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Tūkstančiai žmonių 
bėgo už viltį

Bėga  
už sergančiuosius 

„Vilties bėgimo“ idėja prieš 
11 metų kilo pranciškonų vie-
nuoliui Benediktui, kai jis su-
sipažino su keletu parapijiečių, 

kurių gyvenimus pakeitė vėžio 
liga. Paramos akcijos „Vilties bė-
gimas“ metu surinktos aukos 
prisidėjo prie sumanymo Klai-
pėdoje įkurti Vakarų Lietuvos 
onkologinių ligonių informaci-
jos ir pagalbos centrą. 2014 me-
tais, pridėjus dar ir ES bei pri-
vačių rėmėjų lėšas, Šv. Pranciš-
kaus onkologijos centras atvėrė 
duris. Jį kasmet aplanko apie 4 
tūkst. lankytojų – onkologiniai 
ligoniai ir jų šeimos nariai. Čia 
jie sulaukia dvasinės, psicholo-
ginės, socialinės pagalbos, tei-
kiamos sveikatinimo, grožio ir 
kitos paslaugos. 

Savaitgalį Klaipėdoje tūks-
tančiai žmonių susibūrė į 
„Vilties bėgimą“. Žmonės 
„bėgo“ ir sėdėdami neįga-
liojo rateliuose, ir stumda-
mi vaiko vežimėlį. Prie star-
to linijos stojo ir jaunas, ir 
senas. 

Tolerancijos link

VšĮ „Elgesio sprendimai“ vienija autistiškus vaikus.

(nukelta į 5 psl.)

Nauji projektai – 
platesnė erdvė veiklai

LND pirmininkė Jelena Ivan-
čenko konferencijos delega-
tams trumpai pristatė svar-
biausias organizacijos veiklas, 
papasakojo, kokia kryptimi bu-
vo dirbama. Praėjusiais metais 
asociacija įgyvendino ne tik Ne-
įgaliųjų reikalų departamento 
remiamą Neįgaliųjų asociaci-
jų veiklos projektą, bet ir teikė 
paraiškas kitiems konkursams. 
Buvo stengiamasi į LND projek-
tines veiklas įtraukti ir mies-
tų bei rajonų neįgaliųjų drau-
gijas. Pasak J. Ivančenko, be jų 
pagalbos LND nebūtų galėju-
si įgyvendinti didelio ir svar-
baus projekto, kuriuo siekta iš-
siaiškinti visuomenės nuomonę 
apie Neįgaliųjų teisių konvenci-
jos įgyvendinimo efektyvumą. 
Bendromis pastangomis atlik-
tas tyrimas pristatytas ne tik 
Vilniuje, bet ir dar keliose ša-
lies apskrityse. 

LND pirmininkės teigimu, ne-
įgaliųjų bendruomenei taip pat 
buvo naudingas Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos fi-
nansuotas Nevyriausybines or-
ganizacijas vienijančių asociacijų 
institucinio stiprinimo projektas.  

Organizacijos įvaizdis – visų 
jos narių rūpestis

Į kasmetę konferenciją Šventosios mokymo ir reabilitaci-
jos centre delegatus sukvietusi Lietuvos neįgaliųjų drau-
gija (LND) šįsyk nutarė praėjusių metų veiklą pristaty-
ti netradiciškai. LND asocijuoti nariai LND pirmininko ir 
valdybos ataskaitą gavo iš anksto, tad jau buvo su ja su-
sipažinę. Konferencijoje apie ją nuspręsta kalbėti dialo-
go, diskusijos forma – už nuveiktus darbus atsiskaitė ne 
tik LND pirmininkė, bet ir projektus įgyvendinę LND spe-
cialistai. Konferencijos delegatai drauge analizavo pasi-
taikiusius nesklandumus, aptarė ateities planus, o po da-
lykiško pokalbio vienbalsiai patvirtino LND veiklos ir fi-
nansinę ataskaitas. 

Integracijos keliu

tiems neįgaliesiems vežti pritai-
kytas autobusas. Saugių kelionių 
juo palinkėjo autobusą pašven-
tinęs Šventosios Švč. Mergelės 

Marijos, Jūrų Žvaigždės, bažny-
čios klebonas Zenonas Degutis. 
Pasak jo, negalia žmogų dažnai 
nustumia į atskirtį, vienatvę, o 

tokios organizacijos, kaip Lietu-
vos neįgaliųjų draugija, nutiesia 
bendrystės tiltus, atgaivina san-
tykius su kitais žmonėmis. 

Pirmuoju oficialiu naujojo 
autobuso reisu ir tapo išvyka 
į netoliese įsikūrusį Atostogų 
parką. Neįgaliųjų draugijų pir-
mininkai neslėpė nuostabos – 
čia jie buvo sutikti kaip gar-
bingiausi svečiai. O ir prie foto-
sienelės daugelis fotografavosi 
pirmą kartą. Įsiamžinti norėjosi 
ir su bičiuliu ar savo apskrities 
kolegomis, ir su LND vadove ar 
renginio svečiais. 

Padėkos organizacijai  
ir jos nariams

Jubiliejinis renginys tapo 
puikiu pretekstu prisiminti 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos  

Kretingos rajone, Atostogų 
parke, surengta iškilmin-
ga švente prasidėjo Lietu-
vos neįgaliųjų draugijos 
30-mečiui skirti renginiai. 
Ypatinga pagarba ir dė-
mesiu buvo apgaubti visi į 
ją pakviesti organizacijos 
kūrėjai, miestų bei rajonų 
neįgaliųjų draugijų vado-
vai, svečiai.

Tolerancijos link

(nukelta į 8 psl.)

(nukelta į 3 psl.)

LND atasaitinei konferencijai šiemet pasirinkta diskusijos forma.

Prie jubiliejinės fotosienelės LND valdyba įsiamžino su Neįgaliųjų reikalų departamento direktore Asta Kandratavičiene.

Į šventę – nauju 
autobusu

Šventė prasidėjo dar jubilieji-
nio renginio išvakarėse, kai LND 
pirmininkė Jelena Ivančenko vi-
sus susirinkusiuosius pakvietė į 
Šventosios mokymo ir reabilita-
cijos centro kiemą. Čia laukė ma-
loni staigmena – raudona juos-
ta perrišta, balionais papuošta 
LND dovana visiems draugijos 
nariams – naujas, rateliais judan-



2 psl.2018 m. gegužės 24–30 d., Nr. 21 (1410), „Bičiulystė“

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Pažeminimo jausmas pažįstamas visiems, jį daž-
niau ar rečiau patiria daugelis. Tačiau neįgaliam 

žmogui, deja, šį jausmą tenka patirti dažniausiai. Ra-
tukuose sėdintis žmogus pajunta savo bejėgiškumą 
privažiavęs laiptus, slenkstį, duris... Daug nuoskaudų 
tenka patirti santykiuose su darbdaviais. Skaudžiau-
siai pažeminimas patiriamas susidūrus su nejautriu, 
neišsiauklėjusiu žmogumi. Neįgalus žmogus, kiek tik 
pajėgia, stengiasi būti savarankiškas, o šito nesupras-
dami aplinkiniai dažnai puola jam padėti arba, dar blo-
giau, reiškia užuojautą. O užuojauta žeidžia. Materia-
linė skriauda pamirštama kur kas greičiau negu mo-
ralinė, juo labiau įžeidimas, pažeminimas. 

Mes žmogų kartais įskaudiname netyčia. Taip at-
sitinka tuomet, kai nesistengiame gerai pažinti tų, su 
kuriais ruošiamės bendrauti. Žmonės labai įvairūs. Ne-
pažindami jų silpnybių, pažiūrų niuansų galime suklys-
ti, suteikti kitam žmogui daug nemalonumų. Pagarba 
žmogui ir troškimas suprasti jo požiūrį – draugystės 
ir taikos pagrindas.

Patys nemaloniausi žmonės yra tie, kurie tavo kal-
boje nuolat ieško klaidų. Jei išsakysi kokią nors mintį 
apibendrintai, tuoj pat išgirsi patikslinimą. Dažnai po 
„ne“ bus pasakyta ta pati mintis, tas pat požiūris, tik 
kitais žodžiais. Su tokiais žmonėmis bendrauti sunku, 
jie tave žemina, žeidžia. Kitą žemindamas, toks žmo-
gus tarsi patiria didžiulį pasitenkinimą, pajunta per-
galės džiaugsmą. Pirmasis JAV prezidentas Džordžas 
Vašingtonas yra pasakęs: „Negalime pažeminti kito, 
nepažeminę savęs.“ Atrodo, kad šios tiesos dar nesu-
pranta net ir kai kurie pretendentai į Lietuvos Respu-
blikos prezidento postą. Tokia elgsena vargu ar gali at-
nešti sėkmę rinkimuose. Daug kalbama apie patyčias 
mokyklose tarp paauglių, tačiau ar ne taip pat elgiasi 
politikai debatuose? 

Išmintis daugelio žmonių savigarbai reiškia labai 
daug. Jausmas, kad kažkas už tave protingesnis, dau-
geliui žmonių sunkiai pakeliamas. Žeminti kito žmo-
gaus protinius gebėjimus – nedovanotina. Žmogaus 
kvailinti negalima net ir todėl, kad protas nėra vienin-
telė ir neginčytinai pati didžiausia vertybė. Charakte-
ris žmones suartina labiau už protą.

Žmonės paprastai smerkia viską, kas viršija jų iš-
manymą. Amerikos mokslininkai paskaičiavo: jei į val-
džią pretenduojančio individo intelekto lygis pranoks-
ta jo aplinkos intelektą daugiau kaip 30 punktų, galima 
drąsiai teigti – bendruomenė jo nepriims. 

Žmogaus puikybė klesti tuomet, kai nepakankamai 
mąstoma ir mažai stengiamasi pažinti save. Protingam 
žmogui svetimų ydų stebėjimas padeda kautis su sa-
vomis. Geriau savyje surasti vieną, nei dešimt kaimy-
no ydų. Pagarba kitiems ir troškimas suprasti jų po-
žiūrį – štai taikos ir pasisekimo pagrindas.

Gyventi kito nežeminant mums dar reikia mokytis. 
Keliautojus stebina japonų subtilumas. Japonų mokyk
lose stengiamasi mokinių nesupriešinti, nerūšiuoti į 
gabius, pažangius ir atsiliekančius. Dar seniau, rikšų 
laikais, buvo laikomasi nerašytos taisyklės: jaunas ir 
stiprus vežėjas nelenkdavo vyresniojo, nes tai galėjo 
jį įžeisti. Sakoma, kad mokinys turi pranokti savo mo-
kytoją. Tačiau išmintingas ir dėkingumo jausmo ne-
praradęs žmogus mokytoją gerbia ir savo pranašumo 
rodyti neskuba.

Mūsų krašte visai užmiršta saloninės kalbos sąvo-
ka. Laisvame pokalbyje nieko nereikia įveikti, nugalėti, 
svarbu, kad tvyrotų tolerancijos ir draugiškumo dva-
sia. Darnūs santykiai, malonus bendravimas yra kur 
kas svarbiau nei laimėti ginčą. Kitaip privalome kalbė-
ti debatuose priimant įstatymus, ginant savo pozicijas 
mokslinėse diskusijose ir pan. Turi vyrauti griežta lo-
gika, argumentai. Tačiau ir čia kitaip mąstantis netu-
ri būti žeminamas. Ir Šventajame Rašte sakoma: „Ne-
būk per daug teisus ir nebūk per daug išmintingas, kad 
nepražudytumei savęs“ (Ekleziasto 7:16). Išmintingas 
žmogus moka neparodyti savo pranašumo. Prancūzų 
rašytojas ir filosofas Volteras patarė: „Mylėk tiesą, bet 
būk pakantus klydimams.“

Pažeminimas

Apie tai,
kas 

jaudina

vos puodelio ir savo su-
neštų vaišių, skambėjo 
smagios dainos. Už nuo-
širdumą ir linksmas pava-

sario akimirkas dėkojame 
pirmininkei L. Micie nei. 
Dabar laukiame įdomių 
vasaros kelionių. 

�� Šeduvos miesto neįga-
liųjų draugijos narė Irmi-
na Beneševičiūtė rašo 
apie nuoširdų renginį.

Šiltas pavasaris pa-
kvietė visus susiburti į 
renginį „Pabūkime kar-
tu“ Šeduvos miesto neį-
galiųjų draugijoje. Visus 
susirinkusiuosius ir sve-
čius pasveikino draugi-
jos pirmininkė Romualda 
Pranskietienė. Ji priminė, 
kad gegužės mėnesį yra ir 
Motinos, ir Šeimos diena. 
Šeima, artimieji kiekvie-
nam yra didžiulė dovana. 
Šeimose ugdomos verty-
bės ir meilė artimam, iš-
mokstama sutikti negan-
das ir spręsti iškilusias 
problemas. 

„Šis renginys paskati-
no pabūti visus bendrys-

Sukvietė pabūti kartu

tėje. Tikiu, kad kultūriniai 
renginiai turi didelę nau-
dą neįgaliesiems“, – sako 
R. Pranskietienė. 

Atvyko į draugiją ir 
svečių – Šiaulių regiono 
Pakruojo rajono aklųjų 
ir silpnaregių sąjungos 
ansamblis „Varsa“ (vado-

vas Gintautas Gvazdaus-
kas). Jis pradėjo koncerti-
nę programą. Ansamblis 
pristatė savo naująjį re-
pertuarą. Svečiai paskai-
tė eilėraščių, taip pat ir 
šmaikščių, pakruojietiška 
tarme. Šie sulaukė nema-
žai aplodismentų.  

Šeduvos biblioteki-
ninkė Regina Juknienė 
paskaitė ištraukų iš Bruno 
Ferrero knygos „Svirp lio 
giesmė“ ir eilėraščių sie-
lai apie gyvenimą. Šventės 
dalyviams dainų padova-
nojo ir du Šeduvos miesto 
neįgaliųjų draugijos due-
tai (jų vadovė Evelina Stal-
gienė). Renginio metu pir-
mininkė pasidžiaugė, kad 
Aldonos Daukšienės ir 
E. Stalgienės duetas daly-
vavo dainų konkurse „Pa-
vasario melodijos – 2018“ 
ir laimėjo antrą vietą. 

Ta i  buvo nuoširdi 
šventė. Renginys sutelkė 
bendrystei. Šventės da-
lyviai ir svečiai pasivai-
šino šeimininkių keptais 
naminiais pyragais ir sal-
dumynais. 

Šeduvos miesto neįgaliųjų draugijos pirmininkė Romualda 
Pranskietienė sveikina susirinkusius į renginį.

Šeduva:

�� Aldona Petkienė „Bi-
čiulystei“ parašė apie Šilu-
tės rajono neįgaliųjų drau-
gijoje vykusią šventę. 

Gausus būrys lemties 
bičiulių iš Šilutės, Garda-
mo, Katyčių rinkosi į Ši-
lutės rajono neįgaliųjų 
draugijos salėje sureng-
tą pavasario šventę. Ma-
mas ir močiutes sveikino 
pirmininkė Laima Micie-
nė. Ji linkėjo sveikatos ir 
Dievo palaimos. Vieniems 
laimė – dideli pinigai, ki-
tiems – geras darbas, tre-
tiems – galimybė padėti 
žmogui. Tikra laimė dar 
ir turėti tyrą sąžinę, suge-
bėti džiaugtis šviečiančia 
saule, pavasariu ir kiek
vieną dieną pajusti aki-
mirkos žavesį, pasitenkin-
ti nuoširdžiu padėkos žo-

džiu. Pirmininkė visiems 
linkėjo vilties, kuri ypač 
padeda tapus neįgaliu. 

Draugijos satyros ir 
humoro būrelio „Botagė-
lis“ nariai šventės daly-
viams padovanojo links-
mą vaizdelį „Miestietė 
marti“, kuris visus už-
krėtė juoku ir sulaukė au-
dringų plojimų. Gražius 
žodžius tarė ir savo kūry-
bos eilių, skirtų mamoms, 
pražydusiam pavasariui 
ir nuostabiam mūsų pa-
mario kraštui, paskaitė 
Eugenija Jafimovienė, Li-
lija Žąsytienė, Olga Ma-
tažinskienė. Nepamiršti 
ir gegužės mėnesį gimu-
sieji. Jiems skirtas dainas 
atliko ansamblis „Šilainė“ 
(vadovas A. Kmita). Dar il-
gai bendravome prie ka-

Neįgalieji šventė pavasarįŠilutė:

Šventėje skambėjo dainos ir eilės.

�� Širvintų rajono neįga-
liųjų draugija informuoja 
apie neseniai įvykusį atas-
kaitinį susirinkimą. 

Širvintų rajono neį-
galiųjų draugijos nariai 
rinkosi į miesto kultūros 
namų salę, kurioje vyko 
Neįgaliųjų draugijos na-
rių ataskaitinis susirinki-
mas. Pirmiausia tylos mi-
nute buvo pagerbti į am-
žinybę išėjusių draugijos 
narių atminimas. Neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kė Stanislava Maslinskie-
nė pateikė išsamią metų 
veiklos ataskaitą. Revizi-
jos komisijos pirmininkė 
Danutė Pavasarienė pa-
teikė revizijos komisijos 
patikrinimo aktą už atas-
kaitinį laikotarpį.

Susirinkimo dalyvius 
pasveikino Širvintų rajo-
no savivaldybės direkto-
rė Ingrida BaltušytėČet
rauskienė, merės patarė-
ja Janina Greiciūnaitė, ra-

Per susirinkimą skambėjo daug 
padėkos žodžių

jono tarybos narė Daiva 
Puzinienė, savivaldybės 
viešųjų ryšių atstovė Auš-
rinė MiliukaitėJanovskie-
nė. Draugijos tarybos na-
rys Arvydas Miselis pasi-
džiaugė tarybos narių su-
tarimu ir linkėjo visiems 
sveikatos bei tarpusavio 
supratimo. Trečiojo am-
žiaus universiteto atsto-
vės Levutė Vitienė ir Re-

gina Kuorienė pasidžiau-
gė glaudžiu bendradarbia-
vimu. Neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė dėkojo LND 
administracijai, Širvintų 
savivaldybės vadovybei ir 
darbuotojams už rūpestį 
neįgaliųjų bendruomene.  

Dėkot a Neį g a l ių jų 
drau gijos tarybai už dar-
nų darbą, pavaduotojai 
Anastazijai Stakauskie-

nei, projektų vykdyto-
jams Aldonai Kavaliukie-
nei ir Donatui Paupliui – 
už tai, kad visą savo ener-
giją atiduoda neįgaliųjų 
bendruomenei. Padėkos 
žodžiai skambėjo ir mūsų 
pasididžiavimui ansam-
blio „Viltis“ vadovei Nijolei 
Vitkauskaitei, muzikantui 
Jonui Romaškai ir visiems 
dainininkams.

Scenoje – Širvintų rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Viltis“.

Širvintos:
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pasiūlymų, kuriuos LND galė-
tų pateikti Neįgaliųjų reikalų 
departamentui, negauta. Jeigu 
viena kita draugija ir atsiuntė 
savo nuomonę, tai ji apsiribojo 
siūlymais padidinti programi-
nį finansavimą ir skirti darbo 
užmokestį neįgaliųjų draugijų 
pirmininkams. 

LND renginių 
privalumas – jų 

tęstinumas
LND projekto vykdytoja 

Saulė Vėjelienė pasidžiaugė, 
kad draugijos organizuojamos 
stovyklos, kūrybiniai plene-
rai jau nėra vienkartiniai ren-
giniai. Jie turi tęstinumą, ska-
tina toliau gilintis į išmėgintas 
veik las. Todėl, pasak S. Vėjelie-
nės, labai džiugina žinia, kad po 
pernai LND surengtos jaunimo 
mokomosios stovyklos, skir-
tos susipažinti su orientavimo-
si sportu, kuriai vadovavo šios 
srities profesionalas Tadeušas 
Šimkovičius, keturi stovyklos 
dalyviai pakviesti į kitą orien-
tavimosi sporto stovyklą. 

Tęstinumą turi ir fotografų 
plenerai – jų dalyviai sociali-
niame tinkle Facebook susibū-
rė į fotografų su negalia klubą 
„Mes esame“. Jie čia dalijasi sa-
vo nuotraukomis, komentuo-
ja vieni kitų darbus. Nemažai 
fotografų siunčia savo nuot
raukas „Bičiulystei“, dalyvauja 
konkursuose, parodose, tobu-
lėja. Plenere gautas kūrybinis 
impulsas tampa rimta paskata 
ieškoti, nesustoti vietoje. 

Tęstinumo buvo siekiama 
ir meno kolektyvų vadovams 
skirtais mokymais, turėjusiais 
padėti profesionaliau rengti ko-
lektyvus „Vilties paukštės“ fes-
tivaliuikonkursui. Deja, jie ne-
sulaukė didesnio susidomėjimo. 
Konferencijos dalyviai siūlė to-
kius seminarus rengti apskrity-
se ir trumpesnius, tačiau tuo-
met, pasak J. Ivančenko, jiems 
organizuoti tektų skirti gero-
kai daugiau lėšų. 

Žinia, kad šiemet „Vilties 
paukštė“ taip pat bus organi-
zuojama kaip konkursas, sukėlė 
diskusijų. Pasak kai kurių pirmi-
ninkų, konkursas – tai papildo-
ma įtampa kolektyvams. Tačiau 
LND pirmininkės teigimu, viso-
se veiklose, kuriose dalyvauja-
ma, reikia siekti kokybės. „Jei-
gu norime dainuoti savo malo-
numui – dainuokime, tačiau jei-

gu kylame į sceną, pasirodymai 
turi būti jos verti“, – sakė J. Ivan-
čenko. LND projekto vykdytoja 
S. Vėjelienė dar pridūrė, kad ir 
„Sostinės dienose“ vykstančios 
šventės „Tau, Vilniau“ organiza-
toriai šiemet žada kviesti ne vi-
sus norinčius, o pačius geriau-
sius kolektyvus, kurių dainavi-
mas ar rankdarbiai būtų išskir-
tiniai. „Visose srityse kokybės 
kartelė keliama vis aukščiau, to-
dėl turime pasitempti ir mes“, – 
sakė S. Vėjelienė. 

Planuojama, kad „Vilties 
paukštės“ konkursas šiemet 
vyks šešiuose regionuose. Kol 
kas šią šventę į savo namus pa-
sirengusios pakviesti tik Gar-
liavos ir Utenos rajono neįga-
liųjų draugijos. Konferencijos 
dalyvius S. Vėjelienė ragino bū-
ti aktyvesnius ir stengtis arti-
miau bendradarbiauti su rate-
liais judantiems žmonėms pri-
taikytais kultūros centrais, į 
juos pakviesti „Vilties paukštę“.

Pasitikėjmą reikia 
pateisinti

Konferencijos dalyviams sa-
vo veiklą pristačiusi LND teisi-
ninkė Evelina Kelmelienė pa-
brėžė, kad pastaraisiais metais 
gerokai padaugėjo į LND besi-
kreipiančių dėl teisinės pagal-
bos, konsultacijų. 

E. Kelmelienės teigimu, LND 
yra pelniusi ir Neįgaliųjų reika-
lų departamento pasitikėjimą. 
Asociacija neretai gauna pra-
šymų ištirti skundus, padėti iš-
spręsti problemas. Dažnai LND 
pagalbos kreipiasi į savo asoci-
juotus narius – miestų bei ra-

jonų neįgaliųjų draugijos turi 
daugiau informacijos, galimybių 
kartu su savivaldybėmis surasti 
išeitį. Pasak E. Kelmelienės, ne-
retai pakanka pabendrauti su 
savivaldybių atstovais, išaiškin-
ti situaciją, ir problema būna iš-
spręsta. Deja, vietinių draugijų 
pirmininkai ne visada linkę pa-
dėti, juo labiau pranešti, kaip 
vieną ar kitą keblią situaciją pa-
vyko išspręsti. Grįžtamojo ryšio 
pasigendanti teisininkė akcen-
tavo: „Į LND kreipiamasi kaip į 
stiprią asociaciją, todėl turime 
pateisinti tokį pasitikėjimą ir 
visi stengtis išlaikyti veiklios 
organizacijos įvaizdį.“ 

LND teisininkė dalyvavo ir 
dviejų darbo grupių veikloje, 
teikė pastabas bei pasiūlymus 
dėl penkių teisės aktų, savo ini-
ciatyva pasiūlė, kaip patobulin-
ti keturis teisės aktus. Ji atsa-
kinga ir už viešinimą bei švietė-
jišką veiklą. Draugijos interne-
to svetainę, Facebook paskyrą 
tvarkanti E. Kelmelienė konfe-
rencijos dalyvius ragino dalytis 
informacija apie įdomius ren-
ginius, savo veiklą – bendrai 
skleisti žinią apie organizaciją, 
neįgalių žmonių įtrauktį į visa-
vertį gyvenimą. 

LND įstatai reaguoja į 
gyvenimo realijas 

LND teisininkė E. Kelmelie-
nė konferencijos dalyviams pri-
statė ir įstatų papildymus, ku-
riuos padiktavo besikeičiantis 
gyvenimas. Norėdama dalyvau-
ti Sveikatos apsaugos ministeri-
jos skelbiamuose sveiką gyven-
seną propaguojančiuose pro-
jektuose, LND tokią nuostatą 
turi įtraukti ir į įstatuose numa-
tytus asociacijos uždavinius. 

Kelmės rajono neįgaliųjų 
draugijoje įvykusios permai-
nos, kai buvo perrinkta orga-
nizacijos vadovė, kuri buvo ir 
LND valdybos narė, atkreipė 
demesį į dar vieną įstatų patai-
sos būtinybę. Šis atvejis parodė, 
kad reikia peržiūrėti LND val-
dybos rinkimų nuostatas. Šiuo 
metu galiojantys įstatai numa-
to, kad į LND valdybą renkami 
asmenys neakcentuojant jų už-
imamų pareigų. Tačiau kai su-
siklosto situacija, kuomet val-
dybos narys netenka draugijos 
narių pasitikėjimo ar dėl kitų 
priežasčių palieka šias parei-
gas, nepaisant to, kad atitrūks-
ta nuo asociacijos veiklos, te-
belieka LND valdybos nariu. 
Konferencijoje pritarta įstatų 
pataisai, kad LND valdybos na-
riais gali būti renkamai tik ne-
įgaliųjų draugijų pirmininkai. 
Šių pareigų netekus ar jų atsi-
sakius, artimiausioje konferen-
cijoje bus renkamas naujas LND 
valdybos narys. 

E. Kelmelienė atkreipė dė-
mesį ir dar į porą naujų punk-
tų: į įstatus įtraukta nuostata, 
kad LND pirmininkas turi tu-
rėti aukštąjį išsilavinimą, be to, 
sustiprinta LND veiklos finansi-
nė kontrolė – valdyba nuspręs, 
kada turi būti atliktas auditas, 
tačiau kartą per ketverių me-
tų kadenciją jis bus privalomas. 

Aldona MiliEšKiENė 
Autorės nuotr.

�� Vievio neįgaliųjų draugijos 
narė Karolina Naprienė laiš-
ke „Bičiulystei“ parašė apie nau-
jai išrinktos pirmininkės pirmus 
veik los metus.

Vievio neįgalieji įpratę vi-
sais metų laikais eiti į draugijos 
būstinę (beje, labai varganas ir 
ankštas patalpas) ir ten susi-
rasti sau artimos veiklos. O tos 
veiklos čia visada daug: įvairūs 
būreliai, galimybė sužinoti, kaip 
valdyti savo ligas ir negalias, 
išmokti kasdienes problemas 
spręsti savarankiškai, lavinti 
higienos įgūdžius, sužinoti, kaip 
gauti reabilitacinę ar stacio
narią medikų pagalbą. Arba ga-
lima aptarti numatytas išvykas, 
ruoštis artėjančioms šventėms. 
Juk neįgalieji įpratę visur daly-
vauti. Visur jie laukiami ir ger-
biami. Apie tai ir buvo kalbama 
Vievio neįgaliųjų draugijos atas-
kaitiniame susirinkime. Mažytė 
kultūros centro salė vos sutalpi-
no atvykusiuosius. Ši ataskaita – 
pirmasis prieš metus išrinktos 
Vievio neįgaliųjų draugijos pir-
mininkės Marijos Slavinskienės 
darbo ir veiklos rezultatas. 

Organizacija vienija 224 na-
rius: iš jų 11 – didelių poreikių, 
23 turi 0–25% darbingumą. Per 
ataskaitinį laikotarpį 4 draugijos 
nariai iškeliavo Anapilin, bet net 
10 naujų narių papildė gretas.

Draugijos nariai dalyvavo 
savarankiško gyvenimo įgūdžių 
ugdymo, palaikymo ir atkūri-
mo, saviraiškos ir kūrybiškumo 
veik lose, mokymo pažinti ligą, 
negalią savarankiškai spręsti 
problemas būrelyje. Amatų už-
imtumo būrelio dalyvių veiklos 
rezultatai matyti vos įžengus į 
draugijos patalpas – jas puošia 
mezginiai ir nėriniai, suvenyrai, 
karoliai, puokštės.

Dešimtys neįgaliųjų yra Vie-
vio Trečiojo amžiaus universite-
to klausytojai, choristai ir šokė-
jai. Neįgalieji vyksta į keliones, 
lankosi teatruose, koncertuose.

M. Slavinskienė – linksma, 
išradinga ir draugiška. Gal todėl 
jos renginius visada pagerbia ir 
Elektrėnų savivaldybės atstovai. 
Pranešime pirmininkė džiaugė-
si jų pagalba ir parama. Tačiau 
labiausiai pirmininkė didžiavo-
si savo aktyviais nariais Alma 
ir Česlovu Sinkevičiais, Elena ir 
Henriku Lasevičiais, buhaltere 
Genute Laukiene, Gyte Vyšniaus-
kiene, Zofija Gliaudeliene, Genu-
te Purviene, o ypač auksaran-
ke Regina Valevičiene. O miesto 
seniūnas Zenonas Pukėnas bu-
vo apipiltas įvairiais prašymais. 
M. Slavinskienė jo paprašė skirti 
patalpas draugijos veiklai naujai 
suremontuotame prie mokyklos 
esančiame pastate. Seniūnas 
paaiškino, kad tas pastatas bus 
skirtas bendruomenių veiklai.

Išklausius visas pastabas, 
pasiūlymus ir pageidavimus, 
pirmininkės pirmųjų darbo me-
tų ataskaita ir veikla, kaip ir re-
vizijos komisijos ataskaita, buvo 
įvertintos teigiamai.

Svarbiausia žinia, į kurią dėme-
sį sukoncentravo LND – būtina 
įvertinti asmeninio asistento po-
reikį bei pradėti teikti šią paslau-
gą. Apie tai diskutuota ir LND su-
rengtoje konferencijoje, kurio-
je dalyvavo daugelio neįgaliųjų 
draugijų pirmininkai. 

LND projektų koordinatorė 
Lina Arlauskienė atkreipė dė-
mesį, kad LND iniciatyvas pa-
rėmė ir Kultūros rėmimo fon-
das. Gavus dalinį jo finansavi-
mą buvo surengtos edukacinės 
kūrybinės dirbtuvės jaunimui 
su negalia, po ilgokos pertrau-
kos suorganizuotas meno mė-
gėjų kolektyvų festivaliokon-
kurso „Vilties paukštė‘“ nuga-
lėtojų koncertas. 

„Be neįgaliųjų draugijų na-
rių visos mūsų veiklos prarastų 
prasmę, – sakė LND pirmininkė 
J. Ivančenko. – Svarbu, kad žmo-
nės gautų informacijos, daly-
vautų mūsų organizuojamose 
veiklose: mokymuose, semina-
ruose, stovyklose. Šiais metais 
Vilniaus apskrities neįgaliuo-
sius kviesime įsitraukti į nau-
ją, ketverius metus truksiantį 
ES fondų ir valstybės biudžeto 
lėšomis finansuojamą projektą 
„Karjeros galimybių plėtra neį-
galiesiems“. L. Arlauskienė drą-
sino ir neįgaliųjų draugijų pir-
mininkus teikti paraiškas ne tik 
savivaldybių, bet ir šalies mas-
tu skelbiamiems iš valstybės 
biudžeto, ES fondų finansuoja-
miems projektams. 

Atsakomybė – sėkmingai 
veiklai būtina sąlyga 
Neįgaliųjų draugijoms tei-

kiamos metodinės pagalbos ak-
tualijas konferencijoje aptarė 
LND projekto vykdytoja Kris-
tina Vainienė. Pasak jos, pernai 
LND atstovai 20 kartų buvo iš-
vykę konsultuoti, padėti LND 
asocijuotiems nariams. 

Nemažai dėmesio K. Vainie-
nė skyrė būsto pritaikymo rei-
kalams. Jos teigimu, savivaldy-
bių būsto pritaikymo komisi-
jose dalyvaujantys draugijų at-
stovai ne visada atsakingai at-
lieka jiems patikėtas pareigas: 
ne visi pataria, kaip geriau pri-
taikyti būstą, vyksta patikrin-
ti, kaip atliekami darbai, daly-
vauja audito patikrose. Pernai 
ši programa buvo padalinta į 
dvi dalis: būsto pritaikymą su-
augusiems neįgaliesiems ir neį-
galiems vaikams, todėl eksper-
tinė draugijų atstovų pagalba 
savivaldybėms buvo dar reika-
lingesnė. LND specialistė neslė-
pė – vis dar reikia prašyti LND 
atstovų laiku pateikti ataskai-
tas, atsiųsti tikslius duomenis. 

K. Vainienė kvietė būti akty-
vesnius ir siūlant veiklos poky-
čius. Neįgaliųjų reikalų depar-
tamentas ruošiasi keisti Socia
linės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenėje 
projektų aprašus. LND kreipėsi 
į savo asocijuotus narius prašy-
dama teikti konkrečius pasiū-
lymus, ką būtų galima patobu-
linti, kad veikla būtų prasmin-
gesnė, naudingesnė žmonėms. 
Deja, apgailestavo K. Vainienė, 
esminių situaciją keičiančių 

Vievio 
neįgaliesiems 

veiklos 
netrūksta

Vievis: Organizacijos įvaizdis – visų jos narių rūpestis 
(atkelta iš 1 psl.)

Ataskaitinėje konferencijoje savo veiklas pristatė ne tik pirmininkė J. Ivančen
ko, bet ir teisininkė E. Kelmelienė, projektų koordinatorė L. Arlauskienė ir kiti 
specialistai.

20 metų Panevėžio rajono neįgalių
jų draugijai vadovaujančiai Aureli
jai Petronienei įteikta LND padėka.
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Daktaras
Aiskauda

Siekiant nepriekaištingos 
sveikatos ir išvaizdos, rei-

kia žinoti kuo daugiau apie ra-
cionalią, subalansuotą mitybą, 
išmokti skaičiuoti kalorijas, 
naudojantis vienokiomis ar ki-
tokiomis formulėmis, dar ge-
riau – apsilankyti pas dietologą. 

Pradžioje prisiminkime, ką 
vadiname kalorija (santrumpa 
cal). Tai šilumos kiekis, kurio 
reikia vienam gramui vandens 
sušildyti iki 10 C esant vienos 
atmosferos slėgiui. Antai 1 gra-
mas (g) angliavandenių arba 
baltymų – tai 4 cal, 1 g riebalų – 
9 cal. Kadangi kalorija yra labai 
mažas šilumos kiekio viene-
tas, kalorijas priimta skaičiuoti 
tūkstančiais (1000 kalorijų va-
dinama kilokalorija, santrum-
pa kcal). Trumpas kilokalorijos 
apibrėžimas toks: šilumos kie-
kis, kurio reikia vienam kilo-
gramui švaraus vandens pašil-
dyti nuo 14,5 iki 15,50 C. 

Pastaba: Kai žmogus su 
maistu reguliariai gauna dide-
lį kiekį kilokalorijų ir jų visų 
nesunaudoja („nesudegina“), 
organizme neišvengiamai at-
siranda riebalų sankaupų. Pa-
skaičiuota, kad kasdien suvar-
tojant 100 kcal daugiau negu 
reikia, žmogus per metus pri-
augs 5 kilogramus (lentelė).

Paaiškinimai: santrumpa 
„angliav.“ – angliavandeniai; 
„v+m“ – vyrai ir moterys; bal-
tymai, riebalai, angliavandeniai 
nurodyti gramais. 

Dieta, padedanti įveikti 
nutukimą

Paskirtis: veikiant medžia-
gų apykaitą, šalinti riebalų per-
teklių.

Apibūdinimas: sumažintas 
angliavandenių, ypač lengvai įsi-
savinamų, ir riebalų kiekis, dau-
giau skiriama augalinės ląstelie-
nos. Ribojamas skystis, valgomo-
ji druska ir produktai, didinan-
tys apetitą. Maistas verdamas, 
troškinamas, apkepamas, ke-
pamas, trinamas, smulkinamas. 

Cheminė sudėtis: baltymų – 
90–110 g, riebalų – 80–85 g, 
angliavandenių – 150 g, kalo-
ringumas – 1700–1800 kcal, 

valgomosios druskos – 5–6 g, 
skysčio – 1,2 litro.

Mitybos režimas: 5–6 kartus 
per dieną.

Rekomenduojama: ruginė, 
rupi duona, daržovių sriuba 
(iki 250 g vienam kartui) ribo-
jant bulves ir kruopas, neriebi 
virta mėsa iki 150 g per dieną 
(riobojama kiauliena ir aviena), 
neriebi žuvis, neriebus pienas, 
neriebi (9 %) varškė, neriebus 
sūris, įvairios daržovės, ypač 
šviežios, nesaldūs vaisiai ir uo-
gos, nestipri arbata ir juoda ka-
va, nesaldžios sultys ir kt.

Nerekomenduojama: pie-
niškos, bulvių, kruopų, ankšti-
nių augalų su makaronais sriu-
bos, kvietinių miltų valgiai, rie-
bi mėsa ir žuvis, dešra, konser-
vuotas, rūkytas maistas, riebi 
varškė, saldūs sūreliai, grieti-
nėlė, riebus sūris, kepti kiauši-
niai, manų kruopos, makaronai, 
marinuotos, sūdytos daržovės, 
vynuogės, cukrus, konditerijos 
gaminiai, uogienė, medus, val-
gomieji ledai, kisielius, saldžios 
sultys, kakava ir kt.

Kai kurių produktų 
kaloringumo sąrašas
Ypač kaloringi: chalva – 600 

kcal, šokoladas – 550 kcal, grai-
kiniai riešutai – 610 kcal, riešu-
tų pasta – 650 kcal, džiovintos 
slyvos su šokoladu – 612 kcal, 
lašiniai – 900 kcal, vyšnių py-
ragas (1 gabalėlis) – 410 kcal, 
sviestas arba margarinas – 720 
kcal, rūkytas kumpis – 475 kcal.

Mažai kaloringi: arbata be 
cuk raus – 0 kcal, kava be cuk
raus – 0 kcal, gazuotas ir nega-
zuotas mineralinis vanduo – 
0 kcal, arbūzas – 12 kcal, melio-
nas – 16 kcal, agurotis – 20 kcal, 
žiedinis kopūstas – 16 kcal, mor-
ka (1 vienetas) – 12 kcal, agur-
kas – 8 kcal, pomidoras – 19 kcal, 
pomidorų sriuba be priedų – 14 
kcal, mandarinas – 13 kcal.

Kiek kalorijų netenkama 
per dieną

Kasdien atliekant pagrindi-
nius veiksmus (darbas, moks-
las, vaikščiojimas, namų ruo-
ša, poilsis, miegas ir t. t.) vidu-
tiniškai išeikvojama nuo 500 

iki 1000 kcal, tačiau viskas pri-
klauso nuo dienos grafiko in-
tensyvumo (pasirinkime vidur-
kį – 750 kcal). Nereiktų užmirš-
ti ir fizinių treniruočių, jeigu jos 
įeina į dienos užsiėmimų prog
ramą. Antai per dieną vidutinės 
apkrovos treniruotėms skiriant 
valandą, papildomai galima at-
sikratyti apie 455 kcal.

Pastabos 
1. Yra buvę atvejų, kai žmo-

nės, trokšdami greitų lieknėji-
mo rezultatų, kilokalorijų skai-
čių sumažindavo iki 200 ir (ge-
riausiu atveju) atsidurdavo li-
goninėje. Taigi, rizikuoti ne-
verta. Trumpalaikė kritinė ri-
ba, kurios nedera peržengti – 
1200 kcal per dieną.

2. Šiuolaikiniai dietologai pa-
taria įvairiomis priemonėmis 
liek nėjantiems žmonėms ne-
drausti jiems mėgstamų skanu-
mynų, su sąlyga, kad dienos racio
ne jų būtų ne daugiau kaip 10 %.

Komentaras
Toli gražu ne kiekvienas 

žmogus, turintis liguistai padi-
dėjusią kūno masę, dėl vienokių 
ar kitokių priežasčių gali bėgioti, 
plaukioti, važinėti dviračiu, užsi-
iminėti aerobika, mankštintis su 
specialiais mechaniniais ar kito-
kiais treniruokliais, kopti į kal-
nus su pečius slegiančia kup rine, 
laikytis ilgai trunkančių (deja, 
ne visada padedančių) liekni-
nančių dietų. Tai ypač pasaky-
tina apie neįgaliuosius. Nejaugi 
nėra jokio kito pasirinkimo, kaip 
tik laukti, kol bus išrastos nutu-
kimą gydančios piliulės ar koks 
eliksyras? Australijos ir JAV die-
tologai tvirtina (šiose šalyse nu-
tukusių žmonių yra atitinkamai 

mokėti prireikė daugiau nei 740 
tūkst. eurų PSDF biudžeto lėšų. 
Šiais metais klausos aparatams 
kompensuoti iš viso planuoja-
ma skirti daugiau nei 1 mln. 200 
tūkst. eurų. 

Ligonių kasos primena, kad 
žmogui, kuriam yra nustatytas 
klausos aparato poreikis, nebe-
reikia laukti eilėje, kol jį išduos. 
Su gydytojo užpildytu medici-
nos dokumentų išrašu reikia 
kreiptis tiesiai į klausos apa-
ratais prekiaujančią įmonę, tu-
rinčią sutartį su VLK dėl kom-
pensuojamųjų klausos aparatų 
išdavimo. Joje bus parinktas ir 
pritaikytas klausos aparatas.

VlK ir „Bičiulystės“ inf. 

I. Nedirbantys fizinio darbo vyr. 102 97 410 3000

mot. 92 87 369 2700

II. Dirbantys mechanizuotą darbą vyr. 120 113 478 3500

mot. 109 103 437 3200

III. Dirbantys iš dalies mechanizuotą darbą vyr. 137 129 456 4000

mot. 123 116 495 3600

IV. Dirbantys sunkų fizinį darbą vyr. 154 145 615 4500

V. Pensininkai iki 65 metų vyr.   92   81 382 2700

mot.   82   72 340 2400

VI. Vyresni kaip 65 metų asmenys v+m   72   63 297 2100

Kalorijų ir pagrindinių maisto medžiagų paros poreikio lentelė
 Profesinė grupė lytis baltymų riebalų angliav. kcal 

Apie maisto kalorijas ir ne tik

Gerėja klausos aparatų pri-
einamumas pacientams. 
Nuo šiol klausos sutriki-
mų turintys žmonės galės 
naudotis kokybiškesniais ir 
brangesniais klausos apa-
ratais, kurių įsigijimo išlai-
dos kompensuojamos Pri-
valomojo sveikatos drau-
dimo fondo (PSDF) lėšomis.

Tai numatyta sveikatos ap-
saugos ministro Aurelijaus Ve-
rygos įsakyme, kuriuo patvir-
tintos didesnės bazinės kom-
pensuojamųjų klausos aparatų 
kainos vaikams bei sunkiausią 
prikurtimo laipsnį turintiems 
suaugusiems. 

„Iki šiol tokių klausos ap-
aratų  bazinės kainos buvo iš-
ties nedidelės – svyravo nuo 80 
iki 205 eurų. Todėl įmonės, pre-
kiaujančios šiais prietaisais, ga-
lėjo pasiūlyti gana kuklų kom-
pensuojamųjų klausos aparatų 
pasirinkimą. Tikimės, kad da-
bar, perskaičiavus šių aparatų 
bazines kainas ir jas padidinus, 
klausos apa ratų pasiūla padidės 
ir pacien tai galės pasirinkti la-
biausiai jų poreikius atitinkan-
čius prietaisus“, – sako A. Veryga. 

Valstybinės ligonių kasos 
prie Sveikatos apsaugos minis-
terijos (VLK) specialistų skai-
čiavimais, kompensuojamųjų 
skaitmeninių klausos apara-

tų bazinės kainos vaikams ir 
sunkiausią prikurtimo laipsnį 
turintiems suaugusiems žmo-
nėms padidėjo 2–3 kartus. 

„Pavyzdžiui, kai kurių iš vai-
kams kompensuojamų klausos 
aparatų su standartiniu ausies 
įdėklu bazinė kaina siekė 155 
eurus, o dabar ji padidinta iki 
432 eurų. Tris kartus padidėjo 
klausos aparatų bazinė kaina 
ir suaugusiems: nuo 95 iki 282 
eurų. Tai – išties reikšmingas 
pokytis“, – pasidžiaugė VLK Or-
topedijos technikos kompensa-
vimo skyriaus vedėjas Giedrius 
Baranauskas. 

Pasak jo, šiuo metu VLK su 
klausos aparatais prekiaujan-

čiomis įmonėmis jau derina su-
tarčių projektus dėl naujų prie-
taisų tiekimo. Atlikus šiuos for-
malumus, privalomuoju sveika-
tos draudimu apsidraudusiems 
pacientams pasirinkti klausos 
aparatai naujomis kainomis bus 
kompensuojami 100 procentų. 
Tam papildomai iš PSDF biudže-
to skirta 217 tūkst. eurų. 

Pernai VLK kompensavo arti 
2000 klausos aparatų vaikams 
ir sunkų prikurtimo laipsnį tu-
rintiems suaugusiesiems. Tam 
buvo išleista daugiau nei 253 
tūkst. eurų PSDF biudžeto lė-
šų. 2017 m. iš viso buvo kom-
pensuotos 6631 klausos apara-
to įsigijimo išlaidos, kurioms ap-

Ligonių kasos kompensuos kokybiškesnius 
ir brangesnius klausos aparatus

42 ir 51 %), kad pasirinkimas 
yra, jei normaliai maitinsimės 
ir atsisakysime mitų apie nutu-
kimą. Štai šie mitai: 1) svarbiau-
sia sumažinti svorį, būtina skai-
čiuoti kalorijas, negalima užkan-
džiauti tarp pagrindinių valgy-
mų; 2) apkūnūs žmonės valgo 
daugiau negu liekni; tai paveldė-
ta, todėl niekas nepadės.

Pagrindinės nutukimo 
priežastys:

1) judėjimo stoka;
2) miegas po pietų;
3) dažnas cukraus, medaus, 

uogienės, kompoto, pyragaičių 
ir kitų produktų, turinčių lengvai 
įsisavinamų angliavandenių bei 
riebaus maisto (ypač reikia veng-
ti perdirbtų produktų, turinčių 
daug riebalų ir cukraus) vartoji-
mas). Išvada: nutukusiems žmo-
nėms čia paminėtų produktų 
apskritai reikia atsisakyti.

Nepersivalgykime
60–90 % atvejų nutunkama 

persivalgius, taip pat valgant 
per dieną 2–3 kartus (būtina 
valgyti 5–6 kartus nedidelėmis 
porcijomis). Mažiau valgykime 
duonos, kruopų, miltinių patie-
kalų, daugiau – daržovių, vaisių.

• valgiui naudokite mažas 
lėkštes, puodukus ir net šaukš-
tus (vietoje valgomojo – deser-
tinį šaukštą); 

•  pageidautina nenaudoti 
šiltų spalvų (oranžinės, gelto-
nos, raudonos) indų (tas pats 
tinka staltiesėms, prijuostėms, 
padėklams, šluostėms); 

• valgykite neskubėdami 
(skubant daugiau suvalgoma), 
daug kartų sukramtykite mais-
tą,– greičiau pasisotinsite; 

• valgio metu nesiklausyki-
me trankios muzikos ar garsios 
kalbos, – blogiau sukramtomas 
maistas, persivalgoma;

• jeigu ką tik pavalgius at-
rodo, kad nepasisotinote, pa-
laukite 20 min. (po tiek laiko 
atsiranda sotumo jausmas); 

• stenkitės, kad pavalgius 
kas nors liktų lėkštėje;

• suvalgę pirmąjį patieka-
lą, padarykite 5 min. pertrau-
kėlę, po to suvalgykite antrąjį; 
po pertraukėlės – trečiąjį. 

•  svarbu nepermaitinti nei 
kūdikio, nei vaiko, nei paauglio, 
nes dauguma jų bus nutukę su-
augę.

Romualdas OGiNSKAS 

Konsultuojame, 
komentuojame 
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Šiemet „Vilties bėgimas“ vy-
ko jau 11 kartą. Nuo 2007 metų 
jis išaugo – dabar bėgami ne tik 
trumpi atstumai, bet ir pusmara-
tonis bei maratonas. Pasak „Vil-
ties bėgimo“ akcijos koordina-
toriaus Andrėjaus Semionovo, 
šiemet, kaip ir pernai, akcijoje 
dalyvavo apie 10 tūkst. bėgikų. 
Bėgimą koordinavo apie 250 sa-
vanorių, tarp kurių buvo polici-
jos pareigūnų, karininkų, skau-
tų, maltiečių, moksleivių. A. Se-
mionovas pasidžiaugė, kad prie 
akcijos kasmet prisijungia ir ne-
mažai specialiųjų poreikių turin-
čių žmonių. Jų šiemet buvo dau-
giau nei ankstesniais metais ir 
jie buvo linksmesni. 

„Bėgikai atiduoda ne tik fi-
zines jėgas, bet ir savo širdį. Bė-
gimas turi labai kilnią misiją – 
bėgdami mes auginame žmonių 
širdyse viltį, – prie starto lini-
jos kalbėjo brolis Benediktas. – 
Kiekviena šeima, pusė milijono 
žmonių, yra paliesti vėžio. 120 
tūkst. sergančių žmonių. Visi 
jie laukia stebuklo. O Sekminių 
stebuklas yra tas, kad mes pra-
dėtume kalbėti meilės kalba. 
Mes sveiksime, jeigu žmonės 
kalbės šia suprantama kalba.“ 

Pranciškonų palaikymo 
sulaukia ir autistiški 

vaikai 
„Vilties bėgime“ dalyvavo 

ir nemažai įvairių neįgaliųjų 
organizacijų, ugdymo įstaigų. 
VšĮ „Elgesio sprendimai“ vienija 
autistiškus vaikus. Jos vadovė 
Rita Karvelienė sako, kad per-
nai „Vilties bėgime“ dalyvavo 
4 jų organizacijai atstovaujan-
tys vaikai, šiemet – jau 15. VšĮ 
„Elgesio sprendimai“ direkto-
rė neslepia, kad autistiškiems 
vaikams įsijungti į tokį ren-
ginį yra didžiulis pasiekimas. 
Jiems labai sunku būti minio-
je, tarp žmonių. R. Karvelienės 
teigimu, prisitaikyti prie aplin-
kos paprasčiau judėjimo ar ki-
tą fizinę negalią turintiems vai-
kams – juos visuomenė priima 
lengviau. Na, o autistiškiems, 
netradiciškai besielgiantiems 
ir taip išsiskiriantiems iš kitų 
žmonėms – labai sunku. 

„Norėjome, jog miestas ma-
tytų, kad mes esame, o šeimos 
įsilietų į bendras miesto veiklas. 
Džiaugiuosi, kad išdrąsėjo tėvai – 
nesibaimina ir savęs parodyti, ir 
vaikai pratinasi eiti į renginius“, – 
sako R. Karvelienė. Jos globojami 
vaikai, net ir 18mečiai, bėgo pa-
čią trumpiausią distanciją, kartu 
su 6mečiais, ir buvo nepapras-
tai laimingi. 

Moteris neslepia, kad to-
kiems renginiams vaikus reikia 
paruošti – paaiškinti, parody-
ti paveiksliukuose, kaip viskas 
bus. Tai, kas kitiems atrodo sa-
vaime suprantama, šiems vai-
kams gali būti labai neįprasta.

R. Karvelienė džiaugiasi už-
simezgusia draugyste su bro-
liais pranciškonais – kartu su jais 
rengiamos vasaros stovyklos au-
tistiškiems vaikams. Jos pačios 
18metis sūnus vasarą dirba pas 
pranciškonus – mokosi auginti 
rožes. Vaikinas labai susidrauga-
vo su broliu Benediktu, vadina jį 

geriausiu draugu. Moteris džiau-
giasi nauju pranciškonų suma-
nymu – prie Onkologijos centro 
įrengti sensorinį sodą, kuris la-
bai naudingas autizmą ar elgesio 
sutrikimų turintiems vaikams. 
Beje, ir šiuo metu ten auga šim-
tai rožių ir levandų. 

Bėgimas – didelis 
džiaugsmas

„Vilties“ bėgime“ dalyvavo ir 
grupelė Klaipėdos specialiosios 
mokyklos „Svetliačiok“ „Žioge-
lio“ klasės mokinių. Mokykloje 
mokosi įvairių raidos sutriki-
mų turintys vaikai. „Mūsų vai-
kai mažai kur gali dalyvauti, to-
dėl labai stengiamės kiekvieną 
kartą, kai yra proga, prisijung-
ti. Jiems tai ypač svarbu. O me-
daliai dar labiau vaikus paska-
tino. Bet kokie, net ir nedideli, 
pasiekimai jiems – didelė pa
skata“, – sako „Žiogelio“ klasės 
mokytoja Jūratė Rudžinskienė. 
Ypač vaikai džiaugėsi matyda-
mi, kaip jiems mojavo bėgimą 
stebėję miestiečiai.

Mokytojos teigimu, dar pir-
madienį ryte atėję į mokyklą 
bėgikai dalijosi džiaugsmin-
gais įspūdžiais, rodė medalius. 
Jų pasiklausę susidomėjo ir tie, 
kurie bėgime nedalyvavo. „Ti-
kiu, kad ir jie kitąmet prisi-
jungs“, – sako mokytoja.

J. Rudžinskienė pasakoja, kad 
bėgimui buvo ruoštasi – kalbėta 
apie tai, kad bėgimas yra skir-
tas padėti kitiems. Juk yra dar 
silpnesnių žmonių. Vaikai paau-
kojo po simbolinį eurą vėžiu ser-
gantiesiems. „Geras, puikus ren-
ginys, kad daugiau tokių būtų“, – 
sako J. Rudžinskienė.

Rezultatą pasieksime tik 
visi kartu

Šiemet Klaipėdoje vyksta 
26 „Vilties bėgimo“ paskatintos 
iniciatyvos. Tarp jų – ir jau įvy-
kę renginiai „Vilties žvilgsnis“ 
(šventė, skirta autizmo supra-
timo dienai paminėti), „Vilties 
koncertas“ (paramos ir solida-
rumo koncertas, skirtas ma-
moms, auginančioms vaikus, 
turinčius autizmo sindromą), 
„Vilties gimnastika“ (varžybo-
se dalyvavo ir vaikai, turintys 
Dauno sindromą). Dar šią va-
sarą laukia „Vilties yriai“ (tarp-
tautinės akademinio irklavimo 
varžybos, kuriose dalyvaus ir 
neįgalieji, judantys vežimėliuo-
se), o rudenį numatytas „Žvaigž-
dučių vilties bėgimas“, skirtas 
specialiųjų poreikių turintiems 
vaikams. Neįgalieji, onkologinė-
mis ligomis sergantieji kviečia-
mi dalyvauti ir plaukimo, lai-
piojimo varžybose, mankštose, 
žygiuose, kituose užsiėmimuo-
se bei renginiuose. 

A. Semionovas sako, kad, 
prasidėjusi nuo bėgimo ir pa-
ramos onkologiniams ligo-
niams, „Vilties“ renginių idėja 
labai išsiplėtė. Žinoma, onko-
logijos centrui parama išlieka 
labai svarbi. Juolab kad jis ne-
gali teikti mokamų paslaugų. 
Vis dėlto parama suprantama 
daug plačiau. 

„Pagrindinė „Vilties“ rengi-
nių idėja – kad tik visi kartu ga-
lime pasiekti rezultatą. Šie ren-
giniai skirti skatinti visų žmo-
nių įsitraukimą. Jei judėsime 
kartu, viską nugalėsime“, – įsi-
tikinęs A. Semionovas. 

Aurelija BABiNSKiENė

Tūkstančiai žmonių bėgo už viltį
(atkelta iš 1 psl.)

„Noriu paklausti dėl leng
vojo automobilio su rankiniu 
valdymu įsigijimo kompen
sacijos. Turiu pažymą (neter
minuotą) transporto išlaidų 
kompensacijai, todėl mano 
šeimos gydytoja paaiškino, 
kad, jeigu gausiu siuntimą į 
NDNT, prarasiu teisę į trans
porto išlaidų kompensaciją. 
Noriu išaiškinimo, kada ir ko
kie įstatymai pasikeitę ir ar 
teisi šeimos gydytoja?“ – tei
raujasi Romanas Vaškevičius 
iš Jonavos.

Atsako Neįgalumo ir darbin-
gumo nustatymo tarnybos prie 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos Dokumentų valdymo 
skyriaus vyriausioji specialistė 
Nomeda Pikelytė. 

Jei žmogui jau yra nustaty-
ti specialieji poreikiai ir jų ter-
minas dar nepasibaigęs, jis gali 
kreiptis atskirai tik dėl lengvojo 
automobilio įsigijimo ir jo tech-
ninio pritaikymo išlaidų kom-
pensacijos poreikio nustatymo. 
Prašyme nurodžius įvertinti tik 
šį specialųjį poreikį, kiti (nuola-
tinės priežiūros (pagalbos) ir 
transporto išlaidų kompensa-
cijos) poreikiai nebus vertina-
mi ir galios iki nustatyto termi-
no pabaigos. 

Specialiųjų poreikių nusta-
tymą reglamentuoja sveikatos 
apsaugos ir socialinės apsaugos 
ir darbo ministrų įsakymu pa-
tvirtintas  Specialiųjų nuolati-
nės slaugos, nuolatinės priežiū-
ros (pagalbos), lengvojo auto-
mobilio įsigijimo ir jo techninio 
pritaikymo išlaidų kompensa-
cijos ir transporto išlaidų kom-
pensacijos poreikių nustaty-
mo kriterijų sąrašas ir  tvarkos 
aprašas. Minėta lengvojo auto-
mobilio ir jo techninio pritai-
kymo kompensacijos poreikio 
nustatymo tvarka atsirado nuo 
2012 m. kovo pabaigos, priėmus 
minėto dokumento pakeitimus.

Pagal nustatytus kriterijus 
specialusis lengvojo automobi-
lio įsigijimo ir jo techninio pri-

taikymo išlaidų kompensacijos 
poreikis nustatomas asmenims 
nuo 18 metų amžiaus labai ryš-
kiai sutrikus judėjimo funkcijai, 
esant atitinkamoms organizmo 
būklėms:
 vienos arba abiejų ko-

jų paralyžius arba ryški pare-
zė (esant kojų monoparezėms / 
plegijoms, paraparezėms / ple-
gijoms, hemiparezėms / plegi-
joms, tetraparezėms / plegi-
joms);
 abiejų kojų arterijų, arte-

riolių ir kapiliarų ligos, esant 
II B stadijos arterinės kraujota-
kos lėtiniam nepakankamumui 
(reikalingos techninės pagalbos 
priemonės: neįgaliųjų vežimėlis, 
vaikštynė, ramentai ar kt.);
 abiejų kojų III–IV laipsnio 

lėtinis veninės kraujotakos ne-
pakankamumas (kodas TLK10
AM I80.2, I87.0); 
 abiejų kojų limfostazė (III 

laipsnio galūnės edema – nuo 
4 iki 6 cm storesnė galūnė; IV 
laipsnio galūnės edema – dau-
giau nei 6 cm storesnė galūnė);
 abiejų pėdų bigės Šoparo 

sąnaryje;
  blauzdos arba šlaunies 

bigė; 
 operaciniu būdu neišgy-

doma arba negydytina klubo ar 
kelio sąnario ankilozė (univer-
siteto Ortopedijos traumatolo-
gijos klinikos gydytojų konsi
liumo sprendimu);
 po dubens vienos pusės 

pašalinimo operacijos (hemipel-
vektomijos), dėl kurios pacien
tas negali laisvai judėti (univer-
siteto Ortopedijos traumatologi-
jos klinikos gydytojų konsi liumo 
sprendimu);
 po apatinės galūnės navi-

ko pašalinimo rekonstrukcinės 
operacijos, kurios metu specia-
liu onkologiniu endoprotezu bu-
vo pakeisti keli sąnariai ir dalis 
kaulo arba visas jo segmentas;
 III–IV laipsnio stuburo de-

formacijos, trukdančios stovėti 
ir vaikščioti;
 IV ar V stadijos lėtinė inks-

tų liga, gydoma dializėmis.

Įgiję teisę į lengvojo automobilio 
kompensaciją, kitų specialiųjų 

poreikių neprarasite

Klausėte–atsakome

Laikas bėga tarsi pavasariniai 
upės vandenys. Rodos, taip 

neseniai bėgiojom saulėtais vai-
kystės ir jaunystės takais, o da-
bar jau vaikštom saulėlydžio ke-
liais. Vis dažniau keičiasi šviesa 
ir šešėliai, džiaugsmas ir skaus-
mas. Brangiausia gyvenimo do-
vana tampa žmonės, kurie kar-
tu su mumis ir šalia mūsų.

Neseniai mane lankė Radvi-
liškio socialinių pasaugų centro 
kineziterapeutė Aistė Ivanaus-
kaitė. Profesionalumas, gebė-
jimas matyti ir jausti žmogų, 
noras tobulėti – svarbiausi šios 
jaunos merginos bruožai. Praei-
tais metais Šiaulių universitete 
ji baigė Taikomosios kūno kul-
tūros magistrantūrą.

Kiekvieną dieną Aistė sku-
ba į Šeduvos globos namų Pole-
kėlės padalinį, kuriame gyve-

na 26 globotiniai. Jos ten laukia 
įvairių gyvenimo vėjų atpūsti, 
skirtingų charakterių, skirtin-
gos mąstysenos, skirtingų pa-
žiūrų žmonės. 

Kineziterapeutė Aistė atsa-
kinga už jų sveikatinimo veik
las. Gyventojai kasryt sportuoja 
bendrai, kartą per savaitę vyks-
ta grupinės mankštos šokio ri-
tmu. Taip pat rengiamos indivi-
dualios kineziterapijos mankš-
tos kiekvienam gyventojui pa-
gal jo diagnozę. Tie, kurių judė-
jimas ribotas, mokomi vaikš-
čioti su pagalbinėmis priemo-
nėmis. Malonu, kad Aistė, vos 
perkopusi 20 metų, moka iš-
klausyti ir suprasti seną žmogų. 

Darbas su tokiais žmonė-
mis – svarbus gyvenimo egza-
minas jaunam žmogui. 

Janina OžAliNSKAitė 

Mylinti savo darbą

„Vilties“ bėgime“ dalyvavo ir grupelė Klaipėdos specialiosios mokyklos „Svet
liačiok“ „Žiogelio“ klasės mokinių.

Su šventės dalyviais šiltai bendravo KTU Europos instituto direktorius, amba
sadorius Vygaudas Ušackas ir brolis Benediktas.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 – La-
bas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 7.30,  
8.00, 8.30 – žinios. 6.35, 8.05 – orai.  
7.05, 7.35, 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, gegužės 28 d. 
09:05 Senis. N-7. 321 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 5. N-7. 5/15 s. 10:55 Komisaras 
Reksas. N-7. 3 s. 11:40 Savaitė. Visuo-
menės aktualijų laida. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klaus-
kite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Sese-
rys. N-7. 310 s. 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauski-
te daktaro. 19:30 Gimę tą pačią dieną. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 LRT forumas. 22:20 Dokumenti-
nė istorinė laida „Lietuvos kolumbai“. 
23:15 Premjera. Aukštuomenės dakta-
ras 4. N-7. 4/7 s. 24:00 Pasaulio teisuo-
liai. (kart.). 00:45 Klausimėlis.lt. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Gimę tą pačią 
dieną. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Beatos virtuvė. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Pramoginė laida „Editos šou“. N-7. 
(kart.). 05:00 Seserys. N-7. 310 s. (kart.).

Antradienis, gegužės 29 d. 
09:05 Senis. N-7. 322 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 5. N-7. 5/16 s. 10:55 Komisaras 
Reksas. N-7. 4 s. 11:40 Beatos virtuvė. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 311 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Emi-
grantai. Socialinės dokumentikos lai-
da. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 21:05 Dėmesio centre. 
21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jė-
ga“. 21:30 Pasaulio teisuoliai. 22:15 Is-
torijos detektyvai. Istorinė publicisti-
ka. (subtitruota). 23:05 Premjera. Aukš-
tuomenės daktaras 4. N-7. 4/8 s. 23:50 
Karinės paslaptys. (kart.). 00:35 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. (kart.). 01:00 LRT ra-
dijo žinios. 01:05 Dokumentinė istori-
nė laida „Lietuvos kolumbai“. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Istorijos detektyvai. Istorinė pu-
blicistika. (subtitruota, kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Emigrantai. Sociali-
nės dokumentikos laida. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 311 s. (kart.).

trečiadienis, gegužės 30 d. 
09:05 Senis. N-7. 323 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 5. N-7. 5/17 s. 10:55 Komisaras 
Reksas. N-7. 5 s. 11:40 Emigrantai. So-
cialinės dokumentikos laida. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 312 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Gyveni-
mas. Gyvenimo būdo žurnalas. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Auk-
sinis protas. 23:30 Premjera. Aukštuo-
menės daktaras 4. N-7. 4/9 s. 00:15 Is-
torijos detektyvai. Istorinė publicisti-
ka. (subtitruota, kart.). 01:00 LRT ra-
dijo žinios. 01:05 Pasaulio teisuoliai. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 Pokalbių laida „Svar-
bios detalės“. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Gyvenimas. Gyvenimo 
būdo žurnalas. (kart.). 05:00 Seserys. 
N-7. 312 s. (kart.).

ketvirtadienis, gegužės 31 d.
09:05 Senis. N-7. 324 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 5. N-7. 5/18 s. 10:55 Komisaras Rek-
sas. N-7. 6 s. 11:40 Gyvenimas. Gyve-
nimo būdo žurnalas. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klaus-
kite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Sese-
rys. N-7. 313 s. 17:30 Žinios. Sportas. 

Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klaus-
kite daktaro. 19:30 Specialus tyrimas. 
Tiriamosios žurnalistikos laida. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Pokal-
bių laida „Svarbios detalės“. 22:30 Dvi-
račio žinios. 23:00 Dangoraižio apiplė-
šimas. N-14. 00:45 Klausimėlis.lt. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Specialus ty-
rimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 03:30 
Laisvės vėliavnešiai. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
313 s. (kart.).

Penktadienis, birželio 1 d. 
09:05 Senis. N-7. 325 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 5. N-7. 5/19 s. 10:55 Komisaras 
Reksas. N-7. 7 s. 11:40 Stilius. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 
Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 Prem-
jera. Seserys. N-7. 314 s. 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 
Klauskite daktaro. 19:30 Beatos virtu-
vė. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 20:59 
Loterija „Jėga“. 21:00 Duokim garo! 
22:35 Gamtos inspektoriai. 23:00 Fan-
tastiškas penktadienis. Gyvenk ir leisk 
mirti. N-14. 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 Pokalbių laida „Svarbios deta-
lės“. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite. (kart.). 03:30 Mū-
sų gyvūnai. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Stilius. (kart.). 05:00 Se-
serys. N-7. 314 s. (kart.).

Šeštadienis, birželio 2 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 

07:00 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai. 26, 27 s. 07:20 Premjera. Al-
vinas ir patrakėliai burundukai 2. 2/14 
s. 07:30 Premjera. Detektyvė Miretė. 
26 s. 07:45 Premjera. Stebuklingoji 
Boružėlė. 14 s. 08:10 Karinės paslap-
tys. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 09:30 
Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, Lietu-
va. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas ry-
tas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 
Labas rytas, Lietuva. 11:45 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Žirafa. Su-
sipažinkime iš arčiau. (subtitruota). 
12:40 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Didžiosios gyvūnų migracijos. 2 
d. Šiauriniai elniai. (subtitruota). 13:35 
Puaro. N-7. 1/1, 1/2 s. 15:15 Dokumenti-
nė apybraiža „Mes nugalėjom“. 15:45 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:00 Sveikinimų koncertas. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.). 18:00 Teisė žinoti. 18:30 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba. 19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 
21:00 Muzikinė pramoginė programa 
„Du balsai – viena širdis“. 23:10 Lai-
mingasis Gilmoras. N-7. (subtitruo-
ta). 00:40 Gyvenk ir leisk mirti. N-14. 
(kart.). 02:40 Pasaulio dokumentika. 
Didžiosios gyvūnų migracijos. 2 d. 
Šiauriniai elniai. (subtitruota, kart.). 
03:30 Dviračio žinios. (kart.). 04:00 
Auksinis protas. (kart.).

Sekmadienis, birželio 3 d. 
06:05 Istorijos detektyvai. Isto-

rinė publicistika. (subtitruota, kart.). 
07:00 Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom“. (kart.). 07:30 Šventa-
dienio mintys. 08:00 Gimtoji žemė. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Brolių Grimų pasakos. 4 
s. Sniego močia. 10:00 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai. 11:00 Premjera. Ka-
čių ABC 1. 1 s. 11:45 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. Delfinų dinastija. 
(subtitruota). 12:40 Pasaulio doku-
mentika. Nepažinti Indokinijos kam-
peliai. 2 d. Paslaptingas Kinijos sodas. 
(subtitruota). 13:35 Puaro. N-7. 1/3, 1/4 
s. 15:15 Laisvės vėliavnešiai. 15:45 Ži-
nios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:00 Auksinis protas. (kart.). 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.). 18:00 Lietuvos Persitvarkymo Są-
jūdžiui – 30. Premjera. Dokumentinė 
apybraiža „Deganti vasara: 1988-ie-
ji“. 19:00 Savaitė. Visuomenės aktua-
lijų laida. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. Orai. 21:00 Iškilmingas koncertas 
Sąjūdžio 30-mečiui. 22:30 Marija An-
tuanetė. N-14. 00:30 Pasaulio doku-
mentika. Delfinų dinastija. (subtitruo-
ta, kart.). 01:15 Pasaulio dokumentika. 
Nepažinti Indokinijos kampeliai. 2 d. 
Paslaptingas Kinijos sodas. (subtitruo-
ta, kart.). 02:10 Klausimėlis.lt. (kart.). 
02:30 Savaitė. Visuomenės aktualijų 
laida. (kart.). 03:55 Muzikinė pramo-
ginė programa „Du balsai – viena šir-
dis“. (kart.).

Pirmadienis, gegužės 28 d. 
06:10. Televitrina. 06:25. Kempi-

niukas Plačiakelnis 9, 25. 06:55. Simp-
sonai (kart.) 15, 20. 07:25. Simpso-
nai (kart.) 15, 21. 07:55. Svajonių so-
dai (kart.) 36. 08:55. Meilės sūkuryje. 
10:00. Tai - mano gyvenimas 1. 12:00. 
Svotai 6, 14. 13:00. Pažadėtoji 770. 
13:30. Pažadėtoji 771. 14:00. Pažadė-
toji 772. 14:30. Pažadėtoji 773. 15:00. 
Simpsonai 15, 22. 15:30. Simpsonai 
27, 1. 16:00. TV3 žinios 64. 16:28. TV3 
Orai. 16:30. TV Pagalba 9, 11. 18:30. 
TV3 žinios 148. 19:22. TV3 Sportas. 
19:27. TV3 Orai 148. 19:30. Paskutinis 
iš Magikianų 1, 5. 20:00. Gyvenimo 
išdaigos. 20:30. Gyvenimo išdaigos. 
21:00. Pasmerkti 4 6, 62. 21:30. TV3 
vakaro žinios 82. 22:22. TV3 Sportas. 
22:27. TV3 Orai 82. 22:30. Prezidento 
lėktuvas (Air Force One, 1997, Vokie-
tija, JAV). 01:00. Nuodėmių daktaras 
1, 10. 01:55. Kvantikas 1, 18. 02:45. Le-
gendos 208. 03:35. Detektyvas Beks-
triomas 1, 1. 04:25. Tironas 3, 2. 05:20. 
Tėtušiai 1, 16. 05:40. Tėtušiai 1, 17.

Antradienis, gegužės 29 d. 
06:10. Televitrina. 06:25. Kempi-

niukas Plačiakelnis 9, 26. 06:55. Simp-
sonai (kart.) 15, 22. 07:25. Simpsonai 
(kart.) 27, 1. 07:55. Pasmerkti 4 (kart.) 
6, 62. 08:25. Paskutinis iš Magikianų 
(kart.) 1, 5. 08:55. Meilės sūkuryje. 
10:00. Tai - mano gyvenimas 1. 12:00. 
Svotai 6, 15. 13:00. Pažadėtoji 774. 
13:30. Pažadėtoji 775. 14:00. Pažadė-
toji 776. 14:30. Pažadėtoji 777. 15:00. 
Simpsonai 27, 2. 15:30. Simpsonai 27, 
3. 16:00. TV3 žinios 65. 16:28. TV3 
Orai. 16:30. TV Pagalba 9, 12. 18:30. 
TV3 žinios 149. 19:22. TV3 Sportas. 
19:27. TV3 Orai 149. 19:30. Paskutinis 
iš Magikianų 1, 6. 20:00. Gyvenimo 
išdaigos. 20:30. Gyvenimo išdaigos. 
21:00. Pasmerkti 4 6, 63. 21:30. TV3 
vakaro žinios 83. 22:22. TV3 Sportas. 
22:27. TV3 Orai 83. 22:30. Tryliktas 
rajonas. Ultimatumas (Banlieue 13 - 
Ultimatum, 2009, Prancūzija). 00:25. 
Elementaru 5, 1. 01:25. Kvantikas 1, 19. 
02:15. Legendos 209. 03:05. Detekty-
vas Bekstriomas 1. 03:55. Tironas 3, 3. 
04:50. Mikė 1, 17. 05:15. Tėtušiai 1, 18. 
05:40. Tėtušiai 1, 19.

trečiadienis, gegužės 30 d. 
06:10. Televitrina. 06:25. Kempi-

niukas Plačiakelnis 10, 1. 06:55. Simp-
sonai (kart.) 27, 2. 07:25. Simpsonai 
(kart.) 27, 3. 07:55. Pasmerkti 4 (kart.) 
6, 63. 08:25. Paskutinis iš Magikianų 
(kart.) 1, 6. 08:55. Meilės sūkuryje. 
10:00. Tai - mano gyvenimas 1. 12:00. 
Svotai 6, 16. 13:00. Pažadėtoji 778. 
13:30. Pažadėtoji 779. 14:00. Pažadė-
toji 780. 14:30. Pažadėtoji 781. 15:00. 
Simpsonai 27, 4. 15:30. Simpsonai 27, 
5. 16:00. TV3 žinios 66. 16:28. TV3 
Orai. 16:30. TV Pagalba 9, 14. 18:30. 
TV3 žinios 150. 19:22. TV3 Sportas. 
19:27. TV3 Orai 150. 19:30. Paskutinis 
iš Magikianų 1, 7. 20:00. Gyvenimo 
išdaigos. 20:30. Gyvenimo išdaigos. 
21:00. Pasmerkti 4 6, 64. 21:30. TV3 
vakaro žinios 84. 22:17. TV3 Sportas. 
22:22. TV3 Orai 84. 22:25. Vikinglotto. 
22:30. Žvėries pilvas (Belly of the Be-
ast, 2003, Kanada, Honkongas, JAV). 
00:15. Elementaru 5, 2. 01:15. Kvanti-
kas 1, 20. 02:10. Legendos 210. 03:05. 
Detektyvas Bekstriomas 1, 3. 03:55. 
Tironas 3, 4. 04:55. Elementaru 5, 2. 
05:40. Virtuvė Virtuvė-4   4, 1.

ketvirtadienis, gegužės 31 d. 
06:10. Televitrina. 06:25. Kempi-

niukas Plačiakelnis 10, 2. 06:55. Simp-
sonai (kart.) 27, 4. 07:25. Simpsonai 
(kart.) 27, 5. 07:55. Pasmerkti 4 (kart.) 
6, 64. 08:25. Paskutinis iš Magikia-
nų (kart.) 1, 7. 08:55. Meilės sūkuryje. 
10:00. Tai - mano gyvenimas 1. 12:00. 
Gyvenimo išdaigos. 12:30. Gyvenimo 
išdaigos. 13:00. Pažadėtoji 782. 13:30. 
Pažadėtoji 783. 14:00. Pažadėtoji 784. 
14:30. Pažadėtoji 785. 15:00. Simpso-
nai 27, 6. 15:30. Simpsonai 27, 7. 16:00. 
TV3 žinios 67. 16:28. TV3 Orai. 16:30. 
TV Pagalba 9, 16. 18:30. TV3 žinios 
151. 19:22. TV3 Sportas. 19:27. TV3 
Orai 151. 19:30. Paskutinis iš Magi-
kianų 1, 8. 20:00. Gyvenimo išdaigos. 
20:30. Gyvenimo išdaigos. 21:00. Pa-
smerkti 4 6, 65. 21:30. TV3 vakaro ži-
nios 85. 22:22. TV3 Sportas. 22:27. TV3 
Orai 85. 22:30. Brėkštanti aušra. 1 da-
lis (The Twilight Saga: Breaking Dawn 
- Part 1, 2011, JAV). 00:50. Elementa-
ru 5, 3. 01:40. Kvantikas 1, 21. 02:30. 
Amerikiečiai 4, 1. 03:25. Detektyvas 
Bekstriomas 1, 4. 04:15. Tironas 3, 5. 
05:15. Virtuvė 4, 2. 05:40. Virtuvė 4, 3.

Penktadienis, birželio 1 d. 
06:10. Televitrina. 06:25. Kempi-

niukas Plačiakelnis 10, 3. 06:55. Simp-
sonai (kart.) 27, 6. 07:25. Simpsonai 
(kart.) 27, 7. 07:55. Pasmerkti 4 (kart.) 
6, 65. 08:25. Paskutinis iš Magikianų 
(kart.) 1, 8. 08:55. Meilės sūkuryje. 

Pirmadienis, gegužės 28 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

„Mano gyvenimo šviesa“ (101). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (102). 
N-7. 07:10 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(103). N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ (22). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(122). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 
Yra, kaip yra. N-7. 12:00 KK2 penkta-
dienis. N-7. 13:25 „Rožių karas“ (165). 
14:25 „Dvi širdys“ (814). 14:55 „Dvi 
širdys“ (815). 15:25 „Dvi širdys“ (816). 
15:55 „Dvi širdys“ (817). 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. Infošou. 20:00 
Tamsoje. N-7. 20:30 Nuo... Iki... 21:30 
Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 
22:30 VAKARO SEANSAS Baimės kai-
na. N14. 00:55 „Judantis objektas“ 
(21). N-7. 01:45 Briliantinis planas. N-7.

Antradienis, gegužės 29 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

„Mano gyvenimo šviesa“ (104). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (105). 
N-7. 07:10 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(106). N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ (23). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(123). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 
Yra, kaip yra. N-7. 12:00 Tamsoje. N-7. 
12:30 Nuo... Iki... 13:25 „Rožių karas“ 
(166). 14:25 „Dvi širdys“ (818). 14:55 
„Dvi širdys“ (819). 15:25 „Dvi širdys“ 
(820). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. Infošou. 20:00 Tamsoje. 
N-7. 20:30 Ekranai. N-7. 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VA-
KARO SEANSAS Lošėjas. N14. 00:45 
„Judantis objektas“ (22). N-7. 01:35 
Baimės kaina . N14.

trečiadienis, gegužės 30 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

„Mano gyvenimo šviesa“ (107). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (108). 
N-7. 07:10 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(109). N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ (24). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(124). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 
Yra, kaip yra. N-7. 12:00 Tamsoje. N-7. 
12:30 Ekranai. N-7. Parodijų šou. 13:25 
„Rožių karas“ (167). 14:25 „Dvi širdys“ 
(821). 14:55 „Dvi širdys“ (822). 15:25 
„Dvi širdys“ (823). 15:55 „Dvi širdys“ 
(824). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. Infošou. 20:00 Tamsoje. N-7. 
20:30 Nugalėk Maldeikienę. Interak-
tyvus TV žaidimas. 21:30 Žinios. 22:24 
Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO 
SEANSAS Keršto kraujas. N14. 00:15 
„Judantis objektas“ (1). N-7. 01:05 Lo-
šėjas . N14.

ketvirtadienis, gegužės 31 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

„Mano gyvenimo šviesa“ (110). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (111). 
N-7. 07:10 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(112). N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ (25). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(125). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 
Yra, kaip yra. N-7. 12:00 Tamsoje. N-7. 
12:30 Nugalėk Maldeikienę. Interak-
tyvus TV žaidimas. 13:25 „Rožių karas“ 
(168). 14:25 „Dvi širdys“ (825). 14:55 
„Dvi širdys“ (826). 15:25 „Dvi širdys“ 
(827). 15:55 „Dvi širdys“ (828). 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. Infošou. 
20:00 Tamsoje. N-7. 20:30 Valanda 
su Rūta. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS 
Geras žmogus. N14. 00:40 „Judantis 
objektas“ (2). N-7. 01:30 Keršto krau-
jas . N14. 02:55 Alchemija. VDU kar-
ta. 03:25 RETROSPEKTYVA. Kultūri-
nė dokumentika. Ciklas „Menininkų 
portretai“.

Penktadienis, birželio 1 d. 
06:15 Dienos programa. 06:20 

„Mano gyvenimo šviesa“ (113). N-7. 
06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (114). 
N-7. 07:10 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(115). N-7. 07:35 „Ponas Bynas“ (26). 
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(126). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 11:00 
Yra, kaip yra. N-7. 12:00 Tamsoje. N-7. 
12:30 Valanda su Rūta. 13:25 „PREM-
JERA Gyvenimo daina“ (1). N-7. 14:25 
„Dvi širdys“ (829). 14:55 „Dvi širdys“ 
(830). 15:25 „Dvi širdys“ (831). 15:55 
„Dvi širdys“ (832). 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17:35 Nuo... Iki... 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2 penktadienis. N-7. 21:00 SAVAI-
TĖS HITAS Pagreitis. N14. 22:55 Ana-
konda 4. Kraujo žymės. N14. 00:45 Ge-
ras žmogus . N14.

Šeštadienis, birželio 2 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Peliukas Stiuartas Litlis“ (4). 06:55 
„Ponas Bynas“ (25) . 07:20 „“Nickelo-
deon“ valanda. Žuviukai burbuliukai“ 
(19). 07:45 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys“ (6). 08:10 „Kempiniukas Pla-
čiakelnis“ (7). 08:35 „Tomo ir Džerio 
šou“ (6). 09:00 „Saugokis meškinų“ 
(16). 09:15 „Saugokis meškinų“ (17). 
09:30 „Drakonų kova. Super“ (16). 
N-7. 10:00 KINO PUSRYČIAI Vėžliuko 
Semio nuotykiai. 11:45 Keturkojis Ku-
pidonas. 13:40 Jokio supratimo. N-7. 
15:35 Vyrai juodais drabužiais. N-7. 
17:30 „PREMJERA Geriau vėliau negu 
niekada“ (1). N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 SUPERKI-
NAS Šrekas Trečiasis. 21:15 Nebaigti 
reikaliukai. N14. 23:05 Zombių žemė. 
N14. 00:40 Pagreitis . N14.

Sekmadienis, birželio 3 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Peliukas Stiuartas Litlis“ (5). 06:55 
„Ponas Bynas“ (26) . 07:20 „“Nicke-
lodeon“ valanda. Žuviukai burbu-
liukai“ (20). 07:45 „Kiaulė, Ožka, Ba-
nanas ir Svirplys“ (7). 08:10 „Kempi-
niukas Plačiakelnis“ (8). 08:35 „Tomo 
ir Džerio šou“ (7). 09:00 „Saugokis 
meškinų“ (18). 09:15 „Saugokis meš-
kinų“ (19). 09:25 „Saugokis meškinų“ 
(20). 09:40 KINO PUSRYČIAI Ilgai ir lai-
mingai 2. Naujieji Snieguolės nuoty-
kiai. 11:10 PREMJERA Kria-kria-keriai. 
12:50 Viktoras ir krokodilų namo pa-
slaptis. 14:40 Vėl septyniolikos. N-7. 
16:40 Ne vienas kelyje. 17:20 Putinas 
ir mafija. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 Teleloto. 20:35 
Tamsoje. Savaitės finalas. 22:00 Kaip 
atsikratyti boso? N14. 00:05 Paskuti-
nis egzorcizmas. N14. 01:40 Nebaigti 
reikaliukai . N14.

Pirmadienis, gegužės 28 d. 
06:15 „Viena už visus“ (97). N-7. 

06:50 „Viena už visus“ (98). N-7. 07:25 
„Prokurorų patikrinimas“ (448). N-7. 
08:35 „44-as skyrius“ (71). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (43). N-7. 10:30 „Gel-
bėtojai - 112“ (87). N-7. 11:00 „Gelbė-
tojai - 112“ (88). N-7. 11:30 „Ekstrasensų 
mūšis“ (1). N-7. 13:40 „Prokurorų pati-
krinimas“ (449). N-7. 14:50 „44-as sky-
rius“ (72). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ 
(44). N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 112“ (90). 
N-7. 17:20 „Gelbėtojai - 112“ (91). N-7. 
17:55 „Gelbėtojai - 112“ (92). N-7. 18:30 
Numatomos LKL čempionato rungty-
nės. 21:00 Mirties prabudimas. N14. 
22:50 Moliūgagalviai 4. Keršto krau-
jas. N14. 00:45 „Išbandymų diena“ (7). 
N14. 01:35 „Juodasis sąrašas“ (4). N-7.

Antradienis, gegužės 29 d. 
06:15 „Viena už visus“ (99). N-7. 

06:50 „Viena už visus“ (100). N-7. 07:25 
„Prokurorų patikrinimas“ (449). N-7. 
08:35 „44-as skyrius“ (72). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (44). N-7. 10:30 „Gel-
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10:00. Tai - mano gyvenimas 1. 12:00. 
Gyvenimo išdaigos. 12:30. Gyvenimo 
išdaigos. 13:00. Pažadėtoji 786. 13:30. 
Pažadėtoji 787. 14:00. Pažadėtoji 788. 
14:30. Pažadėtoji 789. 15:00. Simpso-
nai 27, 8. 15:30. Simpsonai 27, 9. 16:00. 
TV3 žinios 68. 16:28. TV3 Orai. 16:30. 
TV Pagalba 9, 17. 18:30. TV3 žinios 
152. 19:22. TV3 Sportas. 19:27. TV3 
Orai 152. 19:30. Išvirkščias pasaulis. 
21:20. Enderio žaidimas. 23:35. Noras 
gyventi. 01:55. Žvėries pilvas (kart.). 
03:30. Brėkštanti aušra. 1 dalis (kart.). 
05:25. Virtuvė 4, 4.

Šeštadienis, birželio 2 d. 
06:15. Televitrina. 06:30. Aladi-

nas (kart.) 141. 07:00. Ančiukų isto-
rijos 1, 34. 07:30. Vėžliukai nindzės 
3, 13. 08:00. Aladinas 142. 08:30. Ko-
bra 11 20, 1. 09:30. Ilgo plauko istori-
ja 108. 10:00. Virtuvės istorijos. 10:30. 
Skaniai ir paprastai 1. 11:00. Svajonių 
ūkis 4, 37. 11:30. Aristokatės. 13:10. 
Sugalvok norą. 14:55. Audros karys. 
16:45. Ekstrasensai tiria 92. 18:30. 
TV3 žinios 153. 19:17. TV3 Sportas. 
19:22. TV3 Orai 153. 19:25. Eurojack-
pot. 19:30. Mes nusipirkom zoolo-
gijos sodą. 22:00. Iksmenai (X-Men, 
2000, JAV). 00:05. Lemtingas posū-
kis 5. 01:50. Enderio žaidimas (kart.). 
03:50. Noras gyventi (kart.)

Sekmadienis, birželio 3 d. 
06:15. Televitrina. 06:30. Aladi-

nas (kart.) 142. 07:00. Ančiukų isto-
rijos 1, 35. 07:30. Vėžliukai nindzės 3, 
14. 08:00. Aladinas 143. 08:30. Mamy-
čių klubas 19, 17. 09:00. Ilgo plauko 
istorija 109. 09:30. Penkių žvaigždu-
čių būstas. 10:00. Pasaulis pagal mo-
teris. 10:30. Svajonių sodai 37. 11:30. 
Planeta 51. 13:15. Dėl mūsų likimo ir 
žvaigždės kaltos. 15:50. Havajai 5.0 4, 
16. 16:45. Ekstrasensai tiria 93. 18:30. 
TV3 žinios 154. 19:22. TV3 Sportas. 
19:27. TV3 Orai 154. 19:30. Greitis 2: 
laivo užgrobimas. 22:00. Parkeris. 
00:20. Nubusti Meksikoje. 02:00. Iks-
menai (kart.). 03:50. Lemtingas posū-
kis 5 (kart.). 05:25. Virtuvė 4, 5.

Lrt
bėtojai - 112“ (90). N-7. 11:00 „Gelbė-
tojai - 112“ (91). N-7. 11:30 „Ekstrasen-
sų mūšis“ (2). N-7. 13:40 „Prokurorų 
patikrinimas“ (450). N-7. 14:50 „44-as 
skyrius“ (73). N-7. 15:55 „Tokia tarny-
ba“ (45). N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 112“ 
(93). N-7. 17:20 „Gelbėtojai - 112“ (94). 
N-7. 17:55 „Akloji zona“ (17). N-7. 18:55 
„Stoties policija“ (7). N-7. 20:00 Info 
diena. 20:25 „Nusikaltimų miestas“ 
(2). N-7. 21:00 „“Poseidono“ užgrobi-
mas“ (1). N-7. 22:50 „“Poseidono“ už-
grobimas“ (2). N-7. 00:35 Mirties pra-
budimas. N14. 02:10 „Blogas šuo!“ (1).

trečiadienis, gegužės 30 d. 
06:15 „Viena už visus“ (101). N-7. 

06:50 „Viena už visus“ (102). N-7. 07:25 
„Prokurorų patikrinimas“ (450). N-7. 
08:35 „44-as skyrius“ (73). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (45). N-7. 10:30 „Gel-
bėtojai - 112“ (93). N-7. 11:00 „Gelbė-
tojai - 112“ (94). N-7. 11:35 „Akloji zo-
na“ (17). N-7. 12:35 „Stoties policija“ 
(7). N-7. 13:40 „Prokurorų patikrini-
mas“ (451). N-7. 14:50 „44-as skyrius“ 
(74). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (46). 
N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 112“ (95). N-7. 
17:20 „Gelbėtojai - 112“ (96). N-7. 17:55 
„Gelbėtojai - 112“ (97). N-7. 18:30 nu-
matomos LKL čempionato rungtynės. 
21:00 Meteorų audra. N-7. 22:50 „“Po-
seidono“ užgrobimas“ (1). N-7. 00:40 
„“Poseidono“ užgrobimas“ (2). N-7. 
02:10 „Blogas šuo!“ (2).

ketvirtadienis, gegužės 31 d. 
06:15 „Viena už visus“ (103). N-7. 

06:50 „Viena už visus“ (104). N-7. 07:25 
„Prokurorų patikrinimas“ (451). N-7. 
08:35 „44-as skyrius“ (74). N-7. 09:30 
„Tokia tarnyba“ (46). N-7. 10:20 „Gel-
bėtojai - 112“ (95). N-7. 10:50 „Gelbė-
tojai - 112“ (96). N-7. 11:20 „Ekstrasen-
sų mūšis“ (3). N-7. 13:40 „Prokurorų 
patikrinimas“ (452). N-7. 14:50 „44-as 
skyrius“ (75). N-7. 15:55 „Tokia tarny-
ba“ (47). N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 112“ 
(98). N-7. 17:20 „Gelbėtojai - 112“ (99). 
N-7. 17:55 „Gelbėtojai - 112“ (100). N-7. 
18:30 numatomos LKL čempionato 
rungtynės. 21:00 Gatvės riteris. N14. 
22:50 Meteorų audra. N-7. 00:40 „Gy-
vi numirėliai“ (12). N14. 01:30 Metrinės 
sistemos pradžia.

Penktadienis, birželio 1 d. 
06:15 „Viena už visus“ (105). N-7. 

06:50 „Viena už visus“ (106). N-7. 07:25 
„Prokurorų patikrinimas“ (452). N-7. 
08:35 „44-as skyrius“ (75). N-7. 09:30 
„Tokia tarnyba“ (47). N-7. 10:20 „Gel-
bėtojai - 112“ (98). N-7. 10:50 „Gel-
bėtojai - 112“ (99). N-7. 11:20 „Ekstra-
sensų mūšis“ (4). N-7. 13:40 „Proku-
rorų patikrinimas“ (453). N-7. 14:50 
„44-as skyrius“ (76). N-7. 15:55 „Tokia 
tarnyba“ (48). N-7. 16:50 „Gelbėto-
jai - 112“ (101). N-7. 17:20 „Gelbėtojai 
- 112“ (102). N-7. 17:55 „Akloji zona“ 
(18). N-7. 18:55 „Stoties policija“ (8). 
N-7. 20:00 Info diena. 21:00 Tikras tei-
singumas 2. Slėptuvė. N14. 22:50 Ga-
tvės riteris. N14. 00:40 „Gyvi numirė-
liai“ (13). N14. 01:30 Tikras teisingumas 
2. Slėptuvė. N14.

Šeštadienis, birželio 2 d. 
06:15 „Viena už visus“ (102). N-7. 

06:45 „Viena už visus“ (103). N-7. 07:15 
„Viena už visus“ (104). N-7. 07:45 „Vie-
na už visus“ (105). N-7. 08:15 „Viena už 
visus“ (106). N-7. 08:45 Sveikatos ABC 
televitrina. 09:00 Autopilotas. 09:30 
Apie žūklę. 10:00 „Pavariau“ (11). N-7. 
10:30 „Blogas šuo!“ (3) . 11:30 „BBC do-
kumentika. Kalnai. Pasaulis virš debe-
sų“ (1). 12:40 „Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu“ (94). 13:10 „Dže-
kas Hana kviečia į gamtą“ (13). 13:40 
„Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (1). N-7. 
14:45 „Kas žudikas?“ (31). N-7. 16:00 
„Detektyvų istorijos“ (1). N-7. 17:00 
Numatomos LKL čempionato rung-
tynės. 19:30 Muzikinė kaukė. 22:05 
MANO HEROJUS Durys priešais. N14. 
00:00 AŠTRUS KINAS Žuvis - Frankenš-
teinas. S. 01:30 „Gyvi numirėliai“ (12). 
N14. 02:15 „Gyvi numirėliai“ (13). N14. 
03:00 Muzikinė kaukė.

Sekmadienis, birželio 3 d. 
06:30 Galiūnų Čempionų lygos 

rungtynės Suomijoje. II dalis. 07:30 
Sveikatos kodas. 08:30 Tauro ragas. 
N-7. 09:00 Galiūnų Čempionų lygos 
rungtynės Rumunijoje. 10:00 „Pa-
variau“ (12). N-7. 10:30 „Blogas šuo!“ 
(4) . 11:30 „BBC dokumentika. Kalnai. 
Pasaulis virš debesų“ (2). 12:40 „Van-
denyno paslaptys su Džefu Korvi-
nu“ (95). 13:10 „Ekstrasensų mūšis“ 
(1). N-7. 16:00 „Reali mistika“ (27). N-7. 
17:00 Numatomos LKL čempionato 
rungtynės. 19:30 „Daktaras Richte-
ris“ (17). N-7. 20:40 „Daktaras Richte-
ris“ (18). N-7. 21:45 „Juodasis sąrašas“ 
(5). N-7. 22:45 „Išbandymų diena“ (8). 
N14. 23:45 „Ekstrasensų mūšis“ (1). 
N-7. 02:10 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ 
(1). N-7. 03:00 „Kas žudikas?“ (31). N-7.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Pardavėju dirbantį 38 metų Min-
daugą Stankų pirkėjai taip myli, 
kad specialiai renkasi būtent tą 
kasą, kurioje jis tuo metu dirba, 
net jei ten jau susidariusi eilė. Vil-
nietis M.Stankus yra kurčiasis, 
todėl minčių reiškimas raštu jam 
yra įprasta ir dažnai vienintelė 
priemonė, padedanti bendrau-
ti su aplinkiniais. „Labai smagu, 
kad kolegos nuoširdžiai stengia-
si mane suprasti. Jaučiuosi labai 
gerai, nes manęs darbe nelaiko 
silpnesniu už kitus, o stengiasi 
sudaryti sąlygas, kad galėčiau 
dirbti taip pat, kaip ir bet kuris 
kitas darbuotojas“, – raštu į klau-
simus atsako M. Stankus, jau de-
šimtmetį dirbantis pardavėju 
prekybos tinkle „Rimi“. 

„Aišku, kartais būna situaci-
jų, kai manęs klientai nesupran-
ta, nesusikalbame, bet apskri-
tai mano bendravimas ne tiek 
daug ir skiriasi nuo kitų parda-
vėjų. Nors negaliu kalbėti, vi-
suomet linkteliu pasisveikin-
damas, jei vyksta kokios akci-
jos, būtinai parodau, kad reikia 
„Rimi“ kortelės, nes bus pritai-
kyta nuolaida“, – priduria Min-
daugas ir prisipažįsta dažnai net 
užsimirštantis, kad yra ne toks 
kaip visi. M. Stankus prisimena, 
kad darbą rado gana lengvai: to-
je pačioje parduotuvėje dirbusi 
jo draugė, taip pat kurčioji, pa-

siteiravo vadovų, ar neatsirastų 
dar viena darbo vieta parduotu-
vėje. Taip jau netrukus Mindau-
gas buvo pakviestas į pokalbį ir 
sulaukė pasiūlymo prisijungti 
prie įmonės. 

Valakupių reabilitacijos cen-
tro vyr. profesinės reabilitacijos 
specialistas Darjušas Tankeliu-
nas sako, kad tokių sėkmingų 
istorijų, deja, nėra daug: dau-
gumai neįgaliųjų Lietuvoje vis 
dar labai sunku įsidarbinti, nes 
darbdaviai turi daug stereoti-
pų, pastatai ir infrastruktūra 
dažnai yra nepritaikyta neįga-
liems asmenims, nenorima pri-
siimti atsakomybę dirbti su ne-
įgaliu darbuotoju, jį apmoky-
ti. Skaičiuojama, kad šiuo metu 
nuolatinio darbo neturi net 71 
proc. šalies neįgaliųjų. „Turime 
ieškoti išeičių, kaip pakeisti šią 
situaciją ir padėti neįgaliesiems 
integruotis į visuomenę, nes tai 
yra nauda visiems – ir neįgalie-
siems, ir verslui, ir valstybei“, – 
sako D. Tankeliunas. 

„2007 metais pradėjome nuo 
šešių darbuotojų su negalia, o 
šiandien turime jau 129 dir-
bančius neįgaliuosius. Neįgalių 
darbuotojų turime tiek dirban-
čių parduotuvėse, tiek adminis-
tracijoje“, – sakė „Rimi Lietuva“ 
personalo valdymo partnerė 
Vaida Kaikarienė. 

Pirkėjų numylėtas pardavėjas su 
klientais bendrauja ypatingu būdu

Interneto portale www.lrytas.lt skaitome apie tai, kaip ne-
girdinčiam jaunuoliui sekasi dirbti pardavėju. 

Šiuolaikinės pelenės 
istorija

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Nėra čia jokio princo. Ir 
krištolinių batelių niekas 
nesiūlė pasimatuoti. Vis 
tiek norisi vadinti ją Pele-
ne – taip viskas stebuklin-
gai gerai susiklostė. Užau-
gusi vaikų namuose, pas-
kui apgyvendinta psicho-
neurologijos dispanseryje, 
maskvietė Galina sugebėjo 
ištrūkti iš jo. Išvyko į Italiją 
studijuoti mozaikos meno.

Knygas skaitė 
slapčiomis

Tėvai jos atsisakė, nes gimė 
su išdarkytais veido bruožais 
ir nesveikomis kojomis. „Aš jų 
nesmerkiu, – sako Galina Zer-
nova. – Visiems tėvams siūly-
davo palikti ligoninėje neįga-
lius vaikus.“

Prieš 30 metų Rusijos vaikų 
namuose nebuvo įprasta siek-
ti, kad auklėtiniai baigtų mo-
kyklą. Išmokai skaityti, rašy-
ti – to pakanka. Gerai, kad mo-
kytoja Liudmila pastebėjo, jog 
Galina šviesaus proto, skiriasi 
nuo kitų vaikų, ėmė ją mokyti 
atskirai. Mokytoja už tai sulau-
kė priekaištų, o Galina ėmė slap-
čiomis skaityti. Jaunos auklėto-
jos gailėjo mergaitės, atnešdavo 
jai savo knygų. O ši jau išmoko 
gudrauti: „Kaži kur tas Kijevas? 
Neįsivaizduoju.“ Netrukus do-
vanų gavo žemėlapį.

Bet vadovybė nė piršto ne-
pajudino, kad Galina galėtų mo-
kytis. Net jei norėtų ją pasiųsti 
į specialiąją mokyklą, kiek pa-
stangų tektų įdėti: reikia gydy-
tojų komisijos, kuri peržiūrėtų 
ankstesnes diagnozes, kurias 
surašė, kai Galinai buvo ketveri. 
Tikrinti, analizuoti, kenkti kole-
goms, pyktis su aukštesnėmis 
organizacijomis... Kam?! 

Kone žvalgybinė 
operacija

Mergaitė žinojo, kaip svar-
bu patekti į gerą psichoneuro-
logijos dispanserį (PND). Išsi-
aiškino pačių geriausių pava-
dinimus. Bet ne paslaptis buvo 
ir tai, kad vaikų namų direkcija 
į juos nukreipia tik savo numy-
lėtinius, o Galinos tarp jų nebu-
vo... Auklėtinis gali apgauti sis-
temą, bet jis privalo laiku para-
šyti prašymą į Socialinės para-
mos departamentą, kiek anks-
čiau, nei direkcija ims skirstyti 

gautas kvotas. Reikėjo draugo, 
kuris būtų už tvoros, laisvėje, ir 
išsiųstų tą prašymą.

Galina visus metus planavo 
šią slaptą operaciją. O direkcija 
mielai būtų ją čia ilgiau palaikiu-
si, nes mergaitė labai gerai plovė 
valgykloje indus. Siurprizas! Iš 
departamento atėjo pranešimas 
apie Galinai skirtą vietą.

„Dispanseryje svarbu ištver-
ti pirmus metus ar bent pusme-
tį, – pasakoja Galina. – Paskui 
pripranti. Gerai, kad PND gyven-
tojams leidžiama dirbti ir užsi-
dirbti. Aš iškart susiradau dar-
bo skalbykloje ir į mano sąskai-
tą ėmė kapsėti maži, bet vis dėl-
to pinigėliai. Kas mėnesį kaupė-
si ir 25 procentai mano pensijos 
(75 proc. pasiimdavo dispanse-
ris). Visą laiką galvojau apie atei-
tį, todėl taupiau pinigus. Mokslui, 
kelionėms.“

Dispanserį lankė įvairių fon-
dų atstovai, taip pat ir geradariai 
iš užsienio. Atsirado galimybių 
išvykti į turistines, pažintines 
keliones. Štai ir ne be reikalo 
Galina slapčiomis mokėsi anglų 
kalbos! Ne be reikalo taupė ka-
peikas. Nesibodėjo ir darbo ša-
lia dispanserio buvusiame grei-
tojo maisto restorane. Po trupu-
tėlį kaupė daiktus savo būsimam 
gyvenimui. Dispanseryje juos 
pavogtų, tad slėpė pas draugus, 
anksčiau pasprukusius į laisvę.

Atėjo lemtinga diena
Kitame pasaulyje gyvenu-

siai, daug metų išbuvusiai be-
veik be teisių merginai pamažu 
vėrėsi pasaulis. Ji dar nežinojo, 
kuo bus. Lankė įvairias šalis, 
stebėjo žmones, gėrėjosi archi-
tektūra ir peizažais. Vienoje iš 
kelionių pradėjo piešti.

Kartą Galina susikaupė ir 
parašė pareiškimą PND direk-

toriui, kad leistų jai išeiti iš dis-
panserio. Trejus (!) metus įvai-
rios komisijos sprendė jos klau-
simą. Vėl naikino ankstesnes 
diag nozes. Pripažino, kad gali 
gyventi savarankiškai, nors ir 
turi problemų dėl kojų.

Gavo valstybinį butą (tai jai 
priklausė pagal įstatymą), įsto-
jo į koledžą. Nors pradžia bu-
vo labai sunki, netrukus už ge-
rą mokymąsi ėmė gauti stipen-
diją. Po koledžo užplūdo kitos 
problemos. Nepavyko gauti pa-
stovesnio darbo, o kartais užsa-
kovai apgaudavo, dingdavo ne-
sumokėję, tik pagriebę atliktus 
darbus. Pamažu tirpo sutaupy-
ti pinigai, maskvietė vėl stovėjo 
kryžkelėje. Ko imtis?

Kartą perskaitė straipsnį 
apie lipeckietę, kuri Raveno-
je (Italija) studijuoja mozaikos 
meną. Galinai lyg kas per galvą 
gerai vožtelėjo. Štai ko jai reikia! 
Nusiuntė lipeckietei elektroni-
nį laišką, toji tuoj pat atsakė ir 
toliau mielai bendravo, atsakė 
į šimtus klausimų. 4 mėnesius 
kasdien po 4 valandas Galina 
mokėsi italų kalbos. Tuomet nu-
skrido į Raveną. Viską apžiūrė-
jo, išsiaiškino.

Kitą kartą ten nuvyko, kai 
reikėjo laikyti stojamuosius 
egzaminus. Jau antrus metus 
gyvena Italijoje. Pati moka už 
mokslą, kambarį, maistą. Ga-
lina gyvena iš savo pensijos ir 
nuompinigių, kuriuos gauna už 
Maskvoje paliktą butą. Ar nesi-
jaučia vieniša? Kur ten. Ji ir da-
bar keliauja, o be to, reikia labai 
daug mokytis. Čia tokia moky-
mo sistema, kad turi nuolat lai-
kyti egzaminus. Ir jei neįrodysi, 
kad esi labai darbštus bei talen-
tingas, lėksi lauk.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAliKiENė

Didždvario gimnazijos biologi-
jos mokytoja Irina Barabanova 
sako, kad fizinę negalią turintys 
vaikai neturėtų būti atleidžiami 
nuo kūno kultūros pamokų: „Tai 
yra labai didelė prabanga jiems 
ir mūsų medicinai, nes toliau re-
abilitacija bus dar sudėtinges-
nė.“ Todėl pradėta ieškoti bū-
dų, kaip efektyviau integruoti 
moksleivius, turinčius fizinę ne-
galią, į kūno kultūros pamokas.

Pasirodo, kad Šiaulių uni-
versiteto Sveikatos studijų ka-
tedros studentai yra suintere-
suoti pagelbėti nevaikštantiems 
mokiniams ir taip įgyti daugiau 
praktikos. Todėl studentai kine-
ziterapeutai pradėjo teikti pa-
galbą vaikams. 

O atsidarius Šiaulių universi-
teto Sveikatinimo, hipoterapijos 
ir sporto centrui neatmetama 
galimybė, kad bus perkamos pa-
pildomos paslaugos. „Didėjantis 
sergamumas ir sutrikusi moki-
nių atramos sistemos sveikata 
skatina manyti, kad mums rei-
kia ne projekto, bet sisteminio 
požiūrio. Todėl būtina ieškoti 
kažkokių formų“, – apie galimą 
projekto tęstinumą kalba I. Ba-
rabanova.

Padedant kineziterapeutams 
vaikai ne tik fiziškai stiprėja, bet 
ir vyksta socializacijos procesas. 

Vaikai sportuoja su kitais klasės 
draugais ir smagiai leidžia laiką. 

Pasak Šiaulių universiteto 
Sveikatinimo, hipoterapijos ir 
sporto centro direktorės dr. Dai-
vos Mockevičienės, psichologinė 
pagalba jaunimui yra teikiama, 
tačiau apie fizinę negalią lyg ir 
pamirštama. 

Raumenų atrofija sergan-
čios mergaitės mama Rita Biti-
nienė dienraščiui pasakoja, kad 
jos duk ra iki penkerių metukų 
vaikščiojo, o po to atsidūrė neį-
galiojo vežimėlyje. Tad vien fak-
tas, kad mergaitė gali lankyti 
bendrojo, o ne specialiojo ugdy-
mo mokyklą, yra didelis pasieki-
mas. Iki šiol nedžiugino tik tai, 
kad Gabrielė per kūno kultūros 
pamokas negalėdavo sportuoti 
kartu su kitais klasės draugais. 
„Kai pas mus atėjo kineziterapeu-
tas Kęstutis, viskas labai pasikei-
tė. Gabrielei smagu sportuoti su 
kitais vaikais. Be to, labai įdomu 
ir visai klasei, nes ji turi asmeninį 
trenerį“, – džiaugiasi R. Bitinienė.

Moteris pasakoja, kad mer-
gaitė į vežimėlį sėda septintą 
valandą ryto ir vienoje padėty-
je išbūna iki pietų. Tad tai, kad 
dabar kineziterapeutas mergai-
tę iškelia iš vežimėlio ir mokyk
loje padeda mankštintis, yra di-
džiulis pliusas.

Kūno kultūros pamokose neįgaliems 
mokiniams padeda savanoriai

Diana Janušaitė portale www.snaujienos.lt rašo apie tai, kad 
kineziterapiją studijuojantys Šiaulių universiteto studentai 
per kūno kultūros pamokas veda individualius užsiėmimus 
fizinę negalią turintiems vaikams. 

Lietuvos parolimpinio komite-
to (LPOK) prašymas įvertinti 

galimą diskriminaciją neįgaliųjų 
sportininkų trenerių atžvilgiu 
buvo išgirstas. Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnyboje apsi-
lankę LPOK prezidentas Mindau-
gas Bilius ir generalinis sekre-
torius Paulius Kalvelis išgirdo 
Kūno kultūros ir sporto depar-
tamento (KKSD) atstovų paža-
dą pakeisti trenerių kvalifikaci-
nių kategorijų suteikimo tvarką. 

LPOK į Lygių galimybių kon-
trolieriaus tarnybą kreipėsi ko-
vą, neįgaliųjų sporto bendruo-
menei sunerimus dėl 2017 m. 

vasario 8 d. KKSD generalinio 
direktoriaus Edžio Urbanavi-
čiaus įsakymo. Pagal šį įsakymą 
su neįgaliaisiais dirbantiems tre-
neriams kategorijos suteikiamos 
tik už pasiekimus tarptautinėse 
varžybose: parolimpinėse žaidy-
nėse, suaugusiųjų pasaulio ir Eu-
ropos čempionatuose, jaunimo 
pasaulio ir Europos čempiona-
tuose, kitose suaugusiųjų ir jau-
nimo tarptautinėse varžybose.

Na, o negalios neturinčių 
sportininkų treneriams ka-
tegorijos suteikiamos ne tik 
už rezultatus tarptautinėje 
arenoje, bet ir už pasiekimus 

nacio nalinio lygio varžybose. 
LPOK vadovai baiminosi, kad 

šis KKSD žingsnis gali suduo-
ti didelį smūgį mūsų šalies ne-
įgaliųjų sporto pamatams. Nuo 
kvalifikacinės kategorijos, ku-
rių iš viso yra šešios, priklauso 
trenerio atlyginimo dydis. Pasak 
LPOK vadovų, pagal dabartinę 
tvarką treneriai nemotyvuoja-
mi net pradėti dirbti su negalią 
turinčiais atletais.

„Treneriai yra svarbi neįga-
liųjų sporto piramidės dalis ir 
jų teisės privalo būti užtikrin-
tos“, – sakė M. Bilius.

lPOK ir „Bičiulystės“ inf. 

Neįgaliųjų treneriams – pažadas 
užtikrinti lygias profesines galimybes

Neįgaliųjų  
sportas
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš dalies remia projektą 
„Lygios galimybės – atviros visuomenės pamatas“ ir jo rubrikas: 
„Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, „Aplinka visiems“, „Bendruo-
menė: mūsų stiprybė – vienybėje“, „Kaip aš pažinau negalią“, „Infor-
macinės technologijos – nauji horizontai“, „Prie kūrybos šaltinio“. 

Jau laikas pratęsti „Bičiulystės“ 
prenumeratą!

„Bičiulystės“ savaitraštį užsiprenumeravote tik pusmečiui? 
Nepamirškite pratęsti jo prenumeratos iki metų pabaigos – ir vėl 
galėsite jausti neįgaliųjų gyvenimo pulsą, sužinoti apie svarbiausias 
naujienas bei numatomus pokyčius ne tik Jūsų bendruomenėje, 
bet ir visoje šalyje. Savaitraštis pakonsultuos, atsakys į Jums 
rūpimus klausimus, patars, kaip sveikai gyventi, gerai jaustis, 
suteiks erdvės Jūsų saviraiškai. Bendraukime, dalykimės mintimis 
ir idėjomis, džiaugsmais ir rūpesčiais. 

Neįgaliųjų draugijose bei kitose žmones su negalia 
vienijančiose organizacijose „Bičiulystės“ prenumerata 2018 
metų ii pusmečiui bus priimama iki birželio 20 d. Pusės metų 
lengvatinės prenumeratos kaina – 5 eurai. 

„Bičiulystės“ redakcija

kūrimosi istoriją, pagerbti šian-
dien nuoširdžiai joje dirbančius 
žmones. Sveikinimus draugi-
jai atsiuntė Lietuvos Respubli-
kos Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė, Seimo Neįgaliųjų teisių 
komisijos pirmininkas Justas 
Džiugelis. Ministro Pirminin-
ko Sauliaus Skvernelio padė-
kas trims ilgiausiai LND dirban-
tiems neįgaliųjų draugijos pir-
mininkams – Julei Senavaitienei 
(Birštono sav.), Bronei Kaleini-
kovienei (Kupiškio r.) ir Algiui 
Ulbinui (Varėnos r.) įteikė jo 
patarėjas Juozas Bernatavičius. 

Šventiniame renginyje pri-
siminti visi per 30 metų Lietu-
vos neįgaliųjų draugijai vado-
vavę pirmininkai: organizaci-
jos įkūrėjas Jonas Mačiukevi-
čius, Algimantas Grabauskas, 
Saulius Šaltenis, Zita Valaitytė, 
Zig mantas Jančauskis ir šian-
dien pokyčių keliu draugiją ve-
danti Jelena Ivančenko. Vyriau-
sybės vadovas padėkojo J. Ma-
čiukevičiui (dėl pablogėjusios 
sveikatos jis negalėjo dalyvauti 
jubiliejiniame renginyje), socia-
linės apsaugos ir darbo ministro 
Lino Kukuraičio padėką ir sim-
bolinę angelo statulėlę ministro 
patarėja Kristina Paulikė įteikė 
S. Šalteniui. Neįgaliųjų reikalų 
departamento direktorė Asta 
Kandratavičienė pasveikino ir 
iš medžio drožtą angelą pado-
vanojo J. Ivančenko. 

Nuoširdžiais apkabinimais 
ir L. Kukuraičio pasirašytomis 
padėkomis K. Paulikė apdova-
nojo ir gražų būrį neįgaliųjų 
draugijų pirmininkų – pagrindi-
nių LND darbų ir idėjų įkvėpėjų, 
bičiuliškų santykių puoselėtojų. 

Kolegų įvertinimas – 
didelis paskatinimas
Šventiniame renginyje taip 

pat buvo paskelbti bei stiklinė-
mis statulėmis apdovanoti šešių 
nominacijų laureatai. LND ad-
ministracija neįgaliųjų draugijų 
pirmininkams pasiūlė išrinkti 
labiausiai nusipelniusius kole-
gas, vertus „Kūrybinio impul-
so“, „Gerumo ambasadoriaus“, 
„Tikrojo pašaukimo“, „Teisybės 
ieškotojo“, „Metų debiuto“ ir „Di-
džiausio pokyčio“ nominacijų 
laimėtojų vardo. Nors kandida-
tus siūlė visos draugijos, galu-
tiniai rezultatai iki paskutinės 
akimirkos buvo saugomi pa-
slaptyje. Įdomu tai, kad apdova-
notų pirmininkų buvo daugiau 
nei pačių nominacijų, nes, pa-
vyzdžiui, net du pirmininkai – 
Ramutė Sarapinavičienė (Kaz-
lų Rūdos sav.) ir Kęstutis Petkus 
(Tauragės r.) surinko apylygiai 
balsų ir abu buvo paskelbti „Ge-
rumo ambasadoriais“. K. Petkui 
ši nominacija įteikta kaip žmo-
gui, kuris niekada neatsisakys 
ištiesti pagalbos ranką pats lik-
damas nuošalyje, o R. Sarapina-
vičienei – už tai, kad visada pa-
stebi kitą žmogų, jo poreikius, o 
tai reiškia – supranta kiekvieno 
sutikto žmogaus vertę. 

Julei Senavaitienei (Birštono 
sav.) ir Edvardui Najuliui (Ma-
žeikių r.) įteiktos „Tikrojo pa-
šaukimo“ statulėlės. J. Senavai-
tienei pašaukimas yra siekis iš-
skaityti tai, ką Dievas yra įrašęs 
mūsų širdyse, E. Najuliui – nau-
jos idėjos, vardan žmonių su ne-
galia neskaičiuojamas laikas. 

Dar daugiau – net trys pir-
mininkės – Vida Pieniutienė 
(Jurbarko r.), Stasė Arbutavi-
čienė (Panevėžio m.) ir Jadvyga 
Rostovskaja (Vilniaus m.) – bu-
vo įvertintos kaip „Teisybės ieš-
kotojos“. Pasak statulėlę įteiku-
sios LND pirmininkės, teisybė – 
ypatinga. Neįžūli, nedrastiška, 
neįkyri, bet ryžtinga. Už ryžtą 
siekti teisybės šio apdovanojimo 
nusipelnė visos trys nominantės.

„Kūrybinio impulso“ nomi-
nacija už naujas idėjas, neste-
reotipišką mąstymą, vaizduo-
tės lakumą, begalinį smalsumą 
įteikta Zitai Kviklienei (Ukmer-
gės r.). „Metų debiuto“ nomina-
ciją, skirtą už naujo požiūrio į 
organizaciją kūrimą, jos vieši-
nimą bei atstovavimą naciona-
liniu lygmeniu, pelnė Algis Veik-
šys (Rokiškio r.). 

Prieš įteikdama „Didžiausio 
pokyčio“ statulėlę LND pirmi-
ninkė J. Ivančenko klausė: „Ar 
kada nors gailėjotės to, ko nepa-
darėte, tačiau galėjote padary-
ti? Pokyčiu patogu vadinti vis-
ką, kas kinta ir ką mes sąmonin-
gai norime keisti savyje bei savo 
santykyje su aplinka. Viena ver-
tus, pokyčiai mus erzina. Šiuolai-
kinis pasaulis mus varo į priekį 

ir tarsi sako: keiskis čia ir dabar. 
Pasikeitei? Keisk dar kažką. Po-
kyčiai yra neišvengiami.“ Už pa-
siryžimą keistis čia ir dabar, už 
norą sukurti naują organizaci-
jos pradžią nominacija „Didžiau-
sias pokytis“ įteikta Vilhelminai 
Dub nikovai (Zarasų r.).

Beje, didžiajai daugumai 
nominuotų pirmininkų buvo 
įteiktos ir Ministro Pirmininko 
S. Skvernelio bei socialinės ap-
saugos ir darbo ministro L. Ku-
kuraičio padėkos. Džiugu, kad 
geriausiuosius pastebi visi. 

Staigmena LND 
administracijos 
darbuotojams 

Dar vienas netikėtas šven-
tinio renginio momentas – no-
minacijos LND administraci-
jos darbuotojams. Linksmai ir 
sumaniai apibūdintas kiekvie-
no darbas, specialiai sukurtas 
ženk lelis, šypsenos ir ilgai nety-
lantys plojimai – tokiomis emo-
cijomis palydėti šie originalūs 
apdovanojimai. Antanui Jasins-
kui skirta „Draugijos respubli-
kono“ nominacija, Loretai Bal-
čiuvienei – „Finansų maklerės“, 
Saulei Vėjelienei – „Renginių gu-
ru“, Evelinai Kelmelienei – „Tei-
singumo deivės“, Kristinai Vai-
nienei – „Draugiškosios kon-
trolierės“, Linai Arlauskienei – 
„Bitės Majos“, Gintui Česūnui – 
„Draugijos Šumacherio“, Jelenai 
Ivančenko – „Pokyčių lyderės“.

Į smagų šurmulį buvo įtrauk-
ti ir visų apskričių pirmininkai. 
Jiems teko sukurti nuotaikingą 

improvizaciją pagal burtų keliu 
išsitrauktą dainą. Ekspromtu gi-
mę pasirodymai tryško išmone 
ir kūrybiškumu. Ir bendra emo-
cija – tokio smagaus šventinio 
renginio draugijoje iki šiol dar 
nėra buvę.

Draugijos 30-metis dar 
tik prasidėjo

LND pirmininkė J. Ivančen-
ko neslepia – jubiliejiniam ren-
giniui ruoštasi apie pusmetį. 
Norint sukurti pakilią šventinę 
nuotaiką, reikėjo apgalvoti dau-
gybę detalių. 

Draugijai nusipelnę, prie jos 
ištakų stovėję ir organizaci-
ją stiprinę žmonės dar gerokai 
prieš šventę gavo jiems skirtus 
padėkos raštus. Tokia padėka 

pasiekė ir vieną iš buvusios Lie-
tuvos invalidų draugijos steigė-
jų, pirmąją ir ilgametę Jonavos 
rajono neįgaliųjų draugijos pir-
mininkę Violetą Neimontaitę. 

„Reikia drąsos, kad stovė-
tum tvirtai, kai kiti atsitraukia 
ar pasiduoda baimei; reikia drą-
sos, kad paaukotum šiandieną 
dėl rytojaus; reikia drąsos, kad 
rizikuotum žinomu dėl nežino-
mo; reikia drąsos, kad paleis-
tum vieną paukštį, esantį ran-
koje, tam, kad gautum du ar dau-
giau, tupinčius krūmuose, ir rei-
kia labai daug drąsos, kad stovė-
tum vienas ir kovotum už tai, ko 
nori“, – šie prasmingi, rodos, bū-
tent LND šviesuliams skirti Vi-
ko Malkanio žodžiai tapo savo-
tišku J. Ivančenko pasirašytos 
padėkos moto, šių žmonių ryž-
to ir nuveiktų darbų įvertinimu. 

Jubiliejinė šventė, LND pir-
mininkės teigimu, – tik gražiam 
jubiliejui skirtų renginių pra-
džia. Artimiausia proga drau-
ge paminėti draugijos 30metį 
– tradicinis visos Lietuvos ne-
įgaliųjų susitikimas Talačko-
niuose. Ir kiti šiemet LND orga-
nizuojami renginiai bus pažen-
klinti šventine nuotaika bei pa-
garba draugijai laiko ir jėgų ne-
gailintiems žmonėms. 

Aldona MiliEšKiENė
Autorės nuotr.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos 30-metis 
bus minimas visus metus

(atkelta iš 1 psl.)

Saugių kelionių nauju autobusu linkėjo Šventosios Švč. Mergelės Marijos, 
Jūrų Žvaigždės, bažnyčios klebonas Zenonas Degutis.

Padėka ir simbolinis angelas – Sauliui Šalteniui.
Nominacija „Didžiausias pokytis“ atiteko Vilhelminai 
Dubnikovai.

Premjero padėka skirta Bronei Kaleinikovienei.


