dušu.
 Kad sulauktume gerų re-

zultatų, būtina atlikti 10–15 čia 
aprašytų masažo procedūrų.

Imuniteto gerinimas
Ruošiamas mišinys: 100 g linų 

sėmenų aliejaus, 2 citrinos, česna-
ko galvutė, 0,5 kg medaus. Nulu-
pamos česnako galvutės skiltelės, 
citrinų žievė ir visa tai sumalama 
mėsmale. Po to šis mišinys užpi-
lamas aliejumi, įmaišoma skysto 
medaus, viskas gerai išmaišoma 
ir sandariame inde laikoma šal-
dytuve. Ši priemonė vartojama į 
vidų kartą per dieną po šaukšte-
lį (esant nemaloniems pojūčiams 
skrandyje, dozė gali būti ir ma-
žesnė, pavyzdžiui, 0,5 šaukštelio 
ar dar mažiau) 30 min. prieš val-
gį, kol suvartojamas visas miši-
nys. Esant reikalui, po 1–1,5 mė-
nesio gydymo kursas gali būti pa-
kartotas ta pačia tvarka.

Pastaba: pastarasis mišinys 
taip pat gali būti vartojamas į 
vidų gydant problemišką odą 
ir plaukus.

Sunkiai gyjančios 
žaizdos, opos, egzema, 

žvynelinė
Ant probleminių vietų 3 kar-

tus per dieną uždedamos linų sė-
menų aliejumi suvilgytos serve-

gali trukdyti siekti norimų tiks-
lų, sustabdyti nė nepradėjus ju-
dėti jų link.

Kas padeda siekti 
užsibrėžtų uždavinių?

Atpažinkite savo baimes. 
Pasvarstykite, kas labiausiai 
jus gąsdina siekiant tikslo, dėl 
ko kyla daugiausiai dvejonių. 
Pabandykite įvertinti – galbūt 
įmanoma imtis veiksmų, kurie 
užkirstų kelią galimoms kliū-
tims. Pakalbėkite su artimu 
žmogumi, kuriuo pasitikite: gal 
ir jis, siekdamas savo tikslų, iš-
gyveno panašias baimes? Kaip 
jam pavyko tuos nuogąstavi-
mus įveikti? 

tėlės (kiekvieną kartą naudoja-
ma ne tik šviežia aliejaus porcija 
ir nauja servetėlė, bet ir sutvars-
tymui skirto audeklo atraiža, pa-
vyzdžiui, marlės juostelė). 

Pastaba: egzemos ir žvyne-
linės (psoriazės) pakenktoms 
vietoms gydyti dažniausiai ne-
sinaudojama čia aprašytomis 
servetėlėmis, paprasčiausiai 
probleminės vietos 1–3 kartus 
per dieną plonai patepamos li-
nų sėmenų aliejumi.

Kaukė sausai ir 
pleiskanojančiai plaštakų 

odai
Gerai sumaišomi šie ingre-

dientai: šaukštelis linų sėmenų 
aliejaus, 1/2 šaukštelio citrinos 
sulčių, 1 kiaušinio trynys, 1/2 
šaukštelio medaus. Mišinio ma-
sė plonai užtepama ant plaštakų 
odos, palaukiama 30–40 minu-
čių (tiek maždaug laiko prirei-
kia, kad kaukė išdžiūtų), pas-
kui nuplaunama šiltu vandeniu.

Sausų silpnų plaukų 
stiprinimas 

Sausiems, lūžinėjantiems, da-
žytiems plaukams neretai pakan-
ka paprastos procedūros: prieš 
įprastą galvos trinkimą į galvos 
odą ir plaukus (per visą jų ilgį) 
5–10 minučių lengvai įtrinamas 
linų sėmenų aliejus. Po to aliejus 
nuplaunamas jums įprastu būdu.

Atvejai, kai aliejus 
nevartotinas

  esant stipriam viduria-
vimui,
 sergant skrandžio opalige, 

kasos, tulžies pūslės uždegimu, 
  geriant nuskausmina-

muosius, 
 vartojant vaistus nuo dia

beto,
 gydantis preparatais, skir

tais aukštam arteriniam krau-
jospūdžiui,
 nėštumo ir žindymo lai-

kotarpiu.
Pastabos:
1. Pasitaiko šiam aliejui jaut

rių žmonių, kuriems net ir nedi-
delis šio produkto kiekis sukelia 
alergiją, pasireiškiančią delnų ir 
akių niežėjimu, dilgėline, pyki-
nimu ar vėmimu.  

2. Vartojant vaistus nuo dia-
beto ir kartu linų sėmenų aliejų, 
kraujyje gali sumažėti cukraus 
kiekis iki pavojingo lygio.

Romualdas OGINsKAs

Kas trukdo siekti savo 
tikslų? 

Netikėjimas savo galimy-
bėmis. Kartais, svajojant apie 
tai, ką norėtume įvykdyti ar pa-
siekti, gali užplūsti mintys, kad 
to padaryti neįmanoma, kad 

esame nepajėgūs ar kad mums 
nepasiseks. Vis dėlto posakiai 
„niekada nepavyks to padaryti“, 
„niekas nepasiseks“, kaip teigia 
kognityvinės psichologijos at-
stovai, yra perdėm apibendri-
nantys, tad ir ne visai teisingi. 

Negebėjimas apsibrėžti 
konkrečių tikslų. Kartais ne-
pavyksta aiškiai apsibrėžti, ko 
mes iš tiesų norime pasiekti. 
Turime svajonę, tačiau nema-
tome aiškaus jos paveikslo. Dėl 
to sunku pasirinkti planą, kaip 
tos svajonės siekti. Pavyzdžiui, 
nors galvojame, kad būtų verta 
pradėti sportuoti, neįsivardija-
me, kokią sporto rūšį norėtu-
me pasirinkti, neapsvarstome, 
kas mums patinka ir ką esame 
pajėgūs atlikti. O neapsibrė-
žę, ko konkrečiai norėtume ir 
kokį tikslą esame pajėgūs įgy-
vendinti, kartais imame siekti 
to, kam neturime motyvacijos, 
arba išsikeliame sau per daug 
sudėtingus uždavinius. Tokių 

tikslų siekti dažniausiai tampa 
labai sudėtinga. 

Tikslai, kylantys ne iš vi-
dinio noro, bet iš privalėjimo. 
Galbūt kartais imamės siek-
ti tikslų, kurie kyla ne iš mūsų 
vidinio poreikio, bet dėl to, kad 
jaučiame kitų spaudimą? Tuo-
met galime savęs paklausti: ką 
aš gaunu iš to, ką darau? Ir ką 
prarasčiau, jeigu to nedaryčiau? 

Kitų reakcijos baimė. Kai 
kada nutinka ir taip, kad nesii-
mame tikslų, apie kuriuos sva-
jojame, nes baiminamės nei-
giamos kitų reakcijos: bijome, 
kad mums nepritars, kad at-
stums ar nepavykus pasiekti 
tikslo sulauksime kaltinimų ar 
pajuokos. Kitų reakcijos baimė 

Tikslų link: kaip rasti motyvacijos daryti 
užsibrėžtus darbus?

Linų sėmenų aliejus: kepimui netinka, 
bet turi unikalių gydomųjų savybių

Tikslo turėjimas gali būti vienas iš gyvenimo džiaugsmo šal-
tinių. Tiek didelių, gyvenimiškų uždavinių, tiek paprastų kas-
dienių tikslų siekimas suteikia pasitenkinimo kasdiena, pade-
da pažinti savo galimybes, sustiprina pasitikėjimą savimi. Vis 
dėlto sistemingai siekti užsibrėžtų tikslų nėra paprasta. Kar-
tais sutrukdo išorinės aplinkybės, o kai kada tiesiog pritrūks-
ta motyvacijos tikslingai judėti tikslo link. Išorinių aplinkybių 
dažnai negalime kontroliuoti, tačiau už savo vidinį nusiteiki-
mą esame atsakingi patys. Tad kviečiu pasvarstyti, kas mums 
gali sutrukdyti siekti savo norų, o kas gali padėti. 

Psichologo  
patarimai

(nukelta į 5 psl.)
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Įsivardinkite, kur esate 
stiprus(-i). Galite pradėti nuo 
mažo žingsnelio, kurį gebate at-
likti. Taip pat naudinga įsivar-
dyti, kas jums gali padėti, ką, 
nepaisant sunkumų, sugeba-
te. Tai leidžia pamatyti, kokių 
žingsnių galime imtis siekda-
mi savo tikslo, kokios yra mū-
sų stip riosios pusės. Juk tuo-
met, kai patikime, kad galime 
pasiekti savo užsibrėžto tiks-
lo, jo siekti kiek lengviau, tiesa? 

Apsibrėžkite realistinį 
tikslą. Pasistenkite tikslą ap-
sibrėžti kuo konkrečiau. Pavyz-
džiui, jeigu norite būti geresnės 
fizinės formos ir geriau jaustis, 
pirminis tikslas gali būti kas-
dien po 20 minučių pradėti da-
ryti mankštą. Kuo konkrečiau 
įsivardinsite savo tikslą, tuo 
bus aiškiau, kur link judėti ir 

kokie žingsniai reikalingi už-
daviniui pasiekti. 

Suformuluokite žingsne-
lius, kurie padėtų pasiekti no-
rimą tikslą. Pavyzdžiui, kad ga-
lėtumėte efektyviai siekti tiks-
lo geriau jaustis fiziškai, geriau-
sia pasiskirti laiką, kada atliksi-
te mankštą, apsvarstyti, ką da-
rysite, jeigu tuo laiku ar tą dieną 
negalėsite sportuoti. Kuo kon-
krečiau apsibrėšite žingsnius, 
tuo lengviau ir maloniau bus 
siekti tikslo. 

Vienu metu susikoncen-
truokite tik į vieną žingsnelį. 
Kai galvojame apie tūkstantį 
darbų vienu metu, dingsta mo-
tyvacija apskritai ką nors dary-
ti, nes tikslas ima atrodyti ne-
pasiekiamas. Be to, vienu metu 
atliekant vieną darbą, jam gali-
me skirti daugiau energijos, tad, 
tikėtina, atliksime jį efektyviau. 

Pasistenkite, kad tikslo sie-
kimas būtų kuo malonesnis. 
Apdovanokite save už kiekvie-
ną pasisekusį žingsnelį, nuvei-
kite ką nors malonaus, tai, kas 
jus džiugina. Galbūt nuotaiką 
pakelia koks nors gardumy-
nas? Malonus tikslo siekimas 
motyvuoja ir toliau judėti sva-
jonės link. 

Atkreipkite dėmesį į tai, 
kaip jaučiatės, kai judate tiks-
lo link, ir kaip tada, kai nieko 
dėl jo nedarote. Tuomet, kai 
aiškiai pamatote, kad tikslo 
siekimas teikia pasitenkinimą 
ir džiaugsmą, atsiranda dau-
giau motyvacijos dėl jo steng-
tis. Tam, kad konkrečiau paste-
bėtumėte savo vidinę savijautą, 
galite vesti dienoraštį. 

Pasitelkite vaizduotę. Pa-
bandykite įsivaizduoti, kad pa-
siekėte savo tikslą. Kaip jaučia-

tės? Kaip apibūdintumėte sa-
vo gyvenimą, kai jau pasiekėte 
tikslą? Pabandykite įsivaizduo-
ti visas detales, susijusias su 
pasiektu tikslu. Pasitelkę vaiz-
duotę galite pajausti bent dalį 
džiaugsmo, kuris užplūstų pa-
siekus tikslą. Šviesios emocijos 
skatina eiti pirmyn. 

Nesiekite tobulumo. Kai iš-
sikeliame sau itin aukštus tiks-
lus ir siekiame juos įgyvendin-
ti be menkiausių klaidų ar ne-
sėkmių, galime patirti stiprią 
įtampą. Ji apsunkina psichi-
nę būseną ir trukdo produk-
tyviai judėti tikslo link. Pasi-
stenkite atkreipti dėmesį į tai, 

kiek pats(i) „spaudžiate“ save 
viską atlikti tobulai ir paban-
dykite pasvarstyti, galbūt ku-
ris nors žingsnelis, net ir atlik-
tas ne visai nepriekaištingai, 
vis tiek priartins jus prie nori-
mo tikslo?

Siekti savo tikslų gali bū-
ti nelengva. Tačiau įsivardi-
jus svajonės siekti trukdančias 
kliūtis ir atrandant kuo daugiau 
sunkumus įveikti padedančių 
būdų bei vadovaujantis jais, ju-
dėti užsibrėžto tikslo link tam-
pa lengviau.  

Milda TUMėNIENė 
Klinikinės psichologijos 

magistrantė 

(atkelta iš 4 psl.)

Kartais dėl vienokių ar ki-
tokių priežasčių sudėtinga 
nuvykti į Neįgalumo ir dar-
bingumo nustatymo tarny-
bą (NDNT) arba atvykus nesi-
nori laukti eilėje. Išeitis yra – 
galima pasinaudoti NDNT tei-
kiamomis elektroninėmis 
paslaugomis. Jeigu patys ne-
galite to padaryti, pagelbės 
artimieji. Tai padaryti gali-
ma NDNT tinklalapyje www.
ndnt.lt (elektroninės paslau-
gos->E. valdžios vartai). 

INTERNETU GALIMA: 
Užsiregistruoti 
Rezervuosite jums pato-

gų apsilankymo laiką. Rezer-
vacijos lange būsite informuo-
tas, kokius dokumentus turite 
atsinešti atvykdamas į NDNT. 
Nelauksite eilėje. Galėsite užre-
gistruoti globojamus asmenis. 
Registracijos patvirtinimas su 
nurodytu atvykimo laiku jums 
bus išsiųstas SMS žinute.

Užsisakyti dokumentų ko-
pijas

Galėsite užsisakyti jūsų by-
loje esančių dokumentų kopi-
jas. Dokumentų kopijos, pasi-
rašytos e. parašu, bus išsiųstos 
registruotu paštu arba elektro-
niniu paštu.

Užsisakyti dokumentų dub-
likatus

Užsisakysite prarastų NDNT 
išduotų pažymų ar neįgaliojo pa-
žymėjimų dublikatus. Dokumen-
tų dublikatus, jums pageidaujant, 
galėsite gauti registruotu paštu.

Peržiūrėti savo negalios 
vertinimų istoriją

Galėsite pasitikrinti, kada 
atlikti jūsų negalios vertinimai, 
sužinoti atliekamo vertinimo 
stadiją (pradėtas, vyksta, baig-
tas). Taip pat galite pasitikrin-
ti, koks jums nustatytas neįga-
lumo ar darbingumo lygis arba 
kokie specialieji poreikiai. Išsi-
aiškinsite, kokius dokumentus 
jums yra išdavusi NDNT.

„Bičiulystės“ inf. 

Konsultuojame, 
komentuojame

Naudokitės 
NDNT 

elektroninėmis 
paslaugomis

Laura Vilkinienė su sūnumi Ignu dalyvavo eitynėse „Už miestą visiems“.

Į kiekvieną pažvelkime kaip į asmenybę
Tačiau neslepia ir skaudžių pri-
siminimų. „Iš pradžių jo nenorė-
jo priimti. Mums sakė, kad mo-
kykla nėra visiškai pritaikyta. 
Kažkoks užburtas ratas. Mes, tė-
vai, įtikinėjame, kad ši mokyk la 
mums priklauso pagal gyvena-
mąją vietą, mes turime ją pasi-
rinkti, nėra kitos alternatyvos, 
o mokykla leidžia suprasti: „Gal 
vis dėlto pasiieškokite kitos.“ 

Daugiau rateliais judančių 
mokinių L. Vilkinienė sako mo-
kykloje nesutikusi. Pasak jos, 
kažin, ar sostinės Šeškinės mi-
krorajone tikrai nėra daugiau 
tokių vaikų, tačiau kadangi mo-
kykla tik iš dalies pritaikyta ne-
įgaliesiems (įrengtas tik įvažia-
vimas, o laisvai joje judėti ne-
galima, nes pastate nėra lifto), 
tėvai renkasi kitas mokyklas. 
Laura atvira – ir jie svarstė ga-
limybę lankyti Palaimintojo 
Teofiliaus Matulionio (buvusią 
„Versmės“) gimnaziją, tačiau dėl 
Igno sveikatos būklės važinėti į 
tolokai esančią mokymo įstai-
gą jiems buvo per sunku. Beje, 
Žygimanto Augusto mokyklo-
je berniukui skirtas namų mo-
kymas, tačiau šiltuoju metų lai-
ku kai kurias pamokas jis lanko 
kartu su kitais vaikais. 

Ignas mokosi integruotoje 
klasėje, kurioje kartu ugdomi 
5–7 klasių specialiųjų poreikių 
turintys mokiniai. Tik mokyto-
jos sugebėjimų ir pedagogo pa-
dėjėjos dėka pavyksta suvaldy-
ti situaciją. Laurą džiugina, kad 
šios klasės mokinukai – labai 
drausmingi, stengiasi mokytis. 
Tačiau ji neslepia ir nusivylimo, 
kad, pavyzdžiui, antrame aukš-
te vykstančiose muzikos pamo-
kose, įvairiuose mokyklos ren-
giniuose Ignas negali dalyvauti. 
Berniukas lieka atskirtyje. 

Tėvai neturėtų būti 
paliekami vieni

L. Vilkinienės nuomone, at-
skirtį išgyvena ne tik vaikai. Ir 
tėvai nesulaukia pagalbos, nors 
savivaldybė turėtų juos palai-
kyti, spręsti problemas, nes mo-
kyklų pritaikymas – tiesioginė 
jos atsakomybė. Dabar tėvai tu-
ri kovoti už savo vaikų teises. Už 
liftą, už mokyklos pritaikymą. O 

tai nėra lengva. „Esame suprieši-
nami su mokyklos bendruomene, 
kad tiktai mums vieniems to rei-
kia“, – nusivylimo neslepia Laura.

L. Vilkinienė sako, kad neį-
galius vaikus auginantys tėvai ir 
kitose gyvenimo situacijose daž-
nai jaučiasi palikti likimo valiai. 
Pasak moters, jiems labai trūks-
ta visapusiškos informacijos. Šį 
stygių šiek tiek kompensuoja in-
ternetas – tiek individualios įvai-
rios informacijos paieškos, tiek 
galimybė bendrauti, dalytis pa-
tirtimi ir žiniomis su kitais ne-
įgalius vaikus auginančiais tė-
vais. „Dažnai tik iš panašaus li-
kimo žmonių sužinai, kas tavo 
vaikui priklauso, kur kreiptis, 
kad gautum kokią nors paslau-
gą, – sako L. Vilkinienė. – Per tiek 
metų iš savivaldybės vienintelį 
kartą kažkada esu gavusi pra-
nešimą apie galimybę pasinau-
doti kai kuriomis paslaugomis.“ 

Retų ligų klasteriai – 
realūs pagalbininkai ar 

formalūs dariniai?
Raumenų miopatija – reta li-

ga. Ji Ignui diagnozuota tik su-
laukus 10ojo gimtadienio. Ir 
tai – tik padedant užsienio spe-
cialistams. L. Vilkinienės teigi-
mu, retomis ligomis sergantys 
vaikai dažnai tampa nemenku 
iššūkiu medikams. Jie nežino tų 
ligų, nežino, kaip gydyti.  

Laura pasakoja, kad apima 
neviltis, kai, pavyzdžiui, dėl nu-
garos problemų su sūnumi apsi-
lankius pas ortopedą, suvokia, 
kad ji, mama, medikui turi pa-
teikti visą informaciją – papasa-
koti, kokia tai liga, pasakyti, ar 
ji progresuos, ar ne, apibūdinti 
kitus negalios niuansus. 

Moteris sako tikėjusis, kad si-
tuacija pasikeis Europos Sąjun-
gos iniciatyva kiekvienoje šaly-
je pradėjus steigti klasterius. Jų 
tikslas – sukurti tokią specia-
lizuotą medicinos sistemą, ku-
ri užtikrintų galimybes ligoniui 
gauti tinkamiausią ir veiksmin-
giausią pagalbą. „Turėčiau eiti 
su mediku, kuris tą ligą išma-
no, ir padėtų man. Tai jis turėtų 
pasakyti tam ortopedui, ar ver-
ta daryti operaciją, ar ji padės, 
būti tarpininku tarp užsienio ir 
mūsų ortopedų, pasikonsultuo-
ti su patyrusiu specialistu, kuris 

operuoja tokių vaikų nugaras, – 
svarsto moteris. – To tarpininko, 
to savo atstovo mes iki šiol netu-
rim.“ Padėti turėję tokie retų li-
gų centrai įvairiuose renginiuo-
se tik gražiai pristatomi, tačiau, 
pasak L. Vilkinienės, realiai li-
goniais besirūpinančių artimų-
jų gyvenimo jie nepalengvino. 

Neįgaliesiems – mažas 
trupinėlis

Laura tikina, kad per visus 
šiuos metus ji nesulaukė jokios 
savivaldybės pagalbos ar pas-
laugų namuose. Gerai, kad Ignas 
gyvena pilnoje šeimoje, tad ko-
kio nors nepritekliaus nejaučia, 
vis dėlto nuoskaudų netrūks-
ta. „Matom, kokios didžiulės lė-
šos skiriamos įvairioms paslau-
goms, projektai finansuojami ES 
lėšomis, – kalba moteris. – Tačiau 
daugybė pinigų nueina koman-
doms paruošti, o patiems neįga-
liesiems lieka mažas trupinėlis.“

L. Vilkinienė sako pasigen-
danti daugiau aiškumo, skaid
rumo. Reikėtų, kad seniūnijos 
paskaičiuotų, kiek, pavyzdžiui, 
jų teritorijoje yra neįgalių vai-
kų, kokios paslaugos jiems rei-
kalingos, ką pati savivaldybė 
pajėgi teikti. Tada, pasak mo-
ters, būtų galima susidaryti re-
alų vaizdą, įvertinti visas gali-
mybes. „Tik taip pajudėtume į 
priekį. Dabar daug kas jaučiasi 
ir nuskriaustas, ir apgautas“, – 
svarsto moteris. Ji neslepia – 
kartais ir patys neįgalių vaikų 
tėvai pernelyg aukštai iškelia 
reikalavimų kartelę: esą jiems 
visko reikia, pyksta, jei ko nors 
negauna. Moteris ragina būti re-
alistais, suvokti, kad gyvename 

neturtingoje valstybėje, tačiau 
tai nereiškia, jog galima į tokias 
šeimas visai nekreipti dėmesio. 

Negalios jau nesiejam su 
karma 

L. Vilkinienė džiaugiasi, kad 
pamažu keičiasi visuomenės 
požiūris į negalią turinčius žmo-
nes. Jau nesigręžiojama į kiek
vieną gatvėje sutiktą rateliais 
judantį ar baltąja lazdele kelio 
ieškantį žmogų. Ir negalia jau 
nesiejama su lemtimi ar karma. 

Vis dėlto Laura neslepia – 
kartais jai būna labai skaudu, kad 
žmonės nesupranta, jog autistų 
santykis su aplinkiniais – kitoks, 
ypatingas, todėl dažnai juos mato 
iš blogosios pusės. Šie vaikai sun-
kiai priima nepažįstamus veidus, 
pasikeitusią aplinką. „Ignas ne-
gali pakęsti gailesčio, pyksta, kai 
į jį kreipiamasi kaip į mažiuką. 
Jis neturi bendravimo patirties, 
jo suvokimas kitoks. Aš žinau 
tuos niuansus, o kiti – ne. Svetimi 
žmonės nežino, koks Ignas būna 
su artimaisiais, nemato jo gerųjų 
savybių, to, kas jį daro asmenybe, 
labai miela asmenybe...“ – minti-
mis dalijasi Laura.

Pasak L. Vilkinienės, tik švie-
timas gali išspręsti šias prob
lemas. „Kai sutinki tokį žmogų, 
imi domėtis genetika, supranti, 
kad mes visi – tarsi mozaikos, 
susidedančios iš mažų dalelyčių, 
suvoki, kiek daug gali lemti mū-
sų genai. Tada atsiranda kitoks 
požiūris. Ir mūsų protinius ge-
bėjimus, gabumus pradedi ver-
tinti ne kaip pačių nuopelną, o 
kaip dovaną.“ 

Aldona MIlIEšKIENė
Autorės nuotr.

„Bičiulystę“  
skaitykite ir 

internete
www.biciulyste.lt
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 – La-
bas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 7.30,  
8.00, 8.30 – žinios. 6.35, 8.05 – orai.  
7.05, 7.35, 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, gegužės 14 d. 
09:05 Senis. N-7. 311 s. 10:05 Dai-

nų konkursas „Eurovizija 2018“. Finalas. 
(kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietu-
va. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 300 s. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
Gimę tą pačią dieną. Dokumentinė 
apybraiža. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija 
„Jėga“. 21:30 LRT forumas. 22:20 Do-
kumentinė istorinė laida „Lietuvos ko-
lumbai“. 23:15 Premjera. Aukštuome-
nės daktaras 4. N-7. 4/1 s. 24:00 Savai-
tė. Visuomenės aktualijų laida. (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Gimę tą 
pačią dieną. Dokumentinė apybraiža. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 Beatos virtuvė. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Pramogi-
nė laida „Editos šou“. N-7. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 300 s. (kart.).

Antradienis, gegužės 15 d. 
09:05 Senis. N-7. 312 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 5. N-7. 5/6 s. 10:55 Akis už akį 5. N-7. 
5/9 s. 11:40 Beatos virtuvė. (kart.). 12:40 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klaus-
kite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Sese-
rys. N-7. 301 s. 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauski-
te daktaro. 19:30 Emigrantai. Sociali-
nės dokumentikos laida. 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 
21:00 Šiandien prieš 100 metų. Doku-
mentinė apybraiža, skirta 1918 m. Lie-
tuvos Tarybos siekiams sugrąžinti tė-
vynėn į Rusiją per karą ištremtus ir pa-
bėgusius šviesuolius. 21:30 Pasaulio 
teisuoliai. 22:15 Istorijos detektyvai. 
(subtitruota). 23:05 Premjera. Aukš-
tuomenės daktaras 4. N-7. 4/2 s. 23:50 
Karinės paslaptys. (kart.). 00:35 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. (kart.). 01:00 LRT ra-
dijo žinios. 01:05 Dokumentinė istorinė 
laida „Lietuvos kolumbai“. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Istorijos detektyvai. (subtitruota, kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Emigran-
tai. Socialinės dokumentikos laida. 
(kart.). 05:00 Seserys. N-7. 301 s. (kart.).

trečiadienis, gegužės 16 d. 
09:05 Senis. N-7. 313 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 5. N-7. 5/7 s. 10:55 Akis už akį 
5. N-7. 5/10 s. 11:40 Emigrantai. So-
cialinės dokumentikos laida. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 302 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Gyveni-
mas. Gyvenimo būdo žurnalas. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Auk-
sinis protas. Intelektinis TV žaidimas. 
22:50 Klausimėlis.lt. 23:15 Premjera. 
Aukštuomenės daktaras 4. N-7. 4/3 s. 
24:00 Istorijos detektyvai. (subtitruo-
ta, kart.). 00:45 Klausimėlis.lt. (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Pasau-
lio teisuoliai. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Pokal-
bių laida „Svarbios detalės“. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Gyveni-
mas. Gyvenimo būdo žurnalas. (kart.). 
05:00 Seserys. N-7. 302 s. (kart.).

ketvirtadienis, gegužės 17 d.
09:05 Senis. N-7. 314 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 5. N-7. 5/8 s. 10:55 Akis už akį 5. 
N-7. 5/11 s. 11:40 Gyvenimas. Gyve-
nimo būdo žurnalas. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klaus-
kite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Sese-
rys. N-7. 303 s. 17:30 Žinios. Sportas. 

Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klaus-
kite daktaro. 19:30 Specialus tyrimas. 
Tiriamosios žurnalistikos laida. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Po-
kalbių laida „Svarbios detalės“. 22:30 
Dviračio žinios. 23:00 Laumės vaikas. 
N-14. 01:20 Klausimėlis.lt. (kart.). 01:45 
Smegenų paslaptys . Igoris Stravinskis. 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. (kart.). 03:30 Lais-
vės vėliavnešiai. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
303 s. (kart.).

Penktadienis, gegužės 18 d. 
09:05 Senis. N-7. 315 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 5. N-7. 5/9 s. 10:55 Akis už akį 5. 
N-7. 5/12 s. 11:40 Stilius. Gyvenimo bū-
do žurnalas. (kart.). 12:40 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite dakta-
ro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietu-
va. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 304 s. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Be-
atos virtuvė. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 
20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Duokim 
garo! 22:35 Gamtos inspektoriai. 23:00 
Fantastiškas penktadienis. Jos Dideny-
bės tarnyboje. N-14. 01:20 Dviračio ži-
nios. (kart.). 01:45 Smegenų paslaptys. 
Polis Sezanas. 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite. (kart.). 03:30 Mūsų 
gyvūnai. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. 
(kart.). 05:00 Seserys. N-7. 304 s. (kart.).

Šeštadienis, gegužės 19 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 

07:00 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai. 22, 23 s. 07:20 Premjera. Al-
vinas ir patrakėliai burundukai 2. 2/12 
s. 07:30 Premjera. Detektyvė Miretė. 
24 s. 07:45 Premjera. Stebuklingoji 
Boružėlė. 12 s. 08:10 Karinės paslap-
tys. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 09:30 
Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, Lietu-
va. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas ry-
tas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 
Labas rytas, Lietuva. 12:00 Didžio-
sios Britanijos princo Harry ir aktorės 
Meghan Markle karališkųjų tuoktuvių 
ceremonija. 16:00 Žinios. Orai (su ver-
timu į gestų kalbą). 16:15 Sveikinimų 
koncertas. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:00 Teisė ži-
noti. 18:30 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 19:30 Stilius. Gyvenimo būdo 
žurnalas. 20:25 Loterijos „Keno Lo-
to“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. Orai. 21:00 Muzikinė pra-
moginė programa „Du balsai – vie-
na širdis“. 23:10 Karaliaus kalba. N-7. 
01:05 Jos Didenybės tarnyboje. N-14. 
(kart.). 03:25 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“. (kart.). 04:20 Dviračio žinios. 
(kart.). 04:45 Auksinis protas. Intelek-
tinis TV žaidimas. (kart.).

Sekmadienis, gegužės 20 d. 
06:05 Istorijos detektyvai. (subti-

truota, kart.). 07:00 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji 
žemė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. 09:00 Brolių Grimų pasakos. 
2 s. Stebuklingas stalelis. 10:00 Gusta-
vo enciklopedija. (subtitruota). 10:30 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 11:25 
Mūsų gyvūnai. 11:50 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. Mėlynoji planeta 
2. 7 d. Mūsų mėlynoji planeta. (subti-
truota). 12:45 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Laukiniai gyvūnai. Paros ka-
leidoskopas 3. 3/8 d. Nepaliaujamos 
kovos Uoliniuose kalnuose. (subti-
truota). 13:40 Mis Marple 6. 6/1 s. Kari-
bų paslaptis. N-7. 15:15 Laisvės vėliav-
nešiai. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą). 16:00 Auksinis protas. 
Intelektinis TV žaidimas. (kart.). 17:15 
Klausimėlis.lt. 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 Ke-
liai. Mašinos. Žmonės. 18:30 Pramogi-
nė laida „Editos šou“. N-7. 19:30 Savai-
tė. Visuomenės aktualijų laida. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 21:00 
Premjera. Giminės. Gyvenimas tęsia-
si 4. 9 s. 21:55 Tai nutiko Jemene. N-7. 
23:40 Kalnų šnabždesys. N-14. 01:10 
Pasaulio dokumentika. Mėlynoji pla-
neta 2. 7 d. Mūsų mėlynoji plane-
ta. (subtitruota, kart.). 02:05 Pasau-
lio dokumentika. Laukiniai gyvūnai. 
Paros kaleidoskopas 3. 3/8 d. Nepa-
liaujamos kovos Uoliniuose kalnuo-
se. (subtitruota, kart.). 02:50 Savaitė. 
Visuomenės aktualijų laida. (kart.). 
03:45 Smegenų paslaptys. Polis Se-
zanas. (kart.). 03:55 Muzikinė pramo-
ginė programa „Du balsai – viena šir-
dis“. (kart.).

Pirmadienis, gegužės 14 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (15). N-7. 06:55 
Simpsonai (21) (kart.). N-7. 07:25 Simp-
sonai (22) (kart.). N-7. 07:55 Svajonių 
sodai. 08:55 Meilės sūkuryje (2824). 
N-7. 10:00 Tai - mano gyvenimas (41). 
N-7. 12:00 Svotai (4). N-7. 13:00 Paža-
dėtoji (3150). N-7. 13:30 Pažadėtoji 
(3151). N-7. 14:00 Maištingosios ama-
zonės (54). N-7. 15:00 Simpsonai (314). 
N-7. 15:30 Simpsonai (315). N-7. 16:00 
TV3 žinios. 16:25 TV3 orai. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Švieso-
foras (58). N-7. 20:00 Vasara, ateik čia. 
N-7. 21:00 Pasmerkti 4 (54). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:20 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Vilką mini, vil-
kas čia. N-7. 00:10 Nuodėmių daktaras 
(2). N-7. 01:05 Kvantikas (10). N-7. 02:00 
Gaudynės (10). N-7. 02:50 Greislendas 
(7). N-14. 03:35 Tironas (7). N-14. 04:35 
Mikė (9). N-7. 05:00 Nuodėmių dakta-
ras (2) (kart.). N-7.

Antradienis, gegužės 15 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (16). N-7. 06:55 
Simpsonai (314) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (315) (kart.). N-7. 07:55 Pa-
smerkti 4 (54). N-7. 08:25 Šviesoforas 
(58). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2825). 
N-7. 10:00 Tai - mano gyvenimas (42). 
N-7. 12:00 Svotai (5). N-7. 13:00 Paža-
dėtoji (3152). N-7. 13:30 Pažadėtoji 
(3153). N-7. 14:00 Maištingosios ama-
zonės (55). N-7. 15:00 Simpsonai (316). 
N-7. 15:30 Simpsonai (317). N-7. 16:00 
TV3 žinios. 16:25 TV3 orai. 16:30 TV 
Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Šviesoforas (59). N-7. 20:00 Prieš srovę. 
N-7. 21:00 Pasmerkti 4 (55). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:20 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Raudonoji auš-
ra. N-14. 00:20 Nuodėmių daktaras (3). 
N-7. 01:15 Kvantikas (11). N-7. 02:10 Le-
gendos (1). N-14. 03:00 Greislendas (8). 
N-14. 03:50 Tironas (8). N-14. 04:35 Mi-
kė (10). N-7. 05:00 Nuodėmių daktaras 
(3) (kart.). N-7.

trečiadienis, gegužės 16 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (17). N-7. 06:55 
Simpsonai (316) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (317) (kart.). N-7. 07:55 Pa-
smerkti 4 (55). N-7. 08:25 Šviesoforas 
(59). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2826). 
N-7. 10:00 Tai - mano gyvenimas (43). 
N-7. 12:00 Svotai (6). N-7. 13:00 Paža-
dėtoji (3154). N-7. 13:30 Pažadėtoji 
(3155). N-7. 14:00 Maištingosios ama-
zonės (56). N-7. 15:00 Simpsonai (318). 
N-7. 15:30 Simpsonai (319). N-7. 16:00 
TV3 žinios. 16:25 TV3 orai. 16:30 TV 
Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Šviesoforas (60). N-7. 20:00 Gero va-
karo šou. N-7. 21:00 Pasmerkti 4 (56). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:20 TV3 orai. 22:25 
Vikinglotto. 22:30 Sumokėti vaiduo-
kliui. N-14. 00:20 Nuodėmių daktaras 
(4). N-7. 01:15 Kvantikas (12). N-7. 02:10 
Legendos (2). N-14. 03:00 Greislendas 
(9). N-14. 03:50 Tironas (9). N-14. 04:40 
Mikė (11). N-7. 05:05 Nuodėmių dakta-
ras (4) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, gegužės 17 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (18). N-7. 06:55 
Simpsonai (318) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (319) (kart.). N-7. 07:55 Pa-
smerkti 4 (56). N-7. 08:25 Šviesoforas 
(60). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2827). 
N-7. 10:00 Tai - mano gyvenimas (44). 
N-7. 12:00 Svotai (7). N-7. 13:00 Paža-
dėtoji (3156). N-7. 13:30 Pažadėtoji 
(3157). N-7. 14:00 Maištingosios ama-
zonės (57). N-7. 15:00 Simpsonai (321). 
N-7. 15:30 Simpsonai (322). N-7. 16:00 
TV3 žinios. 16:25 TV3 orai. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Švieso-
foras (61). N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 
Pasmerkti 4 (57). N-7. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Rembo. Pirmasis krau-
jas 2. N-14. 00:20 Nuodėmių daktaras 
(5). N-7. 01:20 Kvantikas (13). N-7. 02:10 
Legendos (3). N-14. 03:00 Greislendas 
(10). N-14. 03:50 Tironas (10). N-14. 
04:45 Mikė (12). N-7. 05:05 Nuodėmių 
daktaras (5) (kart.). N-7.

Penktadienis, gegužės 18 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (19). N-7. 06:55 
Simpsonai (321) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (322) (kart.). N-7. 07:55 Pa-
smerkti 4 (57). N-7. 08:25 Šviesoforas 
(61). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2828). 
N-7. 10:00 Tai - mano gyvenimas (45). 
N-7. 12:00 Svotai (8). N-7. 13:00 Paža-
dėtoji (3158). N-7. 13:30 Pažadėtoji 
(3159). N-7. 14:00 Maištingosios ama-
zonės (58). N-7. 15:00 Simpsonai (323). 
N-7. 15:30 Simpsonai (324). N-7. 16:00 

Pirmadienis, gegužės 14 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

„Mano gyvenimo šviesa“ (72). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (73). 
N-7. 07:10 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(74). N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ (12). 08:00 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (112). N-7. 
09:00 Rytas su LNK. 11:00 Yra, kaip yra 
. N-7. 12:00 KK2 penktadienis . N-7. 
13:25 „Rožių karas“ (154). 14:25 „Dvi 
širdys“ (777). 14:55 „Dvi širdys“ (778). 
15:25 „Dvi širdys“ (779). 15:55 „Dvi šir-
dys“ (780). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. 
N-7. Infošou. 20:00 Tamsoje. N-7. Rea-
lybės šou - eksperimentas. 20:30 Nuo... 
Iki... 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Sveiki 
atvykę į spąstus. N14. 00:25 „Judantis 
objektas“ (13). N-7. 01:20 Tamsos riterio 
sugrįžimas. N-7.

Antradienis, gegužės 15 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

„Mano gyvenimo šviesa“ (75). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (76). 
N-7. 07:10 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(77). N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ (13). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(113). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 
Yra, kaip yra. N-7. 12:00 Tamsoje. N-7. 
Realybės šou - eksperimentas. 12:30 
Nuo... Iki...  13:25 „Rožių karas“ (155). 
14:25 „Rožių karas“ (156). 15:25 „Dvi 
širdys“ (781). 15:55 „Dvi širdys“ (782). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, 
kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. Infošou. 
20:00 Tamsoje. N-7. Realybės šou - eks-
perimentas. 20:30 Ekranai. N-7. Paro-
dijų šou. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS 
Pabėgti neįmanoma. N14. 00:35 „Ju-
dantis objektas“ (14). N-7. 01:30 Sveiki 
atvykę į spąstus. N14.

trečiadienis, gegužės 16 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

„Mano gyvenimo šviesa“ (78). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (79). 
N-7. 07:10 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(80). N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ (14). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(114). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 
Yra, kaip yra. N-7. 12:00 Tamsoje. N-7. 
Realybės šou - eksperimentas. 12:30 
Ekranai. N-7. Parodijų šou. 13:25 „Ro-
žių karas“ (157). 14:25 „Dvi širdys“ (783). 
14:55 „Dvi širdys“ (784). 15:55 „Dvi šir-
dys“ (785). 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. Infošou. 20:00 Tamsoje. N-7. 
Realybės šou - eksperimentas. 20:30 
Nugalėk Lavrinovičius. Interaktyvus 
TV žaidimas. 21:30 Žinios. 22:24 Spor-
tas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEAN-
SAS Žudymo sezonas. N14. 00:15 „Ju-
dantis objektas“ (15). N-7. 01:10 Pabėgti 
neįmanoma. N14.

ketvirtadienis, gegužės 17 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

„Mano gyvenimo šviesa“ (81). N-7. 06:45 
„Mano gyvenimo šviesa“ (82). N-7. 07:10 
„Mano gyvenimo šviesa“ (83). N-7. 07:35 
„Ponas Bynas“ (15). 08:00 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (115). N-7. 09:00 Rytas su 
LNK. 11:00 Yra, kaip yra. N-7. 12:00 Tam-
soje. N-7. Realybės šou - eksperimentas. 
12:30 Nugalėk Lavrinovičius. Interak-
tyvus TV žaidimas. 13:25 „Rožių karas“ 
(158). 14:25 „Dvi širdys“ (786). 14:55 „Dvi 
širdys“ (787). 15:25 „Dvi širdys“ (788). 
15:55 „Dvi širdys“ (789). 16:30 Labas va-
karas, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7. Infošou. 20:00 Tamso-
je. N-7. Realybės šou - eksperimentas. 
20:30 Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKA-
RO SEANSAS Niko. N14. 00:35 „Judan-
tis objektas“ (16). N-7. 01:25 Žudymo 
sezonas. N14. 02:50 Alchemija. VDU 
karta. 03:20 RETROSPEKTYVA. Kultū-
rinė dokumentika. Ciklas „Meninin-
kų portretai“.

Penktadienis, gegužės 18 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

„Mano gyvenimo šviesa“ (84). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (85). 
N-7. 07:10 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(86). N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ (16). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(116). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 Yra, 
kaip yra. N-7. 12:00 Tamsoje. N-7. Realy-
bės šou - eksperimentas. 12:30 Valan-
da su Rūta. 13:25 „Rožių karas“ (159). 
14:25 „Dvi širdys“ (790). 14:55 „Dvi šir-
dys“ (791). 15:25 „Dvi širdys“ (792). 15:55 
„Dvi širdys“ (793). 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2 penktadienis. N-7. 21:00 SAVAITĖS 
HITAS Troja. N14. 00:10 Mirties apsup-
tyje 2. N14. 01:50 Niko. N14.

Šeštadienis, gegužės 19 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Peliukas Stiuartas Litlis“ (13). 06:55 
„Ponas Bynas“ (15). 07:20 „“Nickelode-
on“ valanda. Žuviukai burbuliukai“ (15). 
07:45 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svir-
plys“ (2). 08:10 „Kempiniukas Plačiakel-
nis“ (3). 08:40 „Saugokis meškinų“ (9). 
08:55 Turtuolis Ričis. 10:45 Karališko-
sios Princo Hario ir Megan Markle ves-
tuvės. 16:00 Didysis Getsbis. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
SUPERKINAS Simarono žirgas. 21:10 Di-
džiosios motušės namai. Obuolys nuo 
obels. N-7. 23:20 Pirmieji metai. Pasiti-
kime protėvius! N14. 01:15 Troja. N14.

Sekmadienis, gegužės 20 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Peliukas Stiuartas Litlis“ (1). 06:55 „Po-
nas Bynas“ (16). 07:20 „“Nickelodeon“ 
valanda. Žuviukai burbuliukai“ (16). 
07:45 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svir-
plys“ (3). 08:10 „Kempiniukas Plačiakel-
nis“ (4). 08:35 „Tomo ir Džerio šou“ (3). 
09:00 „Saugokis meškinų“ (10). 09:15 
„Saugokis meškinų“ (11). 09:30 „Dra-
konų kova. Super“ (14). N-7. 10:00 Bro-
liai meškinai. Atostogos. 11:20 Skūbis 
Dū 2. Monstrai išlaisvinti. N-7. 13:05 Ste-
buklinga programėlė. N-7. 15:00 Bukas 
ir bukesnis. Kai Haris sutiko Loidą. N-7. 
16:40 Ne vienas kelyje. Laida apie au-
tomobilius. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Tamso-
je. Savaitės finalas. Realybės šou - eks-
perimentas. 21:00 Titanų susidūrimas. 
N-7. 23:05 Ką radau, tas mano. S. 00:50 
Didžiosios motušės namai. Obuolys 
nuo obels . N-7.

Pirmadienis, gegužės 14 d. 
06:15 „Viena už visus“ (77). N-7. 

06:50 „Viena už visus“ (78). N-7. 07:25 
„Prokurorų patikrinimas“ (438). N-7. 
08:35 „44-as skyrius“ (61). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (33). N-7. 10:30 „Gel-
bėtojai - 112“ (62). N-7. 11:00 „Gelbė-
tojai - 112“ (63). N-7. 11:30 „Ekstrasensų 
mūšis“ (5). N-7. 13:40 „Prokurorų pati-
krinimas“ (439). N-7. 14:50 „44-as sky-
rius“ (62). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ 
(34). N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 112“ (65). 
N-7. 17:20 „Gelbėtojai - 112“ (66). N-7. 
17:55 „Gelbėtojai - 112“ (67). N-7. 18:30 
LKL čempionatas. Juventus - Lietuvos 
rytas. Ketvirtfinalio rungtynės. 21:00 
4 sektorius. Išvadavimas. N14. 22:50 
Baubas. N14. 00:40 „Išbandymų die-
na“ (5). N14. 01:35 „Juodasis sąrašas“ 
(2). N-7. 02:20 „Blogas šuo!“ (3).

Antradienis, gegužės15 d. 
06:15 „Viena už visus“ (79). N-7. 

06:50 „Viena už visus“ (80). N-7. 07:25 
„Prokurorų patikrinimas“ (439). N-7. 
08:35 „44-as skyrius“ (62). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (34). N-7. 10:30 „Gel-
bėtojai - 112“ (65). N-7. 11:00 „Ekstra-
sensų mūšis“ (6). N-7. 13:40 „Proku-
rorų patikrinimas“ (440). N-7. 14:50 
„44-as skyrius“ (63). N-7. 15:55 „Tokia 
tarnyba“ (35). N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 

tV3

Lnk

btV

TV3 žinios. 16:25 TV3 orai. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rio. N-7. 
21:20 Eurolygos rungtynės. Stambulo 
„Fenerbahce“ - Kauno „Žalgiris“. 23:35 
Dingęs pasaulis. Juros periodo parkas. 
N-7. 02:05 Sumokėti vaiduokliui. N-14. 
03:40 Rembo. Pirmasis kraujas 2. N-14. 
05:20 Tėtušiai (5). N-7.

Šeštadienis, gegužės 19 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Aladinas 

(37). 07:00 Ančiukų istorijos (30). 07:30 
Vėžliukai nindzės (61). 08:00 Aladinas 
(38). 08:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
(18). N-7. 09:00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (19). N-7. 09:30 Ilgo plauko istorija 
(6). 10:00 Virtuvės istorijos. 10:30 Ska-
niai ir paprastai. 11:00 Svajonių ūkis. 
11:30 Pasivaikščiojimas su dinozau-
rais. N-7. 13:05 Beilio nuotykiai. Naktis 
Kautaune. 14:55 Veiverlio pilies bur-
tininkai. N-7. 16:50 Ekstrasensai tiria 
(88). N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:15 
TV3 sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eu-
rojackpot. 19:30 Suaugusiųjų priežiū-
ra. N-7. 21:40 Infiltruoti. N-14. 00:45 Ru-
bė Sparks. N-14. 02:40 Dingęs pasau-
lis. Juros periodo parkas. N-7. 04:55 
Svotai (7) (kart.). N-7.

Sekmadienis, gegužės 20 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Aladi-

nas (38) (kart.). 07:00 Ančiukų istori-
jos (31). 07:30 Vėžliukai nindzės (62). 
08:00 Aladinas (39). 08:30 Mamy-
čių klubas. 09:00 Kulinariniai triukai. 
09:30 Penkių žvaigždučių būstas (8). 
10:00 Pasaulis pagal moteris. 10:30 
Svajonių sodai (59). 11:30 Du broliai – 
tigrės vaikai. N-7. 13:35 Edvardas Žir-
kliarankis. N-7. 15:40 Havajai 5.0 (15). 
N-7. 16:45 Ekstrasensai tiria (89). N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Greitis. N-7. 21:55 
Kraujo tėvas. N-14. 23:35 Tamsus dan-
gus. N-14. 01:30  Infiltruoti. N-14. 04:10  
Svotai (8)  (R). N-7.

Lrt
112“ (68). N-7. 17:20 „Gelbėtojai - 112“ 
(69). N-7. 17:55 „Gelbėtojai - 112“ (70). 
N-7. 18:30 LKL čempionatas. Šiauliai - 
Lietkalbelis. Ketvirtfinalio rungtynės. 
21:00 Atpildas. Kikboksininkas 5. N14. 
22:50 4 sektorius. Išvadavimas. N14. 
00:40 „Gyvi numirėliai“ (4). N14. 01:30 
„Blogas šuo!“ (4).

trečiadienis, gegužės 16 d. 
06:15 „Viena už visus“ (81). N-7. 

06:50 „Viena už visus“ (82). N-7. 07:25 
„Prokurorų patikrinimas“ (440). N-7. 
08:35 „44-as skyrius“ (63). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (35). N-7. 10:25 „Gel-
bėtojai - 112“ (68). N-7. 10:55 „Gelbė-
tojai - 112“ (69). N-7. 11:25 „Ekstrasensų 
mūšis“ (7). N-7. 13:40 „Prokurorų pati-
krinimas“ (441). N-7. 14:50 „44-as sky-
rius“ (64). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ 
(36). N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 112“ (71). 
N-7. 17:20 „Gelbėtojai - 112“ (72). N-7. 
17:55 „Akloji zona“ (12). N-7. 18:55 „Sto-
ties policija“ (2). N-7. 20:00 Info diena. 
20:25 Visi už vieną. N-7. 21:00 10 balų 
žemės drebėjimas. N-7. 22:50 Atpildas. 
Kikboksininkas 5. N14. 00:40 „Gyvi nu-
mirėliai“ (5). N14. 01:30 „Vanity Fair. Vi-
siškai slaptai“ (5). N-7.

ketvirtadienis, gegužės 17 d. 
06:15 „Viena už visus“ (83). N-7. 

06:50 „Viena už visus“ (84). N-7. 07:25 
„Prokurorų patikrinimas“ (441). N-7. 
08:35 „44-as skyrius“ (64). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (36). N-7. 10:30 „Gel-
bėtojai - 112“ (71). N-7. 11:00 „Gelbė-
tojai - 112“ (72). N-7. 11:35 „Akloji zo-
na“ (12). N-7. 12:35 „Stoties policija“ (2). 
N-7. 13:40 „Prokurorų patikrinimas“ 
(442). N-7. 14:50 „44-as skyrius“ (65). 
N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (37). N-7. 
16:50 „Gelbėtojai - 112“ (73). N-7. 17:20 
„Gelbėtojai - 112“ (74). N-7. 17:55 „Aklo-
ji zona“ (13). N-7. 18:55 „Stoties polici-
ja“ (3). N-7. 20:00 Info diena. 20:25 Sa-
vaitės kriminalai. N-7. 21:00 Univer-
salus karys. Atsiskaitymo diena. N14. 
23:15 10 balų žemės drebėjimas. N-7. 
01:00 „Gyvi numirėliai“ (6). N14. 01:50 
Savaitės kriminalai. N-7.

Penktadienis, gegužės 18 d. 
06:15 „Viena už visus“ (85). N-7. 

06:50 „Viena už visus“ (86). N-7. 07:25 
„Prokurorų patikrinimas“ (442). N-7. 
08:35 „44-as skyrius“ (65). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (37). N-7. 10:30 „Gelbė-
tojai - 112“ (73). N-7. 11:00 „Gelbėtojai - 
112“ (74). N-7. 11:35 „Akloji zona“ (13). 
N-7. 12:35 „Stoties policija“ (3). N-7. 
13:40 „Prokurorų patikrinimas“ (443). 
N-7. 14:50 „44-as skyrius“ (66). N-7. 
15:55 „Tokia tarnyba“ (38). N-7. 16:50 
„Gelbėtojai - 112“ (75). N-7. 17:20 „Gel-
bėtojai - 112“ (76). N-7. 17:55 „Akloji zo-
na“ (14). N-7. 18:55 „Stoties policija“ (4). 
N-7. 20:00 Info diena. 21:00 Tikras tei-
singumas 2. Smurto banga. N14. 22:50 
Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 
2018 Vilnius“. N-7. 02:05 „Gyvi numirė-
liai“ (7). N14. 02:50 Universalus karys. 
Atsiskaitymo diena. N14.

Šeštadienis, gegužės 19 d. 
06:15 „Viena už visus“ (82). N-7. 

06:45 „Viena už visus“ (83). N-7. 07:15 
„Viena už visus“ (84). N-7. 07:45 „Vie-
na už visus“ (85). N-7. 08:15 „Viena už 
visus“ (86). N-7. 08:45 Sveikatos ABC 
televitrina. 09:00 Autopilotas. apie 
automobilius. 09:30 Apie žūklę. Lai-
da žvejams. 10:00 „Pavariau“ (6). N-7. 
10:30 „Blogas šuo!“ (5). 11:30 „Nema-
toma karalystė“ (3). 12:40 „Vandeny-
no paslaptys su Džefu Korvinu“ (90). 
13:10 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ 
(9). 13:40 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ 
(6). N-7. 14:45 „Kas žudikas?“ (29). N-7. 
16:00 „Detektyvų istorijos“ (7). N-7. 
17:00 LKL čempionatas. Lietuvos rytas 
- Juventus. Ketvirtfinalio rungtynės. 
19:30 Muzikinė kaukė. Muzikinis šou. 
22:05 MANO HEROJUS Antigangste-
riai. N14. 23:55 AŠTRUS KINAS Ameri-
kos psichopatė 2. N14. 01:30 Muzikinė 
kaukė. Muzikinis šou.

Sekmadienis, gegužės 20 d. 
06:30 Galiūnų Čempionų lygos 

rungtynės Kanadoje. II dalis. 2017 m. 
07:30 Sveikatos kodas. Laida apie svei-
katą. 08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Ga-
liūnų Čempionų lygos rungtynės Suo-
mijoje. II dalis. 2017 m. 10:00 „Pava-
riau“ (7). N-7. 10:30 „Blogas šuo!“ (6). 
11:30 Žirafos. Ramiosios Afrikos mil-
žinės. 12:40 „Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu“ (91). 13:10 „Džekas 
Hana kviečia į gamtą“ (10). 13:40 Svei-
kinimai. 16:00 „Reali mistika“ (25). N-7. 
17:00 „Kas žudikas? Baudžiamosios 
bylos“ (3). N-7. 18:15 „Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos“ (4). N-7. 19:30 
„Daktaras Richteris“ (13). N-7. 20:40 
„Daktaras Richteris“ (14). N-7. 21:45 
„Juodasis sąrašas“ (3). N-7. 22:45 „Iš-
bandymų diena“ (6). N14. 23:45 Anti-
gangsteriai. N14. 01:25 Tikras teisingu-
mas 2. Smurto banga. N14. 02:55 „Kas 
žudikas?“ (29). N-7.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Jau nutiesta asfalto danga nuo 
Pulko g. iki Sudvajų g., šį pava-
sarį prasidėjo ir Sveikatos ta-
ko tvarkymo darbai. Išardy-
tos trinkelės bus perkeltos į ki-
tas miestui reikalingas vietas: 
darželių ir mokyklų teritorijas, 
Kernavės g. ir kt. Kitos šio tako 
atkarpos bus tvarkomos toliau.

Sveikatos tako dangą išban-
dė ir Lukas Marčiulaitis, elektri-
nių riedlenčių pramogos įkūrė-
jas: „Alytus asfaltuotais takais 
jau visai neblogai yra prisitai-
kęs prie įvairių žmonių porei-
kių, ypač centrinės miesto da-
lys. Savaitgalį teko išbandyti 
renovuojamo Sveikatos tako 

dangą. Tai  puiki vieta  važinė-
tis riedlentėmis.“

Ilgus dešimtmečius šaligat
viams ir takams tvarkyti bei 
pritaikyti neįgaliesiems ar ki-
tiems įvairų sportą mėgstan-
tiems alytiškiams nebuvo skir-
ta nei lėšų, nei reikiamo dėme-
sio, todėl darbų, kuriuos reikia 
atlikti, yra labai daug. Netrukus 
bus tvarkomi šaligatviai J. Ba-
sanavičiaus g. ir Putinų gatvėje 
prie Gulbynės. Šiemet taip pat 
bus tvarkomas nuolat semia-
mas Ūdrijos gatvės takas. Jis 
bus pritaikytas pėstiesiems ir 
dviratininkams. Taip pat bus 
tvarkomi ir kiti šaligatviai.

Asfaltuoti takai Alytuje – patogesni 
neįgaliesiems 

Portale https://alytausgidas.lt rašoma apie tai, kad Alytuje 
aktyviai tvarkomos viešosios erdvės, jos pritaikomos ir žmo-
nėms, turintiems specialiųjų poreikių. 

Žingsnis po žingsnio – 
iki Everesto

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Sutrikusios regos (taip pat 
ir klausos) keliautojas Da-
rio Sorgato norėtų visą pa-
saulį nuspalvinti geltonai. 
Mat geltona – pati intensy-
viausia spalva. Ją mato net 
ir aklieji, išsaugoję šviesos 
pojūtį. Todėl Dario jau daug 
metų organizuoja geltonos 
spalvos populiarinimo akci-
jas ir propagandiniame žy-
gyje už silpnos regos neįga-
liųjų teises nukeliavo net iki 
Everesto bazinės stovyk los. 
Šiandien jis prisipažįsta: 
„Nuo kalnų saulės beveik 
apa kau ir nežinojau, ar su-
gebėsiu grįžti.“ Ne be rei-
kalo draugai jį vadina „be-
pročiu“.

Negalima žmogaus 
užrakinti!

Jis sėdėjo ant sniego prieš 
palapines Everesto stovyklos 
bazėje ir verkė. Nuo ryškios 
saulės buvo beveik apakęs.

„Nežinojau, kokią kainą su-
mokėsiu, stengdamasis visiems 
parodyti geltoną „nykščio aukš-
tyn“ simbolį – už tai, kad pasau-
lis būtų labiau prieinamas“, – 
sakė D. Sorgato. Žinojo, kad la-
bai rizikuoja, bet vis tiek ko-
pė su tuo „prakeiktu geltonu 
nykščiu“, nes norėjo pranešti 
visiems, kaip baisu, kai žmo-
gaus gyvenimas apribojamas. 
Jis savo pavyzdžiu rodė: nega-
lima žmogaus užrakinti! 

Taip, viskas keičiasi. Pavyz-
džiui, su ankstesniais klausos 
aparatais kurtieji kankindavo-
si, girdėdami neadekvačiai gar-
siai iš įvairių pusių atsklindan-
čius balsus ir melodijas. Šian-
dien to košmaro nebėra. D. Sor-
gato gerai suprato žurnalistų 
klausimus ir sakė jiems: „Visa 
tai – technologijų plėtra“.

Dario nuo jaunystės kenčia 
dėl Ušerio sindromo. Tai – rege-
neracinė liga, dėl kurios žmo-
gus palaipsniui netenka regė-
jimo ir klausos. Diagnozė kaip 
reikiant trenkia per žmogaus 
psichiką. Juk dar jautiesi visai 
neprastai, o jau žinai, kaip vis-
kas bus ateityje – po mėnesių 
ar metų. Po truputį, bet neiš-
vengiamai. Išties, reikia būti 
truputį išprotėjusiu italu Da-
rio, kad sugebėtum pamiršti 
savo negalią ir aukotum visą 
save norėdamas pagelbėti ne 
tokiems tvirtiems likimo drau-
gams, kurie jau su pirmais Uše-
rio sindromo simptomais užsi-
daro namuose ir nebenori nie-
ko matyti.

Išgelbėjo kelionių 
virusas

Kenčiantieji nuo Ušerio sin-
dromo gali tik stebėti, kaip 
prastėja rega ir klausa. Neti-
kėtai imi klupti ties slenksčiu, 
nes gerai nebeįžiūri jo, garsų 
vis mažiau, o vieną dieną paste-
bi, koks tamsus tavo miestas...

Dario sako džiaugsmingai 
pasidavęs jį užpuolusiam ke-
lionių virusui: „Tai tarsi nuo-
latinis alkis, kurio neįmanoma 
patenkinti.“

Būdamas 20ies iškeliavo į 
Australiją. Tuo metu dar gerai 
matė. Dario tinka visos trans-
porto priemonės, žemynai irgi 
neturi reikšmės. Jis tiek keliavo, 
kad norėdamas papasakoti bent 
apie didžiąją dalį aplankytų ša-
lių, apie kiekvieną yra priverstas 
apsiriboti vos pora sakinių, tie-
siog kažkokiu netyčia prisimin-
tu įspūdžiu. Plaukiodamas Kari-
bų jūra, išmoko kartoti kiekvie-
ną kapitono komandą... Pasida-
vė madai – nuėjo 800 km Jokūbo 
piligrimų keliu. Būdavo, kad neį-
žiūri kelio ženklų, pasiklysdavo.

Maroko dykumoje atrado, 
kad smėlis sugeria visus gar-
sus ir neleidžia orientuotis, kur 
esi. „Sunkiausia buvo Kinijoje 
ir Vietname, – prisipažįsta Da-
rio. – Eismas, žmonių elgesys – 
košmaras. Kinai net nežino, 
ką reiškia baltoji lazdelė! Len-
gva buvo tyrinėti Niujorką. Šio 
miesto gatvės ryškiai apšvies-
tos net naktį, o ir metro buvo 
nesunku orientuotis.“ 

Italas kartais keliauja su 
draugais, bet dažniausiai iš-
siruošia į žygį vienas. Vienam 
jam daug patogiau, nes jei kur 
pasijunta nepatogiai, eina ki-
tur. O su kompanija tektų de-
rinti kiekvieną žingsnį. Pagal-
bos dažnai prireikia, bet jis ne-
sigėdija prašyti žmonių padėti. 
Marakešo gatvėje – žmonės, au-
tomobiliai, asilai, motociklai... 
Visko labai daug, garsiai ir vis-
kas vienu metu... Samdė vado-

vą, kuris jį paėmė už rankos ir 
nuvedė, kur reikia.

Jei galėtų, visą pasaulį 
nudažytų geltonai

Savo kovą už geltoną pasaulį 
Dario pradėjo 2014aisiais Hel-
sinkyje. Pyksta: kaip žmonės 
nesupranta, kad geltona yra pa-
ti geriausia – laimės, džiaugs-
mo ir aistros – spalva? Helsin-
kyje vaikščiojo su draugais ir 
gatvėse žymėjo kliūtis bei žen-
klus geltonomis juostelėmis. Tai 
reiškė, kad tą vietą reikia patai-
syti, nes silpnaregiai jos neįžiū-
ri. Na, nebūtinai visuomet rei-
kia dažyti geltonai, kartais pa-
kanka pakeisti užrašą dvigubai 
ar trigubai didesniu šriftu. Apie 
restoranus, juodai išsidažiusius 
sienas ir grindis, Dario nenori 
net kalbėti. Jam toks restora-
nas – lyg kapų rūsys.

Jau 7 metus italas gyvena 
Berlyne, anot jo, labai tamsiame 
mieste. Kai jam buvo 25eri ir jis 
dar įstengė važinėti automobi-
liu, Vokietijos sostinė tikrai jam 
nebūtų pasirodžiusi tamsi. Da-
bar jis žiūri kitomis akimis. Sa-
vo – ir kitų silpnaregių.

Jis dažnai prisimena savo 
kelionę į Everestą. Turėjo gidą, 
bet negalėjo su juo pasikalbėti, 
todėl jautėsi vienišas ir vis la-
biau pavargęs. Situacija atitiko 
Dario pasirinktą šūkį: iki ribos 
ir už jos ribų. Purvas, akmenys. 
Dažnai pargriūdavo, susižalo-
jo galvą, kojas. Norėjo nutrauk-
ti kelionę, bet ėjo. Paskutiniai 
keli kilometrai buvo ypač sun-
kūs. Tada suprato, kad įveikė. 
„Tai tyla, kurią norėjau patirti, 
ir kalnai, kuriuos norėjau pama-
tyti“, – kalbėjo žiūrėdamas į ka-
merą, dokumentuodamas 4 sa-
vaičių žygį. Dėl savo pasirinki-
mo rizikingai keliauti neabejoja. 
Jei nori būti neįgaliųjų advoka-
tas, privalai būti pirmasis, įvei-
kęs neįveikiamas kliūtis!

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAlIKIENė

Ramunės gyvenimas kita lin-
kme pasisuko po automobilio 
avarijos, jai buvo 16 metų – lūžo 
stuburas ir teko mokytis gyven-
ti kitaip. „Sėdėjau ant galinės sė-
dynės – saugioje automobilio vie-
toje, tačiau nebuvau prisisegusi 
saugos diržo. Dabar ypač atkrei-
piu dėmesį į to nedarančius žmo-
nes...“ – pasakoja mergina. 

Operacijos, reabilitacijos 
nugvelbė porą metų – Ramunė 
kiek vėliau pabaigė gimnaziją. Ji 
dėkinga mokyklos direktoriui, 
kuris viską suorganizavo taip, 
kad Ramunė galėtų sklandžiai 
baigti mokslus. O kliūtis buvo...
trys laiptukai į pastatą. Tiesa, ir 
iki pačios mokyklos iš jos kai-
mo – apie 30 kilometrų. Tad Ra-
munė atvykdavo tik atsiskaity-
ti – prie mokyklos jos laukdavo 
užkeliančiųjų į pastatą pagal-
ba, o į skirtą kabinetą pirma-
me aukšte ateidavo tam tikrų 
discip linų mokytojai. 

Ramunė sako, kad depresija 
jos neužklupo – šviesiai nuteiki-
nėjo gydytojai, sakę, kad viskas 
bus gerai, o pati gyveno netoli-
mos ateities planais – reabilita-
cija, operacija. Nebuvo laiko pa-
galvoti, graužtis, nes visuomet 
buvo užimta kokia nors veikla. 
Tiesiog reikėjo pakeisti gyve-
nimą kita linkme, juk ir sveikos 
merginos kažko negali – viena 
nemoka gaminti, kita – megzti, 
tuomet imasi ko nors kito. 

Ramunė pasakoja išvykusi 
į Vilnių ir Mykolo Romerio uni-
versitete pradėjusi psichologi-
jos studijas. Po kurio laiko me-
tė – atgrasė nepritaikyta aplin-
ka. Trejus metus dirbo „Rimi“ 
kasoje, sulaukė kvietimo įsi-
jungti į Lietuvos žmonių su ne-
galia sąjungos veiklą. 

Ramunė sako, kad jos buitis 
įprasta – kaip ir visų žmonių. 
Tik reikia kruopščiau planuo-
ti viską, nes kiekvienam veiks-
mui reikia šiek tiek daugiau lai-
ko. Štai žmogus, jei užsimano 
nueiti į kirpyklą, pasiima pini-

ginę ir keliauja. Neįgalusis turi 
sužinoti, ar ta įstaiga pritaiky-
ta jo situacijai, ar jis ten pateks. 

Mergina neslepia, kad kar-
tais koks nors sprendimas net 
šokiruoja, pavyzdžiui, – neįga-
liesiems skirtas tualetas antra-
me aukšte. Tai kaip į jį patekti? 
Ji sako gražių pavyzdžių išvys-
tanti keliaudama – su dviem 
lagaminais viena nuskrido pas 
draugę į Londoną. 

Ramunė sako, kad ją pyk-
do šalies prieinamumo statisti-
ka – daugiau nei pusė bendrojo 
lavinimo mokyklų yra nepriei-
namos vežimėliu judantiems 
mokiniams. Tie laiptai ar per 
siauros durys gali tapti prie-
žastimi skirti namų mokymą, o 
tada vaikas lieka visiškoje izo-
liacijoje. „Nepritaikytos viešo-
sios paslaugos yra tikra vals-
tybės gėda, bet tikiuosi, kad tai 
ims keistis sparčiau. Ypač turint 
galvoje, kad neseniai drauge su 
Lietuvos neįgaliųjų forumu lai-
mėjome bylą prieš Vyriausią-
ją rinkimų komisiją ir Vilniaus 
miesto bei Vilniaus rajono savi-
valdybes dėl rinkimų neprieina-
mumo. Tikiuosi, kad šis prece-
dentas bus paskata prieinamu-
mo klausimus visuomeninėse 
erdvėse spręsti atsakingiau“, – 
svarsto R. Šidlauskaitė. Ji sako 
šokanti parašiutu iš trijų kilo-
metrų aukščio, žaidžiant kerlin-
gą, dalyvaujanti Moterų ralyje – 
nejaučianti jokių nepatogumų, 
kuriuos sukeltų kūnas. Ramu-
nė įsitikinusi, kad neįgaliais ver-
čia pasijusti nepritaikyta aplin-
ka. Juk kur patogu neįgaliajam – 
užvažiuoti, užlipti, užkopti, ten 
patogu ir mamai su vežimėliu, 
ir brandaus amžiaus žmogui, ir 
moteriai su aukštakulniais. 

Pavyzdžiui, kad ir tokia 
smulkmena – Ramunės mėgia-
ma grūdėta varškė su vyšniomis 
parduotuvėse dažniausiai padė-
ta labai aukštai – tenka palaukti 
pardavėjų ar kitų pirkėjų prašy-
ti, kad paduotų. 

Ramunė Šidlauskaitė: aplinka mus 
verčia neįgaliais

Daiva Kaikarytė portale www.zmones.lt pasakoja apie Ra-
munę Šidlauskaitę, nepaisant negalios, aktyviai dirbančią, 
kad aplinka būtų nors kiek prieinamesnė visiems.

Pirmą kartą pasirodžius „Ap-
ple Watch“, dauguma manė, 

kad tai tėra „iPhone“ papildinys. 
Tuo metu taip ir buvo, tačiau da-
bar įrenginys yra vienas tiks-
liausių sportuojančiųjų naudo-
jamų matuoklių. 

„ABC News“ pranešė, kad 
„Apple Watch“ išgelbėjo paau-
glei gyvybę, nes padėjo diag

nozuoti kritinę inkstų būklę.
Pranešime rašoma, kad De-

ana Rektenvald pastebėjo, jog 
jos širdies ritmas padidėjo iki 
129 tvinksnių per minutę. Pa-
sak mergaitės, ji jautė tik gal-
vos skausmą ir oro trūkumą. 
Deanos mama Steisė nuvežė ją 
į artimiausią kliniką. Klinikos 
darbuotojai patvirtino kritinę 

lėtinę inkstų ligą. Paauglės abu 
inkstai dirbo tik 20 procentų 
pajėgumu.

Taigi šiuolaikinės technolo-
gijos gali padėti tiems, kuriems 
nedelsiant reikia pagalbos. Šir-
dies ritmą gali pamatuoti dau-
gelis išmanių laikrodžių ir apy-
rankių. 

„Bičiulystės“ inf. 

Išmanusis laikrodis 
išgelbėjo gyvybę

Neįgalieji  
pasaulyje
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Mūsų dukrelei Eglei padangė 
dosniai žėrė grožybes. Gi-

musi 1984 m., ji, mažiukė, neat-
simena 1986 m. praskriejusios 
garsiosios Halio kometos. Bet 
paskui daug visko matė. 

1996 m. pavasarį danguje 
švytėjo Hyakutake kometa. O 
jau tais ir kitais metais – Heilo
Bopo kometa. Pamenu, kažkurią 

rudens naktį grįžome iš Kauno 
ir sustojome prieš Seirijus. Dvy-
likmetė Eglutė tuoj pasakė ma-
tanti kometą. Tikrai, danguje 
švietė kitokia uodega pasipuošu-
si žvaigždė. Aš, kuriam per visą 
vaikystę neteko matyti kometos, 
paprieštaravau, kad negali bū-
ti dviejų kometų per vienus me-
tus. Bet Eglutė buvo teisi – pas-
kui sužinojom, kad jos matytoji 
tikrai buvo HeiloBopo kometa. 

Ir vėliau jai sekėsi – matė pil-
ną Saulės užtemimą, kitų įdomy-
bių. Domėjosi kosmosu ir jo švie-
suliais. Aplankė JAV aeronauti-
kos muziejus, mums įdomių vaiz-
dų ir straipsnių atsiuntė. Dėkui, 
dangau. Žemėje – aibės proble-
mų, bėdų, nepriteklių, kainos ky-
la, sveikata dyla, o tavo rimtis ir 
didybė mus guodžia nemokamai.

saulius lyNIKAs 
Druskininkai

Tel./faks. (8-5) 275 1934. El. p. redakcija@biciulyste.lt

Gyvenimo laiškaiPrie kūrybos 
šaltinio

Kai už lango
pavasariu sninga,
ta vienintelė ramybė,
kur man reikalinga,
tai malda į visagalį.
Nedrąsi tikėjimo viltis
su prašymu tyliu
iš tolo, kad 
palaimintų jis
mano
ir mano palikuonių
dalią...
Tad vėlei
trepinėsiu aš
po kasdienos takelį.
Drąsiau išbūt,
kai priartėji maldoje
prie visagalio...

* * *
Gerai,
kad parėjau namo.
Čia pakasiau
po obelim
gėrio, grožio ilgesį.
Dabar laukiu
nukrintant
saldiniais obuoliais.
Prisirinksiu
pilną sterblę
ir sušlamšiu,
jausdama,
kaip atsigauna
sudilginta siela...

* * *
Kartais
apledėjęs laikinumas
suliepsnoja.
Kažkas keisto
virpa viduje.
Susitaikymai
nustebę
net nebealsuoja,
mat
naktis baltoji
švystelėjo
tamsoje.
Sprogo
kažin kur
ir pelenais nukrito
niekad
nenumirštanti
svaja.

* * *
Jei toks nesi,
grįžk atgal
arba
visai nejudėk
iš vietos.
Labai daug visokių
gal,
tarytum būtum
iš kitos planetos.
Man gana
tos vienos,
žeme pavadintos.
Saulės šviesos
dyvinos,
šalto 
mėnulio spindesio.
Žvaigždes
taip pat įskaitau,
jos nepaliauja
beribėj visatoj
mirgėti.
Apie praeitį
dabartyje rašau,
nenorėdama išvis
ateitin skubėti.

* * *
Meilei patinka
nemigo naktys
ir pinavijos raudonos.
Meilei pritinka
akimirkos įkvėpimo
ir svajonių tonos.
Meilės gijos
su kilpa ant kaklo
mėlynom akim
kaip siamo katės.
Nuo meilės 
nepagyjama.
Jai meldžiamasi
kad ir 
viduryje gatvės.
Meilė nebijo žiemos
anei bobų vasaros...
Kai manęs nebebus,
liks surūdijusi
mano meilės pasakos
pasaga.

Zinaida DIlyTė-JURėNIENė
Panevėžio r.

Konkursas  „Po gimtinės dangum“ 

Sigitos Letkauskaitės nuotr., Pasvalio r.



 Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Spaudos, radijo ir 
televizijos rėmimo 
fondas iš dalies 
remia projektą „Ly-
gios galimybės  – 
atviros visuomenės 
pamatas“ ir jo rub-
rikas: „Integracijos 
keliu“, „Tolerancijos 
link“, „Aplinka vi-
siems“, „Bendruo-
menė: mūsų stip-
rybė – vienybėje“, 
„Kaip aš pažinau 
negalią“, „Informa-
cinės technologi-
jos – nauji horizon-
tai“, „Prie kūrybos 
šaltinio“. 

Jurbarko centrinės bibliote-
kos salė pražydo ne tik gėlių 

žiedais, bet ir šypsenomis. Tą-
dien visuomenei buvo pristaty-
ta dar spaustuvės dažais kve-
pianti Janinos DobilaitėsPra-
naitienės kūrybos knyga „Gy-
venimo laiškai“. Pasak pačios 
autorės, ji visą gyvenimą rašė 
laiškus ne tik sau, bet ir mėgs-
tantiems kūrybą. 

Kalbant apie Janiną, apima 
šiek tiek prieštaringi jausmai. 
Jos neišsenkantis optimizmas, 
noras ir ryžtas pasiimti iš gyve-
nimo visa, kas svarbiausia sielai, 
labai džiugina. Bet kartu ir ima 
šioks toks pyktis ant tų, kurie, 
sutikę pirmą kliūtį savo gyve-
nime, iš karto nuleidžia rankas. 

Tik su vaikštyne judanti Ja-
nina yra puikus pavyzdys, kaip 
galima susigyventi su negalia. 
Nepraleidžianti nė vieno rajono 
neįgaliųjų draugijos rankdar-
bių ir literatų klubo užsiėmimo, 
moteris ne vieną iš mūsų įkvė-
pė nepasiduoti ir stengtis at-
sispirti įvairioms negandoms. 
Pradėjusi garbų devintą gyve-

nimo dešimtmetį, Janina dar 
turi daug įvairių planų. Nori vi-
sur, kur leis galimybės ir, žino-
ma, sveikata, keliauti su drau-
gija, pateikti skaitytojams dar 
ne vieną savo brandų, gyveni-
mo išmintimi dvelkiantį kūrinį. 

Renginyje buvo skaitomi 
autorės eilėraščiai, keletu jų 
pasidalijo ir pati Janina. Daug 
gyvumo į programą įnešė ir 
Giedriaus Giedraičio gimnazi-
jos šokėjos, atlikusios keletą 

Ašara
Lengva ašara, skaidri
Ant švelnaus vaiko veido,
Jo rūpestėliai maži –
Žaislą iš rankų paleido.

Skaisti, spindi iš džiaugsmo,
Kai širdis pilna laimės,
Kartais nurieda iš skausmo
Ar savo vienatvės baimės.

improvizacijų. Bet labiausiai, 
ko gero, džiugino tai, kad pa-
sveikinti Janinos atvyko ne tik 
sūnus su dukra, bet ir vaikai-
čiai bei provaikaičiai. Bibliote-
kos, savivaldybės darbuotojai, 
plunksnos broliai ir sesės lin-
kėjo jai sukurti dar daug eilių 
ir jomis džiuginti skaitytojus. 
Belieka palinkėti Janinai svei-
katos, o ryžto ir stiprybės ji tu-
ri dar didžiules atsargas.

Onutė ČIRvINsKIENė

Sunkiu akmeniu ašara
Nukrinta iš tėvo akių,
Žuvus suaugusiam sūnui
Ir likus visai be vilčių.

Tegul ašaros rieda
Džiaugsmo, kartais ir skausmo,
Bet tik nepraraskime mes
To savo žmogiško jausmo.

Pradėti viską iš pradžių
Kai šitiek metų už pečių,
Daug norinčių susidarytų
Pradėti viską iš pradžių,
Jei tik jų norų kas klausytų.

Atiduotų raukšles nuo veido,
Ligas ir žilumą plaukų,
O protą, sukauptą per amžius,
Pasiliktų tokį, koks yra.

Janina PRANAITIENė

Kometos

Jurbarko centrinėje bibliotekoje pristatyta Janinos Dobilaitės-Pranaitienės 
knyga „Gyvenimo laiškai“. (Autorė – pirma iš kairės).


