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4 dienas SEB arenoje Vil-
niuje varžėsi iš 14 pasau-
lio šalių į Lietuvą suvažia-
vę neįgalieji tenisininkai. 
Jie kovėsi ne tik dėl meda-
lių bei taurių, bet ir rin-
ko tarptautinius reitingų 
taškus, kurie turi didelės 
reikšmės siekiant keliala-
pio į parolimpines žaidy-
nes. Daugelis turnyro da-
lyvių sakė užsikrėtę teni-
su ir matantys sporte sa-
vo gyvenimo prasmę. 

Integracijos keliu

„Vilties bėgimas“ – jau 
devintą kartą Klaipėdo-
je surengta labdaros ak-
cija, skirta solidarizuotis 
su onkologinėmis ligo-
mis sergančiais žmonė-
mis, jiems padėti. Šiemet 
sulaukta rekordinio bėgi-
kų skaičiaus – prie įvairių 
distancijų starto linijos 
stojo per 10 tūkst. bėgimo 
mėgėjų ir profesionalų. 

Tolerancijos link

„Vilties miestas“ – geros 
valios žmonių palaikoma 

iniciatyva 
Lietuvoje onkologinėmis ligo-

mis kasmet suserga apie 18–19 
tūkst. šalies gyventojų. Su šia di-
agnoze kasdien galynėjasi apie 
100 tūkst. žmonių. Daugelis jų 
išgyvena ne tik didžiulį fizinį, 
bet ir dvasinį skausmą: vienatvę, 
psichologinę atskirtį, jaučiasi esą 
našta artimiesiems.

Prieš 9-erius metus pagalbos 
ranką jiems nutarė ištiesti broliai 
pranciškonai. Jie sumanė Klai-
pėdoje įkurti dvasinės ir sociali-
nės pagalbos onkologijos centrą, 
kuris padėtų keisti visuomenės 
požiūrį į onkologinėmis ligomis 
sergančius žmones, ugdytų jų 
atjautą ir norą solidarizuotis, o 
patiems sergantiesiems suteiktų 
vilties, tikėjimo ateitimi.

Pasak „Vilties bėgimo“ su-
manytojo brolio Benedikto Jur-
čio, aktyvus žmogaus teisių gy-
nėjas Martynas Liuteris Kingas 
turėjo svajonę, kad nevilties kal-
nai pavirstų į vilties akmenis, o 

turnyras, surengtas mūsų šaly-
je. Jis yra pripažįstamas Tarp-
tautinės teniso federacijos – ge-
rų rezultatų pasiekę tenisininkai 
gauna reitingo taškų pagal ben-
drąją profesionalų teniso žaidė-
jų lentelę. 

„Kiekvienais metais regis-
truojamės Tarptautinėje teniso 
federacijoje (ši organizacija rū-
pinasi tiek neįgaliųjų, tiek netu-
rinčių negalios tenisu), kad gali-
me surengti teniso turnyrą. Esa-
me įtraukiami į turnyrus organi-
zuojančių šalių sąrašą ir kiekvie-
nas sportininkas, matydamas nu-
matomų varžybų datą, gali regis-
truotis, kur jis nori dalyvauti“, – 
pasakoja A. Staševičienė. Moteris 
džiaugiasi, kad norinčių atvykti 
pas mus žaidėjų vis daugėja, o tie, 
kas jau kartą pabuvojo, sugrįžta. 
Pastovūs svečiai – iš Lenkijos (šį 
kartą atvažiavo 8 žaidėjai), iš Lat-
vijos, Estijos. Šiemet pirmą kar-

broliai pranciškonai iš šių akme-
nų nusprendė pastatyti „Vilties 
miestą“. „Vilties bėgimas“ – ker-
tiniai šio miesto akmenys, jo 
pradžia. 

„Vilties miestą“ padeda sta-
tyti visi geros valios žmonės. 
Labdaros akcija tapusio bėgi-
mo metu tam renkamos aukos. 
2008-aisiais surengtame pirma-
jame „Vilties bėgime“ geranoriš-
ki žmonės paaukojo 14 tūkst. li-
tų, po metų ši suma padidėjo 
daugiau kaip 3 kartus – surinkta 
47,5 tūkst. litų. Geranoriškai su-
aukoti pinigai padėjo išsipildyti 
svajonei – 2013-aisiais Šv. Pran-
ciškaus onkologijos dienos cen-

tras plačiai atvėrė savo duris. 
Jau pirmaisiais metais jame sie-
los atgaivą pajuto daugybė lan-
kytojų, kurie sulaukė dvasinės, 
psichologinės, socialinės, infor-
macinės ir kitokios pagalbos 
paslaugų. Centrui palaikyti, jo 
veiklai finansuoti pernai paau-
kota daugiau kaip 60 tūkst. eu-
rų. Šiemet tikimasi dar didesnės 
aukų sumos.

Bėgime dalyvavo ir daug on-
kologinėmis ligomis sergančių 
žmonių. Tai liudija, kad suma-
žėjo atskirtis ir baimė, kad jie 
pajuto visuomenės solidarumą 
ir atjautą. Šv. Pranciškaus on-
kologijos centro vadovė Aldona 

Kerpytė džiaugiasi, kad sunkios 
ligos paženklinti žmonės pasiju-
to esantys ne vieni, reikalingi sa-
vo artimiesiems ir vieni kitiems. 
Pasak jos, šiems žmonėms labai 
svarbus solidarumas – žinojimas, 
kad esi palaikomas, suteikia jėgų 
ir noro kovoti su liga. A. Kerpytė 
ragina visus, išgirdusiuosius on-
kologinę diagnozę, ateiti į centrą: 
„Tegu viltis, tikėjimas ir meilė įsi-
šaknija mumyse. Gyvenkime vie-
ni dėl kitų.“ 

Sūnus įveikė ligą, mama – 
bėgimo trasą

Devintojo „Vilties bėgimo“ 
dalyvių laukė nemažai naujovių. 

Startą paskelbęs Premjeras Al-
girdas Butkevičius geros valios 
žmones pakvietė įveikti 5 skir-
tingos ištvermės reikalaujan-
čias distancijas. Renginio daly-
vių pirmą kartą laukė pusės ma-
ratono – 21.98 km trasa, į kurią 
leidosi profesionalūs bėgikai. 
Patyrę entuziastai sudarė ir dar 
vienos nelengvos trasos – 10 km 
distancijos – branduolį. Mėgė-
jai rinkosi lengvesnes – 5.6 km 
ir 2.9 km trasas. Trumpiausią – 
600 m atstumą pasiryžo įveikti 
neįgalieji, mamos su kūdikiais 
vežimėliuose. Prie šiemetinio 
„Vilties bėgimo“ prisijungė ir 
Rio de Žaneiro olimpiečiai Re-
migijus Kančys bei Dia na Lo-
bačevskė. 

Skirtingo amžiaus, profesijų, 
patirčių žmonių solidarumas liu-
dijo vienybę ir susitelkimą, ge-
rą valią ir norą padėti silpnes-
niesiems. 

Prie starto linijos stojusi 
jauna mama neslėpė, kad šiam 
žingsniui įkvėpė šeimos patir-
tis, joje buvęs onkologinis ligo-
niukas. Tikėjimas ir viltis jam 
padėjo įveikti ligą, tad mama dė-
kingumo vardan pasiryžo įveikti 
„Vilties bėgimo“ trasą. 

Bėgikų komandų sąrašuo-
se – ir neįgaliųjų, juos globojan-
čių šeimos narių organizacijos: 
Klaipėdos „Viltis“, Vaiko širdies 
asociacija, BĮ Neįgaliųjų centras 
„Klaipėdos lakštutė“ ir kt. 

Tenisas – lyg užkrečiama liga
tą atvyko aukšto meistriškumo 
sportininkai iš Izraelio, Rumu-
nijos, Italijos. 

Pasak A. Staševičienės, Lie-
tuvoje sportininkams yra suda-
rytos geros sąlygos sportuoti. 
Kelis kartus per savaitę jie ne-
mokamai gali treniruotis ve-
žimėliais judantiems patogio-
je SEB arenoje, Lietuvos teniso 
klubas turi kelis sportinius veži-
mėlius. Vis dėlto žaidėjų, galin-
čių profesionaliai atstovauti Lie-
tuvai, trūksta. Šiame turnyre da-
lyvavo 2 sportininkai: Aleksan-
dras Olechnovičius ir Vytautas 
Mateika. Jie medalių nepelnė.

A. Staševičienė ragina visus 
negalią turinčiuosius prisijung-
ti ir išbandyti neįgaliųjų tenisą. 
Norint žaisti šį žaidimą, nebūti-
na judėti neįgaliojo vežimėliu. 
Yra žaidžiančių ir su amputuota 
ranka arba kai kurie žaidėjai ne-
įgaliųjų tenisą pasirenka dėl to, 

kad dėl lėtinių ligų negali varžy-
tis kartu su sveikais. Tiesiog žais-
ti reikia sėdint vežimėlyje. Ana 
pati neįgaliųjų teniso nežaidžia, 
nes serga išsėtine skleroze, to-
dėl jai labai sunku išlaikyti ran-
koje raketę. Tačiau moteris pasa-
koja, kad pasaulyje tenisą žaidžia 
ir tetraplegikai (jiems raketė pri-

tvirtinama prie rankos), ir aklie-
ji (naudojamas kamuoliukas su 
garsu). Ana planuoja ir Lietuvo-
je šias idėjas įgyvendinti. „Teni-
są gali žaisti bet kuris žmogus, 
nepriklausomai nuo to, kas įra-
šyta jo sveikatos byloje“, – sako 
A. Staševičienė. 

Neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ lankytojai ruošė „Vilties bėgimo“ atributiką.

(nukelta į 3 psl.)

Žaisti tenisą gali visi 
Lietuvos neįgaliųjų teniso 

klubo prezidentė Ana Staše-
vičienė pasakoja, kad tai jau 7 
tarptautinis neįgaliųjų teniso 

Jurijus Golovinas (Rusija) ir Georgos Lazaridis (Graikija) laimėjo dvejetų var-
žybas.

(nukelta į 7 psl.)

Natalijos Novikovos nuotr.



(nukelta į 3 psl.)

LND nariai pagal amžiaus grupes
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BENDROJI DALIS
Lietuvos invalidų draugija 

(LID) įsteigta 1988 m. rugsėjo 
28 d. visuotiniame steigiama-
jame suvažiavime. Pagrindinis 
LND uždavinys buvo suburti ne-
įgaliuosius darbinei, visuomeni-
nei bei kultūrinei veiklai, spręs-
ti neįgaliųjų reabilitacijos klausi-
mus, rūpintis jų mokymu, gydy-
mu ir poilsiu. 

1996 m. birželio 7 d. Lietuvos 
invalidų draugija kaip asociacija 
buvo įregistruota Juridinių asme-
nų registre, 2008 m. VI ataskaiti-
nėje-rinkiminėje konferencijoje 
buvo pakeistas asociacijos pava-
dinimas. Draugija tapo Lietuvos 
neįgaliųjų draugija (LND). Tei-
sinė forma – asociacija.

Nuo 2012 m. Socialinės rea-
bilitacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektų finansa-
vimą perdavus savivaldybėms, at-
sirado neigiamų reiškinių – savi-
valdybėse pradėjo kurtis naujos 
organizacijos, kurios taip pat ėmė 
pretenduoti į dalį projektinių lėšų, 
beveik du kartus išaugo projektų 
administravimo kaštai. Viso to pa-
sekmė – sumažėjęs atskirų pro-
jektų finansavimo dydis – priver-
tė LND asocijuotus narius atsisa-
kyti kai kurių neįgaliesiems labai 
reikalingų paslaugų.

LND asocijuotų narių skaidy-
masis bei naujų neįgaliųjų asocia-
cijų kūrimasis paskatino LND im-
tis priemonių, kurios turėjo stip-
rinti pačią Draugiją: į savo veiklą 
įtraukti kuo daugiau aktyvių nau-
jų asociacijų. 2014 metų rugsėjo 
30 d. Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
neeilinės konferencijos metu bu-
vo priimti ir patvirtinti nauji įsta-
tai, kuriuose atsisakyta reikalavi-
mo, kad asocijuotais nariais gali 
būti tik teritoriniuose–adminis-
traciniuose vienetuose veikian-
čios neįgaliųjų organizacijos. Pa-
gal 2014 metų gruodžio 18 d. įre-
gistruotus LND įstatus, Draugi-
jos nariais gali būti organizacijos, 
kurių veikla yra susijusi su fizinę 
negalią turinčiais asmenimis, jų 
integracija ir reabilitacija, prita-
riančios LND tikslams bei nusta-
tyta tvarka pateikusios prašymus 
tapti asociacijos nariais. Taip pat 
buvo supaprastintas ir pats LND 
valdymas: atsisakyta vieno iš ko-
legialaus valdymo organo – Tary-
bos ir suteikta daugiau teisių Val-
dybai – vienam iš dviejų kolegia-
lių valdymo organų. Aukščiausias 
Draugijos valdymo organas liko 
kiekvienais metais šaukiama Kon-
ferencija, (kas ketveri metai – rin-

LIETUVOS NEĮGALIŲJŲ DRAUGIJOS VALDYBOS 2012–2015 
METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininko Zigmanto Jančauskio pranešimas
kiminė), kurioje vienas asocijuo-
tas narys turi tik vieną balsą. Aso-
cijuotiems nariams – juridiniams 
asmenims – atstovauja vadovai 
arba jų įgalioti asmenys. Naujuo-
se įstatuose nebeliko narių ste-
bėtojų – LND įmonių vadovų, ku-
rie Konferencijose dalyvaudavo 
su patariamojo balso teise. LND 
pirmininkui, kaip vienasmeniam 
valdymo organui, palikta teisė or-
ganizuoti nuolatinę Draugijos vei-
klą, atstovauti jai visose valstybės, 
valdžios institucijose ir kt. 

Lietuvos neįgaliųjų draugija 
yra ne pelno, savanoriška, nepri-
klausoma, nepolitinė organizaci-
ja, kurios tikslas – atstovauti savo 
nariams, juos ginti ar tenkinti ki-
tus viešuosius interesus. 

LND savo veikloje vadovauja-
si LR Konstitucija, LR įstatymais, 
Vyriausybės nutarimais bei kitais 
teisės aktais ir savo įstatais. 2010 
m. gegužės 27 d. Lietuvos Respu-
blikos Seimui ratifikavus Jungti-
nių Tautų Neįgaliųjų teisių kon-
venciją ir jos fakultatyvųjį proto-
kolą, vienu iš pagrindinių Drau-
gijos tikslų tapo Konvencijoje ke-
liamų uždavinių įgyvendinimas, 
t.y. skatinti, apsaugoti ir užtik-
rinti visų neįgaliųjų visapusišką 
ir lygiateisį naudojimąsi visomis 
žmogaus teisėmis ir pagrindinė-
mis laisvėmis. 

LND yra ribotos civilinės at-
sakomybės viešasis juridinis as-
muo, turintis savo pavadinimą, 
balansą, antspaudą, firminį blan-
ką, atsiskaitomąją, biudžetinę bei 
valiutinę sąskaitas bankuose, ga-
linti laisvai naudotis ir disponuo-
ti įsigytu turtu bei savo lėšomis.

LND veiklos terminas – neri-
botas, buveinės adresas – Salto-
niškių g. 29/3, Vilnius.

LND VALDYMO 
STRUKTŪRA, 

ASOCIJUOTI NARIAI IR 
ĮMONĖS

2012–2014 m. laikotarpiu pa-
sikeitė LND valdymo struktūra. 

• Aukščiausias valdymo or-
ganas – Konferencija, turinti vi-
sas visuotinio susirinkimo teises 
(kas ketveri metai organizuoja-
ma rinkiminė konferencija), ku-
ri turi teisę spręsti pačius svar-
biausius su neįgaliųjų gyvenimu 
susijusius klausimus. Svarbesnis 
pasikeitimas yra tas, kad pagal 
šiandien galiojančius įstatus Kon-
ferencijoje asocijuotas narys turi 
tik vieną balsą. Asocijuotiems na-
riams – juridiniams asmenims – 
atstovauja asociacijų vadovai ar 
jų įgalioti asmenys. 

• LND valdyba (10 narių) yra 
renkama Konferencijoje papras-
ta balsų dauguma 4 (ketveriems) 
metams iš skirtingų Lietuvos ap-
skričių, iš asmenų, turinčių fizi-
nę negalią.

• LND pirmininku renkamas 
bet kuris asmuo, turintis fizinę 
negalią, LND rinkiminės Konfe-
rencijos metu 4 (ketverių) metų 
kadencijai paprasta balsų dau-
guma.

Kiekvieno valdymo organo 
funkcijas, teises ir pareigas api-
brėžia įstatuose numatytos kom-

petencijos, todėl plačiau apie jas 
savo pranešime ir nekalbėsiu.

Lietuvos neįgaliųjų draugija 
yra skėtinė organizacija, turinti 
63 asocijuotus (juridinius) narius 
57 savivaldybėse. Per rinkiminį 
2012–2015 laikotarpį į LND įsto-
jo tik dvi draugijos: Vilniaus rajo-
no neįgaliųjų draugija bei Telšių 
neįgaliųjų ir neįgaliųjų pensinin-
kų draugija.

Per 2012–2015 m. ataskaitinį 
laikotarpį buvo daug LND veiklai 
svarbių įvykių. Vieni iš jų priklau-
sė nuo valstybės institucijų vyk-
domos politikos, kiti buvo susiję 
su jos valdomomis (įsteigtomis) 
įmonėmis bei įstaigomis. 

LND yra viena iš skėtinių vi-
suomeninių neįgaliųjų organiza-
cijų, tiek pati, tiek ir per savo na-
rius vykdanti Nacionalinę žmonių 
su negalia socialinės integracijos 
programą. Beveik kasmet besi-
keičiančios veiklų finansavimo 
tvarkos, lėšų perskirstymas nau-
joms veikloms nedidinant bendro 
programinio finansavimo, naujų 
paraiškų teikėjų atsiradimas ne-
suteikia stabilumo, pasitikėjimo, 
dėl to nukenčia ir pačios organi-
zacijos, ir mūsų atstovaujami ne-
įgalieji. Kiekvienais metais vis la-
biau neįgaliųjų integracijos politi-
ka persikelia į savivaldybes. Žvel-
giant į ateitį LND asocijuotiems 
nariams reikėtų intensyviau dirb-
ti ir su savivaldybių institucijomis, 
ir su Lietuvos neįgaliųjų draugija, 
kuri turi galimybę jūsų keliamus 
klausimus „peradresuoti“ valsty-
binėms institucijoms.

Per ataskaitinį laikotarpį įvy-
ko nemažai pasikeitimų LND val-
domose įmonėse. Apie tuos pa-
sikeitimus galima pasakyti labai 
mažai gero. Taikos sutartimi bai-
gėsi 2006 m. prasidėjęs teisminis 
ginčas su valstybės viešąjį intere-
są gynusia Generaline prokuratū-
ra ir Turto fondu dėl LND valdomų 
61,82 proc. AB „Puntukas“ akcijų. 
Lietuvos apeliacinio teismo 2014 
m. rugpjūčio 5 d. nutartimi Lietu-
vos neįgaliųjų draugija už turimas 
AB „Puntukas“ akcijas buvo įpa-
reigota sumokėti valstybei 4 005 
820 Lt / 1 160 166 Eur piniginę 
kompensaciją, pirmąją 30 proc. 
įmoką sumokant per artimiausius 
tris mėnesius. Kaip prievolės už-
tikrinimo garantą LND per Hipo-
teką privalėjo valstybei įkeisti vi-
są savo valdomą turtą. Siekiant iš-
saugoti Draugijos turtą ir atgauti 
dalį lėšų už 1992 Vyriausybės ne-
įgaliųjų asociacijai perduotą įmo-
nę, LND valdyba priėmė sprendi-
mą parduoti AB „Puntukas“ akci-
jas investuotojui AB „ŽIA valda“, 
atskiriant įmonės nekilnojamąjį 
turtą nuo veiklos. Niekam tikriau-
siai nėra paslaptis, kad po atskyri-
mo AB „Puntukas“ balansuoja ant 
išnykimo ribos.

2013 m. pabaigoje LND pra-
dėjo teisminius ginčus su UAB 
„Alinva“ direktoriumi Petru Lau-
ciumi, kuris visas Draugijos turė-
tas akcijas Juridinių asmenų re-
gistre persirašė savo vardu, tapo 
šios įmonės vieninteliu akcinin-
ku bei savininku. 2016 m. vasa-
rio 15 d. Lietuvos apeliacinis teis-

mas pripažino P. Laucių pažeidusį 
įstatymus ir UAB „Alinva“ grąžino 
šios įmonės steigėjui ir vieninte-
liam akcininkui, t.y. Lietuvos neį-
galiųjų draugijai. Buvęs direkto-
rius P. Laucius nesusitaikė su tuo, 
jo iniciatyva UAB „Alinva“ Alytaus 
apylinkės teisme iškelta byla dėl 
neteisingo ir nesąžiningo jo atlei-
dimo iš direktoriaus pareigų bei 
atsiskaitymo su juo.

2015 m. buvo likviduota ir iš 
Juridinių asmenų registro išregis-
truota VšĮ „Mažeikių AVM“. Sun-
kius laikus išgyvena ir VšĮ „Bi-
čiulystė“, kai valstybės biudžeto 
lėšos, skirtos leidybai, yra per-
skirstomos ir kitiems alternaty-
viems projektams, pvz. „Lietuvos 
ryto“ interneto portalui ir projek-
tui „Aš galiu“.

Sunku pasigirti ir UAB „Dan-
gija“ veikla Tauragėje. Strateginė 
padėtis (netoli Rusijos pasienis) 
ir minimaliosios mėnesinės algos 
nuolatinis didinimas verčia įmonę 
mažinti darbo kaštus, ieškoti nau-
jų rinkų, užsakovų. Bet ekonomi-
nė situacija aplinkinėse šalyse (pi-
gi darbo jėga) šias galimybes ma-
žina. Užsakovai mieliau investuoja 
į kitas šalis. Gal kiek geresnė eko-
nominė padėtis socialinėje įmo-
nėje UAB „Negalia“ ir VšĮ „Vislida“. 

Baigdamas šią pranešimo dalį 
norėčiau reabilituoti LND valdy-
bos narius, kurie asocijuotų na-
rių pirmininkų yra remiami prie 
sienos dėl mažai jiems pateikia-
mos informacijos apie Valdybos 
posėdžiuose svarstomus klausi-
mus. Galiu jus užtikrinti, kad visą 
informaciją apie LND vykdomas 
veiklas galite rasti informavimo 
priemonėse (laikraštyje „Bičiu-
lystė“, internetiniame puslapyje) 
ar gauti tiesiogiai iš LND admi-
nistracijos darbuotojų. Teismi-
niai ginčai ir Valdybos priimami 
sprendimai ne visada yra skir-
ti plačiai auditorijai, kai kuri in-
formacija yra konfidenciali. Bet 
tai tik rai nėra informacijos slėpi-
mas nuo jūsų.

Ataskaitoje minėjau, kad Lie-
tuvos neįgaliųjų draugija turi 63 
asocijuotus narius 57 savivaldy-
bėse. Be vykdomos veiklos ir įgy-
vendinamų programų labai svar-

bus kiekvienos organizacijos veik-
los kriterijus yra jos žmogiškieji 
ištekliai ir vienijamų narių skai-
čius. Norėtųsi ir jums pateikti ke-
letą lentelių, kurios akivaizdžiai 
iliustruoja realius pasikeitimus. 
Gaila, kad kartais tuos duomenis 
iš kai kurių asociacijų reikia „iš-
pešti“. Jų pateikiami statistiniai 
duomenys rodo, kad kiekvienais 
metais LND narių skaičius mažė-
ja. 2012 m. Draugijai priklausė 27 
629 nariai, o 2016 m. sausio 1 d. 
duomenys rodo, kad bendras na-
rių skaičius sumažėjo iki 23 951 
(duomenų nepateikė 3 asociaci-
jos). Toks žymus draugijos narių 
sumažėjimas rodo, kad dalis neį-
galiųjų neranda asociacijų vykdo-
mose priemonėse sau tinkamos 
veiklos, negauna reikiamų pas-
laugų arba „perbėga“ į naujai su-
sikūrusias neįgaliųjų organizaci-
jas. Tam didelę įtaką daro ir vals-
tybės vykdoma politika, ir vals-
tybės bei savivaldybių požiūris į 
neįgaliųjų organizacijų vykdomą 
veiklą, jų vietą bendruomeninia-
me gyvenime.

Puslapio apačioje pateikto-
se lentelėse matomas LND na-
rių pagal neįgaliųjų amžiaus gru-
pes pasiskirstymas per ataskaiti-
nį laikotarpį.

LND VEIKLA

Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems 

bendruomenėje rėmimas
Nuo 2012 m. Socialinės re-

abilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje projektai 
buvo pradėti finansuoti per sa-
vivaldybes. Planuojami pokyčiai 
skėtinių asociacijų ir asocijuotų 
narių vadovams ne vienus me-
tus kėlė nerimą. Neaiškus buvo 
lėšų paskirstymo savivaldybėms 
mechanizmas, nebuvo žinomi pa-
raiškų teikėjai. Nerimą didino ir 
skirtingas savivaldybių vadovų 
požiūris į socialinius procesus, 
abejonės, ar savivaldybių admi-
nistracijos užtikrins projektų ver-
tinimo skaidrumą. Baugino ir tai, 
kad projektų finansavimo tvarka 
buvo keičiama dar nepasibaigus  

Neįgalūs vaikai

I lentelė

II lentelė

Darbingo amžiaus asmenys

III lentelė

Pensinio amžiaus asmenys

Zigmantas Jančauskis.

Negalia

Darbingumas

Spec. poreikiai
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Neįgaliųjų centro „Klaipėdos 
lakštutė“ lankytojai „Vilties bėgi-
me“ dalyvauja kasmet. Ir šį kartą 
daugiau kaip 100 jaunuolių, jų ar-
timųjų stojo prie atjautos ir geru-
mo starto linijos. Centro direkto-
rės pavaduotoja socialiniams rei-
kalams Roma Fabijonavičiūtė-Ge-
nienė džiaugiasi, kad šiemet, ren-
ginio organizatoriams paprašius, 
centro lankytojai kūrė aukų dėžu-
tes, renginio atributikai skirtas 
vėliavėles. Pasak R. Fabijonavi-
čiūtės-Genienės, „Klaipėdos lakš-
tutės“ savanoriai didžiavosi kon-
krečiu darbu prisidėję prie kilnios 
akcijos, realizavę savo gabumus, 

įgiję naujos patirties bei įgūdžių. 
„Tikime, kad geri darbai anksčiau 
ar vėliau sugrįžta“ – skelbė „Klai-
pėdos lakštutės“ šūkis. 

Laukia jubiliejinio 
bėgimo

Beveik prieš 10-metį įvy-
kęs pirmasis „Vilties bėgimas“ 
gerokai išsiplėtė. Išaugo ne tik 
dalyvių skaičius, surenkamos 
aukos, bet padaugėjo ir šią gra-
žią inicia tyvą palaikančių bei tę-
siančių renginių. Šiuo metu „Vil-
ties miesto“ renginių ciklas vie-
nija „Vilties šokį“, „Vilties tenisą“, 
„Vilties gimnastiką“; „Vilties tre-
niruočių dieną, „Vilties bėgimą“, 

„Vilties baidares ir dviračius“, 
„Vilties yrius“, „Vilties plauki-
mą“, „1000 vilties kilometrų“, 

„Vilties bėgimas“ – kvietimas stoti prie artimo meilės starto linijos

„Vilties bėgime“ dalyvavo per 10 tūkst. geros valios žmonių.

„Vilties laipiojimą“, „Vilties do-
kumentinius filmus“.

Kitąmet vyks 10-asis, jubilieji-

nis, „Vilties bėgimas“. Brolis B. Jur-
čys svajoja, kad kiekvienam onko-
logine liga susirgusiam žmogui 
tektų vienas bėgantysis. Šiemet 
buvo apie 10 tūkst. bėgikų, tai, pa-
sak B. Jurčio, – gera pradžia. Gali-
me pasiekti 100 tūkst. bėgančių-
jų skaičių. „Tada Klaipėda taptų 
ne vilties upe, o jūra“, – sakė lab-
daringo renginio sumanytojas.

Klaipėdos miesto meras Vy-
tautas Grubliauskas džiaugia-
si, kad „Vilties bėgimas“ pakeitė 
miestą – jame atsirado daugiau 
vilties ir tikėjimo. 

Aldona MILIEŠKIENĖ 
Neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ 

archyvo nuotr.
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ekonominei krizei, kurios metu 
labai „susitraukė“ savivaldybių 
biudžetai ir socialinėms reik-
mėms skirtos lėšos. 

Siekiant užtikrinti organizuo-
jamų projektų vertinimo ir at-
rankos konkursų skaidrumą bei 
viešumą, skėtinių asociacijų at-
stovams buvo sudaryta galimy-
bė siūlyti kandidatus projektų 
atrankoms ir vertinimo skaidru-
mui stebėti. 

Nors Socialinės reabilitaci-
jos paslaugų neįgaliesiems ben-
druomenėje projektų finansavi-
mo per savivaldybes tvarka nesi-
keitė per visą ataskaitinį 2012–
2015 m. laikotarpį, beveik kas-
met keitėsi finansavimo aprašo 
tvarka. Neįgaliųjų asociacijoms 
nebuvo lengva prisitaikyti prie 
besikeičiančių projektinių vei-
klų, paslaugų gavėjų sąrašų, at-
siskaitymų tvarkos ir kt. Kas-
met besikeičianti tvarka neretai 
apsunkindavo tiek asocia cijų ir 
LND koordinatorių, tiek ir savi-
valdybių bei Neįgaliųjų reikalų 
departamento prie SADM ben-
dradarbiavimą. Tuo įsitikino ir 
LND, kiekvienais metais teikda-
vusi projektus į 5–8 savivaldy-
bes. Nors bendras finansavimas 
šiai programai kiekvienais me-
tais po truputį didėjo, bet pagal 
NRD specialistų pateiktus duo-
menis, paslaugų gavėjų skaičius 
kiekvienais metais mažėjo. Ma-
nau, kad tai susiję su padidėju-
siu paraiškų teikėjų skaičiumi 
ir dėl to išaugusiu lėšų poreikiu 
projektų administravimui. Lie-

ka tik pasidžiaugti, kad prie pa-
sikeitusios finansavimo tvarkos 
visi LND asocijuoti nariai prisi-
taikė (IV lentelė). 

Neįgaliųjų asociacijų 
veiklos rėmimas

Per paskutinius metus ma-
žiausiai keitėsi Neįgaliųjų asoci-
acijų veiklos rėmimo projektai. 
Iki 2012 m. neįgaliųjų skėtinės 
asociacijos projektus teikdavo 
kiekvienais metais, o 2013–2015 
metams buvo teikiamas vienas 
projektas su galimybe pakeisti 
planuotas veiklas NRD pritarus. 
Per ataskaitinį 2012–2015 m. 
laikotarpį buvo vykdomas šios 
veiklos:

• pagal negalios pobūdį neį-
galiųjų teisių gynimas;

• specialistų kvalifikacijos to-
bulinimas;

• neįgaliųjų savarankiško gy-
venimo įgūdžių ugdymas;

• aktyvaus poilsio renginių 
organizavimas;

• kultūros renginių neįgalie-
siems organizavimas.

Pagrindinis finansavimo šal-
tinis – valstybės biudžeto lėšos. 
Kiekvienai veiklai buvo ieškoma 
rėmėjų, dalį išlaidų padengdavo 
patys renginių dalyviai. 

Kadangi pagal projektų finan-
savimo aprašą Neįgaliųjų asoci-
acijų veiklos rėmimo veiklos ne-
sikeitė, mažai keitėsi ir LND or-
ganizuojami renginiai. Draugija 
bandė išlaikyti tradicinius ren-
ginius: neįgaliųjų dailininkų, fo-
tografų, literatų plenerus, meno 
kolektyvų apžiūras-konkursus, 

tradicinį Talačkonių renginį, ne-
įgaliųjų savarankiško gyvenimo 
ugdymo stovyklas. Esant finan-
sinėms galimybėms nebuvo pa-
miršti renginiai vaikams, organi-
zuojamos neįgalių vaikų ir tėvų, 
jaunimo savarankiškumo ugdy-
mo stovyklos (V lentelė).

2012 m. kovo 9 d. buvo už-
baigtas 2009 m. prasidėjęs Euro-
pos sąjungos ir struktūrinių fon-
dų (ESF) finansuojamas projek-
tas „E-studijos ir naujos įsidar-
binimo galimybės neįgaliesiems, 
siekiant paskatinti juos tapti pil-
naverte darbo rinkos dalimi“, ku-
rio bendras finansavimas suda-
rė 5 894,359 tūkst. Lt (1 707,124 
tūkst. Eur). 600 projekto daly-
vių, išsibarsčiusių po visą Lietu-
vą, nuolatinė jų kaita, nepakan-
kamai griežtas dalyvių atrankos 
kriterijus, nuolatinės derybos 
su mokymo paslaugų tiekėjais 
ir ESF agentūra kėlė abejonių, ar 
pavyks jį sėkmingai įgyvendinti. 
Džiugu, kad pagrindiniai projek-
tiniai reikalavimai buvo pasiekti: 
beveik 100 projekto dalyvių bai-
gę mokymus tęsė studijas. 

Nevalstybinių 
organizacijų, ginančių 

žmogaus teises projektas
2014 m. LND pateikė SADM 

projekto dėl neįgalių ir vyresnio 
amžiaus asmenų diskriminavi-
mo laisvoje darbo rinkoje paraiš-
ką. Projektui įgyvendinti buvo 
skirta 3,128 tūkst. Eur valstybės 
biudžeto lėšų, dar 0,647 tūkst. 
Eur Draugija panaudojo iš kitų 
finansavimo šaltinių.

Projekto metu buvo organi-
zuotas seminaras-diskusija apie 
darbo paieškos galimybes: pa-
siruošimą pokalbiui su būsimu 
darbdaviu, CV parengimą ir pan. 
Seminaras vyko LND patalpose, 
jame dalyvavo 25 darbo ieškan-
tys neįgalieji iš Kauno, Elektrė-
nų ir Vilniaus.

Rugpjūčio–spalio mėn. bu-
vo surengtos keturios išvykos į 
atsitiktinai pasirinktus miestus 
(Lazdijus, Akmenę, Šalčininkus 
ir Visaginą), kurių metu vyko su-
sitikimai ir diskusijos su vietinės 
valdžios, darbo biržų ir neįgalių-
jų organizacijų atstovais.

Dėl teisės aktų pakeitimų ir 
tobulinimo buvo diskutuota su 
Neįgaliųjų reikalų departamen-
tu, Lietuvos savivaldybių asocia-
cijos, Lietuvos darbo biržos spe-
cialistais, Valstybinės darbo ins-
pekcijos, Neįgalumo ir darbingu-
mo nustatymo tarnybos bei kitų 
neįgaliųjų asociacijų vadovais ir 

atstovais. Daugiausiai dėmesio 
diskusijų dalyviai skyrė vyresnio 
amžiaus neįgalių asmenų įsidar-
binimo galimybėms, socialinių 
įmonių įtakai mažinant tokių as-
menų nedarbą ir pan.

Lapkričio 18 d. buvo organi-
zuota baigiamoji apskritojo sta-
lo diskusija Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijoje. Kon-
ferencijos metu apibendrinti 
šio rezultatai, joje pranešimus 
perskaitė Lietuvos neįgaliųjų 
draugija, SADM Darbo rinkos 
skyriaus, Valakupių reabilita-
cijos centro atstovai. Diskusijų 
metu buvo ieškoma priežasčių, 
lemiančių aktyvesnį neįgaliųjų 
dalyvavimą darbo ir užimtumo 
programose. 

Projektas buvo viešinamas 
draugijos internetiniame tinkla-
pyje, LND facebook paskyroje, sa-
vaitraštyje „Bičiulystė“.

Nevyriausybinių 
organizacijų, dirbančių 

lygių galimybių ir 
nediskriminavimo 
skatinimo srityje, 

projektas 
2015 m. LND įgyvendino 

SADM finansuojamą projektą, 
kurio tikslas – mažinti negalią 
turinčių asmenų daugialypę dis-
kriminaciją, padedant jiems tapti 
aktyviais darbo rinkos dalyviais. 
Projekto lėšos sudarė 1,98 tūkst. 
Eur iš valstybės biudžeto ir 0,62 
tūkst. Eur iš kitų finansavimo šal-
tinių. Projektas buvo vykdomas 
4 mėn. – nuo rugpjūčio iki lap-
kričio mėn., jį įgyvendino 5 dar-
buotojai, 3 iš jų – neįgalieji. Ben-
drą naudą gavo 77 asmenys, visi 
– neįgalieji.

Projekto metu buvo Klaipė-
doje, Ignalinoje, Šeduvoje (Ra-
dviliškio r.) ir Marijampolėje su-
rengti 4 susitikimai-diskusijos. 
Seminaruose-diskusijose „Visa 
tiesa apie diskriminaciją: kaip 
atpažinti, kaip elgtis, kur kreip-
tis“ dalyvavo ne tik darbingo am-
žiaus neįgalieji, bet ir neįgaliųjų 
organizacijų vadovai. LND teisi-
ninkė ir LND specialistė pristatė 
neįgaliųjų teisių gynimo ir kovos 
su diskriminacija teisinę bei ins-
titucinę aplinką, neįgaliųjų pa-
dėtį darbo rinkoje, informacijos 
prieinamumo neįgaliesiems pro-
blemas. Taip pat buvo aptartas 
NVO vaidmuo kovojant su diskri-
minacija, kliūtys, su kuriomis su-
siduria NVO, jų sprendimo būdai. 

Projektas buvo viešinamas 
savaitraštyje „Bičiulystė“, inter-
netiniame puslapyje www.drau-

IV lentelė

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektų finansavimas, tūkst. Eur

LND finansavimas, finansavimo šaltiniai

V lentelė

gija.lt, draugijos facebook pasky-
roje. Parengti bei išspausdinti 5 
straipsniai.

Kaip vieną iš svarbiausių 
veik lų norėčiau paminėti ir neį-
galiųjų dalyvavimą Būsto pritai-
kymo neįgaliesiems savivaldybių 
komisijose. LND buvo delegavu-
si atstovus į 37 savivaldybių ko-
misijas. Pagal sutartį su NRD kie-
kvienais metais ne mažiau kaip 
10 proc. visų pritaikytų būstų 
buvo atliekamas auditas. Šiai 
veik lai Draugija privalėjo pirkti 
audito paslaugas. 

2015 metais buvo patvirtin-
tas naujas būsto pritaikymo ne-
įgaliesiems aprašas. Tikriausiai 
daugelis iš jūsų nustebote, kad 
šiemet esate nebekviečiami į 
būsto pritaikymo komisijas savi-
valdybėse. Nežinau, kokiais kri-
terijais vadovavosi NRD vado-
vybė, gal jos netenkino skėtinių 
asociacijų deleguojami atstovai, 
bet šiemet būsto komisijose da-
lyvaus tik 23 LND deleguoti at-
stovai 27 savivaldybėse.

Kaip visada baigdamas savo 
ataskaitą noriu jūsų paprašyti 
būti aktyvesnius, drąsesnius ir 
labiau išnaudoti LND adminis-
tracijos darbuotojus bei pirmi-
ninką, aktyviai prisidėti prie Lie-
tuvos neįgaliųjų draugijos ben-
dros veiklos, bendrų sprendimų 
paieškų, naujų veiklų plėtojimo, 
tikintis, kad neįgalių žmonių ne-
diskriminavimas, visapusiškas ir 
veiksmingas integravimo į visuo-
menę, lygių galimybių ir oraus 
pragyvenimo sąlygų ieškojimas 
ir yra tas bendras mūsų tikslas, 
padedantis neįgaliesiems susi-
kurti saugią ir patogią aplinką. 

LND administracija turi gali-
mybių atstovauti jums ir neįga-
liesiems visose valstybinėse ins-
titucijose. Nevyriausybinės neį-
galiųjų asociacijos siekia Jungti-
nių Tautų Neįgaliųjų teisių kon-
vencijos nuostatų įgyvendinimo 
Lietuvoje, kartu su valstybinėmis 
institucijomis ieško sutarimų ir 
būdų šiems tikslams ir uždavi-
niams įvykdyti. Draugija prisi-
dėjo prie alternatyvios ataskai-
tos rengimo, kurią JT Neįgaliųjų 
teisių komitetui pateikė Lietuvos 
neįgaliųjų forumas. 

Iš jūsų, gerbiami asocijuotų 
narių vadovai, LND administra-
cija visada laukia konstruktyvių 
pasiūlymų, kuriuos kartu su ju-
mis bandys paversti realybe. Bū-
kime atviri savo pasisakymais, 
pamąstymais, nes mūsų tikslas 
bendras – rūpintis ir apginti sil-
pniausius visuomenės narius.

Finansavimo šaltiniai



Daktaras
Aiskauda

Psichologo 
patarimai

Daugiausia strazdanų atsiranda pavasarį ir vasarą

Senas posakis byloja, kad lietuvis džiaugiasi, kuomet kai-
myno tvartas dega. Nors šiuo posakiu spalvos smarkiai 
sutirštinamos, iš tiesų nemaža dalis žmonių kartais į kitų 
nesėkmes reaguoja bent mintyse šypteldami. Tokio elge-
sio priežastis gali būti visai paprasta: dažnai mus džiugi-
na to žmogaus nesėkmė, kuriam tiesiog pavydime. Nebū-
tina aiškiai suvokti šio jausmo, jis gali tiesiog tūnoti mūsų 
pasąmonės kertelėje, tačiau viena tikrai aišku – neretai 
jis ne tik griauna mūsų santykius su artimaisiais, tačiau 
ir stiprina nemeilę sau. Juk pavydėdami kitam, jį suvo-
kiame kaip pranašesnį už mus, o tai gali itin neigiamai 
veikti savivertę ir pasitikėjimą savimi. Kas yra pavydas, 
kaip jis pasireiškia ir ar iš tikrųjų daro tik žalą?

Pavydas – gyvenimo 
mokytojas 

(nukelta į 5 psl.)
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Strazdanomis vadinamos pa-
veldimos viršutinio odos 

sluoksnio pigmentinės dėmelės 
dažniau pasitaiko šviesiaplau-
kiams, praktiškai visiems ruda-
plaukiams žmonėms. Jos būna 
apvalios, mažos (iki 2 mm skers-
mens), ryškiai geltonos ar švie-
siai rudos. Paprastai strazdanos 
atsiranda vaikystėje (sulaukus 
5–6 metų) ant veido (ryškiau-
sios būna ant nosies, skruostų), 
krūtinės, pečių ir rankų. Dau-
giausia strazdanų būna lytinio 
brendimo laikotarpiu, po 30-ies  
metų jų būna mažiau; be to, jos 
pradeda blukti. Kai kuriems 
žmonėms po 40-ies strazdanos 
netgi visai išnyksta. Kuo ypatin-
ga šviesiaplaukių ir rudaplaukių 
(dar reiktų pridurti – mėlyn-
akių) žmonių oda, kad ją taip 
„mėgsta“ strazdanos? Atsaky-
mas – odoje nėra pakankamai 
melanino.

Paaiškinimas: melaninas – 
juodas arba tamsiai rudas žmo-
nių ir gyvūnų plaukų, odos ir 
akies tinklainės, taip pat paukš-
čių plunksnų, žuvų žvynų, vai-
sių odelės ir kai kurių grybų bei 
bestuburių pigmentas.

Pastaba: strazdanų atsiradi-
mas yra ne kas kita, kaip odos 
atsakas į ultravioletinius spin-
dulius. Taip oda bando apsisau-
goti nuo nudegimų spinduliais 
ir odos ląstelių supiktybėjimo.

Įsidėmėtina!
Strazdanos ne tik paveldi-

mos, bet taip pat jų atsiradimui 
turi įtakos išsiderinęs hormonų 
balansas, stresai, kepenų ir tul-
žies pūslės ligos, vitaminų sty-
gius organizme bei kt.

Būtina saugotis 
tiesioginių saulės 

spindulių
Kai odą veikia ultraviole-

tiniai saulės spinduliai (tokiu 
pat poveikiu pasižymi ir kvar-
co lempa), nepalyginti daugiau 
strazdanų atsiranda pavasario 
ir vasaros periodu, kai saulė bū-
na aktyviausia. Beje, strazdanos, 
atsiradusios ankstyvą pavasarį, 

išryškėja vasarą, pradeda bluk-
ti rudenį, o žiemą dažniausiai 
visai išnyksta. Taigi būtina sau-
gotis tiesioginių saulės spindu-
lių naudojant įvairias apsaugos 
priemones. 

Saulėtomis dienomis reiktų 
nešioti didesnius tamsius akinius, 
plačiakraštę skrybėlę arba skėtį 
nuo saulės. Be to, pavasarį ir vasa-
rą rekomenduotina veido ir ran-
kų odą patepti apsauginiu kremu 
ir po to dar pudruoti (tirščiau ne-
gu įprasta) tamsios spalvos (pvz., 
tamsiai geltonos) pudra.

Jeigu įmanoma, apskritai 
reiktų saugotis saulės nuo 11 
iki 15 valandos (didžiausio ak-
tyvumo periodu).

Kaip naudoti 
apsauginius kremus
1. Kremai, kurie skirti odos 

apsaugai nuo saulės, būna veiks-
mingi maždaug 3–4 val., todėl 
per dieną jie turėtų būti naudo-
jami ne vieną kartą.

2. Grįžus namo kremas nu-
plaunamas šiltu vandeniu su 
muilu (pH 5,5) arba (dar ge-
riau) nuvalomas vatos gniužu-
lėliu, suvilgytu augaliniu alie-
jumi. Po to oda patepama 2–3 
dienų rūgpieniu (kefyru), ku-
ris po 30–60 min. nuplauna-
mas šiltu (bet ne karštu) van-
deniu be muilo. 

3. Nereikia palikti ant odos 
apsauginio kremo ilgam. Mat 
nuo riebaus kremo oda gali per-
kaisti, nuo neriebaus – susidary-
ti tvirta plėvelė (ji trukdo odai 
kvėpuoti). 

Antipigmentiniai kremai 
tinka ne visiems

1. Sergantiems inkstų, odos 
ligomis, nėščioms ir žindyvėms 
nepasitarus su gydytoju kate-
goriškai draudžiama naudo-
ti bet kokius antipigmentinius 
kremus (išskyrus kremą su vi-
taminu C). 

2. Tokių kremų turėtų veng-
ti tos moterys, kurių veido 
plaukuotumas yra padidėjęs 
(ant viršutinės lūpos, smakro, 
skruostų). 

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

Pravartu pasikonsultuoti 
su specialistu.

Prieš pradedant gydytis liau-
dies medicinos priemonėmis 
pravartu pasikonsultuoti su kos-
metologu (kartais gali prireikti 
ir gydytojo dermatologo). An-
tra vertus, tik specialistas ga-
li deramai įvertinti konkretaus 
žmogaus odos tipą (oda gali bū-
ti normali, jautri, sausa, riebi ir 
mišri), skirti reikiamą gydymą, 
parinkti deramas profilaktikos 
priemones.

Liaudiškos priemonės atlie-
ka ne pagrindinį, o tik papildo-
mą vaidmenį, todėl liaudiški pa-
tarimai negali pakeisti gydytojo 
išrašytų receptų, paskirtų pro-
cedūrų, dietos ir t. t. 

Liaudies medicinos 
patarimai

Egzistuoja daugybė augali-
nės kilmės priemonių, pasižy-
minčių strazdanas balinančio-

mis savybėmis. Pradžioje reik-
tų išbandyti paprastesnes prie-
mones ir pažiūrėti, kaip į tai re-
aguos oda. Beje, kaip rodo prak-
tika, geriausia strazdanas bali-
nančias priemones naudoti ne 
dieną, ypač kai tenka būti saulė-
je, o vakare arba ryte. Tik svar-
bu nepamiršti, kad po procedū-
rų valandą (blogiausiu atveju – 
bent pusvalandį) privalu saugo-
tis tiesioginių saulės spindulių. 

Galimi du apsaugos nuo sau-
lės variantai: a) valandą (ar pus-
valandį) neinama į lauką; b) ei-
nama laukan, tačiau naudo-
jamos visos (pagal galimybę) 
aukščiau nurodytos išorinės ap-
saugos priemonės (didesni tam-
sūs akiniai ir kt.).

Naudojant liaudies medi-
cinos priemones teks apsigin-
kluoti kantrybe ir nesitikėti 
pastebimų rezultatų po vienos 
ar kitos procedūros. Dažniau-
siai strazdanotos odos teigiami 
pokyčiai atsiranda tik po 2–4 
savaičių.

Drastiškos priemonės ga-
li sukelti didesnių problemų.

Pasitaiko žmonių, kuriems 
gydymasis liaudiškomis prie-
monėmis atrodo pernelyg il-
gas ir mažai efektyvus. Todėl 
tokie žmonės, tikėdamiesi su-
laukti gerų rezultatų per labai 
trumpą laiką, pradeda naudoti 
įvairias drastiškas probleminės 
odos valymo priemones. De-
ja, tokia saviveikla dažniausiai 
sukelia dar didesnių proble-
mų: odos išsausėjimą, niežė-
jimą, perštėjimą, odos uždegi-
mą, taip pat paankstina raukš-
lių atsiradimą.

Liaudiškų receptų rinki-
nėlis.

1. Smulkia plastmasine tarka 
sutarkuojamas šviežias agurkas, 
išspaudžiamos sultys. Po to jos 
sumaišomos su degtine (1:1), 
parą laikomos sandariame sti-
klainyje. Šiame mišinyje sumir-
kyti kompresai (kaukės) deda-
mi ant problemiškų veido vietų, 
laikoma 15–20 min. Per tą laiką 
kompresas 3 kartus pamerkia-
mas į mišinį. Gydymo kursas – 
30 kaukių. Tinka riebiai odai.

2. Smulkia plastmasine tar-
ka sutarkuotos morkos koše-
lė užtepama ant veido, laikoma 
30 min. Kartu geriamos iš 3–4 
morkų išspaustos sultys. Išori-
nio ir vidinio gydymosi kursas – 
20 dienų. Tinka riebiai odai, o į 
morkų košelę įmaišius išplaktą 
kiaušinio trynį – sausai ir nor-
maliai odai.

Pastaba: morkų sultys netiks 
žmonėms, kurių organizmas ne-
toleruoja morkų, taip pat pa-
ūmėjus skrandžio bei dvylika-
pirštės žarnos opaligei, sergant 
plonosios žarnos uždegimu, vi-
duriuojant.

3. Veidas kasdien vilgomas 
citrinos sultimis, atskiestomis 
(1:1) drungnu virintu vandeniu 
(tam naudojami vatos gumuliu-
kai). Gydymo kursas – 15–20 
dienų. Tinka riebiai odai.

4. Du šaukštai medaus su-
maišomi su 1 citrinos sultimis. 
Mišiniu suvilgyta marlinė ser-
vetėlė uždedama ant nuvaly-
tos veido odos, laikoma 15–20 
min. (per tą laiką servetėlės 
keičiamos 2–3 kartus). Po to 
veidas nuprausiamas šiltu van-
deniu. Gydymo kursas – 15–20 
kaukių. Tinka sausai ir norma-
liai odai.

Įsidėmėtina! Ko nereiktų 
vadinti strazdanomis
Neretai nėštumo metu arba 

sergant kai kuriomis ginekolo-
ginėmis ligomis, taip pat sutri-
kus bendrai medžiagų apykai-
tai veide atsiranda (dažniausiai 
ant kaktos ir skruostų) gelto-
nai rusvų dėmių, kurias žmo-
nės kartais klaidingai vadina 
strazdanomis. Atsiradus šiems 
kosmetiniams defektams visų 
pirma turi būti nustatyta šių 
darinių priežastis (teks kreip-
tis į gydytoją dermatologą), 
kuri sukėlė dėmėtumą Todėl – 
vienais atvejais – teks palaukti 
nėštumo pabaigos, kitais – gy-
dyti bendrą medžiagų apykai-
tos sutrikimą ir kt. Jeigu po gy-
dymo vidiniais vaistais dėmės 
neprapuola, gydytojas gali skir-
ti išorinius vaistus.

Romualdas OGINSKAS

Kas yra pavydas?
Pavydas – tai daugialypė 

emocija, apimanti daug skirtin-
gų jausmų, pradedant atmetimo 
baime, baigiant pykčiu ar paže-

minimu. Pavydas nesvetimas 
tiek moterims, tiek vyrams. Jį 
gali sukelti baimė prarasti ilgai 
puoselėtus santykius, jis neretai 
pastebimas tarp brolių bei se-

serų, kurie konkuruoja dėl tėvų 
meilės ir dėmesio, pavydėti ga-
lima ir draugui, kuriam geriau 
sekasi. Nors neretai teigiama, 
kad pavydas yra būtina emoci-
ja, padedanti išsaugoti sociali-
nius ryšius, dažniausiai jis pri-
daro daugiau žalos nei naudos, 
nes juo kurstomi konfliktai bei 
nesantaika.

Lietuvių kalboje šiam jaus-
mui apibūdinti vartojame tik 
vieną žodį, tačiau anglakalbėse 
šalyse sutinkami du: envy ir je-
alousy. Pirmuoju apibūdinamas 
jausmas, kuomet pavydima kon-
kretaus dalyko, kurio neturime 
patys. Jis atspindi trūkumą. Tai 
dviejų žmonių santykis. Antrasis 
žodis dažniausiai vartojamas sie-
kiant įvardyti baimę, kad kas nors 
gali atimti mums svarbius daly-

kus, dažniausiai – sugriauti san-
tykius. Šioje situacijoje papras-
tai dalyvauja bent trys žmonės. 
Nors viskas skamba gana sudė-
tingai, kasdieniame gyvenime šie 
du pavydo aspektai dažniausiai 
yra glaudžiai susiję, todėl ir kal-
bėsime jų pernelyg neišskirdami.

Ar pavydas gali būti 
naudingas?

Turbūt pirmasis į galvą atėjęs 
atsakymas – „Ne“. Ypač jei save 
laikote padoriu žmogumi. Tokiu 
atveju nesunku pačiam išsigąsti 

atėjusių į galvą minčių bei tylaus 
džiaugsmo, kai kitam nepasiseka. 
Šiam jausmui apibūdinti vokie-
čiai turi žodį schadenfreude, kurį 
būtų galima išversti kaip „gėdin-
gas džiaugsmas“. Nenuostabu, 
kad dėl šios santykius griaunan-
čios ypatybės pavydas laikomas 
viena iš septynių mirtinų nuodė-
mių. Tačiau ar iš tiesų viskas yra 
tik juoda? Galbūt paieškojus kiek 
atidžiau galima atrasti ir teigia-
mų šio jausmo pusių? Ko galime 
pasimokyti iš pavydo?



(atkelta iš 4 psl.)

„Mano sesuo serga Par-
kinsono liga. Neseniai ji pa-
tyrė insultą. Sveikata šiek 
tiek pasitaisė, tačiau sun-
kiai vaikšto, kartais pra-
randa pusiausvyrą. Šeimos 
gydytoja jai paskyrė alkū-
ninius ramentus, su kuriais 
jai labai sunku. Norėčiau su-
žinoti, ar šie ramentai – vie-
nintelės techninės pagalbos 
priemonės tokiam neįga-
liam žmogui“, – klausia Pet
ronėlė Jankauskienė iš Pa-
nevėžio r. 

Atsako Techninės pagal-
bos neįgaliesiems centro prie 
Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos Metodinio 
skyriaus vedėja Dovilė Saba-
liauskaitė.

Esant pusiausvyros su-
trikimų naudojamos įvai-
rios vaikščioti padedančios 
priemonės, o jų parinkimas 
priklauso nuo žmogaus me-
dicininės ir fizinės būklės. 
Gali būti naudojamos vaikš-
čiojimo lazdos su trimis ar 
daugiau kojelių, vaikštynės 
su ratukais, o esant sunkes-
nei būklei – ir vaikštynės su 
staliuku. 

Kai ligoniui reikalinga 
stip ri atrama, patariama nau-
dotis vaikščiojimo rėmu. Šio-
mis priemonėmis asmenis ap-
rūpina Techninės pagalbos 
neįgaliesiems centras prie 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos pagal gydytojo 
paskyrimą (forma Nr. 027/a). 

Minėtas priemones gali-
ma įsigyti pagal asmens gyve-
namąją vietą, šiuo konkrečiu 
atveju – Techninės pagalbos 
neįgaliesiems centro Panevė-
žio skyriuje arba Panevėžio ra-
jono savivaldybės Socialinės 
paramos skyriuje.

Klausėte–atsakome 

Pagalbos 
priemonės 

sunkiau 
vaikštantiems 
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Viena iš neigiamų emocijų 
funkcijų – perspėti, kad kažkas 
negerai. Jei gebėsime šiuos per-
spėjimus pastebėti ir priimti, ga-
lėsime pakoreguoti savo gyveni-
mą taip, kad jis mus džiugintų. 
Pavydas gali perspėti apie troš-
kimus, trūkumus ir atotrūkį.

Troškimai
Pavydo jausmas gali itin daug 

pasakyti apie mūsų troškimus, 
nes jis dažniausiai pasireiškia 
tose gyvenimo srityse, kurios 
mums svarbios. Galbūt pavydite 
draugui, kuris daug keliauja, šei-
mos nariui, kuris turi gerą auto-
mobilį ar, tarkim, žmonėms, ku-
rie neturi negalios. Būtent pavy-
do jausmas gali atskleisti, ko iš 
tiesų trokštate, tačiau iki šiol ne-
buvote įsisąmoninę. Be abejo, ne 
kiekvienas troškimas yra vertas 
pastangų, juo labiau ne kiekvie-
nas yra pasiekiamas, tačiau at-
kreipti dėmesį į tai, kas glūdi už 
pavydo jausmo, visuomet verta. 

Galbūt ten slepiasi jūsų naujas 
tikslas ar svajonė.

Trūkumas
Pavydo jausmas nemalonus, 

nes jis primena, kad neįstengė-
me kažko pasiekti mums svar-
bioje gyvenimo srityje. Galbūt jis 
verčia jaustis ne tokiu protingu, 
patraukliu ar geru, kokiu norėtu-
mėte būti? Gali būti sunku pripa-
žinti savo trūkumus, bet tai gali 
padėti. Žinodami savo silpnąsias 
vietas, galime stengtis jas pato-
bulinti: išsiugdyti naujų įgūdžių, 
labiau pasistengti puoselėti jau 
turimus, ugdyti naujus įpročius. 
Na, o dalykus, kurių kontroliuo-
ti negalime, tiesiog verta pasi-
stengti išmokti priimti.

Atotrūkis
Pavydas neretai gadina san-

tykius, nes jo vedini atitrūksta-
me nuo mums brangių žmonių. 
Jis nuteikia mus prieš kitus, nes 
vietoje meilės pradedame jausti 
konkurenciją. Pavydas priverčia 
padaryti ar pasakyti ką nors ne-

malonaus kitam žmogui, o tai taip 
pat neskatina draugystės. Norint 
išvengti santykių griūties, svarbu 
pasistengti atrasti dalykų, kurie 
padėtų pakeisti požiūrį į žmogų, 
kuriam pavydite, bei leistų kurti 
draugiškus ir harmoningus tar-
pusavio ryšius. Atraskite, kas kita-
me žmoguje jus žavi, ko galite iš jo 
pasimokyti. Net jei neturite tikslo 
palaikyti itin artimus santykius, 
vis tiek verta puoselėti pagarbą 
kitam žmogui. Ilgainiui išmoksite 
nepasiduoti pavydui ir santykius 
su žmonėmis kurti, o ne griauti.

Kaip nugalėti pavydą?
Nors pavydas signalizuoja 

apie tam tikrus mūsų gyvenimo 
aspektus, kuriuos galėtume pa-
tobulinti, vis dėlto tai nėra pats 
maloniausias jausmas. Gyventi 
smagiau tuomet, kai su žmonė-
mis sieja malonūs ir draugiški 
santykiai. Tad ką daryti, kad šis 
nemalonus jausmas kuo rečiau 
atsirastų mūsų gyvenime?

Įsisąmoninkite savo jaus-
mus

Tai pirmasis žingsnis no-
rint pakeisti bet kokią nemalo-
nią būseną. Jei galvodami apie 
kurį nors žmogų jaučiatės ne-
maloniai, pabandykite sau nuo-
širdžiai pasakyti, ar taip yra ne 
dėl to, kad jam pavydite. Tai ga-
li bauginti, nes įsisąmonindami, 
jog pavydite, kartu suvokiate ir 
tai, kad jums kažko trūksta. Ta-
čiau tik sąmoningai suvokus ir 
priėmus savo jausmus atsiran-
da galimybė juos keisti.

Nelyginkite savęs su kitais
Pavydas visuomet pasireiškia 

tuomet, kai pradedame galvoti 
apie tai, ką turi kiti ir neturime 
mes. Lygindami save su kitais ne-
išvengiamai atrasite dalykų, ku-
rie jums sekasi prasčiau. Tačiau 
visuomet atsiminkite, kad tobu-
lų žmonių nėra ir galbūt kažkas 
jums lygiai taip pat pavydi jūsų 
stipriųjų pusių. Išmokite priim-
ti ir mylėti save tokį, koks esate.

Praktikuokite dėkingumą
Dieną pradėkite ar pabaiki-

te padėkodami už tai, ką turite. 
Tam užtenka vos keleto minu-
čių. Kiekvieno žmogaus gyve-
nime yra nuostabių dalykų, už 
kuriuos verta padėkoti. Galbūt 
tai šeima, draugai, galimybė ilsė-
tis ar priešingai – dirbti. Dėkin-
gumas padeda būti laimingam 
ir skatina džiaugtis ne tik savo, 
bet ir kitų žmonių pasiekimais.

Pavydas – paslaptingas jaus-
mas. Už jo glūdi daugybė neį-
sisąmonintų dalykų, kurie gali 
nemažai papasakoti apie mus 
pačius. Jis slepia mūsų baimes, 
troškimus, nepasitikėjimą savi-
mi. Paradoksalu, tačiau gyveni-
me daugiausia naudos ir išmin-
ties atneša tie dalykai, kurie pri-
verčia mus šiek tiek pakentėti. 
Kai kitą kartą „pagausite“ save 
kam nors pavydint, pagalvoki-
te, kaip šį nemalonų jausmą pa-
versti savo gyvenimo mokytoju.

Parengė Miglė LEVINIENĖ

Sėkminga neįgaliųjų integraci-
ja į visuomenę ir darbo rinką 

yra vienas svarbiausių socialinės 
politikos prioritetų Europos ša-
lyse ir Lietuvoje. Ir nors visuome-
nėje pasigirsta įvairių nuomonių, 
tačiau galima drąsiai teigti, kad 
Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį 
neįgaliųjų integracija įgauna vis 
didesnį pagreitį ir vis daugiau 
neįgaliųjų mokosi aukštosiose 
mokyklose, įgyja profesiją, sėk-
mingai dirba ir įgyvendina net ir 
ne kiekvienam sveikam žmogui 
pasiekiamus tikslus – nuo šuolių 
parašiutu iki vadovavimo tarp-
tautinei kompanijai.

Žengti koja kojon su pokyčiais 
svarbu ir specialistams, teikian-
tiems paslaugas neįgaliesiems. 
Vienas iš būdų – mokytis iš kai-
myninių šalių gerosios patirties. 
Tokią galimybę Valakupių reabi-
litacijos centro komandai sutei-
kė įgyvendinamas Nordplus Adult 
programos projektas „Įgalinimas 
įdarbinant“. Projekte dalyvau-
ja po vieną suaugusiems neįga-
liesiems profesinio mokymo ar 
profesinės reabilitacijos paslau-
gas teikiančią įstaigą iš Lietuvos, 
Estijos, Suomijos bei Farerų salų 
(autonominė sritis, priklausanti 
Danijai). Projektu siekiama pa-
sidalyti sėkminga neįgaliųjų in-
tegracijos į darbo rinką bei no-
vatoriška bendradarbiavimo su 
darbdaviais patirtimi. 

Dialogo su darbdaviais 
svarba

Neįgaliųjų, ir ypač jaunuolių, 
turinčių sutrikusį intelektą ar 
psichikos negalią, įdarbinimas 
reikalauja įvairių suinteresuotų 
šalių pastangų. Tai aktualu tiek 
Lietuvoje, tiek ir visoje Europoje. 
Tačiau profesinio mokymo, pro-
fesinio orientavimo, įdarbinimo 
specialistai savo praktine patir-
timi gali įrodyti, kad tai jau seniai 
nėra misija neįmanoma. 

Valakupių reabilitacijos cen-
tro specialistų ir kolegų iš Estijos, 
Suomijos bei Farerų salų nuomo-
ne, siekiant, kad neįgalieji įsidar-
bintų ir ilgą laiką išsilaikytų dar-
be, svarbiausia yra tinkamas pro-
fesinis pasirengimas, gebėjimas 
pristatyti savo įgūdžius ir gebė-

jimus bei efektyviai komunikuo-
ti su darbdaviais.

Įgyvendinant projektą „Įgali-
nimas įdarbinant“ specialistai iš 
Baltijos ir Šiaurės Europos šalių 
turėjo galimybę išsamiai susi-
pažinti su sėkmingos praktikos 
pavyzdžiais, parodančiais, kaip 
neįgaliesiems padėti įsidarbinti 
atviroje darbo rinkoje ar socia-
linėse įmonėse. 

Atlanto vandenyne, tarp Ško-
tijos ir Islandijos esančiose Fa-
rerų salose įsikūrusi organiza-
cija „Dugni“ organizuoja pusry-
čius darbdaviams ir mokiniams. 
Tokio neformalaus renginio me-
tu jie turi galimybę susipažinti 
ir pabendrauti, užduoti vieni ki-
tiems rūpimus klausimus. Darb-
daviams keliamas tikslas ne įdar-
binti, o sužinoti negalią turinčių-
jų asmeninius ir profesinius ge-
bėjimus. Jie neskubinami priim-
ti sprendimus, gali pagalvoti. Mo-
kiniai dar dalyvaudami mokymo 
programoje yra skatinami prista-
tyti savo veik lą mokymo įstaigą 
lankantiems svečiams, išdrįsti 
papasakoti savo gyvenimo isto-
riją ar net pasidalyti svajonėmis 
ir viltimis. Toks bendravimas pa-
deda mokiniams lavinti komuni-
kacijos, savęs pris tatymo savy-
bes, kurios labai svarbios pokal-
biuose dėl darbo. 

Partneriai iš Estijos – Astan-
gu profesinės reabilitacijos cen-
tras, įsikūręs Taline, teikia profe-
sinio mokymo, darbo paieškos, 
reabilitacijos ir sveikatingumo 
paslaugas asmenims, turintiems 
mokymosi sunkumų, sutrikusio 
intelekto asmenims, sergantie-
siems lėtinėmis ligomis, turin-
tiems klausos negalią, patyru-
siems traumas ar psichikos ligo-
mis sergantiesiems. Šias paslau-
gas teikia aukštos kvalifikacijos 
komanda: profesijos mokytojai, 
socialiniai darbuotojai, psicho-
logai, įdarbinimo konsultantai ir 
kitų sričių specialistai. Astangu 
profesinės reabilitacijos centras 
organizuoja mokymus darbda-
viams apie neįgaliųjų įdarbinimą. 
Mokymai yra nemokami, skirti 
darbdavių atstovams supažin-
dinti su negalią turinčio darbuo-
tojo įdarbinimo teisiniais aspek-

tais, bendravimo ypatumais ir ki-
tais svarbiais klausimais.

Validija profesinio rengimo 
centre, įsikūrusiame netoli Suo-
mijos sostinės Helsinkio, teikia-
mos profesinio mokymo paslau-
gos jaunuoliams, turintiems spe-
cialiųjų poreikių, taip pat profe-
sinio konsultavimo paslaugos 
neįgaliems studentams. Kasmet 
Validijos centre mokosi 600 stu-
dentų, o 54 proc. 2014 m. absol-
ventų įsidarbino. Toks rezultatas 
gerokai viršija kitų Suomijoje ne-
įgaliuosius integruojančių įstai-
gų pasiekimus. Validija profesi-
nio rengimo centro kolegos sa-
vo sėkmės garantu laiko ne tik 
labai kokybiškas profesinio mo-
kymo paslaugas, bet ir karjeros 
konsultantų veiklą. Šie specialis-
tai konsultuoja dėl įsidarbinimo 
ir padeda ką tik mokslus baigu-
siam studentui susirasti pirmąjį 
savo gyvenime darbą – nuo do-
kumentacijos pildymo iki pasi-
rengimo pokalbiui su darbdaviu.

Ar neįgaliųjų įdarbinimas 
Lietuvoje atsilieka nuo 

Baltijos ir Šiaurės šalių?
Nordplus projektas „Įgalini-

mas įdarbinant“ suteikė galimybę 
pažinti 4 šalių neįgaliųjų sociali-
nės integracijos sistemas ir pritai-
kyti, išbandyti geruosius veiklos 
pavyzdžius. Projektui baigiantis 
galima apibendrinti, kad siekda-
mos geresnės neįgaliųjų integ-
racijos visos šalys susiduria su 
sunkumais. Nepaisant to, neįga-
liųjų profesinio mokymo ir pro-
fesinės reabilitacijos centrai bei 
darbdaviai mato galimybių glau-
džiau bendradarbiauti tarpusavy-
je. Darbdavius motyvuoja darbš-
tūs, savo profesiją mėgstantys ir 

darbo vietą vertinantys negalią 
turintys darbuotojai bei valsty-
bių teikiamos įvairios lengvatos 
ir finansinė parama.

Valakupių reabilitacijos cen-
tro, jau daugiau nei 10 metų tei-
kiančio profesinės reabilitaci-
jos ir kitas neįgaliųjų integraci-
jos paslaugas, veiklos rezultatai 
rodo, jog 60-70 proc. neįgaliųjų, 
baigusių profesinės reabilitaci-
jos programą, įsidarbina. Dau-
guma jų – atviroje darbo rinko-
je. Šie rezultatai ne tik nenusilei-
džia kolegų iš Baltijos ar Šiaurės 
šalių pasiekimams, bet yra pasie-
kiami per gerokai trumpesnį lai-
ką, kadangi Lietuvoje profesinės 
reabilitacijos maksimali truk-
mė – vieneri metai, na o partne-
rių šalyse mokymai trunka 2-3 
metus. Bendradarbiavimas su 
darbdaviais, individualus darb-
davių ir neįgaliųjų konsultavi-
mas, praktikos vietų paieška yra 
kasdienė įdarbinimo konsultan-
tų ir kitų specialistų veikla. Spe-
cialistai pastebi kasmet besikei-
čiančias darbdavių nuostatas – 
kvalifikuoto darbuotojo, nesvar-
bu, turinčio negalią ar ne, įdarbi-
nimas yra naudingas visiems – 
pačiam neįgaliajam, darbdaviui 
ir visai visuomenei.

Visos projekto metu išnagri-
nėtos praktikos, nors ir yra skir-
tingos, lemia gerus neįgaliųjų in-
tegracijos rezultatus. Akivaizdu, 
kad neįgalieji gali ir dalyvauja 
darbo rinkoje kaip lygiaverčiai vi-
suomenės nariai, tad misija „Įdar-
binimas“ yra įmanoma. Dalyvavi-
mas darbo rinkoje ne tik padeda 
neįgaliesiems jaustis įgalintiems, 
bet ir prisideda prie geresnės gy-
venimo kokybės kūrimo.
Rasa NOREIKytĖ-UStINAVIčIENĖ

Neįgaliųjų įdarbinimas – misija įmanoma

Projekto „Įgalinimas įdarbinant“ dalyviai.



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 23 d. 
09:15 Komisaras Reksas 13. N-7. 

13/10, 13/11 s. 11:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 11:30 Bėdų tur-
gus. (Subtitruota, kart.). 12:15 Savaitė. 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:05 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:20 Premjera. 
Čikagos policija 2. N-7. 2/18 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 19:15 Sportas. 
19:18 Orai. 19:30 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. Verslas. Kultū-
ra. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 Spor-
tas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 Teisė žinoti. 22:25 Trumposios 
žinios. 22:30 Premjera. Jos istorija. Mo-
terų galia. 3 d. Religija. 23:25 Trumpo-
sios žinios. 23:30 Durys atsidaro. 00:05 
Gyvenimas. (kart.). 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:10 Komisaras Reksas 13. N-7. 
13/10 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:10 Čikagos policija 2. N-7. 2/18 s. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. (kart.). 05:00 LRT radijo ži-
nios. 05:05 Teisė žinoti. (kart.).

Antradienis, gegužės 24 d. 
09:15 Komisaras Reksas 13. N-7. 

13/12 s. 10:05 Komisaras Reksas 14. 
N-7. 14/1 s. 11:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ (kart.). 11:30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. (kart.). 12:20 Jos is-
torija. Moterų galia. 3 d. Religija. (sub-
titruota, kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:05 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:20 
Premjera. Čikagos policija 2. N-7. 2/19 
s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 19:15 
Sportas. 19:18 Orai. 19:30 Emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. Verslas. Kultūra. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Premje-
ra. „Eurovizija“ 2016. Post scriptum. 
22:30 Trumposios žinios. 22:35 Žaidi-
mas. N-14. 1 s. 23:35 Trumposios ži-
nios. 23:40 Stilius. (kart.). 00:25 Sep-
tynios Kauno dienos. 01:00 LRT radi-
jo žinios. 01:10 Komisaras Reksas 13. 
N-7. 13/12 s. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:10 Čikagos policija 2. N-7. 
2/19 s. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:10 Klauskite daktaro. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Emigrantai. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Karinės paslaptys. (kart.).

trečiadienis, gegužės 25 d. 
09:15 Komisaras Reksas 14. 

N-7. 14/2, 14/3 s. 11:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 11:30 Emigran-
tai. (kart.). 12:25 Istorijos detektyvai. 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:05 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:20 Premjera. 
Čikagos policija 2. N-7. 2/20 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 19:15 Sportas. 
19:18 Orai. 19:30 Gyvenimas. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
Verslas. Kultūra. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 
23:25 Trumposios žinios. 23:30 Pinigų 
karta. 24:00 Trumposios žinios. 00:05 
Žaidimas. N-14. 2 s. 01:00 LRT radi-
jo žinios. 01:10 Komisaras Reksas 14. 
N-7. 14/2 s. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:10 Čikagos policija 2. N-7. 
2/20 s. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Auksi-
nis protas. (kart.).

ketvirtadienis, gegužės 26 d.
09:15 Komisaras Reksas 14. N-7. 

14/4, 14/5 s. 11:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ (kart.). 11:30 Gyvenimas. 
(kart.). 12:25 Stilius. (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:20 Premjera. Čikagos policija 
2. N-7. 2/21 s. 17:10 Klauskite dakta-
ro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 19:15 Sportas. 19:18 Orai. 19:30 
Specialus tyrimas. 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“. 20:30 Panorama. Verslas. 
Kultūra. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 LRT foru-
mas. 21:55 Trumposios žinios. 22:00 
Premjera. Volstrito vilkas. N-14. 00:55 

Trumposios žinios. 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:10 Komisaras Reksas 14. N-7. 
14/4 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:10 Čikagos policija 2. N-7. 2/21 s. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Specialus tyrimas. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
LRT forumas. (kart.).

Penktadienis, gegužės 27 d. 
09:15 Komisaras Reksas 14. N-7. 

14/6, 14/7 s. 11:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ (kart.). 11:30 Specialus tyri-
mas. (kart.). 12:25 Karinės paslaptys. 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:05 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:20 Premjera. 
Čikagos policija 2. N-7. 2/22 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 18:20 Spor-
tas. 18:23 Orai. 18:30 Sidabrinė gervė 
2016. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. Verslas. Kultūra. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jė-
ga“. 21:00 Duokim garo! 22:40 Trum-
posios žinios. 22:45 Premjera. Lokas. 
N-14. 00:10 Trumposios žinios. 00:15 
Istorijos detektyvai. (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:05 Komisaras Rek-
sas 14. N-7. 14/6 s. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:10 Čikagos policija 
2. N-7. 2/22 s. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:10 
Giminės. Gyvenimas  tęsiasi 2. 10 s. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Gyvenimas. (kart.).

Šeštadienis, gegužės 28 d. 
06:05 Bėdų turgus. (Subtitruota, 

kart.). 06:45 Specialus tyrimas. (kart.). 
07:40 Karinės paslaptys. 08:30 Misi-
ja: Vilnija. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, 
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas 
rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 
Labas rytas, Lietuva. 12:00 Olimpinė 
diena 2016 iš Šiaulių. 12:15 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Laukiniai spar-
nuočiai. 2 d. Luangvos gandrai. (subti-
truota). 13:10 Olimpinė diena 2016 iš 
Šiaulių. 13:25 Premjera. Daktaro Bleiko 
paslaptys 4. N-7. 4/1 s. 14:25 Olimpinė 
diena 2016 iš Šiaulių. 14:40 Premjera. 
Daktaro Bleiko paslaptys 4. N-7. 4/2 s. 
15:40 Olimpinė diena 2016 iš Šiaulių. 
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų 
kalbą). 16:15 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu. (Subtitruota). 16:45 Sveikinimų 
koncertas. 18:30 Šiandien. (su vertimu į 
gestų kalbą). 18:40 Sportas. 18:43 Orai. 
18:50 Bėdų turgus. (Subtitruota). 19:40 
Stilius. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 21:00 LRT 90-mečiui skir-
tas projektas „90 dainų – 90 legendų“. 
22:40 Trumposios žinios. 22:45 Prem-
jera. Iš meilės ar dėl pinigų. N-7. (subti-
truota). 00:25 Trumposios žinios. 00:30 
Pasaulio dokumentika. Laukiniai spar-
nuočiai. 2 d. Luangvos gandrai. (subti-
truota, kart.). 01:25 Daktaro Bleiko pa-
slaptys 4. N-7. 4/1, 4/2 s. (kart.). 03:25 
Sidabrinė gervė 2016. (kart.). 05:25 Du-
rys atsidaro. (kart.).

Sekmadienis, gegužės 29 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu. (Subtitruota, kart.). 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. Nauji Piterio Pe-
no nuotykiai. 4 s. 09:25 Premjera. Zo-
ro kronikos. 8 s. 09:50 Aviukas Šonas 
4. 4/4 s. 10:00 Gustavo enciklopedi-
ja. (Subtitruota). 10:30 Mūsų gyvūnai. 
11:00 Vaikų ir moksleivių televizijos 
konkursas „Dainų dainelė 2016“. 14:45 
Stilius. (kart.). 15:30 Auksinis protas. 
(kart.). 16:00 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų kalbą). 16:12 Auksinis protas. 
(tęsinys, kart.). 17:40 Istorijos detekty-
vai. 18:30 Šiandien. (su vertimu į ges-
tų kalbą). 18:50 Sportas. 18:53 Orai. 
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 19:30 
Savaitė. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 21:00 Premjera. Gimi-
nės. Gyvenimas  tęsiasi 2. 11 s. 21:50 
Trumposios žinios. 21:55 Premjera. Šu-
linkasio duktė. N-7. 23:50 Trumposios 
žinios. 23:55 „Eurovizija“ 2016. Post 
scriptum. (kart.). 00:55 Klausimėlis.lt. 
01:10 Emigrantai. (kart.). 02:00 Istori-
jos detektyvai. (kart.). 02:45 Bėdų tur-
gus. (Subtitruota, kart.). 03:30 Savaitė. 
(kart.). 04:20 LRT 90-mečiui skirtas pro-
jektas „90 dainų – 90 legendų“. (kart.).

13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (14). 
N-7. 13:30 Simpsonai (2). N-7. 14:00 
Simpsonai (3). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (440). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(441). N-7. 15:30 Aistra ir valdžia (71). 
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 
Apie mus ir Kazlauskus (18). N-7. 21:00 
Nuovada (48). N-7. 21:30 TV3 vakaro ži-
nios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Apsukrios kambarinės (11). N-14. 
23:30 Kastlas (9). N-7. 00:30 Pagrindi-
nis įkaltis (8). N-7. 01:25 Privati prakti-
ka (7). N-7. 02:15 Skandalas (20). N-14. 
03:05 Programos pabaiga.

Antradienis, gegužės 24 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (2). N-7. 07:25 Simpsonai 
(3). N-7. 07:55 Kempiniukas Plačia-
kelnis (14). N-7. 08:25 Rezidentai (96). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2348). N-7. 
10:00 Privati praktika (8). N-7. 11:00 
Juokingiausi Amerikos namų vaizde-
liai. N-7. 12:00 Apie mus ir Kazlauskus 
(18). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (15). N-7. 13:30 Simpsonai (4). 
N-7. 14:00 Simpsonai (5). N-7. 14:30 
Mažoji nuotaka (442). N-7. 15:00 Ma-
žoji nuotaka (443). N-7. 15:30 Aistra ir 
valdžia (72). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai 
(97). N-7. 20:00 Prieš srovę. N-7. 21:00 
Nuovada (49). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 D'Artanjanas ir trys muškie-
tininkai. N-14. 00:30 Gražuolė ir pabai-
sa (16). N-7. 01:20 Privati praktika (8). 
N-7. 02:10 Skandalas (21). N-14. 03:00 
Programos pabaiga.

trečiadienis, gegužės 25 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (4). N-7. 07:25 Simpso-
nai (5). N-7. 07:55 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (15). N-7. 08:25 Reziden-
tai (97). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2349). N-7. 10:00 Privati praktika (9). 
N-7. 11:00 Juokingiausi Amerikos na-
mų vaizdeliai. N-7. 12:00 Prieš srovę. 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(16). N-7. 13:30 Simpsonai (6). N-7. 
14:00 Simpsonai (7). N-7. 14:30 Ma-
žoji nuotaka (444). N-7. 15:00 Mažo-
ji nuotaka (445). N-7. 15:30 Aistra ir 
valdžia (73). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai 
(98). N-7. 20:00 Pakartok!. N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 spor-
tas. 22:20 TV3 orai. 22:25 Vikingų lo-
to. 22:30 Įtariamasis. N-14. 00:40 Rai-
telis be galvos (9). N-14. 02:05 Priva-
ti praktika (9). N-7. 02:25 Skandalas 
(22). N-14. 03:15 Programos pabaiga.

ketvirtadienis, gegužės 26 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (6). N-7. 07:25 Simpsonai 
(7). N-7. 07:55 Kempiniukas Plačia-
kelnis (16). N-7. 08:25 Rezidentai (98). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2350). N-7. 
10:00 Privati praktika (10). N-7. 11:00 
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
N-7. 11:30 Pakartok!. N-7. 13:00 Kem-
piniukas Plačiakelnis (17). N-7. 13:30 
Simpsonai (8). N-7. 14:00 Simpsonai 
(9). N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (446). 
N-7. 15:00 Mažoji nuotaka (447). N-7. 
15:30 Aistra ir valdžia (74). N-7. 16:30 
TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Rezidentai (99). N-7. 20:00 Fa-
rai. N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:20 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Lin-
kėjimai iš Paryžiaus. N-14. 00:35 Spe-
cialioji jūrų policijos tarnyba (9). N-14. 
01:30 Privati praktika (10). N-7. 02:20 
Privati praktika (11). N-7. 03:10 Pro-
gramos pabaiga.

Penktadienis, gegužės 27 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (8). N-7. 07:25 Simpsonai 
(9). N-7. 07:55 Kempiniukas Plačia-
kelnis (17). N-7. 08:25 Rezidentai (99). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2351). N-7. 
10:00 Privati praktika (11). N-7. 11:00 
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 
N-7. 11:30 Farai. N-7. 13:00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (18). N-7. 13:30 Simp-
sonai (10). N-7. 14:00 Simpsonai (11). 
N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (448). N-7. 
15:00 Mažoji nuotaka (449). N-7. 15:30 
Aistra ir valdžia (75). N-7. 16:30 TV 
Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Ratai 2. 21:40 Iksmenai 2. N-7. 00:25 
Meilė iš reikalo. N-7. 02:30 Įtariama-
sis. N-14. 04:25 Programos pabaiga.

Šeštadienis, gegužės 28 d. 
00:00 Beverli Hilso policininkas 

3. N-14. 06:40 Teleparduotuvė. 06:55 
Bidamanų turnyras (6). N-7. 07:25 
Transformeriai. Maskuotės meistrai 
(20). N-7. 07:55 Ančiukų istorijos (17). 
08:30 Madagaskaro pingvinai (10). 
N-7. 09:00 Mitybos ir sporto balansas. 
09:30 Mamyčių klubas. 10:00 Svajo-
nių ūkis. 10:30 Skonio lenktynės. 11:00 
Atlantida. Prarastoji imperija. N-7. 
12:55 Šnipų vaikučiai. N-7. 14:40 Trys 
vyrai ir kūdikis. N-7. 16:45 Ekstrasen-
sų mūšis (11). N-7. 18:30 TV3 žinios 

Pirmadienis, gegužės 23 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (9). 06:40 "Garfildas" (10). 
06:55 "Madagaskaro pingvinai" (11). 
07:25 "Rožinė pantera" (58). 07:50 "Vol-
keris, Teksaso reindžeris" (173). N-7. 
08:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
(174). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:45 
Pagalbos skambutis (kart.). N-7. 11:45 
Nuo... Iki... (kart.). 12:45 Bus visko (kart.). 
13:35 "Svajonių princas" (84). 14:05 
"Svajonių princas" (85). 14:35 "Juodie-
ji meilės deimantai" (105). N-7. 15:30 
"Juodieji meilės deimantai" (106). N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:25 24 
valandos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 
Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 
22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS 
Mirtinas ginklas 3. N-7. 00:40 "Judantis 
objektas" (3). N-7. 01:30 "Vampyro die-
noraščiai" (21). N14. 02:15 "Strėlė" (20). 
N-7. 03:00 Programos pabaiga.

Antradienis, gegužės 24 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (11). 06:40 "Garfildas" (12). 
06:55 "Madagaskaro pingvinai" (13). 
07:25 "Rožinė pantera" (59). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (175). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (176). N-7. 09:45 24 valandos. N-7. 
10:30 Didžioji derliaus šventė (kart.). 
12:35 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 13:35 
"Svajonių princas" (86). 14:05 "Svajonių 
princas" (87). 14:35 "Juodieji meilės dei-
mantai" (107). N-7. 15:30 "Juodieji meilės 
deimantai" (108). N-7. 16:30 Labas va-
karas, Lietuva. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 KK2. N-7. 20:25 Pagalbos skam-
butis. N-7. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 
22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS 
Paskutinis samurajus. N14. 01:20 "Ju-
dantis objektas" (4). N-7. 02:05 "Vampy-
ro dienoraščiai" (22). N14. 02:50 "Strė-
lė" (21). N-7. 03:35 Programos pabaiga.

trečiadienis, gegužės 25 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Gar-

fildas" (13). 06:40 "Garfildas" (14). 06:55 
"Madagaskaro pingvinai" (14). 07:25 "Ro-
žinė pantera" (60). 07:50 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (177). N-7. 08:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (178). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:45 24 valandos (kart.). 
N-7. 11:55 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 13:05 
Pričiupom! N-7. 13:35 "Svajonių princas" 
(88). 14:05 "Svajonių princas" (89). 14:35 
"Juodieji meilės deimantai" (109). N-7. 
15:30 "Juodieji meilės deimantai" (110). 
N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:25 
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:25 Su cinkeliu. N-7. 21:30 Žinios. 22:09 
Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO SE-
ANSAS Grėsminga žemė. N14. 00:15 
"Judantis objektas" (5). N-7. 01:05 "Visa 
menanti" (1). N-7. 01:55 "Strėlė" (22). N-7. 
02:40 Programos pabaiga.

ketvirtadienis, gegužės 26 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Gar-

fildas" (15). 06:40 "Garfildas" (16). 06:55 
"Madagaskaro pingvinai" (15). 07:25 "Ro-
žinė pantera" (61). 07:50 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (179). N-7. 08:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (180). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:45 24 valandos (kart.). 
N-7. 11:55 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 13:05 
Pričiupom! N-7. 13:35 "Svajonių princas" 
(90). 14:05 "Svajonių princas" (91). 14:35 
"Juodieji meilės deimantai" (111). N-7. 
15:30 "Juodieji meilės deimantai" (112). 
N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:25 
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 Organų 
vagys. N14. 00:25 "Judantis objektas" (6). 
N-7. 01:15 "Visa menanti" (2). N-7. 02:00 
Sveikatos ABC televitrina (kart.). 02:25 
Programos pabaiga.

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

"Garfildas" (17). 06:40 "Garfildas" (18). 

06:55 "Mažieji Tomas ir Džeris I" (1). 
07:25 "Rožinė pantera" (62). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (181). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (182). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:40 Su cinkeliu (kart.). N-7. 11:35 Nau-
ja legenda (kart.). 13:05 Pričiupom! N-7. 
13:35 "Svajonių princas" (92). 14:05 
"Svajonių princas" (93). 14:35 "Juodieji 
meilės deimantai" (113). N-7. 15:30 "Juo-
dieji meilės deimantai" (114). N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:25 24 valan-
dos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 Bėgliai. N-7. 22:50 Šešėliai Roju-
je. N14. 00:35 Organų vagys (kart.). N14. 
02:25 Programos pabaiga.

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

"Garfildas" (15) (kart.). 06:40 "Garfildas" 
(16) (kart.). 06:55 "Robomobilis Polis" 
(27). 07:05 "Robomobilis Polis" (28). 
07:20 ""Nickelodeon" valanda. Žuviukai 
burbuliukai" (22). 07:45 "Sandžėjus ir 
Kreigas" (17). 08:10 "Ančiukai Duoniu-
kai" (15). 08:35 "Tomo ir Džerio šou" (24). 
09:00 "Ponas Bynas" (24). 09:30 Paskuti-
nė slibino Goriničiaus nuotaka. 09:50 Pe-
liuko dainelė. 10:00 KINO PUSRYČIAI 
Pilies vaiduoklis. 12:00 Muškietininkas. 
N-7. 14:05 "Gyvenimo šukės" (76). N-7. 
16:00 Beatos virtuvė. 17:00 Nauja legen-
da. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 SUPERKINAS Žvaigždžių 
dulkės. N-7. 22:00 Ieškokit Gudručio! 
N-7. 00:10 Pats geriausias mergvaka-
ris. N14. 01:40 Bėgliai (kart.). N-7. 03:10 
Programos pabaiga.

Sekmadienis, gegužės 29 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Garfildas" (17) (kart.). 06:40 "Garfildas" 
(18) (kart.). 06:55 "Robomobilis Polis" 
(29). 07:05 "Robomobilis Polis" (30). 
07:20 ""Nickelodeon" valanda. Žuviu-
kai burbuliukai" (23). 07:45 "Sandžėjus 
ir Kreigas" (18). 08:10 "Ančiukai Duo-
niukai" (16). 08:35 "Tomo ir Džerio šou" 
(25). 09:00 Sveikatos ABC televitrina. 
09:30 Maša ir stebuklinga uogienė. 09:40 
Mauglis. Rakša. 10:05 KINO PUSRYČIAI 
Vėžliuko Semio nuotykiai 2. 11:55 Skū-
bis-Dū! Ežero pabaisos prakeiksmas. 
N-7. 13:35 PREMJERA Instrukcijos nė-
ra. N-7. 16:00 Bus visko. 16:50 Ne vie-
nas kelyje. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Kaip 
princesė Natalija su Bjauriu charakteriu 
jaunikio ieškojo. 21:30 Terminalas. N-7. 
23:55 Pragaro vaikis. N-7. 02:05 Pats ge-
riausias mergvakaris (kart.). N14. 03:25 
Programos pabaiga.

Pirmadienis, gegužės 23 d. 
06:45 Sveikatos ABC televitri-

na. 07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 09:15 "Mistinės istorijos" (9). N-7. 
10:20 "Mistinės istorijos" (10). N-7. 
11:20 "Prokurorų patikrinimas" (251) 
(kart.). N-7. 12:35 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 14:35 "Policijos akade-
mija" (20). N-7. 15:35 "Prokurorų pa-
tikrinimas" (252). N-7. 16:55 Muchta-
ro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 "PREMJERA Tokia tarnyba" (1). 
N-7. 19:30 Pričiupom! N-7. 20:00 Išgy-
venk, jei gali. 21:00 Farai. N14. 21:30 
Kruvinas deimantas. N14. 00:20 Ti-
kras teisingumas 2. Mirties angelas 
(kart.). N14. 02:00 "Pasiutę šunys" (3) 
(kart.). N14. 02:55 "Pasiutę šunys" (4) 
(kart.). N14. 03:50 "Kalbame ir rodo-
me" (317). N-7. 04:30 Išgyvenk, jei gali 
(kart.). 05:10 Farai (kart.). N14. 05:30 
"Kalbame ir rodome" (317) (kart.). N-7.

Antradienis, gegužės 24 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (14). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 09:15 "Mistinės istorijos" (11). N-7. 
10:20 "Tokia tarnyba" (1) (kart.). N-7. 
11:20 "Prokurorų patikrinimas" (252) 
(kart.). N-7. 12:35 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 14:35 "Policijos akade-
mija" (21). N-7. 15:35 "Prokurorų pa-
tikrinimas" (253). N-7. 16:55 Muchta-
ro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 "PREMJERA Tokia tarnyba" (2). 
N-7. 19:30 Pričiupom! N-7. 20:00 Išgy-
venk, jei gali. 21:00 Farai. N14. 21:30 
Pusiau profai. N14. 23:25 Kruvinas dei-
mantas (kart.). N14. 01:55 "Mistinės is-
torijos" (9) (kart.). N-7. 02:45 "Policija 
ir Ko" (14) (kart.). N-7. 03:35 "Kalba-
me ir rodome" (318). N-7. 04:20 Išgy-
venk, jei gali (kart.). 05:05 Farai (kart.). 
N14. 05:30 "Kalbame ir rodome" (318) 
(kart.). N-7.

trečiadienis, gegužės 25 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (15). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 "44-as skyrius" (16) (kart.). 
N-7. 09:15 "Mistinės istorijos" (12). N-7. 
10:20 "Tokia tarnyba" (2) (kart.). N-7. 
11:20 "Prokurorų patikrinimas" (253) 

(kart.). N-7. 12:35 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 14:35 "Policijos akade-
mija" (22). N-7. 15:35 "Prokurorų pa-
tikrinimas" (254). N-7. 16:55 Muchta-
ro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 "PREMJERA Tokia tarnyba" (3). 
N-7. 19:30 Pričiupom! N-7. 20:00 Išgy-
venk, jei gali. 21:00 Farai. N14. 21:30 
Seni bambekliai. N-7. 23:35 Pusiau 
profai (kart.). N14. 01:20 "Mistinės is-
torijos" (10) (kart.). N-7. 02:05 "Polici-
ja ir Ko" (15) (kart.). N-7. 02:55 "Kalba-
me ir rodome" (319). N-7. 03:40 Išgy-
venk, jei gali (kart.). 04:20 Farai (kart.). 
N14. 04:45 "Kalbame ir rodome" (319) 
(kart.). N-7. 05:30 "Policijos akademi-
ja" (20) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, gegužės 26 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (16). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 "44-as skyrius" (17) (kart.). 
N-7. 09:15 "Mistinės istorijos" (13). N-7. 
10:20 "Tokia tarnyba" (3) (kart.). N-7. 
11:20 "Prokurorų patikrinimas" (254) 
(kart.). N-7. 12:35 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 14:35 "Policijos akade-
mija" (23). N-7. 15:35 "Prokurorų pa-
tikrinimas" (255). N-7. 16:55 Muchta-
ro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 "PREMJERA Tokia tarnyba" (4). 
N-7. 19:30 Pričiupom! N-7. 20:00 Išgy-
venk, jei gali. 21:00 Savaitės kriminalai. 
N-7. 21:30 Užrakintas. N14. 23:25 Seni 
bambekliai (kart.). N-7. 01:20 "Mistinės 
istorijos" (11) (kart.). N-7. 02:05 "Polici-
ja ir Ko" (16) (kart.). N-7. 02:55 "Polici-
jos akademija" (21) (kart.). N-7. 03:35 
"Policijos akademija" (22) (kart.). N-7. 
04:20 Savaitės kriminalai (kart.). N-7. 
04:45 Išgyvenk, jei gali (kart.). 05:30 
"Mistinės istorijos" (13) (kart.). N-7.

Penktadienis, gegužės 27 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (1). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
08:15 "Laukinis" (5). N-7. 09:15 "Lauki-
nis" (6). N-7. 10:20 "Tokia tarnyba" (4) 
(kart.). N-7. 11:20 "Prokurorų patikrini-
mas" (255) (kart.). N-7. 12:35 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:35 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 14:35 "Policijos 
akademija" (24). N-7. 15:35 "Prokurorų 
patikrinimas" (256). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 "Pasaulio profesionalų imtynės" 
(5). N-7. 19:30 "Amerikietiškos imty-
nės" (20). N-7. 20:30 "Amerikietiškos 
imtynės" (20). N-7. 21:30 Mirties an-
gelas. N14. 23:05 "Kortų namelis" (7). 
N14. 00:10 "Kortų namelis" (8). N14. 
01:00 "Mistinės istorijos" (12) (kart.). 
N-7. 01:50 "Policija ir Ko" (1) (kart.). 
N-7. 02:40 Užrakintas (kart.). N14. 
04:10 "Amerikietiškos imtynės" (20) 
(kart.). N-7. 05:00 "Amerikietiškos im-
tynės" (20) (kart.). N-7. 05:50 Pričiu-
pom! (kart.). N-7.

Šeštadienis, gegužės 28 d. 
06:15 Farai (kart.). N14. 06:45 

Savaitės kriminalai (kart.). N-7. 07:10 
"Policijos akademija" (23) (kart.). N-7. 
08:05 "Policijos akademija" (24) (kart.). 
N-7. 09:00 Statyk! 09:30 Apie žūklę. 
10:00 Pričiupom! (kart.). N-7. 10:30 
Pričiupom! (kart.). N-7. 11:00 Pasaulio 
galiūnų čempionų lygos etapas Rumu-
nijoje. 12:00 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 
12:30 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 13:00 
FAILAI X Riteriai III. 14:00 "Mistinės is-
torijos" (21). N-7. 15:00 "Mistinės isto-
rijos" (22). N-7. 16:00 "Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos" (13). N-7. 17:00 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 "44-
as skyrius" (18). N-7. 19:00 Pričiupom! 
(kart.). N-7. 19:30 Lietuvos Supermies-
tas. 21:55 MANO HEROJUS Tikras tei-
singumas 2. Slėptuvė. N14. 23:45 AŠ-
TRUS KINAS Galutinis tikslas 2. N14. 
01:40 "Kortų namelis" (7) (kart.). N14. 
02:30 "Kortų namelis" (8) (kart.). N14. 
03:15 "Kas žudikas? Baudžiamosios 
bylos" (13) (kart.). N-7. 04:10 Pasau-
lio galiūnų čempionų lygos etapas Ru-
munijoje (kart.). 05:05 Lietuvos Super-
miestas (kart.).

Sekmadienis, gegužės 29 d. 
07:00 Statyk! (kart.). 07:30 Pa-

saulio galiūnų čempionų lygos etapas 
Rumunijoje (kart.). 08:30 Tauro ragas. 
N-7. 09:00 Autopilotas. 09:30 Krepšinio 
pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 10:00 Svei-
katos kodas. 11:00 "BBC dokumenti-
ka. Ledo žemė" (6). 12:00 BBC doku-
mentika. Ledo žemė. Didžioji kelionė. 
13:00 Savaitės kriminalai (kart.). N-7. 
13:30 Sveikinimai. 16:00 Išgyvenk, jei 
gali (kart.). 17:00 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 "44-as skyrius" (19). N-7. 
19:00 Tintino nuotykiai. Vienaragio pa-
slaptis. 21:00 "Pasiutę šunys" (5). N14. 
22:00 "Pasiutę šunys" (6). N14. 23:00 
Rokenrola. N14. 01:10 Mirties angelas 
(kart.). N14. 02:25 Galutinis tikslas 2 
(kart.). N14. 03:55 Tintino nuotykiai. 
Vienaragio paslaptis (kart.). 05:30 Ri-
teriai III. Paskutinė karta (kart.).

LRT

TV3

LNK

BTV

(312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 TV3 
orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 Persis 
Džeksonas. Monstrų jūra. N-7. 21:40 
Kapų plėšikė Lara Kroft. Gyvybės lop-
šys. N-7. 01:55 Linkėjimai iš Paryžiaus. 
N-14. 03:30 Programos pabaiga.

Sekmadienis, gegužės 29 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Bidamanų turnyras (7). N-7. 07:25 
Transformeriai. Maskuotės meistrai 
(21). N-7. 07:55 Ančiukų istorijos (18). 
08:30 Padėkime augti. 09:00 Statybų 
TV. 09:30 Virtuvės istorijos. 10:00 Sva-
jonių sodai. 11:00 Laukiniai nuotykiai. 
12:30 Šnipų vaikučiai 2. Prarastų sva-
jonių sala. N-7. 14:45 Trys vyrai ir ma-
žoji dama. N-7. 16:45 Ekstrasensų mū-
šis (12). N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Guliverio kelionės. N-7. 21:10 
Geras žmogus. N-14. 23:35 Jūros vil-
kas. N-7. 01:15 Meilė iš reikalo. N-7. 
03:20 Programos pabaiga.

Pirmadienis, gegužės 23 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (22). N-7. 07:25 Simpso-
nai (1). N-7. 07:55 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (13). N-7. 08:25 Monsunas 
(7). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2347). 
N-7. 10:00 Privati praktika (7). N-7. 
11:00 Kapų plėšikė Lara Kroft. N-7. 
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Integracijos  
keliu

Vežimėlyje sėdintis klaipėdietis 
Adolfas Ruškys pabandė pasiva-
žinėti miesto viešuoju transpor-
tu. Į 8 maršruto autobusą vyras 
niekaip negalėjo patekti, nes au-
tobusas stovėjo per toli nuo ša-
ligatvio. Nors vairuotojas sutiko 
privažiuoti arčiau, vis tiek be ap-
linkinių pagalbos įvažiuoti ne-
pavyko: šaligatvis buvo gerokai 
žemiau nei autobuso slenkstis. 
Vyras kelionės po miestą metu 
pakeitė kelis autobusus. Nors 
kai kuriuose autobusuose buvo 
įrengtas pandusas, tačiau vai-
ruotojai kartais net piktokai ne-
sutiko jo atlenkti arba aiškino, 
kad šis sulūžęs.

Lietuvos aklųjų ir silpnare-
gių sąjungos Klaipėdos mies-
to filialo atstovė Laima Stelin-
gienė tvirtino, kad sunkiai ma-

tantiems žmonėms daugiausia 
prob lemų kelia autobusų ženkli-
nimas: sunku įžiūrėti numerius, 
įdiegta garsinė sistema nevisiš-
kai gerai veikia.

Akcijos dalyviai priekaištus 
išsakė VšĮ „Klaipėdos keleivinis 
transportas“ vadovui Gintarui 
Neniškiui. „Tik 24-iuose iš Euro-
pos Sąjungos pinigų nupirktuose 
autobusuose yra atverčiami pan-
dusai, kuriais neįgalieji gali įva-
žiuoti į autobusą. Su vairuotojais 
nuolat apie tai kalbama, jie žino, 
kaip padėti ir pagelbėti neįgalia-
jam, tačiau realybėje situacija ki-
tokia“, – sakė G. Neniškis.

Jis pridūrė, kad šiemet mies-
te nebeliko nežemagrindžių au-
tobusų, o remontuojant stoteles 
jos pritaikomos taip, kad būtų 
kuo patogiau patekti į autobusą.

Neįgaliesiems pažadėjo dėmesį
„Vakarų eksprese“ Rytis Savickis rašo, su kokiomis problemomis 
susiduria Klaipėdos neįgalieji viešajame transporte. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Urtė gyvena Jiezne. Švenčionių 
šeima buvo priversta iš Kauno 
persikraustyti į provinciją, kur 
būstas pigesnis. Erika Palšaus-
kaitė Švenčionienė pasakoja, 
kad atėjus į pasaulį Urtelei, ket-
virtam vaikui valstybės pagal-
bos nesulaukė. Visų pirma, ne-
buvo jokios informacijos apie 
tai, kas priklauso ir kas gali 
padėti. Negalia Urtei buvo pri-
pažinta tiktai einant trečiuo-
sius metus: pasirodo, Lietuvo-
je normalu, kad vaikas iki trejų 
nesėdi ir nevaikšto, pats neval-
go. Pagaliau nustatyta diagnozė 
nieko gera nežadėjo: smegenų 
kirmino hipoplazija, cerebrinio 
paralyžiaus cerebrinė ataksinė 
forma, vienos akytės regos ner-
vo atrofija. Tokia pas mus tvar-
ka: nėr diagnozės – nėr ir nega-
lios, vadinasi, nėr ir šalpos. Tė-
vai nepasidavė – vyko gydyti 
Urtės kamieninėmis ląstelėmis. 
Pardavė visą turtą, dar žmonės 
suaukojo. Pagerėjimas buvo 
ženklus. Šiandien Urtelė kalba, 
net garsą „r“ taria, pati vaikšto. 
Kartu su tėčiu dainuoja ansam-
blyje, net smuiku bando groti!“ 

Kelias iki mokyklos – tai di-
džiulis laimėjimas, nepaisant 
epilepsijos priepuolių, kamuo-
jančių mergaitę, kuriuos daž-
niausiai sukelia mokykloje pa-
tiriamas stresas. Būna dienų, 
kai Urtelė neturi jėgų paruošti 
pamokų, negali perskaityti vi-
sų privalomų knygų, nes vie-
na akyte visiškai nemato. Ir ta-
da patenka į juodąjį sąrašą, iš-
kabintą priešais visą klasę. E. 
Švenčionienė mano, kad moky-
tojas turėtų suprasti, jog vaikas 
su nustatytais specialiaisiais 
poreikiais negali padaryti viso 
to, ką gali kiti. Laimė, Urtė turi 

Urtės mama: tapome ubagais
Rūta Klišytė „Tavo vaiko“ žurnale pasakoja šeimos, auginančios 
neįgalų vaiką, patirtį. 

SIŪLO DARBĄ
Siūlome darbą vairuotojams: 
užsakymų pristatymas klien-
tams; produkcijos išvežiojimas 
įmonėms.
Priimame tik žmones su negalia, 
turinčius 20–55 % darbingumo.
Teirautis tel. 8 650 22102.

Sportas – svarbi 
gyvenimo dalis

Rusas Jurijus Golovinas tur-
nyre buvo ketvirtas tarp vyrų, o 
kartu su graiku Georgos Lazari-
dis laimėjo dvejetų varžybas. Jis 
šiuo metu pasaulio neįgaliųjų te-
nisininkų reitinge yra 68 vietoje. 
Nors tai gana geras rezultatas, jo 
neužtenka norint dalyvauti pa-
rolimpinėse žaidynėse. 

Vyriškis pasakoja, kad spor-
tas – svarbi jo gyvenimo dalis. 
Jurijus stuburo traumą patyrė 
prieš daugiau nei 20 metų, nu-
kritęs nuo remontuojamo sto-
go. 3 metus reabilitavosi ir ban-
dė atsistoti ant kojų. Tas laikas 
buvo labai sunkus – Jurijus ven-
gė žmonių, nenorėjo niekur eiti 
iš namų. Prieš traumą jis dirbo 
lėktuvo šturmanu. Žinoma, apie 
galimybę sugrįžti į šį darbą ne-
bebuvo ir kalbos. Jurijus sako, 
kad pirmus metus jį palaikė ne-
žinojimas – vis vylėsi, kad galės 
vaikščioti... Na, dar šiek tiek re-
abilitacijos, ir atsistos. Šita ope-
racija nepasisekė, gal kita pa-
vyks. Ir taip toliau. Jo gyveni-
mas pasikeitė, kai vienoje iš re-
abilitacijos įstaigų pamatė, kad 
žmonės vežimėliuose sportuo-
ja ir įdomiai gyvena. Pamažu ir 
pats įsiliejo į aktyvų gyvenimą. 
Kai tikrai suvokė, kad į anks-
tesnį darbą nebegrįš, sportas 
buvo tapęs svarbia jo gyveni-
mo dalimi. 

Jurijus išbandė daugelį spor-
to šakų, buvo pasiekęs gerų re-
zultatų žaisdamas stalo tenisą, 
irkluodamas, rankų lenkimo var-
žybose. Jis yra atskirų rungčių 
sporto meistras, Rusijos čempio-
nas. Vis dėlto tenisas įtraukė la-
biausiai. Pasak Jurijaus, tai – kaip 
užkratas. Jei 3 metus pažaidei, 
mesti neįmanoma.

J. Golovinas gyvena neto-
li Maskvos esančiame Reutovo 
mieste. Jis pasakoja, kad Rusi-
jos neįgaliesiems sudaromos 
neblogos sąlygos sportuoti. Jos 
pagerėjo po 2008 m., kai rusai 
neblogai pasirodė žiemos paro-
limpinėse žaidynėse. Maskvos 
apskrities gubernatorius išlei-
do įsakymą, kad kiekvienoje gy-
venvietėje būtų įsteigtas neįga-
liųjų sporto klubas. Yra toks ir 
Reutove. Čia negalią turinčiai-
siais rūpinasi treneriai ir spor-
tininkai instruktoriai (juo dir-
ba ir pats Jurijus). Taip pat neį-
galiesiems sudaroma galimybė 
sportuoti įvairiuose sporto cen-
truose kartu su negalios netu-
rinčiais. Pavyzdžiui, žaisti teni-
są Jurijus treniruojasi įprastuo-
se teniso kortuose. Nepopulia-
riu laiku čia yra sudaromos ga-
limybės sportuoti ir judėjimo, ir 
intelekto negalią turintiesiems. 
Sporto klubas pritaikytas, deja, 
iki jo atvykti sudėtinga. Trans-
porto, gyvenamosios vietos ne-
pritaikymas – aktuali problema 
Rusijoje. 

J. Golovinas sako, kad sportas 
neįgaliesiems atveria galimybes 
gyventi įdomiai. Sportuoja akty-
vesni žmonės, kurie nenuleido 
rankų, nelaukia, kol kas nors ką 
nors pasiūlys. 

Sportas sugrąžino į 
gyvenimą 

Ebru Bulgurcu į Lietuvoje 
vykstantį teniso turnyrą atvyko 
iš Turkijos. Ebru sako, kad jai te-
nisas labai svarbus. Žaisdama ji 
puikiai jaučiasi, pamiršta save, 
savo negalią. „Esu tik aš ir žaidi-
mas“, – sako moteris. 

Ebru vežimėlyje jau 14 me-
tų. Į ratelius atsisėdo po nelai-
mingo atsitikimo, kai iškrito pro 
balkoną. Jos liūdnas neįgaliosios 
gyvenimas pasikeitė, kai pamatė 
žmogų, kuris negalėjo vaikščioti, 
bet vairavo automobilį. Tai įkvė-
pė merginą, ji ėmė ieškoti kitų 
neįgaliųjų ir pradėjo sportuoti. 
E. Bulgurcu didžiuojasi savo gera 
sveikata ir tvirtu kūnu: „Daugelis 
negalios neturinčių moterų nė-
ra tokios stiprios kaip aš, – sako 
Ebru. – Jos neplaukioja, nebėgio-
ja, nežaidžia teniso, krepšinio, 
golfo. O aš tą viską galiu daryti. 
Sportuodama jaučiuosi norma-
lia moterimi. Keliauju, sutinku 
daug žmonių.“ 

Ebru tarptautiniame neįga-
liųjų tenisininkų reitinge šiuo 
metu yra 178 vietoje. Turnyre 
Vilniuje laimėjo tik paguodos 
prizą (geriausiai iš moterų žai-
dė jos bičiulė Busra Un iš Tur-
kijos). Moteris sako, kad jai šiuo 
metu tai neblogas rezultatas, nes 
dar tik pradeda sportuoti po pa-
tirtos peties traumos, dėl kurios 
turėjo praleisti 2 metus. Anks-
čiau Ebru buvo Turkijos nacio-
nalinės komandos narė, pasau-
lio reitinge – 33. 

Pasak E. Bulgurcu, Turkijoje 
žaisti tenisą nėra paprasta. Tai 
yra brangus užsiėmimas. Tenka 
pačiai ieškoti rėmėjų, kad galė-
tų vykti į turnyrus. O juk ir veži-
mėlio reikia specialaus, sporti-
nio. Jis taip pat nepigiai kainuo-
ja. Treneris irgi dirba savano-
riškais pagrindais. Didesnė pa-
rama skiriama tik nacionalinės 
komandos nariams. Moteris ti-
ki, kad sustiprėjusi ir vėl sugrįš 
į pirmąjį sportininkų šimtuką. 

Izraelyje sportininkai 
palaikomi

Izraelio neįgalieji sportinin-
kai pasiekia gana aukštų rezul-
tatų. Šiame turnyre dalyvavę te-
nisininkai pateko į  geriausių tre-
jetuką: pirmą vietą laimėjo italas 

Fabianas Macei, antras buvo Ada-
mas Berdiševskis, o trečias – Amir 
Levy, abu iš Izraelio. Puikius spor-
tininkų rezultatus lemia gana ge-
ra parama. Treneris Martinas Gil-
bertas pasakoja, kad neįgaliuo-
sius sportininkus remia armijos 
veteranų organizacija (rūpinasi 
neįgaliais tapusiaisiais armijoje) 
ir neįgaliųjų sporto centras ILAN. 
Neįgaliųjų sporto federacija re-
mia parolimpinę komandą. Ami-
ras buvo sužeistas armijoje, todėl 
jo galimybėmis sportuoti, vykti į 
tarptautinius turnyrus pasirūpi-
na armijos veteranų organizacija. 
Be to, abu į Lietuvą atvykę tenisi-
ninkai siekia atstovauti savo šaliai 
parolimpinėse žaidynės Rio de 
Žaneire. Šiose varžybose iškovo-
ti taškai šią jų galimybę padidino.

Neįgaliesiems Izraelyje suda-
romos neblogos sąlygos sportuo-
ti: juos treniruoja profesionalus 
konkrečios sporto šakos trene-
ris, gerų rezultatų pasiekiantys 
sportininkai sulaukia ir psicho-
logo, mitybos specialisto bei ki-
tų trenerių (bendro fizinio pasi-
rengimo) pagalbos. Apmokamas 
ir jų dalyvavimas varžybose. Po-
puliariausios sporto šakos tarp 
neįgaliųjų Izraelyje – krepšinis ir 
plaukimas, tačiau tenisas taip pat 
vis labiau populiarėja. Dažniau-
siai – kaip laisvalaikio praleidimo 
būdas. Atsiranda ir rimtai spor-
tuojančiųjų, kurie ima keliauti, 
dalyvauja tarptautinėse varžybo-
se. Vis dėlto pasiekti gerų rezul-
tatų nėra lengva, nes neįgaliųjų 
sportas vis profesionalėja. Nors 
iš šono stebint varžybas sunku 
įsivaizduoti, kaip įmanoma ir su-
spėti pasukti vežimo ratą, ir at-
mušti kamuoliuką, teniso techni-
ka – tik dalis sportinio meistriš-
kumo. Pasak M. Gilberto, norint 
gerai žaisti tenisą reikia ir mąsty-
ti. Daug padėti gali profesio nalus, 
talentingas treneris. 

M. Gilbertas džiaugėsi, kad 
Lietuvoje čempionatas pavyko 
puikiai: teniso kortai šiuolaikiš-
ki, tame pačiame pastate esan-
tis viešbutis taip pat atitinka Eu-
ropos standartus. Svarbiausia – 
viskas pritaikyta neįgaliesiems. 
Treneris pabrėžė, kad turėdama 
tokias sąlygas Lietuva galėtų su-
rengti ir pasaulio neįgaliųjų teni-
so čempionatą. 

Aurelija BABINSKIENĖ 

Tenisas – lyg 
užkrečiama liga

(atkelta iš 1 psl.)

Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia užuojauta  
norime palengvinti praradimo skausmą.
Dėl tėčio mirties nuoširdžiai užjaučiame Zitą Kviklienę,  
jos šeimą ir artimuosius.

Ukmergės rajono neįgaliųjų draugijos darbuotojų kolektyvas

padėjėją. Tačiau, anot E. Šven-
čionienės, jis neįpareigotas už-
tikrinti vaiko su negalia saugu-
mo pertraukų metu ar po pamo-
kų, o Urtei pačiai sunku nueiti į 
tualetą, į valgyklą, užlipti į trečią 
aukštą, kur vyksta muzikos pa-
mokos. Jos poreikius pertraukų 
metu galėtų užtikrinti tiktai asis-
tentas. Skamba gražiai – vaikų su 
negalia integracija mokykloje, 
tačiau iš tikrųjų komfortas jam 
čia neužtikrinamas. 

Dauguma mergaitei priklau-
sančių ir taip reikalingų paslau-
gų provincijoje yra nepasiekia-
mos. Urtei būtinas paslaugas 
šeima gauna tik susimokėjus. Už 
kiekvieną apsilankymą baseine 
Birštone – 16 Eur (už save ir Ur-
tę), o dar kelionės išlaidos. „Ne-
buvome ubagai, bet jais tapome, 
kai dar ir mano vyro, skulpto-
riaus, sveikata smarkiai pablogė-
jo“, – sako E. Švenčionienė. Eilė-
je socialiniam būstui Kaune gau-
ti šeima stovi jau 9 metus. Savo 
teise į darbą faktiškai negali pasi-
naudoti didžioji dauguma mamų, 
auginančių vaiką su negalia. Ne-
darbas joms yra nuosprendis vi-
sam gyvenimui. Bet Erika nesėdi 
rankų sudėjusi, ji ir kitus įtraukė 
į visuomeninę veiklą. 6 asmenys, 
susivieniję į draugiją „Versmės“, 
kartą per savaitę lanko 37 asme-
nis, patiriančius socialinę atskir-
tį, nuveža maisto. 

Žaisti tenisą gali ir sėdintys vežimėliuose.
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių 
kūrybos

Prie kūrybos 
šaltinio

gegužės aitvarai
Ak, tas kvapas medaus
Ir žalia gegužė!
Tas žydrumas dangaus
Ir lakūnė kregždė

Raižo orą sparnais – 
Jos žaibai nepralenks.
Palei upę garniai
Lyg sargyba vandens.

Jauno miško kerai – 
Atsispirt negali.
Gegužės aitvarai 
It smaragdas žali.

gyvenimo keliu
Visos pievos baigs žydėti, 
O kol kas žiedų margaspalvių 
       marios.
Ten vaikystėj traukdama dainą 
       žaidei tu,
Gėlėmis puošei savo rūmus,
Tik tas vasaras perkūnijos barė...

Katilėliai it varpeliai
Ir ugniažolės kaip žvaigždės.
Metai dėvi dar jų karūnas.

Į namus tavo žingsneliai
Aidi, kur vijokliai ant virbų karias,
Naktimis malonų kvapą skleidžia.
Dar ant kalno boluoja beržas
Savo tošimi. Akyse tas tikrumas,
Saulė, o visa kita bergždžia.

trys posmai
Mintis nušviečia žmogaus kelius, 
Ir tuštuma staiga išnyksta.
Suplėšo vėjas debesį į skutelius.
Neries tėkmė padvigubina 
       mišką.

Mergaite, kurgi tu, sakyk, eini
Pro mano miesto rūmų 
       ansamblį?
Juk nuo vaikystės čia gyveni
Ir nežinai, kas yra nostalgija.

Žiūri į gatvę vakarais – 
Į gyvą, kunkuliuojantį upokšnį, –
Pasijunti, lyg nekasdieniškas 
       darais.
Širdis it kūjis garsiai pokši. 

tu
Tavo džiaugsmą tartum saulės 
       gėlę 
Aš galiu nunešti ligi žemės 
       krašto.
Tiek jau pokylių jaunystė kėlė,
Bet kaip gyvas nemačiau 
       tikresnio.

Ech, buvai tada pati gražiausia.
Nesulaukiamo dažnai sulaukus,
Juoko ežerai tau veidą prausė
Ir pribarstė deimantų į plaukus.

senio nuotykis pirtyje
Pasistatė senis pirtį 
Ir vanojos kiaurą dieną,
O šalia girgždėjo svirtis,
Tartum skelbdama naujieną –

Nemalonią, netgi blogą.
Visko žemėje juk būna.
Garas veržėsi pro stogą.
Karštis išdžiovino burną.

Akyse mirgėti ėmė –
Tartum dykumoj miražas.
Rodos, vaikščioja po kiemą 
Keistas toks žmogelis mažas.

O paskui jų prisirinko 
Daug mažų, juodų, raguotų.
Sukdamiesi jie aplinkui 
Kėlė neregėtą puotą.

Pagaliau įveikęs karštį, 
Senis žmogelius išvaikė.
Kam gi per anksti nukaršti?..
Tartum dar nebūtų laikas. 

Vytautas VItKŪNAS 
Vilnius

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

Jau laikas pratęsti 
„Bičiulystės“ prenumeratą!

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

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

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

„Niekada nevėlu imtis to, 
kas širdžiai mieliausia“, – 

teigia Elena Karpavičiūtė Jan-
kauskienė, kilusi iš Rokiškio 
krašto, dabar gyvenanti Kupiš-
kyje. Peržengusi penktąją de-
šimtį, ji įgyvendino savo svajo-
nę – ėmė tapyti. Jau 5-erius me-
tus priklauso Tautodailininkų 
sąjungai, prieš 8-erius tapo Ne-
įgaliųjų draugijos nare. 

Turbūt yra toks dėsningu-
mas: kai pasiligoja kūnas, suak-
tyvėja dvasinis gyvybingumas, 
pabunda kūrybinis troškimas 
padaryti ką nors iš savo minčių 
ir svajonių. 

„2004-aisiais tai buvo, apsir-
gau. Vyras išeina į darbą, duk ra 
išvykusi mokytis, aš viena, tu-
riu ko nors nusitverti. Noriu pa-
veikslą nusipiešti... Susiieškojau 
kelis didelius kartono lapus, pa-
prašiau dažų nupirkti. Ir nupie-
šiau miestą aušroje, tiltus, van-
denį, valtis prie kranto. Daug 
mėlynos spalvos... Visai nereikė-
jo galvoti, kaip piešti, ranka pati, 
rodos, žinojo, kaip daryti“, – da-
bar prisimena tautodailininkė.

Pradėjusi nebesustojo. De-
šimtys aliejiniais dažais ir akva-
rele tapytų paveikslų, bendravi-
mas su kolegomis, dalyvavimas 
įvairiose tautodailininkų paro-
dose, kūrėjų ir amatininkų mu-
gėse, neįgaliųjų kūrybos prista-
tymuose, konkursuose užima vi-
są jos dabarties laiką. Tapymas 
nėra vienintelis užsiėmimas. 
Trumpai pasimokiusi Neįgaliųjų 
draugijos darbo terapijos klubo 
užsiėmimuose, išmoko pinti iš 
vytelių, gaminti papuošalus, sa-
ges iš įvairiausių medžiagų ir iš 
veltos vilnos, namų buities ak-
sesuarus. Viskas tam, kad gražu 
būtų ten, kur žmogus nuolat bū-
na, gyvena, ilsisi ar vien tik gro-
žisi. Bet piešti patinka labiausiai, 
nes tai iš vaikystės atsivijo.

„Buvo ilgam užslopintas tas 
troškimas, lyg neišsipildžiusi 
meilė“, – įvardija Elena savo di-
džiausią pomėgį. Būdama Pan-
dėlio mokyklos penktokėlė, su 
klase nuėjo pas netoliese gyve-
nusią Moniką Bičiūnienę. Tada 
ji buvo tik pradėjusi tapyti, pa-
raginta savo sūnaus dailininko 
Rimo Bičiūno, dar toli buvo iki 
garsios primityviojo meno kūrė-

jos pripažinimo. Ji vaikams rodė 
dažus, drobes, o Elenai širdis vir-
pėjo ir nuo spalvų, ir nuo kvapų, 
pati viena vėliau nekart dar nu-
bėgdavo pasižiūrėti, kaip atrodo 
tikra dailininkė ir tapymas. Pie-
šimas ir braižyba jai buvo patys 
mieliausi užsiėmimai mokykloje.

„Kartą piešimo mokytojas Či-
žiūnas liepė mums namuose nu-
piešti žiemos vaizdelį. Nupiešiau 
vaikų pulkelį: vienas eina, kitas 
stovi, trečias pargriuvęs. Moky-
tojas pasižiūrėjo, pakraipė galvą 
ir liepė čia pat nupiešti, ką ma-
tau. Nupiešiau. Nuo tada turėda-
vau mokykloje piešti vaizdelius 
sienlaikraščiui, daryti atvirukus. 
Taip buvo ir jau dirbant kolūky-
je – prašydavo gražiai užrašyti 
sveikinimus, net gedulingų vai-
nikų juostas, tada gi nebuvo to-
kių ritualinių paslaugų, kaip da-
bar“, – prisimena tautodailininkė. 

Tad kodėl gi Elena nesirinko 
mokslų pagal savo širdies šauks-
mą? „Todėl, kad širdies, o ne pro-
to“, – juokiasi pašnekovė, atrodo, 
nė kiek nepykdama ant tokio sa-
vo likimo. 

Ji pasirinko buhalterės spe-
cialybę Kauno žemės ūkio tech-
nikume. Ką daugiau galėjo rink-
tis kaimo vaikas? Darbas juk turi 
būti rimtas, praktiškas, kad būtų 
iš ko gyventi – taip tada svarsty-
ta. Tad visos trys seserys Karpavi-
čiūtės įgijo praktiškas profesijas.

Jeigu ne sutrikusi sveikata, 
kažin ar dabar kas nors žinotų 
tautodailininkę E. Jankauskie-
nę, ar kviestų į parodas, kūrybos 
pristatymus? Neseniai Kupiškio 

kultūros centre buvo surengta 
kūrėjos veiklos 10-mečiui skir-
ta personalinė paroda.

Pažįstami, kaimynai, bičiu-
liai iš įvairių draugijų (Elena pri-
klauso ne tik neįgaliųjų, bet ir 
Ūkininkių draugijai, lankosi Tre-
čiojo amžiaus universiteto užsiė-
mimuose ir visur, kur tik galima 
ko nors naujo išmokti) sveikino 
kūrėją, žavėjosi, vertino, drąsino, 
linkėjo nesustoti.

O ji pati nesistebi, tik džiau-
giasi pagaliau pasivijusi savo 
svajonę kurti. Ir tuo dalijasi su 
visais. Tautodailininkės natiur-
mortai, gėlės ar vaisiai, peizažai, 
siužetiniai paveikslai, kuriuo-
se vaikai džiaugiasi Velykomis, 
amatininkai prekiauja, vilkai iš-
eina į medžioklę, gatvės praei-
viai slepiasi nuo vėtros, kaimo 
sodybos kieme vaikštinėja gyvu-
liukai, vištos, šuniukai – visi to-
kie pilni gyvybės ir judesio, kad 
sunku atsikratyti nuostabos, iš 
kur viso to išmokta...

„Kur tik einu, visur viską ste-
biu, įsimenu. Galva pasako, kaip 
daryti, o ranka klauso. Man pa-
tinka judesys, paveiksluose gal 
tik vaisiai vazose nejuda, net iš 
gėlių žiedų mėgstu kokį žiedlapį 
nuskobti“, – šypsosi kūrėja, žinan-
ti, koks yra kūrybos džiaugsmas. 
Apie vargą ar nesėkmę ji nekalba, 
tai vadina kūrybos pertraukėle.

Valius DOMANtAS
Autoriaus nuotr.

Svajonė – nutapyti 
paveikslą

Tautodailininkė, aktyvi neįgaliųjų 
kūrybos parodų dalyvė Elena Jan-
kauskienė neseniai atšventė savo 
kūrybos 10-metį.

Paveikslas „Praeiviai galynėjasi su žiemos vėtra“.

E. Jankauskienei patinka stebėti ir piešti gamtą ir viską, kas iš jos.
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