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Į „Euroviziją“ vežė... draugystė 

Gražina Ruseckaitė-Kalvai-
tienė gimė ir augo gražia-

me gamtos kampelyje – Pakek lio 
kaime, Veiverių seniūnijoje (Prie-
nų r.), prie mažo vingiuoto upeliu-
ko Keklio. Jų šeima gyveno kaimo, 
kurį iš trijų pusių supo giria, gale. 
Sodybos pakraštyje ošė galingas 
prosenelių sodintas ąžuolas. Gra-
žina lankė Veiverių vidurinę mo-
kyklą (dabar T. Žilinsko gimna-
zija), iki kurios buvo lygiai 5 km. 
Ir taip keliavo 11 metų – rudenį, 
žiemą, pavasarį... Po to G. Rusec-
kaitė mokėsi ir su pagyrimu bai-
gė Kauno P. Mažylio medicinos 
mokyklą, įgijo medicinos felčerės 
specialybę. Dirbo Kazlų Rūdos ir 

Kauno geležinkelio stočių medi-
cinos punktuose. Dabar gyvena 
jaukiame namelyje prie pat ge-
ležinkelio, traukinių ratų bildėji-
mo jau negirdi – priprato... Vyras 
mirė 1999 metais. Užaugo dukra 
Inga, kuri taip pat, kaip ir mama, 
gražiai piešia, kuria papuošalus, 
rankdarbius iš karoliukų.

Gražina sako, kad norą kur-
ti paveldėjo iš tėvų: mama nėrė, 
mezgė, siuvinėjo, audė ir siuvo, 
tėtė mėgo medžio darbus: pada-
rė visus baldus namams, gamino 
roges, ratus vežimams, užsiimi-
nėjo kalvyste. Tėtė labai mylėjo 
medžius. Ir ji, nuvažiavusi į so-
dybą, prisiglaudžia prie jo sodin-

tų ąžuolų... O aplinkiniai kaimai 
buvo audėjų kraštas – moterys 
audė rinktines lovatieses, vie-
na net šventą paveikslą išaudė.

Buvo daug džiaugsmo ne tik 
Gražinai, bet ir Kazlų Rūdos neį-
galiųjų draugijos moterims, liau-
dies menui neabejingiems kraš-
to žmonėms, kai 2013 metų ru-
denį respublikinio liaudies me-
no konkurso „Aukso vainikas“ 
regioninėje parodoje, kuri vy-
ko Zyplių dvare, sėkmė aplankė 
G. Ruseckaitę-Kalvaitienę. Ge-
riausio Marijampolės apskrities 
meistro vardą ir „Aukso vainiko“ 
regiono turo I vietos diplomą 
taikomosios dailės kategorijoje 
Gražina gavo už vąšeliu nuner-
tus pagalvių užvalkalų įsiuvus. 

Tautos paveldo aruodas

Kruopštumas ir atida – 
talentingos kūrėjos palydovai

Gražina Ruseckaitė-Kalvaitienė.(nukelta į 5 psl.)

(nukelta į 5 psl.)

Draugystė tarp negalios 
paliestųjų ir jos neturin-
čiųjų gali būti nuoširdi, 
tvirta ir kupina nuoty-
kių – tokia buvo „Baltijos 
ugdymo centro“ kartu su 
Neįgaliųjų reikalų depar-
tamentu surengtos akci-
jos „Draugystė veža“ idė-
ja. Jos kulminacija – 5 po-
rų kelionė į „Eurovizijos“ 
konkursą Kijeve. 

Integracijos keliu

Išsipildžiusi  
svajonė

Beveik mėnesį LRT „Labo 
ryto“ laidoje buvo galima stebė-
ti gražias istorijas, bylojančias 
apie tai, kad negalia netrukdo 
nuoširdžiai draugystei. Važiuo-
ti į „Euroviziją“ panoro net 20 
draugų porų, tačiau laimė atite-
ko penkioms daugiausiai balsų 
surinkusioms. 

Ukmergėje gyvenantys bi-
čiuliai Laurynas Grainys ir Izi-
dorius Vasiliauskas susipažino 
prieš dvejus metus. Laurynas 
padeda Senamiesčio pagrindi-
nėje mokykloje besimokančiam 
Izidoriui, kuris turi kompleksinę 
negalią. Vaikinas sunkiai vaikš-
to (dažniau juda neįgaliojo veži-
mėliu), neaiškiai kalba, jam rei-
kia nemažai pagalbos. Laurynas 
prisipažįsta, kad iš pradžių bu-
vo baisu, kaip seksis bendrauti 
su Izidorium, tačiau pamažu jie 
tapo labai gerais draugais. Ne-
didelis amžiaus skirtumas tam 
tikriausiai tik padeda – Laury-
nas nestabdo žaisti ir pokštauti 
mėgstančio Izidoriaus, nevaržo 

jo laisvės, skatina savarankišku-
mą. Bičiuliai labai mėgsta muzi-
ką, domisi „Eurovizija“, todėl apie 
kelionę į Kijevą Izidorius svajojo 
jau pernai, kai tik sužinojo, kad 
tokia galimybė bus. Tačiau dar 
reikėjo sulaukti pilnametystės. 
Šiemet jo svajonė išsipildė.

Į Kijevą važiavo ir Martynas 
Vitkus bei jo draugė Ieva Va-
riakojytė-Reynshtrom iš Kau-
no. Jiems ši kelionė – dar viena 
smagi patirtis. Martynas beveik 
nemato ir dėl cerebrinio paraly-
žiaus sunkiai vaikšto, tačiau yra 
tikras nenuorama – stengiasi 
viską patirti ir išbandyti. Jis stu-
dijuoja Vytauto Didžiojo univer-
sitete, turi savo verslą. Jo drau-
gė Ieva „Baltijos cirke“ dirba su 

vaikais. Tarp jų užsimezgė nuo-
širdi draugystė. 

Šiauliečiai Donatas Lideikis ir 
Juozas Mituzas – anūkas ir sene-
lis. Donatas sunkiau vaikšto, jam 
reikia palydovo, o kai senelis pri-
sėda prie kompiuterio, tada jau 
jam prireikia anūko pagalbos. 
Amžiaus skirtumas netrukdo jų 
draugystei. Donatas labai mėgs-
ta keliauti. Nors vaikšto sunkiai, 
tačiau kelionėse įveikia didelius 
atstumus, įkopia net į kalnus. 
Vaikinas labai norėjo pamatyti 
Ukrainą. Ir tai jam pavyko.

Kelionė – naujos 
galimybės

Daiva Morkūnaitė-Šmitienė 
ir Vaida Vilkaitė draugauja per 

atstumą – dažnai susiskambi-
na, pasikalba. Daivai veiklos 
netrūksta – ji augina 3 dukras, 
dirba, o nuo vaikystės neįgalio-
jo vežimėliu judančios Vaidos 
gyvenimas dažniausiai riboja-
si namų sienomis. Ji nedrąsiai 
svajojo pamatyti kitą šalį, todėl 
užsiregistravo dalyvauti akcijo-
je „Draugystė veža“. Vaida nesle-
pia, kad nors kelionės labai lau-
kė, buvo ir daug nerimo – kaip 
seksis, kokie bus žmonės. Juk 
pirma tokia ilga kelionė, ir dar 
be šeimos. 

Mergina pasakoja esanti 
labiau namisėda. O ir draugų 
nedaug turi. Vaidai iki 8 kla-
sės teko mokytis namuose, 
tad draugiškų ryšių su klasės 

draugais nepavyko užmegzti. 
Todėl kiek vieną naują bičiu-
lystę labai vertina. Bendravi-
mas, nauji draugai kelionėje 
jai ir buvo svarbiausia. „Nors 
kelionėje patyriau daug įvairių 
emocijų, ji man buvo labai nau-
dinga. Sup ratau, kad jei kažko 
nori pasiekti, reikia stengtis ir 
nebijoti. Nebijoti prašyti pagal-
bos, negalvoti, kad esi kažkuo 
blogesnis.“ 

Ieva Tamašauskaitė ir Ne-
ringa Venslovaitė susipaži-
no Pasvalio dienos užimtumo 
centre, kai Ieva atėjo čia dirb-
ti dailės mokytoja. Neringa dėl 
cerebrinio paralyžiaus sun-
kiau vaikšto, be to, dėl psichi-
kos ypatumų labai svyruoja jos 
emocijos – nuo didelio džiaugs-
mo iki karčių ašarų. Nepaisant 
to, tarp Ievos ir Neringos už-
simezgė bičiulystė – jos ran-
da bendrą kalbą, kartu sma-
giai leidžia laiką ne tik dienos 
cent re, bet ir laisvalaikiu. Pasak 
Ievos, iš kelionės į Ukrainą Ne-
ringa grįžo labai laiminga – vis 
dar skrajoja padebesiais nuo 
emocijų gausos. Abi labai do-
misi „Eurovizija“, kasmet akty-
viai balsuoja, todėl nuvykti į šį 
konkursą buvo didelė Neringos 
svajonė. Tačiau šį kartą kon-
certas nublanko prieš kelionė-
je patirtus įspūdžius. Neringai 
tai taip pat buvo pirma dides-
nė išvyka be tėvų. „Tokios ke-
lionės labai reikalingos – jos 
daug ko išmoko, pirmiausiai sa-
varankiškumo“, – dalijasi įspū-
džiais Ieva. 

Akcijos „Draugystė veža“ dalyviai susitiko su Lietuvai „Eurovizijoje“ atstovavusia grupe „Fusedmarc“.
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1. LIETUVOS NEĮGALIŲJŲ 
DRAUGIJOS STRUKTŪRA

Lietuvos neįgaliųjų draugija 
(LND) nuo 1988 m. aktyviai daly-
vauja neįgaliųjų integracijos veik-
lose. Vadovaudamasi asociacijos įs-
tatais, LND atstovauja ir gina neįga-
lių asmenų pilietines, socialines ir 
ekonomines teises, siekia, kad bū-
tų įgyvendinamos tarptautiniuose 
ir Lietuvos teisės aktuose įtvirtin-
tos nediskriminavimo, socialinės 
atskirties, lygių galimybių ir kt. ne-
įgalių asmenų teisių gynimą regla-
mentuojančios nuostatos.

LND vykdo tęstines veiklas, 
skirtas neįgaliųjų atstovavimui ir jų 
teisių gynimui, neįgaliųjų telkimui 
užtikrinti. Bendradarbiaudama su 
atsakingomis valstybės instituci-
jomis, privataus sektoriaus atsto-
vais bei kitomis visuomeninėmis 
organizacijomis, asociacija teikia 
siūlymus, padedančius spręsti fi-
zinę negalią turinčių asmenų pro-
blemas. Rūpinantis neįgaliesiems 
bendruomenėje teikiamų sociali-
nės reabilitacijos paslaugų koky-
be, LND skiria didelį dėmesį or-
ganizacijose dirbančių specialistų 
kvalifikacijos tobulinimui. Siekia-
ma ne tik didinti neįgaliųjų soci-
alinį aktyvumą, bet ir atkreipti vi-
suomenės dėmesį į specialiuosius 
poreikius turinčių žmonių proble-
mas, formuoti teigiamas nuostatas 
neįgaliųjų atžvilgiu.

Mūsų prioritetinės grupės – 
fizinių negalių turintieji, neįgalūs 
vaikai ir jaunuoliai, atokiau nuo sa-
vivaldybių centrų gyvenantys spe-
cialiųjų poreikių turintys žmonės, 
jų artimieji ir šeimos nariai.

Per ataskaitinį laikotarpį LND 
struktūra nepasikeitė. 2016 m. 
LND jungė 63 asocijuotus narius 
57 savivaldybėse ir valdė AB „Pun-
tukas“, 2 LND įsteigtas viešąsias įs-
taigas – VšĮ „Vislida“, VšĮ „Bičiulys-
tė“ bei 3 uždarąsias akcines bend-
roves: UAB „Negalia“, UAB „Alinva“, 
UAB „Dangija“. 

2016 m. įvyko 6 LND valdy-
bos posėdžiai, dar 5 valdybos po-
sėdžiai surengti nuotoliniu būdu, 
gegužės mėnesį vyko ataskaiti-
nė-rinkiminė konferencija. Posė-
džiuose buvo svarstomos 2016 m. 
Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmi-
mo projekto veiklos, patvirtinti 
poilsio namų Nidoje ir Šventojoje 
nuostatai, svarstyti LND įmonių 
valdymo klausimai. Priimti spren-
dimai dėl VšĮ „Vislida“ audito, dėl 
poilsio namų Nidoje nuomos su-
tarties nutraukimo, savaitraščio 
„Bičiulystė“ metinės prenumera-
tos įkainio didinimo ir prenume-
ratos lengvatinėmis kainomis su-
teikimo kitų organizacijų nariams, 
taip pat dėl leidimo parduoti AB 
„Puntukas“ poilsio namus, dėl lei-
dimo parduoti UAB „Dangija“ nuo-
savybės teise priklausantį nekil-
nojamąjį turtą.

2. INFORMACIJA  
APIE LND NARIUS 

LND vienija 63 asocijuotus na-
rius iš visos Lietuvos. 

2012 m. LND priklausė 27 629 
nariai, o 2016 m. bendras narių 
skaičius sumažėjo iki 23 927. Nors 
LND narių tendencingai mažėja, ta-
čiau vis dar išlaikome didžiausios 
neįgaliųjų nevyriausybinės organi-
zacijos statusą.

Norėčiau atkreipti dėmesį, kad 
priežasčių, kodėl mažėja narių, tu-
rim ieškoti visi. Be abejo, nemažą 
įtaką tam turi valstybės vykdoma 
politika, valstybės ir savivaldybių 
požiūris į neįgaliųjų organizacijų 
vykdomą veiklą, jų vietą bendruo-
menės gyvenime. Tačiau ir organi-
zacijų vadovai turi aiškiai įsivardy-
ti, kam ir kokias paslaugas jie tei-
kia, ar pateisina neįgalių asmenų jų 
rajone ar mieste poreikius, ar atsi-
žvelgia į besikeičiančias aplinkybes 
ir technologijas. 

Reikia pripažinti, kad didžio-
ji dalis neįgalių LND narių yra 
vyresnio amžiaus. Turime skirti 
šiam aspektui daugiau dėmesio. 
Svarbu paminėti, kad ne tik mū-
sų draugija susiduria su šia prob-
lema. Šiuo metu valstybėje ste-
bimas itin spartus gyventojų se-
nėjimo procesas. Tačiau, nepai-
sant visko, turime imtis veiksmų 
ir įtraukti į vykdomas veiklas jau-
nesnius žmones, vaikus. Teikiant 
projektus kaip prioritetinę numa-
tyti būtent darbingo amžiaus neį-
galiųjų tikslinę grupę.

Labai gaila, tačiau asocijuo-
tų narių sąrašuose turime tik 477 
vaikus su negalia, o tai mažiau nei 
2 proc. visų narių. 

Asocijuoti nariai teikia paraiš-
kas savivaldybėms ir gauna finan-
savimą Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems bendruo-
menėje projektams įgyvendinti. 

3. LND ĮMONĖS
UAB „Alinva“
2013 m. pabaigoje LND pradė-

jo teisminius ginčus su UAB „Alin-
va“ direktoriumi Petru Lauciumi, 
kuris visas LND turėtas akcijas 
Juridinių asmenų registre persi-
rašė savo vardu ir tapo šios įmo-
nės vieninteliu akcininku ir savi-
ninku. 2016 m. vasario 15 d. Lie-
tuvos Apeliacinis teismas pripaži-
no P. Laucių pažeidus įstatymus ir 
UAB „Alinva“ buvo grąžinta šios 
įmonės steigėjui ir vieninteliam 
akcininkui – Lietuvos neįgaliųjų 
draugijai. P. Laucius nesutiko su 
teismo sprendimu, todėl teismi-
niai ginčai vyksta iki šiol. 

AB „Puntukas“
LND valdybos sprendimu įsi-

gijusi 61,82 proc. AB „Puntukas“ 
akcijų, draugija susidūrė su ne-
mažais iššūkiais. Pasirašant įmo-
nės patalpų nuomos sutartį buvo 

neatsižvelgta į jos finansinius re-
sursus. Vadovų kaita ir lėšų trū-
kumas tik blogino padėtį (nuo 
2016 m. balandžio mėn. iki 2016 
m. pabaigos pasikeitė 5 AB „Pun-
tukas“ vadovai). 

2016 m. lapkričio 7 d. visuoti-
nis AB „Puntukas“ akcininkų susi-
rinkimas priėmė sprendimą kreip-
tis į teismą dėl restruktūrizavimo 
bylos AB „Puntukas“ iškėlimo bei 
patvirtino parengtus restruktū-
rizavimo plano metmenis. Apie 
šį sprendimą buvo informuoti vi-
si kreditoriai. 2016 m. lapkričio 
11 d. bendra įsipareigojimų suma 
kreditoriams sudarė 614,6 tūkst. 
Eur. Tuo pat metu UAB „EPTS“ pa-
teikė teismui ieškinį dėl bankro-
to bylos AB „Puntukas“ iškėlimo. 
Teismas priėmė šį pareiškimą. Me-
tų pabaigoje teismui buvo pateikti 
papildomi dokumentai ir informa-
cija, patvirtinanti, kad įsipareigoji-
mai neviršijo balansinio turto ver-
tės, kad toliau galioja susitarimas 
su didžiausiu kreditoriumi – Lie-
tuvos neįgaliųjų draugija, kurios 
reikalavimas sudaro 289,6 tūkst. 
eurų arba 38 proc. visų kreditori-
nių įsipareigojimų sumos, taip pat 
duomenys apie teismuose iškeltas 
bylas bei išieškojimus.

UAB „Dangija“
UAB „Dangija“ direktorius krei-

pėsi į LND dėl įmonei kylančių pa-
vojų bei tolimesnės veiklos. Padi-
dinus minimalų darbo užmokestį 
įmonei teko atsisakyti kai kurių už-
sakymų. Atsiradus naujiems užsa-
kovams, paslaugų įkainius pavyks-
ta pakelti, tačiau ne tiek, kiek išau-
go darbo užmokestis. Šiuo metu 
įmonė dirba su dviem tiesioginiais 
užsienio užsakovais ir su 5 užsienio 
atstovų partneriais bei 17 mokyklų 
Lietuvoje. Siekiant ateityje išvengti 
dar didesnių finansinių ir žmogiš-
kųjų išteklių nuostolių, LND valdy-
ba svarstė įvairias tolimesnės įmo-
nės veiklos perspektyvas. Ieškoma 
naujų investuotojų, jų neradus bus 
galvojama apie kitus sprendimus, 
kurie neleistų įmonei prarasti pas-
kutinių lėšų. 

UAB „Negalia“
Tai socialinė įmonė, kurios pag-

rindinė veikla – drabužių siuvimas. 
„Negalia“ – viena stabiliausių ir sa-
vo verslą pelningai vystančių LND 
įmonių. Ilgametė patirtis siuvant 
darbo drabužius ir namų tekstilės 
gaminius, atsakingas požiūris ir 
platus gaminių asortimentas lei-
do įmonei pelnyti klientų pasitikė-
jimą ir pagarbą. Nuolat dalyvauda-
ma parodose įmonė ne tik viešina 
savo gaminamą produkciją, bet ir 
plečia užsakovų ratą.

4. LND DARBUOTOJAI IR 
SUTEIKTOS PASLAUGOS

2016 m. gruodžio 31 d. LND 
administracijoje pagal terminuo-

tas darbo sutartis dirbo 13 darbuo-
tojų, iš jų 5 turintys negalią. LND 
asocijuotos narės 2016 m. įdarbi-
no 402 darbuotojus – 262 neįga-
liuosius bei 108 savanorius. Džiu-
gu, kad kiekvienais metais sky-
riuose įdarbinami specialistai su 
negalia, taip sukuriamos naujos 
darbo vietos. 

Mūsų darbuotojai rūpinosi 
LND nariais, teikė jiems kultūri-
nes, laisvalaikio užimtumo ir kitas 
paslaugas. Atstovavo ir gynė nega-
lią turinčių asmenų teises vietinė-
se valstybės ir savivaldos institu-
cijose, bendradarbiavo su kitais 
asocijuotų narių veiklos teritorijo-
se veikiančiais juridiniais bei fizi-
niais asmenimis. Vykdydama Ne-
įgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 
projektus LND asocijuotiems na-
riams teikė metodinę pagalbą, or-
ganizavo pasitarimus ir individu-
alias konsultacijas, sprendė prob-
lemas su valdžios institucijomis. 

Per ataskaitinį laikotarpį LND 
administracijos nariai vyko į 65 
komandiruotes, iš jų 20 buvo skir-
tos metodinei pagalbai skirtingose 
savivaldybėse teikti (Zarasų r.; Šir-
vintų r.; Pakruojo r.; Elektrėnų sav. 
(Vievis); Vilkaviškio r.; Ukmergės r.; 
Kauno r.; Šalčininkų r.; Kaišiadorių 
r.; Mažeikių r.; Raseinių r.; Kretin-
gos r.; Telšių r.; Skuodo r.; Kupiškio 
r.; Vilniaus m. (Grigiškės); Visagi-
no; Kalvarijos sav.; Vilniaus r.; Šven-
čionių r.), dalyvauta 7 rinkiminėse 
konferencijose.

Džiugu, kad LND darbuotojų ir 
asocijuotų narių vadovų nuoširdus 
rūpestis ir darbas neįgaliųjų labui 
pastebimas ir vertinamas. 

5. NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ 
GYNIMAS

5.1. Darbas su Lietuvos Res-
publikos ir Europos Sąjungos 
institucijomis

Ginant neįgaliųjų teises ben-
dradarbiauta su Lietuvos neįga-
liųjų forumu, savivaldybėmis, LR 
Seimu, ministerijomis ir joms pa-
valdžiomis įstaigomis. Tarptauti-
niu mastu – su Lietuvoje išrinktais 
Europos Parlamento nariais. 

Neįgaliųjų reikalų departamen-
to prie Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos (SADM), Techninės 
pagalbos neįgaliesiems centro prie 
SADM ir neįgaliųjų NVO susitikime 
aptarti neįgalių asmenų aprūpini-
mo techninės pagalbos priemonė-
mis klausimai. Atsižvelgiant į tech-
ninės pagalbos priemonių kokybę 
ir aprūpinimo jomis tvarkos trūku-
mus, buvo teikiami siūlymai nau-
jai rengiamam Neįgaliųjų aprūpi-
nimo techninės pagalbos priemo-
nėmis ir šių priemonių įsigijimo iš-
laidų kompensavimo tvarkos apra-
šo projektui.

LND atstovai dalyvavo pasita-
rimuose įvairiose institucijose dėl: 

• LR Neįgaliųjų socialinės in-
tegracijos įstatymo, LR Respubli-
kos transporto lengvatų įstatymo 
ir LR tikslinių kompensacijų įsta-
tymo pataisų aptarimo;

• Socialinės apsaugos ir darbo 
ministro įsakymo Nr. A1-338 „Dėl 
neįgaliųjų aprūpinimo techninės 
pagalbos priemonėmis ir šių prie-
monių įsigijimo išlaidų kompensa-
vimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
pakeitimo“ projekto;

• Jungtinių Tautų Neįgaliųjų 
teisių konvencijos ir jos fakultaty-
vaus protokolo įgyvendinimo bei 
neįgaliųjų socialinės integracijos 
veiklos rezultatų stebėsenos tvar-
kos aprašo ir rodiklių aptarimo;

• Jungtinių Tautų Neįgaliųjų 
teisių komiteto rekomendacijų įgy-
vendinimo priemonių plano pro-
jekto;

• LR Vyriausybės nutarimo 
Nr. 1426 „Dėl Neįgaliųjų reikalų ta-
rybos prie Socialinės ir darbo mi-
nisterijos sudėties ir nuostatų pa-
tvirtinimo“ pakeitimo projekto;

• Dėl Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems bendruo-
menėje projektų atrankos konkur-
so nuostatų;

• Neįgaliųjų socialinės integ-
racijos per kūno kultūrą ir sporto 
projektų įgyvendinimo ir finansa-
vimo;

• Įmonių socialinės atsakomy-
bės 2016–2020 metų veiksmų pla-
no;

• Alternatyviosios ataskaitos 
dėl JT Neįgaliųjų teisių konvenci-
jos įgyvendinimo Lietuvoje;

• Neries upės krantinių pa-
prastojo remonto projekto;

• Nemuno ir Mituvos prieplau-
kų, stovyklaviečių, poilsiaviečių ir 
kitų lankytinų vietų bei turizmo 
objektų pritaikymo neįgaliesiems.

Kupiškio rajono neįgaliųjų 
draugijos iniciatyva įvyko susiti-
kimas su Kupiškio rajono savival-
dybės meru, Neįgaliųjų reikalų de-
partamento direktore bei kitomis 
Kupiškio rajone veikiančiomis ne-
vyriausybinėmis organizacijomis.

LND turi teisininką, kuris tie-
siogiai atstovauja neįgaliesiems ir 
gina jų teises. 2016 m. tiesiogiai bu-
vo atstovaujami 177 neįgalių asme-
nų iš visos Lietuvos interesai. 

5.2. Neįgaliųjų reikalų taryba 
ir Lietuvos neįgaliųjų forumas

Neįgaliųjų reikalų taryba prie 
SADM (Taryba) – kolegiali institu-
cija, sudaryta iš valstybės instituci-
jų ir neįgaliųjų asociacijų atstovų. 
2016 m. Tarybą sudarė 14 narių. 
Pusė jų deleguoti ministerijų, ki-
ta dalis – neįgaliųjų asociacijų at-
stovai. LND atstovavo Zigmantas 
Jančauskis. 

2016 m. įvyko 3 Tarybos po-
sėdžiai. Aptartos Nacionalinės 
neįgaliųjų socialinės integracijos 
2013–2019 metų programos įgy-
vendinimo 2016–2018 metų prie-
monių plano 2016 m. priemonės, 
neįgaliesiems atstovaujančių ne-
vyriausybinių organizacijų pa-
rengtoje Jungtinių Tautų Neįga-
liųjų teisių konvencijos įgyven-
dinimo Lietuvoje alternatyvioje 
ataskaitoje iškeltos problemos ir 
siūlymai, kaip jas spręsti.

Lietuvos neįgaliųjų forumas 
(LNF) – didžiausia Lietuvoje skėti-
nė žmonių su negalia teises ginan-
ti organizacija, vienijanti 15 neį-
galiesiems atstovaujančių asocia-
cijų (tarp jų ir LND). 2016 m. vyko 
7 LNF tarybos posėdžiai. LND ats-
tovavo pirmininkė Jelena Ivančen-
ko. Svarstyti klausimai: neįgalių-
jų teisių įgyvendinimas Lietuvoje, 
alternatyvių finansavimo šaltinių 
paieškos, šešėlinės (alternatyvios) 
ataskaitos apie Konvencijos įgy-
vendinimą Lietuvoje pristatymas, 
socia linių įmonių finansavimas. 
LND aktyviai bendradarbiauja su 
LNF rengiant raštus įvairioms ins-
titucijoms, dalyvaujant darbo gru-
pėse, posėdžiuose, komitetuose, 
organizuojant renginius. 

Lietuvos žmonių su nega-
lia sąjunga kartu su LND suren-
gė po visą šalį pasklidusią akciją 
„Mes esame“, kurios metu domė-
josi viešosios aplinkos pritaiky-
mu negalią turintiems asmenims.  

LIETUVOS NEĮGALIŲJŲ DRAUGIJOS PIRMININKO IR VALDYBOS 
2016 M. VEIKLOS ATASKAITA KONFERENCIJAI 

Jelena Ivančenko.

(nukelta į 3 psl.)
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18 miestų ir miestelių nevyriau-
sybinės neįgaliųjų organizacijos 
vertino jiems svarbių medicinos, 
kultūros, prekybos bei kitų objek-
tų pritaikymo sąlygas, prie apskri-
tojo stalo diskutavo, ką reikėtų pa-
daryti, kad žmonės su negalia vi-
sur galėtų judėti laisvai ir nevaržo-
mai. Labai gaila, kad mūsų nariai 
neaktyviai dalyvavo organizuojant 
akciją. Tam, kad žmonių su negalia 
gyvenimas, aplinkos prieinamu-
mas Lietuvoje gėrėtų, turime visi 
bendrai to siekti aktyviai prisidė-
dami prie žmonių su negalia prob-
lemų viešinimo ir jų matomumo.

5.3 Socialinių įmonių reika-
lų komisija

LND dalyvauja Socialinių įmo-
nių reikalų komisijos darbe. Joje 
LND atstovauja teisininkė Eveli-
na Kelmelienė. Komisijos tikslas – 
teikti rekomendacijas Lietuvos 
darbo biržos prie SADM direkto-
riui apie socialinės įmonės statu-
so suteikimo/nesuteikimo bei jo 
panaikinimo/nenaikinimo situa-
ciją, sąlygas ir galimybes. 

5.4. Būsto pritaikymo neįga-
liesiems 2016–2018 programa

Būsto pritaikymui savivaldybė-
se prižiūrėti ir dalyvauti komisijų 
darbe atrinkti 25 LND atstovai iš: 
Akmenės r., Anykščių r., Biržų r., Jo-
navos r., Jurbarko r., Kaišiadorių r., 
Kalvarijos, Kauno m., Kazlų Rūdos, 
Kėdainių r., Marijampolės, Nerin-
gos, Pakruojo r., Palangos, Pasvalio 
r., Radviliškio r., Raseinių r., Šakių r., 
Šilalės r., Šilutės r., Širvintų r., Šven-
čionių r., Tauragės r., Vilkaviškio r., 
Vilniaus m. neįgaliųjų draugijų. Per 
ataskaitinį laikotarpį LND atstovai 
dalyvavo pritaikant 190 būstų.

 5.5. Socialinės reabilitaci-
jos paslaugų neįgaliesiems ben-
druomenėje projektų stebėsena

LND pateikė Neįgaliųjų reikalų 
departamentui prie SADM Socia-
linės reabilitacijos paslaugų neį-
galiesiems bendruomenėje pro-
jektų stebėsenai deleguotų neįga-
liųjų skėtinių organizacijų atstovų 
sąrašą. Departamentas į kiekvieną 
savivaldybę delegavo ne daugiau 
kaip 3 skėtinių neįgaliųjų asocia-
cijų atstovus. Projektų vertinimo 
ir atrankos stebėseną neįgaliųjų 
asociacijos vykdo įgyvendindamos 
Neįgaliųjų asociacijų veik los rėmi-
mo projektuose numatytą neįga-
liųjų teisių gynimo ir atstovavimo 
veiklą. Ataskaitiniu laikotarpiu iš 
LND Socialinės reabilitacijos pas-
laugų neįgaliesiems bendruome-
nėje projektų atrankos stebėse-
na buvo vykdoma 36 savivaldybė-
se, dalyvavo 34 asmenys, iš jų 33 
neįgalieji. 

6. LND VEIKLOS KRYPČIŲ 
VYKDYMAS

6.1. Neįgaliųjų savarankišku-
mo ugdymas

2016 m. II ketvirtyje Švento-
sios mokymo ir reabilitacijos cen-
tre (Mėguvos g. 13, Palanga) vyko 
neįgalių vaikų ir mamų, auginančių 
neįgalius vaikus, vasaros stovykla. 
Joje dalyvavo 15 neįgalių vaikų ir 
15 tėvų. Ši stovykla yra labai po-
puliari ir laukiama, tai parodo ak-
tyvi dalyvių registracija bei pozi-
tyvūs tėvų ir vaikų atsiliepimai po 
stovyklos. 

III ketvirtyje Ukmergės švieti-
mo centro Veprių laisvalaikio už-
imtumo ir turizmo filiale, Slaba-
dos kaime, buvo organizuotos fo-
tografų ir dailininkų kūrybinės 
stovyklos. Stovyklose dalyvavo 36 
asmenys iš visos Lietuvos, iš jų 31 
su negalia. 

III ketvirtyje Šventosios moky-
mo ir reabilitacijos centre buvo su-
rengta literatų kūrybinė stovykla. 

Joje dalyvavo 45 asmenys iš visos 
Lietuvos, iš kurių – 40 su negalia. 

Stovyklos finansuotos iš Neį-
galiųjų asociacijų veiklos rėmimo 
projekto bei rėmėjų lėšų.

6.2. Aktyvaus poilsio ren-
giniai

VšĮ „Vislida“, bendradarbiauda-
ma su LND, kiekvienais metais su-
daro lengvatines sąlygas žmonėms 
su negalia ilsėtis pajūryje. Tai – iš-
ties puiki galimybė negalią turin-
čiam žmogui pailsėti, pataisyti svei-
katą, aktyviai praleisti laiką. II–III 
ketvirčiuose organizuota 50 akty-
vaus poilsio stovyklų neįgaliesiems 
ir specialiuosius poreikius turin-
tiems asmenims. Šiose stovyklose 
dalyvavo 2 018 asmenų, iš jų 1 800 
neįgaliųjų. Poilsis buvo iš dalies fi-
nansuojamas Neįgaliųjų asociacijų 
veiklos rėmimo projekto lėšomis. 

6.3. Kultūros renginiai
Lietuvos neįgaliųjų draugijai 

pradžią davęs „Draugystės“ būre-
lis 2016 m. minėjo 45-ąsias meti-
nes. Šiai sukakčiai buvo skirtas ir 
LND rengiamas tradicinis susitiki-
mas Talačkoniuose. Į jį susirinko 
beveik 2 tūkstančiai negalią turin-
čių žmonių iš visos Lietuvos. Tarp 
jų – daugiau kaip 30 „Draugystės“ 
būrelio veteranų.

IV ketvirtį buvo organizuo-
tos 6 neįgaliųjų meno kolektyvų 
šventės-koncertai „Vilties paukštė 
2016“. Jie vyko Alytuje, Švenčiony-
se, Tauragėje, Šiauliuose, Kaišiado-
ryse ir Kretingoje. Koncertuose sa-
vo kūrybą pristatė 55 meno kolek-
tyvai, iš viso juose dalyvavo 693 as-
menys, iš jų 547 neįgalieji. Šventė-
koncertas iš dalies finansuojamas 
iš Neįgaliųjų asociacijų veiklos rė-
mimo projekto.

LND, siekdama įtraukti į kultū-
rinę veiklą vaikus iš visos Lietuvos, 
neišskiriant jų negalių, organizavo 
vaikų piešinių konkursą „Lietuvos 
tautinis kostiumas“. Šis konkursas 
sulaukė didelio susidomėjimo. At-
rinkti darbai pateko į 2017 m. ka-
lendorių. Ši veikla buvo vykdoma 
savanoriškais pagrindais.

6.4. Žmogiškųjų resursų stip
rinimas

Viena iš prioritetinių LND veik-
los sričių – kvalifikacijos kėlimas. 
2016 m. LND organizavo 4 kva-
lifikacijos kėlimo mokymus LND 
asocijuotų narių vadovams Vilniu-
je, Šventojoje, Kupiškyje, Kauno r. 
Juose dalyvavo 47 asocijuotų na-
rių pirmininkai. Mokymai buvo fi-
nansuojami iš Neįgaliųjų asociacijų 
veiklos rėmimo projekto lėšų. Se-
minarų dalyviai susipažino su ko-
mandinio kūrybiškumo skatinimo 
ir valdymo principais, išklausė re-
komendacijas, padėsiančias page-
rinti santykius kolektyve, sukurti 
pozityvią aplinką ir taip pasiekti 
geresnių rezultatų. 

Manau, kad sėkmingai veikian-
čias, inovatyvias organizacijas gali 
sukurti vadovai, gebantys reaguo-
ti į naujausias NVO raidos tenden-
cijas, kritiškai įvertinti savo darbą, 
kurti partnerystės ryšius. Stengsi-
mės ir ateityje stiprinti mūsų aso-
cijuotus narius, organizuoti jiems 
daugiau kvalifikacijos kėlimo se-
minarų ir mokymų.

LND administracijos darbuo-
tojai visus metus dalyvavo dauge-
lyje respublikinių ir tarptautinių 
konferencijų.

6.5. Fizinė ir informacinė 
aplinka

Ataskaitiniu laikotarpiu viešo-
joje erdvėje atstovauta neįgaliųjų 
interesams siekiant pagerinti pa-
dėtį universalaus dizaino ir fizinės 
bei informacinės aplinkos pritaiky-
mo srityse. 2015 m. pabaigoje NRD 
įsteigta visuomeninė aplinkos pri-
taikymo komisija tęsė savo darbus 
ir 2016 m. joje kartu su kitų neįga-
liųjų organizacijų atstovais dirbo 
LND pirmininkė Jelena Ivančenko. 
Komisija sprendė probleminius 
aplinkos prieinamumo klausimus, 
svarstė ir vertino įvairius aplinkos 
pritaikymo projektus, teikė reko-
mendacijas ministerijoms, savival-
dybėms ir kt. institucijoms. Komisi-
jos tikslas – nepalikti vietos inter-
pretacijoms vykdant statinių, fizi-
nės aplinkos objektų rekonstruk-
cijų bei remontų darbus. 

6.7. Transporto paslaugų tei-
kimas

2002 m. gegužės 30 d. pagal 
panaudos sutartį su Neįgaliųjų rei-
kalų departamentu prie Socia linės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
LND gautas automobilis Ford Tran-
sit per ataskaitinį laikotarpį nuva-
žiavo 22 848 km. Buvo suteikta:

• 159 vienkartinės paslaugos 
(žmonės su negalia buvo vežami į 
gydymo bei reabilitacijos įstaigas, 
renginius);

• 80 nuolatinių paslaugų.
Per ataskaitinį laikotarpį trans-

porto paslaugomis pasinaudojo 61 
asmuo, iš jų: vienkartinėmis pas-
laugomis – 59 asmenys, nuolati-
nėmis paslaugomis – 2 asmenys. 

Automobilis apdraustas iš ne-
biudžetinių lėšų. Vairuotojo atlygi-
nimas ir kuro išlaidos per ataskai-
tinį laikotarpį finansuojami iš Ne-
įgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 
projekto lėšų, kito automobilio iš-
laidos – iš nebiudžetinių lėšų. 

7. FINANSUOJAMI 
PROJEKTAI

Nuo 2016 m. sausio iki 2016 m. 
gruodžio LND įgyvendino šiuos 
projektus: Neįgaliųjų asociacijų 
veiklos rėmimo, Šiaulių miesto So-
cialinės reabilitacijos paslaugų ne-
įgaliesiems bendruomenėje, Šiau-
lių r. Socialinės reabilitacijos pas-

laugų neįgaliesiems bendruome-
nėje, Klaipėdos miesto Socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje, „16 aktyvu-
mo dienų prieš smurtą“ – „Sustok. 
Mes visi lygūs“.

Deja, finansavimą gauti ne visa-
da pavyksta. Ataskaitiniu laikotar-
piu pateikėme projektą į Europos 
Sąjungos fondų investicijų veiks-
mų programą. Konkursas buvo at-
šauktas. Teikėme projektą Lietuvos 
kultūros tarybai dėl neįgaliųjų kū-
rybos almanacho leidybos finansa-
vimo. Nesurinkus pakankamai ba-
lų, projektas nebuvo finansuotas. 
Sveikatos apsaugos ministerijai 
teikėme projektą „Neįgaliųjų fizi-
nio aktyvumo skatinimas inovaty-
viomis priemonėmis“. Jam taip pat 
nepavyko gauti paramos.

8. VISUOMENĖS 
ŠVIETIMAS

8.1. Informacijos sklaida
Naujausia informacija apie 

LND veiklą atsispindėjo veikian-
čiose internetinėse svetainėse 
www.draugija.lt ir www.biciulys-
te.lt, taip pat asociacijos profilyje 
facebook paskyroje. 

2016 m. informaciją apie LND 
veiklą skleidė respublikinė, regio-
ninė, rajoninė spauda bei interneto 
portalai. Juose nušviesta Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos bei asocijuo-
tų narių organizacinė, sociokultū-
rinė veikla. Straipsniuose apžvelg-
tos negalią turinčių asmenų švieti-
mo ir užimtumo problemos, teikia-
mos paslaugos ir kt. temos. 

2016 metais buvo tęsiamas 
NRD finansuojamas informacijos 
rengimo ir sklaidos internete pro-
jektas – „Lietuvos ryto“ interneto 
svetainės rubrikoje „Aš galiu“ bu-
vo skelbiami straipsniai apie neį-
galiuosius. Iš viso per metus šiame 
portale publikuota daugiau nei 90 
Aldonos Milieškienės ir Aurelijos 
Babinskienės straipsnių. Jos yra 
deleguotos atstovauti Lietuvos ne-
įgaliųjų draugijai.

8.2. Leidiniai ir skaitytojai 
VšĮ „Bičiulystė“ per 2016 m. 

išleido 50 savaitraščio „Bičiulys-
tė“ numerių. Savaitraštis buvo lei-
džiamas dviem formatais – spaus-
dintu bei elektroniniu. Savaitraštis 
„Bičiulystė“ buvo leidžiamas vidu-
tiniu 2 750 egz. tiražu.

Leidybą 2016 m. palengvino 
Spaudos, radijo ir televizijos rė-
mimo fondo remiamas projektas 
„Lygios galimybės – atviros visuo-
menės pamatas“ ir jo rubrikos: 
„Aplinka visiems“, „Integracijos ke-
liu“, „Tolerancijos link“, „Prie kūry-
bos šaltinio“.

9. VILNIAUS MIESTO 
TIKSLINĖS TERITORIJOS 

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
Vilniaus miesto savivaldybė, 

Vilniaus jaunimo organizacijų są-
junga „Apskritas stalas“, Vilniaus 
prekybos, pramonės ir amatų rū-
mai, Lietuvos neįgaliųjų draugija 
įsteigė Vilniaus miesto tikslinių te-
ritorijų vietos veiklos grupę. 

VVG veiklos pagrindinis tiks-
las – pagerinti vietines įsidarbini-
mo galimybes ir didinti bendruo-
menių socialinę integraciją, išnau-
dojant vietos bendruomenių, vers-
lo ir vietos valdžios ryšius. 

Apibendrinant 2016 m. veik lą 
noriu pasakyti, kad visi projektai, 
kuriuose dalyvauja Lietuvos neį-
galiųjų draugija, skirti įgyvendin-
ti mūsų pagrindinį tikslą – sukurti 
palankią aplinką ir sąlygas oriam ir 
visaverčiam neįgaliųjų gyvenimui 
Lietuvoje, užtikrinti lygias galimy-
bes ir neįgaliųjų gyvenimo kokybę.

Jelena Ivančenko  
LnD pirmininkė

(atkelta iš 2 psl.)

�� Juozapas Levickis „Bičiu-
lystės“ skaitytojams papasakojo 
apie Panevėžio rajono neįgalių-
jų draugijos ataskaitinę rinkimi-
nę konferenciją. 

Nejučia vėl prabėgo ketveri 
metai. Panevėžio rajono neįga-
liųjų draugijos nariai, išsirinkę 
delegatus, susirinko į ataskaiti-
nę-rinkiminę konferenciją, ku-
ri vyko Ėriškių kultūros centre. 
Delegatų ir svečių buvo pilna sa-
lė. Tarp jų – Seimo narys Petras 
Nevulis, kuris dovanojo neįgalie-
siems kelionę į Seimą, LND pir-
mininkė Jelena Ivančenko, Pane-
vėžio rajono mero pavaduoto-
jas Antanas Pocius, rajono Soci-
alinės paramos skyriaus vedėja 
Aldona Paškevičienė, Upytės se-
niūnas Giedrius Koženiauskas, 
socialinės darbuotojos Aušra 
Boglajevienė bei Neringa Šarka-
nienė, klebonas Gediminas Jan-
kūnas ir kiti garbūs svečiai.

Konferencija pradėta tylos 
minute už išėjusius į amžinybę 
buvusius narius, rėmėjus.

Apie nuveiktus darbus ir 
draugijos veiklą ataskaitą per-
skaitė pirmininkė A. Petronienė, 
finansinę ataskaitą pristatė Zita 
Žvirblienė, revizijos ataskaitą – 
V. Jonušys. Jos įvertintos gerai, 
ataskaitoms pritarta vienbalsiai.

Atėjo metas pagrindiniam 
klausimui – pirmininko ir ko-
misijų rinkimams. Nebuvo jo-
kių minčių apie kitą kandidatū-
rą, visi pasisakė norintys pirmi-
ninko pareigose palikti ne vieną 
kadenciją draugijos vairą laikan-
čią A. Petronienę... Už ją balsuota 
vienbalsiai. Išrinkta taryba, revi-
zijos komisija.

Konferencijos metu vyko 
draugijos narių dekupažo, pie-
šimo ant šilko ir kitų darbų pa-
roda. Šventės dalyvius pasitiko 
ir programą jiems dovanojo Pa-
nevėžio rajono neįgaliųjų drau-
gijos kapela „Griežlė“, Tiltagalių 
kapela bei „Carito“ grupė. 

Panevėžio r. 

Ir toliau tęs 
sumanymus 
bei pradėtus 

darbus 

LND pirmininkė J. Ivančenko pasvei-
kino Panevėžio rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkę A.Petronienę.

Neįgaliųjų 
bendruomenėse
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Daktaras
Aiskauda

Šios įvairių formų dėmės pasi-
taiko tiek moterims, tiek vy-

rams. Jos gali būti įgimtos ir įgy-
tos. Pastarojo tipo pigmentinės 
dėmės atsiranda veikiant aplin-
kos faktoriams ir organizmo vi-
diniams procesams, kurie skati-
na melanino kiekio padidėjimą. 
Pigmentinės dėmės paprastai 
sveikatai nekenkia ir yra laiko-
mos tik kosmetiniu odos defek-
tu, nors šių dėmių oda po kurio 
laiko pasidaro sausa, šiurkšti, 
greičiau pradeda raukšlėtis. Taip 
pat būna atvejų (žinoma, jie re-
ti), kai viena kita pigmentinė dė-
mė pradeda įkyriai niežtėti.

Šios rudos dėmės (nuo švie-
sių iki kavos rudumo), dažniau-
siai esančios ant veido, krūtinės, 
viršutinėje plaštakų dalyje ir ant 
dilbių, medicinoje vadinamos 
pigmentinėmis dėmėmis, šne-
kamojoje kalboje – šlakais, šla-
kuota oda arba senatvinėmis dė-
mėmis. Beje, nors šios dėmės iš 
tikro dažniau pasitaiko pagyve-
nusiems žmonėms, tačiau jų kai 
kada turi ir vos per 30 metų per-
kopę asmenys (tai visai nereiš-
kia, kad prasidėjo priešlaikinis 
senėjimas). 

Paaiškinimai
1. Pigmentas biologijoje – 

spalvota medžiaga, lemianti or-
ganizmo audinių spalvą). Odos, 
plaukų ir akių rainelės spalvo-
tumas priklauso nuo pigmen-
to kiekio ir audinių sandaros 
ypatybių.

2. Melaninas – juodas arba 
tamsiai rudas žmonių ir gyvū-
nų plaukų, odos, akių, taip pat 
paukščių plunksnų, žuvų žvynų, 
vaisių odelės ir kai kurių grybų 
bei bestuburių pigmentas.

3. Dilbis – rankos dalis nuo 
riešo ligi alkūnės.

Pigmentinių dėmių atsira-
dimo priežastys:
 paveldėjimas,
 ilgalaikis kontaktas su sin-

tetika ir guma,
  skydliaukės, kiaušidžių, 

antinksčių, kepenų, tulžies pūs-
lės ir jos latakų ligos,
  hormoniniai sutrikimai 

(atsiradę dėl nėštumo ar prepa-
ratų nuo pastojimo vartojimo),
 kai kurių vitaminų stoka,
 stresas, 
 psichozė, 
 ilgalaikė depresija,
 neurastenija,
 nudegimai ir kitokios trau-

mos,
 dažnas naudojimasis so-

liariumu,
 piktnaudžiavimas saulės 

spinduliais (kartu atsiranda ir 
raukšlių),
 organizmo senėjimas (po 

40–45 metų),
  odos suerzinimas (per 

daug dažnas odos valymas, ode-
kolono, tualetinio muilo, kosme-
tikos priemonių naudojimas),
 piktnaudžiavimas kai ku-

riais vaistais,
 tuberkuliozė,
 žarnyno kirminai,
  medžiagų apykaitos su-

trikimai,
 laisvųjų radikalų poveikis.
Paaiškinimai:
a) psichozė (gr. psychōsis – 

sielos liga) – liga, pasireiškian-

ti psichinės veiklos sutrikimu, 
netiksliu realios tikrovės atspin-
dėjimu, nesugebėjimu analizuo-
ti, tiksliai veikti bei kritiškai vis-
ką vertinti;

b) neurastenija – liguista psi-
chikos būsena: ligonis greitai iš-
senka, pasidaro nervingas, labai 
jautrus, irzlus, dirglus. Ši liga 
paprastai prasideda po psichi-
kos traumos, protinio pervar-
gimo, nesilaikant darbo ir poil-
sio režimo;

c) laisvieji radikalai – nesta-
bilūs atomai, molekulės, jonai, 
turintys vieną ar daugiau ne-
suporintų elektronų. Pagrindi-
nės laisvųjų radikalų sankaupų 
atsiradimo priežastys yra šios: 
jonizuojanti radiacija, traumos, 
rūkymas, alkoholio, kavos var-
tojimas, stresai, biologinės kil-
mės nuodingos medžiagos, tar-
šalai (oro, vandens ir t.t.), ląs-
telių medžiagų apykaitos pro-
duktai, nesveika mityba (labai 
riebus maistas, persivalgymas), 
beta karoteno (vitamino A auga-
linė forma), vitaminų C, E ir se-
leno stygius.

Kuo gydomos 
pigmentinės dėmės
Liaudies medicinoje pigmen-

tinės dėmės dažniausiai gydo-
mos įvairiomis vaisių, daržovių 
sultimis, vaistažolių užpilais, 
nuovirais, obuolių actu, neretai 
pasinaudojama ir jau paruoštais 
balinamaisiais (antipigmenti-
niais) kremais. 

Įsidėmėtina! Daugelis šių 
kremų didina odos jautrumą 
saulės spinduliams, o jautrią 
odą gali stipriai sudirginti. Taigi, 
užuot eksperimentavus su vie-
nos ar kitos rūšies kremu, pra-
vartu prieš tai pasikonsultuoti 
su gydytoju dermatologu. Esant 
reikalui, šios dėmės gali būti vi-
siškai pašalintos skystu azotu, 
lazeriu ir kitais nemedikamen-
tiniais būdais. 

Ir dar. Kol nepradėjote gy-
dytis liaudies ar tradicinės me-
dicinos būdais, nemaloniai at-
rodančias odos vietas galima 
laikinai užmaskuoti natūralaus 
odos atspalvio kremu (jis turi 
būti atsparus prakaito ir van-
dens poveikiui).

Pastabos
1. Asmenims, sergantiems 

inkstų ligomis, egzema, psoria-
ze, dermatitu (ir dar kai kurio-
mis odos ligomis), nėščiosioms, 
žindyvėms bei toms moterims, 
kurioms yra padidėjęs veido 
plaukuotumas (ant viršutinės 
lūpos, smakro, skruostų), nepa-
sitarus su gydytoju, draudžiama 
naudoti bet kokius antipigmen-
tinius kremus (išskyrus kremą 
su vitaminu C). 

2. Antipigmentiniu kremu 
negalima tepti vokų ir odos 
apie akis. 

Liaudies medicinos 
receptai

Petražolė. Užpilas: 2 šaukš-
tai sėjamosios petražolės šak-
nų (džiovintų ir susmulkintų) 
užplikoma 1,5 stiklinės verdan-
čio vandens, palaikoma 8 val. šil-
tai apdengtame inde, po to nu-

košiama per 2 sluoksnių marlę. 
Pigmentuotos odos vietos šiuo 
užpilu tepamos kelis kartus per 
dieną. Gydymo kursas – apie 2–3 
savaites. Tinka nelabai jautriai ir 
sausai odai.

Pastaba. Šios priemonės 
efektyvumas bus didesnis, jei 
į paruoštą užpilą išspausime 
(geriausia tai padaryti prieš 
pat naudojimą) 0,5–1 citrinos 
sulčių.

Citrina. Jeigu citrinos nesu-
kelia alergijos, galima kelis kar-
tus per dieną valyti veido ir kak-
lo pigmentines dėmes vandeniu 
atskiestomis citrinos sultimis (2 
šaukštai sulčių 0,5 stiklinės van-
dens). Šiam tikslui dažniausiai 
naudojami citrinos sulčių skie-
dinyje sumirkyti ir nugręžti va-
tos ar marlės tamponai. Gydy-
mo kursas – 15–20 d. Tinka rie-
biai odai.

Pastaba. Neturintiems sąly-
gų kelis kartus per dieną šiuo 
būdu valyti pigmentines dėmes, 
siūloma apsiriboti viena proce-
dūra prieš miegą. Daroma taip: 
iš vienos citrinos padaroma ko-
šelė (luobelė nenulupama, tik iš-
imamos sėklos), užpilama stikli-
ne degtinės. Gerai užkimštas in-
das 2 savaites laikomas tamsioje 
vietoje, po to ruošinys nukošia-
mas per 2 sluoksnių marlę (ar 
specialų sietelį). Šioje priemo-
nėje sumirkytais tamponais pa-
tepamos (bet neįtrinamos) pig-
mentuotos dėmės. Beje, citrinų 
išorinio naudojimo efektyvumas 
padidės, jei gydymosi laikotar-
piu per dieną suvalgysime vie-
ną kitą citrinos griežinėlį (po to 
svarbu gerai išskalauti vandeniu 
burną, nes citrinos sultys tirpdo 
dantų emalį).

Citrina + medus. 1 citrinos 
sultys sumaišomos su 2 šaukš-
tais medaus. Kartą per dieną 
ant pigmentinių dėmių dedamos 
šia priemone pateptos marlinės 
servetėlės ir laikomos 15 min. 
Per tą laiką pageidautina serve-
tėles pakeisti naujomis su švie-
žiu užtepu 2–3 kartus. Po to pig-
mentuota oda nuplaunama šiltu 
vandeniu. Gydymo kurso truk-
mė – 20 dienų. Gydomasis miši-
nys gali būti laikomas šaldytu-
ve ne ilgiau kaip 7 dienas, po to 
ruošiamas naujas. Tinka sausai 
ir normaliai odai.

Krienai. Du kartus per die-
ną pigmentuotos dėmės pate-
pamos šviežiomis krienų sulti-
mis. Gydymo kursas – 15 dienų 
(kartais teigiamų rezultatų su-
laukiama ir greičiau). Tinka bet 
kokiai odai.

Pastabos: 
1. Jeigu oda yra labai jautri, 

plona, susiraukšlėjusi, šviežių 
krienų sultys gali būti sumaišo-
mos lygiomis dalimis su tarkuo-
tų obuolių košele.

2. Vietoje krienų sulčių ir 
obuolių tyrelės pigmentuotoms 
dėmėms įtrinti galima išoriškai 
naudoti vien tik obuolių actą 
(jei oda jautri, obuolių actas šiek 
tiek atskiedžiamas vandeniu).

Citrina + grietinė + krienai. 
Išspaudžiamos 1 citrinos sultys, 
po to įmaišomas toks pat kiekis 
grietinės ir krienų sulčių. Šis mi-
šinys užtepamas kartą per dieną 
ant pigmentuotos odos (negali-
ma tepti ant vokų ir lūpų), laiko-
ma tik 5 min. Jeigu šiame mišiny-
je nėra krienų sulčių, procedūros 
laikas pratęsiamas iki 20 min. Po 
to pigmentuota oda nuplauna-
ma šiltu vandeniu. Gydymo kur-
so trukmė – 18–20 dienų. Jeigu 
po procedūros oda parausta, jau-
čiamas deginimas (ypač kai į mi-
šinį įmaišomos krienų sultys) ar 
net atsiranda niežėjimas, miši-
nyje perpus sumažinamas krie-
nų sulčių kiekis arba procedūros 
daromos kas antrą dieną.

Morkos. Smulkia plastikine 
tarka sutarkuotos morkos koše-
lė užtepama ant pigmentinių dė-
mių, laikoma 30 min. Kartu ge-
riamos iš 3 ar 4 morkų išspaus-
tos sultys. Išorinio ir vidinio gy-
dymosi kursas – 20 d. Tinka rie-
biai odai, o į morkų košelę įmai-
šius išplaktą kiaušinio trynį – 
sausai ir normaliai odai.

Pastaba. Nepatartina gerti 
morkų sulčių šio augalo medžia-
gų netoleruojantiems žmonėms, 
paūmėjus opaligei, plonosios 
žarnos uždegimui, viduriuojant. 

Agurkai. Šviežių jaunų agur-
kų sultimis 3 kartus per dieną 
patepamos pigmentuotos odos 
vietos. Gydymo kursas – 15–20 
dienų. Tinka bet kokiai odai.

Agurkai + degtinė. Smulkia 
plastikine tarka sutarkuojamas 
šviežias jaunas agurkas, išspau-
džiamos sultys, sumaišomos 
su degtine (1:1), parą laikoma 
sandariame stiklainyje. Šiame 
mišinyje sumirkyti kompresai 
dedami ant patamsėjusių odos 
darinių, laikoma 15–20 min. 
Per tą laiką kompresas 3 kar-
tus pamerkiamas į mišinį. Gy-
dymo kursas – 30 dienų. Tinka 
riebiai odai. 

Mažoji ožiažolė. Šios vaista-
žolės šaknų sultimis sumirkyti 
vatos tamponai 4–5 kartus per 
dieną dedami ant pigmentuotų 
odos vietų. Gydymo kursas – 15 
dienų. Tinka visų rūšių odai. Jei 
oda dirgli, naudojamos vande-
niu skiestos sultys (1:1).

Romualdas oGInSkaS

Sutuoktiniai, pajutę, kad 
jiems nepakeliui, vis rečiau bū-
na linkę investuoti į santuokos 
išlaikymą – dažniau pasiren-
ka skyrybas. Vienaip ar kitaip, 
skyrybos yra itin sudėtingas ir 
skausmingas procesas, palie-
kantis gilius randus ir nusivyli-
mą, atsiliepiantis žmogaus psi-
chologinei gerovei. Nepaisant 
to, dėl kokių priežasčių pora nu-
sprendžia skirtis.

Kodėl skyrybos tokios 
skausmingos?

Kodėl žmonės skirdamie-
si taip išgyvena, puikiai per-
teikia mokslininkės Helen Fi-
šer iš Rutgerso universiteto at-
likti moksliniai tyrimai, kurių 
metu paaiškėjo kad žmogaus 
smegenys vienodai reaguoja į 
fizinį skausmą ir į atstūmimą 
santykiuose. Tyrimo metu da-
lyvių buvo prašoma žiūrėti į 
juos palikusių partnerių nuo-
traukas, o tuo metu jų smege-
nų signalai buvo registruojami 
magnetiniu rezonansu. Iš atlik-
to tyrimo paaiškėjo, kad palik-
tų žmonių smegenyse buvo su-
aktyvėjusios tos sritys, kurios 
yra atsakingos už motyvaciją, 
priklausomybes. Taigi išsisky-
rimo metu, ypatingai tada, kai 
skiriamasi ne žmogaus inicia-
tyva, suaktyvėja smegenų sri-
tys, kurių aktyvumas siejamas 
su priklausomybe nuo įvairių 
psichoaktyvių medžiagų. Tad 
žmogaus gedėjimas po išsisky-
rimo gali prilygti sunkiai absti-
nencijai, pridedant visą pluoš-
tą neigiamų jausmų.

Išsiskyrimo metu žmogui ten-
ka atsisveikinti ne tik su konkre-
čiu asmeniu, bet ir su visomis idė-
jomis bei svajonėmis, kurios bu-
vo auginamos kartu. Žmogui ten-
ka pasakyti „sudie“ idealizuotam 
paveikslui, lūkesčiams, priimti 
šeimyninę nesėkmę. Žmogus, iš-
gyvenęs skyrybas, patenka į nau-
ją pasaulį, su kitokia darbotvarke, 
atsakomybėmis, santykių mode-
liais. Keičiasi jo bendravimas su 
artimaisiais. Tokie dideli poky-
čiai gali atnešti liūdesį, nusivyli-
mą, pyktį, nežinomybę. Dažnai 
kyla klausimas – o kas bus toliau?  

Psichologo  
patarimai

Apie 
išsiskyrimą
Lietuvos statistika bylo-
ja, kad apie pusė šeimų, 
prisiekusių amžiną mei-
lę, pasuka skirtingais 
keliais. Šie skaičiai ge-
rokai ūgtelėjo praėjusio 
amžiaus pirmoje pusėje. 
Tai siejama su pasikeitu-
sia ekonomine padėtimi, 
padidėjusiu žmonių indi-
vidualizmu, hedonizmu 
bei nenoru aukotis dėl ki-
to. Šių laikų visuomenėje 
santuokos pagrindu vis 
rečiau tampa įsipareigo-
jimas, būtinybė bei aplin-
kinių spaudimas.

(nukelta į 5 psl.)

Odos pigmentinės dėmės: 
liaudiškos gydymo priemonės 
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Kaip atrodys mano ateitis be 
antros pusės? Gali kilti nerimas 
dėl ateities.

Kaip sau padėti po 
išsiskyrimo?

Nesvarbu, ar esate tas, ku-
ris skyrybas inicijuoja, ar tas, 
kurį paliko, jausmai gali kil-
ti labai panašūs. Išsiskyrimas 
bet kuriuo atveju yra sudėtin-
gas, stresą keliantis procesas, 
todėl jeigu atsiduriate tokioje 
gyvenimiškoje situacijoje, labai 
svarbu savimi tinkamai pasirū-
pinti. Nors ir nėra stebuklingo 
recepto, kaip sumažinti skaus-
mą, tačiau keletas patarimų ga-
li padėti tokioje sudėtingoje si-
tuacijoje išbūti.

Leiskite sau išsigedėti
Gedulas yra natūrali žmo-

gaus reakcija į praradimą. Jis 
gali sukelti įvairiausius jaus-
mus ir reakcijas: liūdesį, šoką, 
neigimą, apatiją. Normalu taip 
jaustis ir reikia tai priimti. Iš-
sigedėti yra svarbu ir tai dary-
ti reikia jums priimtina forma. 
Ilgainiui rasis vis daugiau jėgų 
ir motyvacijos imtis veiklų, ku-
rios džiugina, ar ieškoti naujų 
užsiėmimų. Svarbu stebėti, kad 
gedulas neužsitęstų per ilgai ir 
netrukdytų kasdienybėje. Jeigu 
vienam nepavyksta susitvarky-
ti su savo gedulu, svarbu kreip-
tis į specialistą pagalbos.

Išsikelkite prioritetus
Deja, nors žmogus dėl pra-

radimo ir išgyvena itin sunkias 
emocijas, reikia su tuo susitai-
kyti: tenka eiti į darbą, vesti vai-
kus į darželį, pasigaminti valgy-
ti ir atlikti kitus namų ruošos 
darbus. Be viso to, gali atsiras-
ti su skyrybų procesu susijusių 
užduočių, o tai sukelia itin daug 
streso. Tam, kad visa tai įgyven-
dinti būtų lengviau, svarbu su-
sirašyti visus reikiamus darbus 
ir juos išdėstyti svarbos tvarka. 
Tokia praktika padeda pajusti, 
kad situacija kontroliuojama. 

Kalbėkite apie savo išgy-
venimus

Labai dažnai žmonės bū-
na linkę užsisklęsti savyje ir 
su niekuo nesidalyti savo sun-
kiais išgyvenimais. Pagalvokite, 
kokiais žmonėmis ar žmogumi 
galite pasitikėti ir pasidalykite 
su juo savo patirtimi bei skau-

duliais. Tai jums padės „išven-
tiliuoti“ neigiamas emocijas. 
Jeigu su artimaisiais savo sun-
kumais dalytis nenorite, pamė-
ginkite surasti savitarpio para-
mos grupę išsiskyrusiesiems. 
Daugelyje miestų tokios tikrai 
egzistuoja. Savitarpio paramos 
grupėse panašaus likimo žmo-
nės dalijasi savo patirtimis, su-
laukia vienas kito supratimo ir 
palaikymo. Svarbu, kad su savo 
sunkumais neliktumėte vieni. 

Stiprinkite save
Gaunant paramą iš kitų, 

svarbu ir pačiam save stiprin-
ti. Imkitės sveikos gyvensenos. 
Toks sukrėtimas, kaip skyry-
bos, gali turėti neigiamos įta-
kos ir jūsų sveikatai, dėl to la-
bai svarbu, kad skirtumėte jai 
ypatingą dėmesį: pakankamai 
miegokite, sveikai maitinkitės, 
būkite fiziškai aktyvūs, spor-
tuokite. Taip pat rekomenduo-
jama pradėti vesti dienoraštį. 
Savo emocijų ir patyrimų išsa-
kymas raštu jums gali padėti 
geriau suprasti, kas vyksta vi-
duje, pasižiūrėti į situaciją tarsi 
iš šono ir palengvinti neigiamų 
emocijų naštą. Dažnai gelbėja ir 
dėmesio atitraukimas nuo nei-
giamų minčių. Pamėginkite nu-
veikti ką nors, kas jums padėtų 
bent trumpam užsimiršti – pas-
kaitykite knygą, pažiūrėkite fil-
mą, išeikite pasivaikščioti.

Venkite sveikatai kenkian-
čių veiklų ir įpročių

Skyrybas išgyvenantys žmo-
nės kenčia. O kančia dažnai pri-
verčia ieškoti, kas bet kokia kai-
na galėtų sumažinti skausmą. 
Venkite skausmą malšinti alko-
holiu ar kitomis sveikatai ken-
kiančiomis priemonėmis. Nors 
gali atrodyti, kad toks elgesys 
suteikia nusiraminimą, ilgalai-
kėje perspektyvoje palieka tik 
dar didesnius randus. Taip pat 
rekomenduojama nepulti į nau-
jus santykius dar neišgedėjus 
senųjų, kadangi skyrybų laiko-
tarpiu žmogus yra pažeidžia-
mesnis ir gali priimti sprendi-
mus, kurių ramioje būsenoje ne-
priimtų. Skirkite sau laiko išgy-
ti, susitvarkyti su nauja padėti-
mi bei vaidmeniu ir svarbiausia, 
jeigu jaučiate, kad vienam išbūti 
per sunku, kreipkitės pagalbos.

Parengė psichologė  
Milda vICkUTĖ

(atkelta iš 4 psl.)

Taikomosios liaudies dai-
lės srityje telpa galybė amatų: 
tekstilė, tautiniai kostiumai, ke-
ramika, medžio, kalvystės, ju-
velyrikos dirbiniai, karpiniai, 
margučiai, verbos, sodai, kau-
kės. Todėl šis laimėjimas – dar 
svaresnis. Tai buvo staigme-
na, nes šioje parodoje kuklio-
ji menininkė ryžosi dalyvauti 
pirmą kartą. 

2014 m. sausio 6 d. Kretin-
gos muziejaus žiemos sode vy-
ko geriausių Lietuvos tauto-
dailės meistrų „Aukso vainiko“ 
respublikinis turas, kur 28 au-
torių būryje Gražina ir vėl bu-
vo pagerbta: už nėrinius pelnė 
trečiąją vietą. Tokių įvertinimų 
moteris nesitikėjo – dalyvauti 
Lietuvos nacionalinio kultūros 

centro organizuojamoje respub-
likinėje konkursinėje liaudies 
meno paro doje „Aukso vainikas“ 
ji pasiryžo tik paskatinta etninės 
kultūros specialistės.

G. Kalvaitienė – talentinga 
rankdarbių meistrė ir meninin-
kė: neria vąšeliu, mezga virba-
lais, siuvinėja, piešia, tapo alie-
jiniais dažais, įvairius darbelius 
nuvelia iš vilnos, kuria riešines, 
delmonus (prie tautinių drabu-
žių nešiojamus iš audinio siūtus 
ir siuvinėtus krepšelius – ranki-
nes, būdingus pamario, Klaipė-
dos kraštams). 

Jos gyvenime turi būti daug 
grožio, todėl mėgsta auginti gė-
les, jas fotografuoti. Gražinos 
nuotraukų galite išvysti po TV3 
televizijos žinių. Tik ji pasirašo 
kukliai: Gražina, Kazlų Rūda. Ta-

čiau mes žinome, kad tai – mūsų 
talentingoji kūrėja.

2016 metais Kazlų Rūdos 
kultūros centro parodų salėje 
daugiau nei mėnesį veikė per-
sonalinė Gražinos Kalvaitienės 
rankdarbių ir paveikslų paroda, 
kuri žavėjo lankytojus, nes Gra-
žina – kruopštumo, talento, ati-
dumo nestokojanti kūrėja, pa-
garbiai į liaudies meną žiūrin-
tis žmogus.  

Jos gyvenimo credo: sąžinin-
gumas, teisingumas, kruopštu-
mas, meilė žmonėms. „Nemėgs-
tu melo, neteisybės, tuščių ple-
palų. Vadovaujuosi posakiu: ką 
darai, tai daryk iš širdies. Tokį 
požiūrį į gyvenimą nulėmė tė-
vai...“, – teigia G. Ruseckaitė-Kal-
vaitienė. 

vitalija kavaLIŪnaITĖ 

(atkelta iš 1 psl.)

Kruopštumas ir atida – talentingos 
kūrėjos palydovai

(atkelta iš 1 psl.)
Išlydėjo palaikymo 

komanda
Keliautojus į Ukrainą išlydė-

jo socialinės apsaugos ir darbo 
ministras Linas Kukuraitis, Ne-
įgaliųjų reikalų departamento 
direktorė Asta Kandratavičie-
nė ir visas būrys palaikymo ko-
mandos narių. Akcijos „Draugys-
tė veža“ dalyviai į Kijevą važiavo 
2 autobusiukais. Buvo pasirink-
tas kiekvienam lietuviui brangus 
maršrutas – LDK keliais. Akcijos 
„Draugystė veža“ komanda ap-
lankė Liubliną, Nesvyžių, Mirą, 
apžiūrėjo žinomas Kijevo vietas, 
tarp jų ir žymiąją Maidano aikštę.

Pasak kelionę inicijavusios 
„Baltijos ugdymo centro“ atsto-
vės Žydrės Gedrimaitės, keliau-
ninkai visur buvo maloniai su-
tikti. Greičiau pravažiuoti pro 
sieną, sulaukti daugiau dėme-
sio muziejuose, apžiūrėti kar-
tais net uždarytus objektus pa-
dėjo ir įvairių konsulatų, amba-
sadų raštai, kuriuose buvo pra-
šoma akcijos dalyviams padėti. 

Kijeve jie susitiko su Lietuvai 
„Eurovizijoje“ atstovavusios gru-
pės „Fusedmarc“ atlikėjais. „Iš 
pradžių už „Fusedmarc“ sirgo-
me dėl to, kad atstovavo Lietuvai, 
o po susitikimo prisidėjo ir bičiu-
lystė“, – sakė Ž. Gedrimaitė. Jos tei-
gimu, susitikimas buvo labai jaut-
rus, grupės „Fusedmarc“ Viktorija 
Ivanovskaja net susigraudino nuo 
emocijų antplūdžio. 

„Tiems, kas niekada iš arti 
nesusidūrė su reiškiniu, pavadi-
nimu „Eurovizija“, sunku įsivaiz-
duoti, kokia tai mėsmalė. Šalia 
Tarptautinio parodų centro, ku-
riame vyksta konkursas, kiaurą 
parą zuja tūkstančiai žmonių ir 
automobilių. Į didžiulę aptvertą 
teritoriją patekti labai sunku – 
visur apsaugos postai. O viduje 
viskas griežtai suskirstyta į zo-
nas – kiekvienas gali patekti tik 
į tą, kurios leidimą turi. Tačiau 
mus vežė draugystė, kuri atvė-
rė visas duris. Vos mus pama-
tę darbuotojai, apsaugos ir net 
policijos pareigūnai nuoširdžiai 
rūpinosi, net suorganizavo gol-
fo automobiliukus, kad sunkiai 

vaikštantiems nereikėtų pės-
čiomis įveikti tolimų atstumų. 
„Sirgome“ taip, kad turėjo girdė-
tis net Lietuvoje“, – dalijasi įspū-
džiais Žydrė. 

Kelionė suvienija ir 
padeda tobulėti 

Ž. Gedrimaitė džiaugėsi, kad 
kelionė jos dalyvius labai suvie-
nijo: pabaigoje jau nebesiskirs-
tė poromis – visi buvo kaip viena 
kompanija, vieni kitiems padėjo. 
Nors buvo vietų, kurios neįgalie-
siems visiškai nepritaikytos, vi-
sur praėjo. Pavyzdžiui, Vaidą kas 
nors mielai nunešdavo ant rankų. 

„Labai džiaugiuosi, kad žmo-
nės susirinko iš įvairių Lietuvos 
regionų, ne tik iš Vilniaus ir Kau-
no, taip pat iš skirtingų šeimų, su 
skirtingomis patirtimis. Malonu 
buvo matyti, kad kai kurie iš jų 
kelionės metu išlaisvėjo, pradė-
jo drąsiau bendrauti, kalbėtis“, – 
sako Ž. Gedrimaitė. 

Atsisveikinimas buvo grau-
dus, tačiau Ž. Gedrimaitė prasi-
tarė, kad tuo akcijos „Draugystė 
veža“ dalyvių bendravimas nesi-
baigė. Jie, be abejo, bus pakvies-
ti dalyvauti dar ne viename ren-
ginyje ar akcijoje. Žydrė beveik 
neabejoja, kad kitais metais gru-
pė neįgaliųjų vėl leisis į kelią – šį 
kartą į Portugaliją. Gal kartu ga-
lite važiuoti ir jūs? 

aurelija BaBInSkIenĖ 
Baltijos ugdymo centro nuotr.

Į „Euroviziją“ vežė... draugystė

Akcijos „Draugystė veža“ dalyviai aplankė Maidano aikštę.

Kelionės metu užsimezgė nuoširdi draugystė.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, gegužės 22 d. 
09:10 Komisaras Reksas 13. N-7. 

13/11 s. 10:00 Seserys. N-7. 51 s. (kart.). 
11:00 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 
(kart.). 11:25 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(kart.). 11:50 Savaitė. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lie-
tuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Premjera. 
Seserys. N-7. 52 s. 17:10 Klauskite dak-
taro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 19:19 
Sportas. 19:22 Orai. 19:30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 
LRT forumas. 22:05 Trumposios žinios. 
22:10 Autistės. (subtitruota). 23:10 Trum-
posios žinios. 23:15 Premjera. Medičiai, 
Florencijos valdovai. N-7. 6 s. 00:10 Ke-
lionės su „Istorijos detektyvais“. (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Komi-
saras Reksas 13. N-7. 13/11 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:10 
Karinės paslaptys. (kart.). 05:00 LRT ra-
dijo žinios. 05:05 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. (kart.). 05:30 Teisė žinoti. (kart.).

Antradienis, gegužės 23 d. 
09:10 Komisaras Reksas 13. N-7. 

13/12 s. 10:00 Seserys. N-7. 52 s. (kart.). 
11:00 Stilius. (kart.). 11:45 Autistės. (sub-
titruota, kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Orai. 16:10 Premjera. Seserys. N-7. 53 s. 
17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Žinios (su verti-
mu į gestų k.). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 
19:30 Emigrantai. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Pokalbių 
laida „Svarbios detalės“. 22:25 Trum-
posios žinios. 22:30 Istorijos detektyvai. 
23:20 Trumposios žinios. 23:25 Premje-
ra. Rezistentai. N-14. 2 s. 00:20 Stilius. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Ko-
misaras Reksas 13. N-7. 13/12 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Emigrantai. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Pokalbių laida „Svar-
bios detalės“. (kart.). 05:00 LRT radijo 
žinios. 05:05 Istorijos detektyvai. (kart.).

trečiadienis, gegužės 24 d. 
09:10 Komisaras Reksas 14. N-7. 

14/1 s. 10:00 Seserys. N-7. 53 s. (kart.). 
11:00 Emigrantai. (kart.). 11:50 Pokalbių 
laida „Svarbios detalės“. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Prem-
jera. Seserys. N-7. 54 s. 17:10 Klauski-
te daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 
Gyvenimas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 
22:45 Trumposios žinios. 22:50 Prem-
jera. Dasleriai. Amžini varžovai. N-7. 2 
s. 00:25 Trumposios žinios. 00:30 Do-
kumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Ko-
misaras Reksas 14. N-7. 14/1 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Gyvenimas. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Auksinis protas. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Auksinis 
protas (tęsinys, kart.). 05:25 Ryto sukti-
nis su Zita Kelmickaite. (kart.).

ketvirtadienis, gegužės 25 d.
09:10 Komisaras Reksas 14. N-7. 

14/2 s. 10:00 Seserys. N-7. 54 s. (kart.). 
11:00 Gyvenimas. (kart.). 11:55 Istorijos 
detektyvai. (kart.). 12:40 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Premje-
ra. Seserys. N-7. 55 s. 17:10 Klauski-
te daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 
Specialus tyrimas. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Premje-
ra. Greiti ir įsiutę 2. N-14. 23:15 Trum-
posios žinios. 23:20 Premjera. Išduota 

draugystė. N-7. 01:00 LRT radijo žinios. 
01:10 Komisaras Reksas 14. N-7. 14/2 
s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Specialus tyrimas. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Laimė būti kartu. (kart.). 05:00 LRT radi-
jo žinios. 05:05 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. (kart.). 05:25 Laisvės 
vėliavnešiai. (kart.).

Penktadienis, gegužės 26 d. 
09:10 Komisaras Reksas 14. N-7. 

14/3 s. 10:00 Seserys. N-7. 55 s. (kart.). 
11:00 Specialus tyrimas. (kart.). 11:50 
Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 
13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 La-
ba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 
16:10 Premjera. Seserys. N-7. 56 s. 
17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Žinios (su 
vertimu į gestų k.). 18:55 Sportas. 18:58 
Orai. 19:05 Gamtos inspektoriai. 19:30 
Muškietininkai 3. N-7. 3/6 s. 20:25 Lote-
rija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jė-
ga“. 21:00 Duokim garo! 22:40 Trum-
posios žinios. 22:45 Premjera. Žmogus 
su plieniniais kumščiais. N-14. 00:20 
Trumposios žinios. 00:30 Keliai. Maši-
nos. Žmonės. (kart.). 01:00 LRT radi-
jo žinios. 01:10 Komisaras Reksas 14. 
N-7. 14/3 s. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:10 Istorijos 
detektyvai. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Lietuvos televizijos jubilie-
jui. TV šou „60 akimirkų“. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Lietuvos televi-
zijos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų“. (tę-
sinys, kart.). 05:40 Klausimėlis.lt. (kart.).

Šeštadienis, gegužės 27 d. 
06:05 Specialus tyrimas. (kart.). 

07:00 Premjera. Tobotai 2. 2/6 s. 07:25 
Tatonka ir mažieji draugai. 28 s. 07:40 
Šervudo padauža Robinas Hudas. 24 s. 
07:55 Džiunglių knyga 2. 2/20 s. 08:10 
Karinės paslaptys. 09:00 Labas rytas, 
Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas 
rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 
Labas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:10 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Maži, bet 
ypatingi: vėžliai. (subtitruota). 13:05 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Masinis 
rūšių išnykimas. Ant katastrofos slenks-
čio. (subtitruota). 14:05 Džesika Flečer 
2. N-7. 2/12, 2/13 s. 15:45 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 16:00 Lietu-
vos valstybės atkūrimo 100-metį pasi-
tinkant. Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom“. 16:30 Sveikinimų koncer-
tas. 18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
18:45 Sportas. 18:48 Orai. 18:55 Bė-
dų turgus. (subtitruota). 19:40 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 21:00 Lietuvos televizijos jubilie-
jui. TV šou „60 akimirkų“. 22:40 Trum-
posios žinios. 22:45 Premjera. Ko lauk-
ti, kai laukies. N-7. (subtitruota). 00:35 
Trumposios žinios. 00:40 Greiti ir įsiu-
tę 2. N-14. (kart.). 02:25 Klausimėlis.
lt. 02:40 Pasaulio dokumentika. Maži, 
bet ypatingi: vėžliai. (subtitruota, kart.). 
03:30 Pasaulio dokumentika. Masinis rū-
šių išnykimas. Ant katastrofos slenksčio. 
(subtitruota, kart.). 04:25 Džesika Flečer 
2. N-7. 2/12, 2/13 s. (kart.).

Sekmadienis, gegužės 28 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:35 Naci-

onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji že-
mė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Premjera. Tobotai 2. 2/7 s. 
09:25 Džiunglių knyga 2. 2/21 s. 09:35 
Premjera. Auklė Mun. 32 s. 09:45 Prem-
jera. Šikšnosparnis Patas. 26 s. 10:00 
Gustavo enciklopedija. (subtitruota). 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 12:00 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Planeta Žemė 
2. 2/6 d. Miestai. (subtitruota). 12:55 
Pasaulio dokumentika. Premjera. Ne-
įmintos ungurio paslaptys. (subtitruo-
ta). 13:45 Puaro 13. N-7. 13/3 s. Numi-
rėlio kvailystė. 15:20 Gamtos inspekto-
riai. (kart.). 15:45 Žinios. Orai (su verti-
mu į gestų kalbą). 16:00 Auksinis pro-
tas. (kart.). 17:15 Kelionės su „Istorijos 
detektyvais“. 18:00 Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-metį pasitinkant. Lais-
vės vėliavnešiai. 18:30 Žinios (su ver-
timu į gestų k.). 18:50 Sportas. 18:53 
Orai. 19:00 Teisė žinoti. 19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 21:00 Premjera. „Eurovizija“ 2017. 
Post scriptum. 2017 m. 21:55 Trumpo-
sios žinios. 22:00 Gražuolė ir pabaisa. 
23:50 Trumposios žinios. 23:55 Kino 
žvaigždžių alėja. Gyvenimo prasmė. 
S. (kart.). 01:45 Pasaulio dokumentika. 
Planeta Žemė 2. 2/6 d. Miestai. (subti-
truota, kart.). 02:35 Pasaulio dokumen-
tika. Neįmintos ungurio paslaptys. (sub-
titruota, kart.). 03:25 Puaro 13. N-7. 13/3 
s. Numirėlio kvailystė. (kart.). 04:55 Ke-
lionės su „Istorijos detektyvais“. (kart.). 
05:40 Klausimėlis.lt. (kart.).

Pirmadienis, gegužės 22 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (20). N-7. 06:55 Simpsonai 
(3). N-7. 07:25 Simpsonai (4). N-7. 07:55 
Hubertas ir Staleris (16). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2594). N-7. 10:00 Vir-
tuvė (11). N-7. 10:30 Virtuvė (12). N-7. 
11:05 Persis Džeksonas ir Olimpo die-
vai. Žaibo vagis. N-7. 13:30 Simpsonai 
(5). N-7. 14:00 Simpsonai (6). N-7. 14:30 
Pažadėtoji (1199). N-7. 15:00 Pažadė-
toji (1200). N-7. 15:30 Pamilti vėl (13). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (93). N-7. 20:00 
Pakartok! N-7. 21:00 Šviesoforas (39). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 
sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Medžio-
klės sezonas. N-14. 00:10 Bruklino tak-
si (9). N-7. 01:15 Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba (19). N-14. 02:05 Apsukrios 
kambarinės (10). N-14.

Antradienis, gegužės 23 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (21). N-7. 06:55 Simpso-
nai (5). N-7. 07:25 Simpsonai (6). N-7. 
07:55 Rezidentai (93). N-7. 08:25 Švie-
soforas (39). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2595). N-7. 10:00 Virtuvė (13). N-7. 
10:30 Virtuvė (14). N-7. 11:00 Paskuti-
nis iš Magikianų (10). N-7. 11:30 Pasku-
tinis iš Magikianų (11). N-7. 12:05 Pa-
kartok!. N-7. 13:00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (1). N-7. 13:30 Simpsonai (7). 
N-7. 14:00 Simpsonai (8). N-7. 14:30 
Pažadėtoji (1201). N-7. 15:00 Pažadė-
toji (1202). N-7. 15:30 Pamilti vėl (14). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (94). N-7. 20:00 
Prieš srovę. N-7. 21:00 Šviesoforas (40). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 
sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Kalėjimo 
bėgliai (7). N-14. 23:30 24 valandos. Pa-
likimas (7). N-14. 00:30 Bruklino taksi 
(10). N-7. 01:35 Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba (20). N-14. 02:25 Apsukrios 
kambarinės (11). N-14.

trečiadienis, gegužės 24 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (22). N-7. 06:55 Simpsonai 
(7). N-7. 07:25 Simpsonai (8). N-7. 07:55 
Rezidentai (94). N-7. 08:25 Šviesoforas 
(40). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2596). 
N-7. 10:00 Virtuvė (15). N-7. 10:30 Virtu-
vė (16). N-7. 11:00 Paskutinis iš Magi-
kianų (12). N-7. 11:30 Paskutinis iš Ma-
gikianų (13). N-7. 12:05 Prieš srovę. N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (2). N-7. 
13:30 Simpsonai (9). N-7. 14:00 Simp-
sonai (10). N-7. 14:30 Pažadėtoji (1203). 
N-7. 15:00 Pažadėtoji (1204). N-7. 15:30 
Pamilti vėl (15). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai 
(95). N-7. 20:00 Gero vakaro šou. N-7. 
21:00 Šviesoforas (41). N-7. 21:30 TV3 
vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 
TV3 orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Pa-
galbos šauksmas. N-14. 00:20 Brukli-
no taksi (11). N-7. 01:25 Specialioji jūrų 
policijos tarnyba (21). N-14. 02:20 Ap-
sukrios kambarinės (12). N-14.

ketvirtadienis, gegužės 25 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (23). N-7. 06:55 Simpsonai 
(9). N-7. 07:25 Simpsonai (10). N-7. 
07:55 Rezidentai (95). N-7. 08:25 Švie-
soforas (41). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2597). N-7. 10:00 Virtuvė (17). N-7. 
10:30 Virtuvė (18). N-7. 11:00 Paskuti-
nis iš Magikianų (14). N-7. 11:30 Pasku-
tinis iš Magikianų (15). N-7. 12:05 Ge-
ro vakaro šou. N-7. 13:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (3). N-7. 13:30 Simpsonai 
(11). N-7. 14:00 Simpsonai (12). N-7. 
14:30 Pažadėtoji (1205). N-7. 15:00 
Pažadėtoji (1206). N-7. 15:30 Pamilti 
vėl (16). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai (96). 
N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 Šviesofo-
ras (42). N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Spąstai. N-14. 00:20 Bruklino tak-
si (12). N-7. 01:20 Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba (22). N-14. 02:10 Apsukrios 
kambarinės (13). N-14.

Penktadienis, gegužės 26 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (24). N-7. 06:55 Simpsonai 
(11). N-7. 07:25 Simpsonai (12). N-7. 
07:55 Rezidentai (96). N-7. 08:25 Švie-
soforas (42). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2598). N-7. 10:00 Virtuvė (19). N-7. 
10:30 Virtuvė (20). N-7. 11:00 Paskutinis 
iš Magikianų (16). N-7. 11:30 Paskutinis 
iš Magikianų (17). N-7. 12:05 Farai. N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (4). N-7. 
13:30 Simpsonai (13). N-7. 14:00 Simp-
sonai (14). N-7. 14:30 Pažadėtoji (1207). 
N-7. 15:00 Pažadėtoji (1208). N-7. 15:30 
Pamilti vėl (17). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Sparnai. N-7. 
21:15 Enderio žaidimas. N-7. 23:30 Juo-

Pirmadienis, gegužės 22 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Di-

dysis žvejys“ (25). 07:05 „Zigis ir Ryklys“ 
(13). 07:15 „Zigis ir Ryklys“ (14). 07:25 
„Zigis ir Ryklys“ (15). 07:30 „Mažieji To-
mas ir Džeris III“ (51). 07:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (80). N-7. 08:50 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (81). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 11:40 24 valandos (kart.). N-7. 
12:40 Bus visko (kart.). 13:30 „Amžina 
meilė“ (15). N-7. 14:30 „Amžina meilė“ 
(16). N-7. 15:35 „Dvi širdys“ (11). 16:00 
„Dvi širdys“ (12). 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 24 valandos. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:25 Nuo... Iki... 21:30 Ži-
nios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Gelbėjimo misija. 
N-7. 00:05 „Kultas“ (11). N14. 01:00 „Ju-
dantis objektas“ (12). N-7. 01:50 „Begė-
dis“ (4). N14.

Antradienis, gegužės 23 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Di-

dysis žvejys 2“ (1). 07:05 „Zigis ir Ry-
klys“ (16). 07:15 „Zigis ir Ryklys“ (17). 
07:25 „Zigis ir Ryklys“ (18). 07:30 „Ma-
žieji Tomas ir Džeris III“ (52). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (82). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (83). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 24 valan-
dos (kart.). N-7. 12:40 KK2 (kart.). N-7. 
13:30 „Amžina meilė“ (17). N-7. 14:30 
„Amžina meilė“ (18). N-7. 15:35 „Dvi šir-
dys“ (13). 16:00 „Dvi širdys“ (14). 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 Ana-
pus nežinomybės. N-7. 21:30 Žinios. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VA-
KARO SEANSAS Baudėjas. Karo zo-
na. N14. 00:20 „Kultas“ (12). N14. 01:15 
„Judantis objektas“ (13). N-7. 02:05 „Be-
gėdis“ (5). N14.

trečiadienis, gegužės 24 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Di-

dysis žvejys 2“ (2). 07:05 „Zigis ir Ry-
klys“ (19). 07:15 „Zigis ir Ryklys“ (20). 
07:25 „Zigis ir Ryklys“ (21). 07:30 „Ma-
žieji Tomas ir Džeris III“ (53). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (84). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (85). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 Yra, kaip 
yra (kart.). N-7. 12:40 KK2 (kart.). N-7. 
13:30 „Amžina meilė“ (19). N-7. 14:30 
„Amžina meilė“ (20). N-7. 15:35 „Dvi šir-
dys“ (15). 16:00 „Dvi širdys“ (16). 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 Tik 
nesijuok. N-7. 21:30 Žinios. 22:09 Spor-
tas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO SE-
ANSAS Užtemimas. N14. 00:45 „Kul-
tas“ (13). N14. 01:40 „Judantis objek-
tas“ (14). N-7. 02:30 „Begėdis“ (6). N14.

ketvirtadienis, gegužės 25 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Di-

dysis žvejys 2“ (3). 07:05 „Zigis ir Ryklys“ 
(22). 07:15 „Zigis ir Ryklys“ (23). 07:25 
„Zigis ir Ryklys“ (24). 07:30 „Mažieji To-
mas ir Džeris III“ (54). 07:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (86). N-7. 08:50 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (87). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 11:40 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 
12:40 KK2 (kart.). N-7. 13:30 „Amžina 

meilė“ (21). N-7. 14:30 „Amžina meilė“ 
(22). N-7. 15:35 „Dvi širdys“ (17). 16:00 
„Dvi širdys“ (18). 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 22:09 
Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO 
SEANSAS Misija „Neįmanoma“ 2. N-7. 
00:45 „Kultas“ (14). N14. 01:40 „Judan-
tis objektas“ (15). N-7. 02:30 Sveikatos 
ABC televitrina (kart.). 02:55 Alchemija. 
VDU karta. 03:25 RETROSPEKTYVA. 
Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Meninin-
kų portretai“.

Penktadienis, gegužės 26 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Di-

dysis žvejys 2“ (4). 07:05 „Zigis ir Ryklys“ 
(25). 07:15 „Zigis ir Ryklys“ (26). 07:30 
„Mažieji Tomas ir Džeris III“ (55). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (88). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (89). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:40 Yra, kaip 
yra (kart.). N-7. 12:40 Nuo... Iki... (kart.) 
13:30 „Amžina meilė“ (23). N-7. 14:30 
„Amžina meilė“ (24). N-7. 15:35 „Dvi šir-
dys“ (19). 16:00 „Dvi širdys“ (20). 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 va-
landos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 penktadie-
nis. N-7. 21:00 Pavojai gelmėse 2. Rifas. 
N14. 22:50 Nužudyti Bilą. 2 dalis. N14. 
01:30 Misija „Neįmanoma“ 2 (kart.). N-7.

Šeštadienis, gegužės 27 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Zigis ir Ryklys“ (22) (kart.). 06:40 „Zi-
gis ir Ryklys“ (23) (kart.). 06:50 „Zigis 
ir Ryklys“ (24) (kart.). 06:55 „Mažieji 
Tomas ir Džeris III“ (54) (kart.). 07:20 
„“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai bur-
buliukai“ (9). 07:45 „Ančiukai Duoniu-
kai“ (16). 08:10 „Kempiniukas Plačia-
kelnis“ (11). 08:35 „Linksmieji Tomas ir 
Džeris“ (14). 09:00 „Ponas Bynas“ (5). 
09:30 „Saugokis meškinų“ (40). 09:45 
„Saugokis meškinų“ (41). 10:00 KINO 
PUSRYČIAI Slaptoji komanda. 12:10 
Ponas būrio mama. N-7. 13:55 Geras 
vyrukas. N-7. 15:40 Bėgliai. N-7. 17:30 
Bus visko. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS 
Įsivaizduok tai. 21:40 Didžiosios motu-
šės namai 2. N-7. 23:45 Mano kaimy-
nė - pornožvaigždė. N14. 01:50 Nužu-
dyti Bilą. 2 dalis (kart.). N14.

Sekmadienis, gegužės 28 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Zigis ir Ryklys“ (25) (kart.). 06:40 „Zi-
gis ir Ryklys“ (26) (kart.). 06:55 „Mažie-
ji Tomas ir Džeris III“ (55) (kart.). 07:20 
„“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai burbu-
liukai“ (10). 07:45 „Ančiukai Duoniukai“ 
(17). 08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(12). 08:35 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ 
(15). 09:00 Sveikatos ABC televitrina. 
09:30 „Saugokis meškinų“ (42). 09:45 
„Saugokis meškinų“ (43). 10:00 KINO 
PUSRYČIAI Šnipų vaikučiai 2. Prarastų 
svajonių sala. 12:05 Tokia jau mano da-
lia. N-7. 14:10 Pričiupom! N-7. 14:40 Su-
trikusi mafija. N-7. 16:40 Ne vienas ke-
lyje. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Mes vieno 
kraujo. Geriausieji. 22:00 Užtikrintas tei-
singumas. N14. 00:05 Paskutinis egzor-
cizmas. N14. 01:45 Didžiosios motušės 
namai 2 (kart.). N-7.

Pirmadienis, gegužės 22 d. 
06:15 Sveikatos ABC televitri-

na. 06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (8). 
N-7. 07:40 „Tokia tarnyba“ (23) (kart.). 
N-7. 08:30 „Voratinklis“ (16) (kart.). N-7. 
09:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
10:30 „Šuo“ (16) (kart.). N-7. 11:35 „Pro-
kurorų patikrinimas“ (427) (kart.). N-7. 
12:45 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“ (12). 
N-7. 14:50 „Tokia tarnyba“ (24). N-7. 
15:45 „Prokurorų patikrinimas“ (428). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 „Šuo“ (18). N-7. 
19:30 „Voratinklis“ (17). N-7. 20:30 Fa-
rai. N-7. 21:00 Grafas Montekristas. N-7. 
23:45 Beverli Hilso policininkas (kart.). 
N-7. 01:45 „Gyvi numirėliai“ (13) (kart.). 
N14. 02:30 „Gyvi numirėliai“ (14) (kart.). 
N14. 03:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (8) 
(kart.). N-7. 04:00 „Džekas Hana kvie-
čia į gamtą“ (73) (kart.). 04:20 „Dže-
kas Hana kviečia į gamtą“ (74) (kart.). 
04:40 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ 
(75) (kart.). 05:00 „Džekas Hana kvie-
čia į gamtą“ (76) (kart.).

Antradienis, gegužės 23 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (9). 

N-7. 07:40 „Tokia tarnyba“ (24) (kart.). 
N-7. 08:30 „Voratinklis“ (17) (kart.). N-7. 
09:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
10:30 „Šuo“ (18) (kart.). N-7. 11:35 „Pro-
kurorų patikrinimas“ (428) (kart.). N-7. 
12:45 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“ (13). 
N-7. 14:50 „Tokia tarnyba“ (25). N-7. 
15:45 „Prokurorų patikrinimas“ (429). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 

TV3

LNK

BTV

dabarzdis (2). N-7. 01:15 Kalėjimo bė-
gliai (7). N-14. 02:10 24 valandos. Pali-
kimas (7). N-14.

Šeštadienis, gegužės 27 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (27). 07:00 Nindžago: 
Spinjitzu meistrai (7). N-7. 07:30 Vėž-
liukai nindzės (77). 08:00 Ančiukų is-
torijos (28). 08:30 Kempas ir draugai. 
09:00 Virtuvės istorijos. 09:30 Pasau-
lis pagal moteris. 10:30 Svajonių ūkis. 
11:00 Sniego drakonas. N-7. 12:55 Li-
zės Magvair filmas. N-7. 14:45 Urmu 
pigiau. N-7. 16:45 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:15 TV3 
sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eurojack-
pot. 19:30 Persis Džeksonas. Monstrų 
jūra. N-7. 21:40 Brėkštanti aušra. 2 da-
lis. N-14. 23:50 Sekso abėcėlė. N-14. 
01:50 Enderio žaidimas. N-7.

Sekmadienis, gegužės 28 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (28). 07:00 Nindžago: 
Spinjitzu meistrai (8). N-7. 07:30 Vėžliu-
kai nindzės (78). 08:00 Ančiukų istorijos 
(29). 08:30 Mamyčių klubas. 09:00 Kuli-
nariniai triukai. 09:30 Penkių žvaigždu-
čių būstas. 10:00 Svajonių sodai. 11:00 
Rodencija ir dantukų fėja. 12:45 Mamos 
pasimatymas su vampyru. N-7. 14:35 
Auklė. N-7. 16:15 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 18:00 Raudonas kilimas. 18:30 
TV3 žinios (312). 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Narnijos kroni-
kos. Aušros užkariautojo kelionė. N-7. 
21:45 Kietas riešutėlis 4.0. N-14. 00:20 
Būk kietas. N-7.

LRT
18:00 Info diena. 18:30 „Šuo“ (19). N-7. 
19:30 „Voratinklis“ (18). N-7. 20:30 Pa-
sienio sargyba. N-7. 21:00 Pumų me-
džioklė. N14. 22:50 Grafas Montekris-
tas (kart.). N-7. 01:15 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (9) (kart.). N-7. 02:05 „Karo vilkai. 
Likvidatoriai IV“ (9). N14. 02:55 „Penk-
toji pavara“ (3). 03:40 Pasienio sargyba 
(kart.). N-7. 04:05 „Penktoji pavara“ (2).

trečiadienis, gegužės 24 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(10). N-7. 07:40 „Tokia tarnyba“ (25) 
(kart.). N-7. 08:30 „Voratinklis“ (18) 
(kart.). N-7. 09:30 „Paskutinis faras“ (34) 
(kart.). N-7. 10:30 „Šuo“ (19) (kart.). N-7. 
11:35 „Prokurorų patikrinimas“ (429) 
(kart.). N-7. 12:45 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:50 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (14). N-7. 14:50 „Tokia tarnyba“ 
(26). N-7. 15:45 „Prokurorų patikrinimas“ 
(430). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Šuo“ (20). 
N-7. 19:30 „Voratinklis“ (19). N-7. 20:30 
Pagalbos skambutis. N-7. 21:00 Žiedų 
valdovas. Dvi tvirtovės. N-7. 00:30 Pumų 
medžioklė (kart.). N14. 02:15 „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (10) (kart.). N-7. 03:00 
„Karo vilkai. Likvidatoriai IV“ (10). N14. 
03:50 „Penktoji pavara“ (4). 04:35 Pagal-
bos skambutis (kart.). N-7. 05:00 „Penk-
toji pavara“ (3).

ketvirtadienis, gegužės 25 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(11). N-7. 07:40 „Tokia tarnyba“ (26) 
(kart.). N-7. 08:30 „Voratinklis“ (19) 
(kart.). N-7. 09:30 „Paskutinis faras“ (35) 
(kart.). N-7. 10:30 „Šuo“ (20) (kart.). N-7. 
11:35 „Prokurorų patikrinimas“ (430) 
(kart.). N-7. 12:45 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:50 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (15). N-7. 14:50 „Tokia tarnyba“ 
(27). N-7. 15:45 „Prokurorų patikrinimas“ 
(431). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „PREM-
JERA Savas žmogus“ (1). 19:30 „Vo-
ratinklis“ (20). N-7. 20:30 Savaitės kri-
minalai. N-7. 21:00 Sumautos atosto-
gos Meksikoje. N14. 22:55 Žiedų val-
dovas. Dvi tvirtovės (kart.). N-7. 02:15 
„Okupuoti“ (1). N14. 03:00 „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (11) (kart.). N-7. 03:45 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (12) (kart.). 
N-7. 04:30 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(13) (kart.). N-7. 05:15 Savaitės krimi-
nalai (kart.). N-7.

Penktadienis, gegužės 26 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(12). N-7. 07:40 „Tokia tarnyba“ (27) 
(kart.). N-7. 08:30 „Ekstrasensų mūšis“ 
(3) (kart.). N-7. 10:35 „Diagnozė - žmog-
žudystė“ (14) (kart.). N-7. 11:35 „Pro-
kurorų patikrinimas“ (431) (kart.). N-7. 
12:45 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“ (16). 
N-7. 14:50 „Tokia tarnyba“ (28). N-7. 
15:45 „Prokurorų patikrinimas“ (432). 
N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
18:00 Info diena. 18:30 „PREMJERA 
Savas žmogus“ (2). 19:30 „Amerikie-
tiškos imtynės“ (20) (Wrestling - RAW 
6). N-7. 20:30 „Amerikietiškos imtynės“ 
(20) (Wrestling - SmackDown 2). N-7. 
21:30 Juodasis griaustinis. N14. 23:25 
Sumautos atostogos Meksikoje (kart.). 
N14. 01:15 „Okupuoti“ (2). N14. 02:05 
„Džeikas, Storulis ir šuo“ (12) (kart.). N-7. 
02:55 Juodasis griaustinis (kart.). N14.

Šeštadienis, gegužės 27 d. 
07:10 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (15) (kart.). N-7. 08:05 „Diagnozė 
- žmogžudystė“ (16) (kart.). N-7. 09:00 
Autopilotas. 09:30 Apie žūklę. 10:05 
„Džekas Hana kviečia į gamtą“ (77). 
10:35 BBC dokumentika. 11:50 „Herbas 
arba skaičius“ (1). 13:00 Akivaizdu, bet 
neįtikėtina. 13:30 Akivaizdu, bet neįtikėti-
na. 14:00 „Žiniuonis“ (9). N-7. 15:05 „Va-
nity Fair. Visiškai slaptai“ (2). N-7. 16:10 
„Kas žudikas?“ (27). N-7. 17:25 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:30 „Paskutinis 
faras“ (36). N-7. 19:30 Moterys prieš vy-
rus. N-7. 21:30 MANO HEROJUS Vel-
nio antrininkas. N14. 23:45 AŠTRUS KI-
NAS Tūnąs tamsoje. Antroji dalis. N14. 
01:50 „Okupuoti“ (1) (kart.). N14. 02:40 
„Okupuoti“ (2) (kart.). N14. 03:30 Mote-
rys prieš vyrus (kart.). N-7.

Sekmadienis, gegužės 28 d. 
06:30 Baltijos galiūnų čempionato 

III etapas. Telšiai (kart.). 07:30 Sveikatos 
kodas. 08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 
Baltijos galiūnų čempionato IV etapas. 
Rokiškis. 10:05 „Džekas Hana kviečia į 
gamtą“ (78). 10:35 BBC dokumentika. 
Gyvūnų namai. 11:50 „Herbas arba skai-
čius“ (2). 13:00 „Viena už visus“ (138). 
N-7. 13:35 Sveikinimai. 16:10 „Kas žu-
dikas? Baudžiamosios bylos“ (30). N-7. 
17:25 „Savas žmogus“ (1) (kart.). 18:30 
„Savas žmogus“ (2) (kart.). 19:30 „Eks-
trasensų mūšis“ (4). N-7. 21:55 Bever-
li Hilso policininkas 2. N-7. 00:00 „Gyvi 
numirėliai“ (15). N14. 01:00 „Gyvi numi-
rėliai“ (16). N14. 01:55 Velnio antrinin-
kas (kart.). N14. 03:40 Tūnąs tamsoje. 
Antroji dalis (kart.). N14.
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Neįgalieji  
pasaulyje

Parolimpietė Zahra Ne-
mati (g. 1985) šiomis die-
nomis tikrai nuliūdino 
savo gerbėjus. Ji paskel-
bė norinti skirtis su savo 
vyru, o musulmoniškoje 
šalyje tai padaryti nėra 
lengva. Baigėsi pasaka, 
kuri prasidėjo 2012 me-
tais vasaros parolimpia-
doje Londone.

Rokiškio rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkas Algis Veikšys 
pastebi, kad gyventojai toleran-
tiški neįgaliųjų atžvilgiu. Tačiau 
yra ką keisti, kad žmonės su ne-
galia taip pat tvirtai jaustųsi kas-
dienėje aplinkoje. Anot Neįgaliųjų 
draugijos pirmininko, žmonių su 
negalia nematome ne todėl, kad jų 
nėra, bet dėl to, jog savarankiškai 
jie negali patekti į daugybę viešų-
jų erdvių ir objektų. „Pagrindinė 
problema, su kuria Rokiškyje 
ir rajone susiduria neįgalieji, – 
viešasis transportas. Sieksime, 
kad atsirastų žemagrindžiai au-
tobusai, į kuriuos įlipimas būtų 
pritaikytas žmonėms su nega-
lia. Net ir jaunam žmogui lipant 
į autobusą reikia kelti aukštai 
koją, o ką jau bekalbėti apie gar-
baus amžiaus gyventojus ar ne-

įgaliuosius“, – sakė A. Veikšys.
Taip pat, anot A. Veikšio, jau-

čiama, kad jaunesni žmonės su 
negalia bijo ar nenori prisijung-
ti prie draugijos veiklos, esą tai 
viešas pripažinimas, kad turi ne-
galią. Tačiau šios bendruomenės 
nariai lygiai taip pat džiaugiasi 
gyvenimu. 

Pasak A. Veikšio, šiuo metu 
Neįgaliųjų draugija vienija dau-
giau kaip 300 rajono žmonių. 
Bendruomenė aktyviai gyvena, 
sportuoja, keliauja. Rokiškio neį-
galiųjų reikmėms skirtas automo-
bilis per metus nuvažiuoja per 20 
tūkst. kilometrų. Didelio susido-
mėjimo sulaukia draugijos ren-
giamos paskaitos ir išvykos. Drau-
gija tęsia sėkmingą bendradarbia-
vimą su kitomis rajono nevyriau-
sybinėmis organizacijomis.

Ar Rokiškio rajonas tolerantiškas 
žmonėms su negalia?

Seimui priėmus Baudžiamojo kodekso pataisas, kuriose numa-
toma baudžiamoji atsakomybė už diskriminaciją dėl amžiaus 
ir neįgalumo, Justas Kačerauskas tinklalapyje www.rokiskiosi-
rena.lt svarsto, ar Rokiškio rajono gyventojai tolerantiški žmo-
nėms su negalia.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąIrano didvyrė –  
vėl dėmesio centre

Molėtų miesto centre prieš 
2 mėnesius atsidarė juvelyro 
dirbtuvės. Čia dirbantis juve-
lyras Ramūnas Pivoras ne tik 
taiso papuošalus, bet ir juos ga-
mina, graviruoja. Anksčiau Mo-
lėtų mieste juvelyro dirbtuvių 
ar tokias paslaugas teikiančio 
specialisto nebuvo. 

43 metų vyras juvelyro, dar, 
galima sakyti, šiltą diplomą te-
turi vos gerus metus. Prieš tai 
16 metų Ramūnas darbavosi 
statybose. Prieš 3,5 metų ne-
laimingo atsitikimo darbe me-
tu nukrito iš iš trečio aukšto 
ir patyrė sunkią stuburo trau-
mą. Jaunam vyrui teko atsi-
sėsti į neįgaliojo vežimėlį. Ta-
čiau, kaip tikina pats pašneko-
vas, dėl ištikusios negandos į 
gilią depresiją nepuolė. „Atsi-
tiko taip, kaip atsitiko. Ne aš 
vienas toks pasaulyje“, – kalba 
R. Pivoras.

Atsisėdus į neįgaliojo ve-
žimėlį Ramūnui padėjo arti-
miausias žmogus – sesuo. „Iš 
pradžių buvo sunku. Sunku bu-
vo apsitarnauti. Bet po truputį 
įpratau“, – pasakojo Ramūnas. 

Anot pašnekovo, labai svar-
bu susitikti, bendrauti su pana-
šaus likimo žmonėmis. Bendri 
pokalbiai, išgirsti patarimai pa-
deda gyventi ir lengviau įveikti 
pasitaikančius sunkumus. 

Savo likimo žmonių R. Pivo-
ras nemažai sutiko savarankiš-
kumo stovykloje. Sveikieji, anot 
pašnekovo, ne visada geba su-
prasti negalią turintį žmogų, 
skuba guosti, puola padėti at-
likti netgi tuos darbus, kuriuos 
puikiai gebėtų padaryti ir pats 
žmogus. Na, o sutikti bendra-
minčiai, panašaus likimo bro-
liai ir seserys Ramūnui padė-
jo iš naujo atrasti save ir naują 
gyvenimo kelią. 

R. Pivoras, Molėtų krašto 
žmonių su negalia sąjungos 
atstovų patartas, pagal profe-
sinės reabilitacijos programą 
įgijo naują specialybę Valaku-
pių reabilitacijos centre. Nau-
joji profesija, kaip sako pats 
Ramūnas, prigijo. Baigęs moks-
lus vyras grįžo į Molėtus. Apie 
metus ieškojo vietos, kur galė-
tų įkurti savo juvelyrikos dirb-
tuvę. Patalpos turėjo būti pri-
taikytos neįgaliajam su ratu-
kais. Molėtiškis juvelyras savo 
verslą įkūrė išsinuomotose bu-
vusiose darbo biržos patalpo-
se. Reikiamą įrangą, prietaisus, 
darbo įrankius Ramūnui padė-
jo įsigyti Molėtų rajono valdžia 
ir miesto gyventojai. 

Valdžios atstovai suorgani-
zavo akciją „Savanorių sriuba“, 
kurios metu gyventojai buvo 
vaišinami sriuba ir aukojo pini-
gus. Gyventojų paaukoti pinigai 
buvo perduoti Ramūnui. Anot 
pašnekovo, akcijos metu surink-
tų lėšų pakako padengti pusę 
reikiamos sumos įrangai įsigyti.

Pastaruoju metu R. Pivoro 
gyvenime svarbiausią vietą uži-
ma darbas. Vyras tedirba pusę 
darbo dienos, tačiau artimiau-
siu metu planuoja įsigyti auto-
mobilį. Kaip teigia pašnekovas, 
pačiam vairuojant nebereikė-
tų naudotis pavėžėjimo pas-
laugomis. 

Juvelyras kartais sulaukia ir 
5 klientų per dieną, tuomet dar-
bu apsirūpina kone savaitei. Jau 
turi susidariusį savų klientų ra-
tą, bet tikisi sulaukti ir daugiau 
besidominčiųjų. „Reikia judėti. 
Jeigu apsileisi, bus sunku. Atsi-
sėdus į ratukus gyvenimas tę-
siasi, tik svarbu nenuleisti ran-
kų. Pinigus ir turtus visada ga-
lima uždirbti, jeigu tik norėsi“, – 
pokalbį užbaigė R. Pivoras.

Negalia nesutrukdė pakeisti profesiją 
Portale www.utenoszinios.lt Daiva Čepėnienė rašo apie vyriškį, 
kuris po profesinės reabilitacijos programos atidarė sėkmingai 
veikiančias juvelyrų dirbtuves. 

Tekvondo teko  
pamiršti

Zahra nuo mažens buvo 
sportiška, aktyvi. Paauglystėje 
išgarsėjo kaip perspektyvi ko-
rėjiečių kovos meno tekvondo 
sportininkė. Turėjo juodą dir-
žą. Tikėjosi patekti į olimpiadą 
ir atstovauti savo šaliai.

Deja, būdama vos 17, ji pa-
teko į žiaurią autoavariją, buvo 
sužalota. Ištvėrė net kelias ope-
racijas, tačiau kojos liko paraly-
žiuotos. Tekvondo, aišku, teko 
pamiršti.

„Porą metų išties buvo labai 
sunku, – pasakojo žurnalistams 
Zahra. – Sunku ir man, ir mano 
artimiesiems. Bandžiau užpildy-
ti dienas muzika, daile, kaligrafi-
ja, bet vis tiek buvau nelaiminga. 
Palengvėjimas atėjo tik tada, kai 
susitaikiau su savo nauja būkle, 
su gyvenimu vežimėlyje. Norė-
jau toliau sportuoti. Pasirinkau 
šaudymą iš lanko.“

Šiandien galima išvardyti 
lankininkės Z. Nemati derlių: 5 
aukso, 4 sidabro, 7 bronzos me-
daliai, iškovoti parolimpinėse ir 
kitose tarptautinėse varžybose.

Iš Londono –  
su auksu ir meile

2012-ųjų vasaros parolim-
pinėse žaidynėse Londone Zah-
ra laimėjo savo pirmąjį olimpinį 
aukso medalį. Beje, ir jos tėvynei 
tai buvo pirmasis parolimpinis 
aukso medalis.

Laimės ir džiaugsmo ban-
ga Zahrą pasiekė dar Londone. 
Olimpiniame kaimelyje nuolat 
šalia buvo geras Zahros drau-
gas Rochamas Šachabi Pur. Juo-
du susipažino šaudymo iš lan-
ko treniruotėse. Rochamas, irgi 
nejudriomis kojomis (dėl darbe 
patirtos traumos), taip pat sie-
kė rezultatų šioje gražioje ir įdo-
mioje sporto šakoje.

Rochamas savo draugei pa-
dėdavo sunkiais momentais. 
Kai Zahra nesugebėdavo susi-
koncentruoti, pasipildavo tech-
ninės ir taktinės klaidos, tik jis 

sugebėdavo grąžinti jai pasiti-
kėjimą.

Ten, Londone, Rochamas pa-
sipiršo Zahrai. Dėl to jų pergalin-
gas grįžimas į tėvynę buvo dar 
įspūdingesnis. Tautos numylėti-
ne per vieną dieną tapusi Zahra 
jautėsi lyg princesė iš pasakos, o 
šalia – princas.

Musulmonės pasijustų 
lyg nuogos

„Zahros pasiekimai dauge-
lį moterų padrąsino, paskatino 
sportuoti, – sakė Tarptautinio 
parolimpinio komiteto atstovė 
Sima Limochi. – Kai ji laimėjo 
auksą individualiose varžybo-
se Londone W1/W2 kategori-
joje, buvo pastebėta, kad daug 
moterų susidomėjo šaudymu iš 
lanko. Musulmonės vis aktyviau 
sportuoja, nes daugelyje sporto 
šakų joms leidžiama būti apsi-
rengus tradicinius drabužius, 
jei tik nepažeidžiamos taisyklės. 
Jei būtų verčiamos vilktis spor-
to aprangą ir apnuoginti galvą, 
musulmonės pasijustų lyg nuo-
gos. Jos renkasi tas sporto šakas, 
kur drabužiai netrukdo judesių. 
Su Zahros atėjimu sportuojančių 
musulmonių tema nuolat apta-
riama Irano tautiniame paro-
limpiniame komitete, Jaunimo 
ir sporto ministerijoje, įvairio-
se sporto federacijose.“ Ten tai 
nėra taip įprasta, kaip europie-
tiškas vertybes propaguojančio-
se šalyse.

Zahra turi įvairių apdovano-
jimų. Neseniai buvo išrinkta ge-
riausia Irano neįgalia lankinin-
ke. Jai išskirtinę premiją skyrė 

skėtinė tarptautinė organizacija 
„SportAccord Convention“.

Dar labiau Zahra išgarsė-
jo 2016-aisiais olimpiadoje Rio 
de Žaneire.

Neaišku, kokia bus 
pasakos pabaiga

Zahra Rio de Žaneire dalyva-
vo ne tik parolimpinėse žaidy-
nėse, bet ir olimpiadoje, kur su-
sirungė su negalios neturinčio-
mis sportininkėmis. Negana to, 
per olimpiados atidarymą buvo 
rinktinės vėliavnešė – visas pa-
saulis pamatė ją įriedančią į sta-
dioną. Vėliava buvo pritvirtinta 
prie vežimėlio. Zahra ją tik pri-
laikė ranka, o vežimėlį stūmė 
kita rinktinės narė. Ne vienas 
šventės žiūrovas pripažino, kad 
tai buvo labiausiai jaudinantis to 
vakaro momentas. 

Nors konkurenčių tąkart jai 
nepavyko įveikti, bet varžovės 
pripažino: sėdint šaudyti iš lan-
ko nepaprastai sunku. Stovė-
damos lankininkės balansuoja 
ant kojų, šauna nutaikius ypa-
tingą pusiausvyros momentą, 
kai visas kūnas susitelkia į strė-
lę, o kaip tai padaryti sėdint ra-
tukuose, nuo pusės paralyžiuo-
tu kūnu?

Pastarosiomis dienomis vėl 
kalbama apie Zahrą. Dar nese-
niai ji pasakojo apie sumanymą 
kurti bendrą verslą su Rochamu, 
o dabar štai – moteris pranešė 
nutarusi skirtis. Mat Rochamas 
uždraudė jai vykti į užsienį. Ak-
tyviai sportininkei visiškai ne-
priimtina, kad jai kiekvieną kartą 
reikia gauti vyro leidimą išvykti. 

Bet išsiskirti irgi nebus pa-
prasta. Jei Rochamas nesutiks, 
lauks ilgas teisinis maratonas. Ir 
visiškai neaišku, padės ar dar la-
biau suvels reikalą tai, kad Zahra 
yra tokia populiari Irane.

Tačiau pasaka dar nesibaigė. 
Apie sportą Zahra ne kartą pa-
sakos įvairiose šalyse vykstan-
čiose varžybose iš Irano atvy-
kusioms žurnalistėms, pasislė-
pusioms savo „palapinėse“, bet 
su moderniomis kameromis ir 
kita įranga rankose.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BaLIkIenĖ
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Prie kūrybos 
šaltinio

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą 
„Lygios galimybės – atviros visuomenės pamatas“ ir jo rubri
kas: „Aplinka visiems“, „Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, 
„Prie kūrybos šaltinio“, „Tautos paveldo aruodas“.

Sportuoju

***
Užgeso kaime žiburiai,
Virš debesų aukštai
Gražuolė pilnatis
Virš žemės pasimatė.

Nušvito sodai 
Ir namų stogai,
Spindėjo Nemunas
Per visą naktį.

Ta pasakų naktis
Man liko širdyje
Juk tokio grožio 
Niekur nesurasi.

Tik ten, kur stovi
Tėvų namai,
Kur žydi sodai,
Gražiausios naktys.

Aksominis tango
Mėnulio pilnatis
Ir žvaigždės danguje
Užbūrė mus abu
Rugsėjo naktyje.

Nakties stebuklas degė
Kaip pasaka tikra,

Tada pasižadėjome, 
Kad būsime drauge. 

Ar tu meni, kaip šokome
Paklydę žvaigždėse, 
Kaip meile džiaugėmės abu
Svajonių naktyje.

Mums muzika skambėjo
Pilna žvaigždžių šviesos,
Me šokome laimingi
Ligi pačios aušros. 

Rasoje 
Kaip nesidžiaugti 
Gimtinės laukais,
Kai puošiasi gėlės
Rasos auskarais.

Kai ankstų rytą 
Į laukus išeini,
Deimantais žiba
Gėlynai margi.

Gražūs buvo rytai,
Kai buvom maži,
Kai bėgiojom linksmi 
Po pievas basi. 

Jonas TaRaSevIčIUS
Klaipėda

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Laikas pratęsti „Bičiulystės“ prenumeratą! 
Visiems „Bičiulystės“ bičiuliams ir norintiems jais tapti primena

me, kad jau laikas patęsti savaitraščio prenumeratą 2017 m. ii pus-
mečiui. Paskubėkite į savo miesto, rajono neįgaliųjų draugiją ar ki
tą žmones su negalia vienijančią organizaciją. 

Kiekvieną ketvirtadienį aplankysiančiame leidinyje rasite atsa
kymus į Jus dominančius klausimus, sužinosite aktualias socialinės 
politikos naujienas, perskaitysite naudingos informacijos apie sa
vivaldybių, nevyriausybinių organizacijų teikiamas paslaugas, iš
moksite, kaip daugiau dėmesio skirti savo sveikatai, psichologinei 
būsenai, galėsite išsakyti savo nuomonę, padiskutuoti su likimo bi
čiuliais, pasidalyti savo kūryba ir pan. 

Prenumerata bus priimama iki birželio 15 d. Pusės metų leng
vatinė „Bičiulystės“ prenumerata kainuoja 5 eurus. 

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

Vytauto Žemaičio nuotr., Senieji Trakai

Konkursui    „Po gimtinės dangum“ 

Vasaros toliai
Ir nubėga basa auksaplaukė 

mergaitė,
Nešdama skaisčią saulę delnuos,
Per vidurdienį, kvepiantį šienu,
Per čiulbėjimą ryto rasotą,
Medumi apvarvėjusią vakaro tylą
Ir per naktį, žvaigždžių 

nubučiuotą.
Ir nubėga graži mėlynakė 

mergaitė
Į rugiagėlėm švytinčius tolius,
Kur nuskęsta vaikystės 

vaivorykštės,
Kur išplaukia jauni vasarojai,
Kur miglų kaspinais laumės 

plaukus dabina

Ir raganius pietys jas visas 
pašokdina.

Kaip norėčiau aš lėkt paskui ją...
Volunge skrisčiau prieš vėją,
Bet apsunkus nuo vaisių 

branda,
Nuo kurios jau sparnai 

surandėję.
Metų šakos lyg aštrūs dygliai
Skaudžiai žeidžia ir drasko 

krūtinę,
Jau pavargusius mano pečius
Savo rankom šalnotom ruduo 

apkabina.

Rima LUkoŠevIčIŪTĖ
Radviliškis

Atsiverčiu žurnalą, skirtą mo-
terims, ir būtinai susiduriu 

su... dieta. Jos nauda sveikatai 
(apie dailesnes linijas net nera-
šoma, nes ir taip aišku), patari-
mais. Pavyzdžiui: jeigu šeimoje 
sunku laikytis dietos, „jai“ siū-
loma į akciją įtraukti šeimos na-
rius. Neįsivaizduoju, kaip saviš-
kiui, dirbančiam fizinį darbą, pa-
siūlyčiau špinatų kotletus arba 
dilgėlių sriubą? O paaugliai ber-
niukai? Jie nuolat varsto šaldytu-
vo dureles. Niekada nesukau gal-
vos dėl savo linijų, į veid rodį nu-
stojau žiūrėti, nes maniau, kad 
užtenka pasipuikuoti vestuvių 
dieną, o susiūti dvi palas su sky-
le galvai sugebėjau pati.

Tačiau šį pavasarį vyras, vai-
kai, draugė pradėjo vienbalsiai 
kritikuoti mano beliemenę figū-
rą ir gracijos stoką: 

– Tu buvai jaudinančiai liek-
na lyg pakalnutė, – priekaišta-
vo gyvenimo draugas. – O šian-
dien, – atsiduso, – panašėji į 
varnalėšą.

– Mamyte, vaikystėje jus pri-
simenu gracingą lyg gazelę, o 
šiandien...

– Lyg begemotė, – užbaigiau 
vyriausio sūnaus mintį.

– Nesportuoji? Siaubas, – 
baisėjosi šluotražį (atsiprašau) 
primenanti draugė.

Pamiršo mano tango apie 
puodus, pa-de-dė velkant mais-
to krepšius iš parduotuvių į 
penktą aukštą, mankštą atsto-
jantį langų ir grindų valymą. 
Daržas ir sodas kabo ant kupros 
lyg damoklo kardas.

– Pasiduodu, sportuosiu, – 
pasižadėjau. Įsijungiau spor-
to kanalą ir ėmiau rinktis man 
tinkamą sporto šaką. Krepši-
nis? Neužteks ūgio. Futbolas? 
Nemoteriškas sportas. Lengvo-
ji atletika? Jeigu bėgsiu iš visų 
jėgų, vyras nesivys kaip jau-
nystėje, tempas su metais lėtė-
ja. Vandens sportas? Nemoku 
plaukti. O jeigu trauma? Pasi-
taiko net profesionalams, o jei-
gu man? Kas išvirs pietus, pa-
šers žuvytes akvariume, pasko-
lins kaimynei druskos? Never-
ta rizikuoti. 

Nežinau, ar nuo tų kalbų, ar 
nuo nešulių kilnojimo sušlu-
bavo sveikata ir atsidūriau pas 
šeimos gydytoją. Ji mane nu-
siuntė į sanatoriją. Ten man nie-
kas nereiškė pretenzijų dėl ap-
valių formų, atvirkščiai. Gydy-
toja paskyrė sporto ir vandens 
procedūras. Nuėjau.

Sporto salėje visų ten buvu-
sių vyrų žvilgsniai degino mano 
biustą, o pademonstravusi pra-
timus su pripučiamu kamuoliu, 
išgirdau vyriškų rankų aplodis-
mentus, tarsi būčiau televizijos 
žvaigždė. 

Negana to, mane ėmė per-
sekioti toks žaliavalgis, pana-
šus į asketą, subjektas. Vieną 
popietę man vaikštant nuoša-
lia parko alėja tarsi iš dangaus 

nukrito žaliavalgis ir apsidai-
ręs, be žodžių pasiūlė man tai, 
kas buvo jo kelnių priekyje. Pa-
kišau jam panosėn špygą. Tada 
jis griebė mane šturmu. Vargše-
lis nežinojo mano kairės rankos 
garsiojo „kablio“ (esu kairia-
rankė). Po smūgio jis liko gulė-
ti ant žemės, o aš lėtai skaičia-
vau iki dešimt. Jam atmerkus 
akis nuėjau ir toliau grožėjausi 
nuostabiomis gėlių spalvomis. 
Dar po dviejų dienų jis man 
pasiūlė ranką, širdį ir piniginę, 
bet aš jam atsakiau, kad  visi 
vyrai, kaip ir visi žmonės, geri 
tol, kol miega.

Šokiuose buvau garbstoma 
tarsi būčiau lašiniai, o partne-
riai – katinai. Jie spaudėsi prie 
mano biusto tarsi ką tik gimę 
kūdikiai, o vienas net užmi-
go ten padėjęs galvą. Teko pa-
naudoti švelnesnį kablį, iš de-
šinės. Taip nusipelniau gar-
bingą titulą: Jadzė iš Jonavos, 
boksininkė.  

Moterys pradėjo manęs ša-
lintis, o jų akyse degė pavydo 
ugnelės, bet aš nepykau: mote-
rys, kaip ir visi žmonės, geros 
kol miega.

Po trijų savaičių grįžau na-
mo. Ne pakalnutė, bet ir ne var-
našėla. Kažkas per vidurį. Su-
šaukiau visus, raginusius mane 
sportuoti, ir paskelbiau verdik-
tą: sau pasilikau puodus su vir-
tuve. Alpinizmą, t. y. kopimą su 
nešuliais į penktą aukštą, per-
daviau vyrui, draugei pasiūliau 
nuvykti į sanatoriją, o sodą ir 
daržą paskyriau vyriausiam sū-
nui. Pats laikas jam kurti šeimą, 
o ne paskui panas lakstyti. 

Dabar į pastabas dėl figūros 
atsakau gerojo Teo fraze: „Kiek-
viena moteris turi skeletą, bet 
vyrams patinka, kai per gerą 
apvalkalą to skeleto nežymu.“

Gražina čekavIčIenĖ 
Jonava 

Humoreska


