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Neįgaliųjų sportas: diskriminacija ar diferenciacija?
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(nukelta į 3 psl.)

Jau kuris laikas Lietuvos 
parolimpinio komiteto 
prezidentas Mindaugas 
Bilius garsiai kalba apie 
tai, kad šiuo metu ruo-
šiama Kūno kultūros ir 
sporto įstatymo nauja re-
dakcija yra diskriminaci-
nė. Ar bus išgirstas neįga-
liųjų balsas ir atsižvelgta 
į jų siūlymus?

Tolerancijos link

pirmininkė Jelena Ivančenko 
konferencijos pradžioje prista-
tė naujai išrinktus pirmininkus: 
Vievio neįgaliųjų draugijos va-
dovę Mariją Slavinskienę, Gri-
giškių – Aldoną Voverienę, Šal-
čininkų rajono – Danutą Zagro-
dniają, Prienų rajono – Ireną Va-
latkevičienę, Rietavo – Petrą Jo-
nušą. LND gretas papildė ir nau-
jai susikūrusi Vilkaviškio kraš-
to neįgaliųjų draugija, kuriai 
vadovauja Valė Masiliūnienė. 
Ir naujai išrinktiems, ir jau ne 
vienus metus neįgaliųjų drau-
gijoms vadovaujantiems pir-
mininkams LND vadovė linkė-
jo iniciatyvumo ir entuziazmo, 
įdomių, žmones įtraukiančių 
veiklų bei geranoriškumo. Pa-

sak jos, visų pareiga siekti, kad 
negalią turintys žmonės ateitų 
į draugiją, jaustųsi čia reikalin-

gi. J. Ivančenko pateiktoje atas-
kaitoje buvo išvardyta nemažai 
veiklų, kurios padeda siekti šių 

tikslų. Vis dėlto dar neišvengia-
ma ir įvairų kliūčių. 

Stebėtojų funkcija –  
tik formalumas?

LND asocijuoti nariai jau nebe 
pirmą kartą atvirai kalbėjo apie 
tai, kad ribojama jų, Socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje projektų 
vertinime dalyvaujančių stebė-
tojų, įtaka. Pasak jų, dalyvavimas 
savivaldybėse sukurtų projektų 
vertinimo komisijų posėdžiuose 
tapo visišku formalumu. Prieš ku-
rį laiką neįgaliųjų draugijų pirmi-
ninkai guodėsi, kad savivaldybių 
specialistai neįsiklauso į jų pa-
teiktas pastabas ar pasiūlymus, 
o pastaruoju metu jie net negali 
jų pateikti, mat neturi galimybių 
gerai susipažinti su savivaldybių 
gautais projektais. Jurbarko ra-
jono neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Vida Pieniutienė, stebėto-
jos pareigas atliekanti Tauragės 
rajono savivaldybėje, patikino – ji 
tokios galimybės neturėjo. 

Klaipėdos miesto neįgaliųjų 
draugijos pirmininkas Vladas 
Alsys neslėpė nuostabos – gal 
ir tie, kurių pareiga išanalizuoti 
pateiktus projektus, jų neskai-
to. Jeigu skaitytų, organizacijai 
pateiktose projekto vertinimo 
išvadose nerašytų, kad, pavyz-
džiui, Klaipėdos miesto neįgalių-
jų draugija neturi patalpų veik
loms vykdyti, žmogiškųjų ištek
lių. V. Alsys siūlė pakoreguoti ir 
paraiškų teikėjų sąrašą. 

Neįgaliųjų pasiekimai 
vertinami mažiau

Seimo narys Justas Džiugelis 
pakvietė neįgaliųjų sporto atsto-
vus ir naujojo Kūno kultūros ir 
sporto įstatymo rengėjus susės-

ti prie bendro stalo ir aptarti do-
kumente numatytas diskrimina-
cines nuostatas. 

Pasak M. Biliaus, naujoje 
įstatymo redakcijoje neįgalieji 
diskriminuojami dėl to, kad pa-
rolimpinis čempionas čia prily-
ginamas negalios neturinčiųjų 
Europos čempionato aukso me-
dalio laimėtojui, be to, mažinami 
rentų dydžiai ir pan. 

„Sportininkų negalime rū-
šiuoti pagal negalią, mes save 
matome lygiateisiais Lietuvos 
piliečiais. Tikiuosi, kad bus at-
kreiptas dėmesys, jog įstatymas 
yra diskriminuojantis. Įstatymas 
turi galioti lygiai visiems – tiek 
neįgaliesiems, tiek kitiems“, – sa-
kė M. Bilius. 

Pasak Lietuvos parolimpinio 
komiteto generalinio sekreto-
riaus Pauliaus Kalvelio, labiau-

siai neįgalieji diskriminuojami 
dėl rentų: teisę į ją turėtų tik pa-
rolimpinių ar kurčiųjų žaidynių 1 
vietos laimėtojai, o kitiems spor-
tininkams renta numatyta ir lai-

mėjus olimpinėse žaidynėse 2 
ar 3 vietas, taip pat tapus Euro-
pos ar pasaulio čempionu. Pa-
naši diskriminacija įstatyme at-
siranda ir kai kalbama apie pre-

mijų dydžius. Negalios neturin-
tys sportininkai valstybės premi-
jas turės teisę gauti, jei olimpinė-
se žaidynėse iškovos 1–8 vietą.  

LPOK prezidento M. Biliaus (dešinėje) pastabas dėl naujai rengiamo Kūno kultūros ir sporto įstatymo išklausė Seimo 
nariai K. Smirnovas ir J.Džiugelis.

Atsinaujinimas – 
draugijos stiprybė 

LND – didžiausia skėtinė ne-
įgaliųjų asociacija šalyje. Ji vie-
nija 63 neįgaliųjų draugijas, vei-
kiančias 57 šalies savivaldybė-
se. Draugijos gretose – beveik 
24 tūkst. negalią turinčių žmo-
nių. Tai nuolat atsinaujinanti, 
prasmingų veiklų ieškanti, iš-
šūkių nesibaiminanti organiza-
cija. Kiekvienais metais jos gre-
tas papildo nauji žmonės. LND 

Konferencijos dalyviai gerai įvertino LND pirmininkės ir valdybos darbą.

LND pirmininkė J. Ivančenko pasveikino naujai išrinktus neįgaliųjų draugijos 
pirmininkus, tarp kurių – ir Prienų neįgaliųjų vadovė Irena Valatkevičienė.

Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos (LND) asocijuotų 
narių metinis susitiki-
mas – gegužės mėne-
sį rengiama ataskaiti-
nė konferencija – ne tik 
žvilgsnis į praėjusius me-
tus, bet ir naujų veiklų ap-
tarimas, kylančių proble-
mų įvardijimas, pasida-
lijimas gerąja patirtimi. 
Tad ir šį kartą į Švento-
sios reabilitacijos ir mo-
kymų centrą iš visos Lie-
tuvos susirinkę neįgalių-
jų draugijų pirmininkai 
ne tik išklausė ataskaitinį 
pranešimą bei finansinę 
ataskaitą, gerai įvertino 
LND pirmininkės ir valdy-
bos darbą, bet ir daug dė-
mesio skyrė diskusijoms, 
kaip pateisinti žmonių su 
negalia lūkesčius, išlaiky-
ti reikalingos ir svarbios, 
jų teises ginančios orga-
nizacijos vardą.

Integracijos keliu

Aldonos Milieškienės nuotr.
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Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Jau kelintą dieną paryčiais pašoku iš miegų. Pikta ir 
įsiutusi (tik negreita). Įsiutusi ant ministro Verygos. 

Bet ne dėl alkoholio. Dėl vaistų. Dėl naujos vaistų kom-
pensavimo tvarkos, kuri šnios lauk iš kompensuoja-
mųjų vaistų kainyno visus vaistus, kurie daugiau nei 
10 proc. brangesni už pigiausiuosius. „Kurių velnių 
jūs kišate savo nagus į mano piniginę?!“ – nervinuosi. 
Niekas tų pigių vaistų gi nedraudžia pirkti. Jei noriu, 
tai ir perku. Bet jei nenoriu, tai ir neperku. Beveik 30 
metų gyvenu su tėčio inkstu ir dar noriu su juo pagy-
venti. Ir turiu teisę norėti tų vaistų, kurie man iki šiol 
leido gyventi. Tai mano teisė.

Įtūžį dar sustiprina paskambinusi likimo kolegė: 
„Klausyk, pasiskaičiavau, kad per dieną geriu 10 viso-
kių vaistų. Pasižiūrėjau kainyne – jei bus nauja tvarka, 
8 man reikės keisti. Dabar, kai mano mamos inkstas vos 
gyvas, visai nenoriu pradėti visokių eksperimentų. Aš 
noriu su juo kuo ilgiau pratempti, – sako. Piktai sako.

„10 vaistų?! – mintyse pasibaisiu. – O kiek aš ge-
riu?“ Pradedu karštligiškai skaičiuoti – devyni. Oho! 
Kai neskaičiuoji, automatiškai sugeri savo tabletes, net 
negalvoji, kad visai nemažai jų susidaro. „Pala, o kiek 
man iš jų reikės keisti?“ – vėl susinervinu.

Valdžia sako: gerkit pigiausius ir viskas bus gerai. 
Veiklioji medžiaga tokia pati, taigi ir vaistai tokie patys. 
„Patys ir gerkit, jei jums gerai, – burbu, – o man net pus-
ryčių sumuštinyje sūrį pakeitus jo gaminiu, sviestą – 
tepiu riebalų mišiniu, mėgiamą čiabatą – kokiu nors 
nepelijančiu ir nekietėjančiu duonos gaminiu, šviežią 
kavą – tirpia, o cukrų – kokiu nors saldikliu, man jau 
nebus gerai. O gal net bus visai negerai.“ 

„Betgi valstybė sutaupys! Net 10 milijonų!“ – skai-
tau kažkokiame Sveikatos apsaugos ministerijos pra-
nešime. Jei sutaupys, belieka patylėti, nes 10 milijonų 
eurų užgoš visus piktus burbesius. 

Bet spauda rašo, kad nieko nesutaupys – juk ir 
dabar kompensuojama pigiausio vaisto kaina. „Betgi 
autoriai gali būti nupirkti ar tiesiog neturėti visos in-
formacijos“, – galvoju be jokios ironijos ir bandau aiš-
kintis, kaip sutaupys valstybė. Nes jei sutaupys, sąži-
nė neleis taip purkštauti. Tėčio inkstas tiek nekainuo-
ja. Krūva pacientų tiek nekainuoja.

Nusižiūrėjusi į Seimo Sveikatos reikalų komiteto pir-
mininkę, pradedu „gūglinti“. Ir randu. Balandžio 26 d. mi-
nistras sako: „Šiuo metu Kompensuojamųjų vaistų kai-
nyne yra labai daug vaistų, kuriuos žmonės yra įpratę 
vartoti. Tačiau laikui einant yra išrandami nauji vaistai 
ligoms, kurios anksčiau nebuvo gydomos vaistais, arba 
tokie, kurių terapinė vertė yra didesnė. Įsigaliojus nau-
jajai tvarkai, bus sutaupyta nemažai lėšų, todėl į Kainy-
ną bus galima įtraukti daugiau inovatyvių preparatų.“

Kad bus sutaupyta, girdėjom, bet KAIP? Apie tai 
nė žodžio.

„Gūglinu“ toliau. „Išgūglinu“ dar vieną ministro 
pareiškimą, pasakytą dar nepatvirtinus šio nutarimo. 
Jame daug rašoma, kaip sutaupys žmonės, ir net ne-
bandoma aiškinti, kad sutaupys valstybė. Tarp krūvos 
straipsnių, nutarimų, pareiškimų, randu ir informaciją, 
kad panašus pakeitimas (tik ne toks drastiškas, kaip 
dabartinis) jau buvo padarytas prieš 3 metus. 

2014 m. vasario 6 d. datuojamoje informacijoje 
tai dar tik planai. Sveikatos apsaugos ministerija ra-
šo, kad: „Taip pat, siekiant sumažinti kompensuoja-
mųjų vaistų priemokas pacientams, nustatoma, kad 
didžiausias skirtumas tarp pigiausio ir brangiausio 
vaisto kainų toje pačioje grupėje gali būti ne daugiau 
kaip 40 proc. (dabar yra 50 proc.)“. Toliau taip pat ra-
šoma, kad bus sutaupyti 35 mln. litų per metus (da-
bar – 10 mln. eurų).

Ponai, gal Jūs pristatykite tą sutaupymą? Paaiškin-
kite ministrui paprastai, kad jis po to lygiai taip pat pa-
prastai galėtų paaiškinti žmonėms. Ir kad jam nerei-
kėtų teisintis, kad nesantis labai gerai farmaciją išma-
nantis specialistas, o tiesiog mano, kad jei kas nors yra 
sugalvota, tai tam buvo „kažkokia logika“.

Ugnė Šakūnienė

Juk turėjo būti 
KAŽKOKIA logika

Apie tai,
kas

jaudina Pakruojis:
�� „Bičiulystei“ laišką at-

siuntusi Simona Lipskytė 
papasakojo apie įsimintiną 
pakruojiškių kelionę į Grai-
kiją, Kretos salą. 

Kasmet Pakruojo rajo-
no neįgaliųjų draugijos na-
riai išsiruošia į vieną rim-
tą kelionę. Jie jau yra buvę 
Berlyne, Briuselyje, Gruzi-
joje ir kitur. Šiemet prie šio 
sąrašo pridėjo ir egzotiš-
kąją Kretos salą.

Didžiausia Graikijos sa-
la Kreta vilioja turistus iš 
viso pasaulio: balti paplūdi-
miai, smaragdinis vanduo, 
kvapą gniaužiantys kalnai 
ir augalai sutinka tuoj pat 
išlipus iš lėktuvo. Pakruojo 
rajono neįgaliųjų draugijos 
nariai vis dar mėgaujasi ne-
pakartojamais įspūdžiais ir 
nuo kaitrios saulės įrudusia 
oda (tai dar visai nebūdin-
ga šiuo metu...), mat jie, su-
siorganizavę kelionę, saloje 
ilsėjosi ir pramogavo gegu-
žės pradžioje.

29 įvairaus amžiaus 
draugijos nariai nuspren-
dė, kad Lietuvai būdingą 
šaltą pavasarį galima iš-
keisti į kaitrią saulę. Beje, 
jiems išskridus, pas mus 
iškrito sniegas! Keliaunin-
kai juokauja, kad pavyko 
pasprukti nuo paskutinio 
žiemos pasispardymo...

Nors buvo pasirinkta 
poilsinė kelionė, draugijos 
nariai spėjo ir pakeliauti po 

Kretoje – saloje prie keturių jūrų...

salą, ir išbandyti visokiau-
sias pramogas. Už kelionės 
organizavimą visi nuošir-
džiai dėkingi Onutei Matu-
zienei, kuri ir bilietus pirko, 
ir viešbutį rinko, ir kitus iš-
vykos reikalus derino.

Kretoje, kaip ir pas mus, 
šiuo metu pavasaris – bun-
da, žaliuoja ir žydi gamta, 
tačiau temperatūra dieną 
šokteli ir iki 28 laipsnių 
karščio. Labiausiai lietu-
vių grupė džiaugėsi sūria, 
tačiau labai skaidria ir šil-
ta jūra, tad gaudyti bangų 
ėjo ir vakare, ir anksti rytą 
kėlėsi – parinktas viešbutis 
buvo ant jūros kranto. 

Įsikūrę mažame Gou-
ves miestelyje visą kelionės 
laiką akių negalėjo atplėšti 
nuo nuostabių vaizdų – kal-
nų ir alyvmedžių, kurie, ro-
dos, auga kiekviename tar-
pelyje ant uolų. Vieną iš 8 
kelionės dienų lietuvaičiai 
paskyrė kelionei per salą. 
Nuo gyvenamojo mieste-

lio nuvažiavę 250 kilome-
trų kalnų keliukais, jie per-
sėdo į laivą ir plaukė prie 
garsiausių pasaulyje lauki-
nių paplūdimių. Šiuos pa-
plūdimius nukloję didžiu-
liai akmenys, netrūksta ža-
lumos... Ištvermingesni dar 
rinkosi kelionę į tarpeklį, 
kur kelis kilometrus tenka 
eiti per akmenis, tai siau-
rėjant, tai platėjant tune-
liui, dar kiti – apžvalgą po 
dinozaurų parką.

Vienas vakaras buvo 
skirtas tikrai graikiškai 
programai – pakruojiškiai 
žiūrėjo graikų mitologiją 
atskleidžiančius spektak
lius, dainavo dainas, stebė-
jo temperamentingus šo-
kius. Šokėjai į salės vidurį 
bendram šokiui buvo pa-
sikvietę ir pakruojiečius! 
Pasirodo, ne taip ir sunku 
išmokti graikišką Sirtakio 
žingsnelį. O kur dar tikros 
graikiškos vaišės... Kelio-
nės dalyviai padarė išvadą, 

kad graikai valgo panašiai 
kaip ir lietuviai – nevengia 
daug keptos mėsos, įvairių 
daržovių, tik skiriasi pa-
dažai ir prieskoniai, taip 
pat Kretoje daugiau vie-
tos ant stalo užima įvai-
riausi vaisiai.

Gyvendami viešbutyje, 
pakruojiečiai nemažą laiko 
dalį praleido ir jame – ben-
draudami ir degindamie-
si viešbučio kieme ar plau-
kiodami baseine. Visi buvo 
laimingi, nes pasitaikė pro-
ga dar geriau susipažinti, 
susibendrauti – visi išgy-
veno be mažiausių nesuta-
rimų, padėjo vieni kitiems, 
kai tik reikėjo.

Taip jau sutapo, kad 
Motinos dieną teko atšvęs-
ti būnant Kretoje, tad drau-
gijos nariai tą sekmadie-
nio vakarą paskyrė būtent 
mamoms – pasidalijo pri-
siminimais apie jas (dau-
guma, vyresnio amžiaus, 
mamų jau nebeturi), įvai-
riais linksmais nutikimais 
ir sudainavo ne vieną ži-
nomą dainą apie motinas.

Patys graikai sako, kad 
Kreta yra įsikūrusi gra-
žiausioje pasaulio vietoje – 
skalaujama keturių jūrų: 
Egėjo, Kretos, Jonijos ir Li-
bijos, be abejo, dar apdova-
nota gamtos grožio. Tą po 
kelionės tvirtina ir pakruo-
jiečiai – ne vienas svajoja 
ten sugrįžti dar ne kartą... 

Grupė Pakruojo rajono neįgaliųjų draugijos narių, daugiau nei 
savaitę praleidę karštoje ir egzotiškoje Kretos saloje, vitamino D 
parsivežė metams į priekį! 

Telšiai: 
�� Lietuvos neįgaliųjų ir 

pensininkų bendrijos pre-
zidentas Antanas Griga-
lis „Bičiulystei“ rašo apie 
šiltą svečių apsilankymą 
bendrijoje. 

Telšiuose sulaukėme 
svečių iš Kauno miesto 
neįgaliųjų draugijos. Esa-
me dėkingi kelionę orga-
nizavusiai Virginijai Pa-
lavinskienei už nuoširdų, 

Aplankė svečiai iš Kauno
draugišką susipažinimą 
ir nuotaikingai praleis-
tą laiką. Mus visus links-
mino Lietuvos neįgaliųjų 
ir pensininkų bendrijos 
ansamblis „Atgaiva“ (va-
dovė Janina Fabijonavi-
čienė). Rankdarbių būre-
lio vadovė Stefa Pocienė 
pristatė bendrijos narių 
darbelius, jų padovanojo 
ir svečiams. Telšiškiai šiltai sutiko svečius iš Kauno.

Naujoji Akmenė:
�� Turiningos kelionės 

įspūdžiais su „Bičiulystės“ 
skaitytojais dalijasi Nau-
josios Akmenės miesto ir 
kaimiškosios seniūnijos 
žmonių su negalia bendri-
jos nariai.

Atšilus orams, pradėjo-
me kelionių sezoną. Pirmo-
ji išvyka – į Pamario kraštą, 
kitaip vadinamą Lietuvos 
Venecija. Keliavome į gam-
tos įvairove ir sudėtinga is-
torija  išsiskiriantį kraštą, 
kuris iki šių dienų vis dar 
puoselėja Didžiosios ir Ma-
žosios Lietuvos etninių re-
gionų kultūrą. 

Pirmiausiai aplankėme 
Baublius – pirmąjį senienų 
muziejų Lietuvoje. Muziejų 
išskaptuoto ąžuolo kamie-
ne 1812 m. įrengė žemaičių 
bajoras, rašytojas ir istori-

Kelionė į Lietuvos Veneciją
kas, kultūros šviesuolis Di-
onizas Poška (1764–1830). 
Ąžuolą, kuriam tuomet bu-
vo apie tūkstantis metų, 
žmonės vadino Baubliu, ša-
lia buvo pastatytas ir antra-
sis ąžuolo kamienas (Bau-
blio brolis).

Tolesnis kelionės marš-
rutas driekėsi į Rusnę – vie-
nintelį Lietuvos miestelį sa-
loje, esantį Nemuno delto-
je. Gyvenvietė įsikūrusi po-
tvynių zonoje, nuo kurių ją 
saugo pylimai, saloje įreng-
ta polderių sistema su 20 
vandens kėlimo stočių. 

Laiveliu plaukėme Ne-
muno delta ir Kuršių ma-
riomis iki romantiško Min-
gės (Minijos) kaimo, kuris 
dėl savo unikalaus gamto-
vaizdžio vadinamas lietu-
viškąja Venecija.

Naujosios Akmenės miesto ir kaimiškosios seniūnijos žmonių su 
negalia bendrija pradėjo kelionių sezoną.

Aplankėme tikrą ro-
jaus kampelį – Ventės ragą, 
paukščių žiedavimo sto-
tį, apžiūrėjome ornitolo-
gijos muziejų, išdailintais 
ketaus ornamentais gele-
žiniais laiptais kopėme į 
šimtą metų veikiantį res-
tauruotą švyturį.

Sužavėti puikios gam-

tos vaizdų, kupini gerų 
emocijų, dar kartą įsitiki-
nome, kiek daug grožio ga-
lime rasti čia pat, neišvyk-
dami iš Lietuvos. 

Visų ekskursijos daly-
vių vardu dėkojame ben-
drijos pirmininkei Klaudi-
jai Pušinovai už turiningą, 
įdomią kelionę.
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teikti sąskaitą faktūrą su ap-
mokėjimo termino atidėjimu 
šioms techninės pagalbos prie-
monėms, kurių įsigijimo išlaidų 
kompensacija siekia daugiau nei 
500 Eur, įsigyti:

1. Aktyvaus tipo vežimėliui;
2. Neįgaliojo vežimėliui, skir-

tam tetraplegikui;
3. Palydovo valdomam ran-

kiniam neįgaliojo vežimėliui as-
meniui iki 18 metų;

4. Vaizdo didinimo sistemai;
5. Nešiojamajam elektroni-

nio užrašymo įtaisui Brailio raš-
to naudotojams; 

6. Ekrano skaitymo progra-
minei įrangai; 

7. Simbolių skaitymo įren-
giniui;

8. FM sistemai.

• Daugiau nei 500 Eur sie-
kiančios priemonių įsigijimo iš-
laidų kompensacijos asmeniui 
bus išmokamos per 1 mėnesį 
nuo dokumentų, patvirtinančių 
priemonės įsigijimą, TPNC teri-
toriniam padaliniui pateikimo 
dienos. 

• Kai kreipiamasi dėl regos 
ar klausos priemonių kompen-
sacijų, be kitų dokumentų, TPNC 
reikia pateikti ir dokumentą, ku-
riame nurodomas prekės (prie-
monės) garantijos terminas.

• Numatyta, kad neteisėtai 
gautos techninės pagalbos prie-
monių įsigijimo išlaidų kompen-
sacijos bus išieškomos iš kaltų 
asmenų Lietuvos Respublikos 
civilinio proceso kodekso nusta-
tyta tvarka.

Techninės pagalbos neįgalie-
siems centro prie Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos Me-
todinio skyriaus vedėja Dovilė Sa-
baliauskaitė komentuoja techni-
nės pagalbos priemonių įsigijimo 
tvarkos pakeitimus. 

Siekiant pagerinti neįgalių-
jų aprūpinimą techninės pagal-
bos priemonėmis ir kompensa-
cijų už techninės pagalbos prie-
monių įsigijimą gavimo sąlygas 
neįgaliesiems, įsigaliojo Lietu-
vos Respublikos socialinės ap-
saugos ir darbo ministro 2017 
m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 
A1206 „Dėl Lietuvos Respubli-
kos socialinės apsaugos ir darbo 
ministro 2006 m. gruodžio 19 d. 
įsakymo Nr. A1338 „Dėl Neįga-
liųjų aprūpinimo techninės pa-

galbos priemonėmis ir šių prie-
monių įsigijimo išlaidų kompen-
savimo tvarkos aprašo patvirti-
nimo“ pakeitimo“. 

Svarbiausias pakeitimas, nu-
matytas šiame dokumente yra 
tas, kad neįgalusis, norėdamas 
gauti priemonės (pvz., akty-
vaus tipo vežimėlio) įsigiji-
mo išlaidų kompensaciją (t. 
y. kai pats nusiperka, o paskui 
atgauna iš Techninės pagalbos 
neįgaliesiems centro (TPNC) 
nustatytą 1216 eurų kompen-
suojamą sumą), suderinęs su 
priemonių pardavėju gali pa-
teikti TPNC sąskaitą su mokė-
jimo atidėjimu. T.y. neįgalu-
sis gali pardavėjui sumokėti 
ne iš karto, o tik TPNC per-
vedus kompensaciją. Taip ne-

įgaliesiems, kurie neturi finan-
sinių galimybių iš karto parda-
vėjui sumokėti reikiamos su-
mos, palengvinamas priemonių 
įsigijimas.

Kiti pakeitimai:
• Sprendimas dėl kompen-

sacijos už savo lėšomis įsigy-
tas techninės pagalbos priemo-
nes skyrimo galioja 12 mėnesių. 
Asmuo, gavęs TPNC sprendimą 
dėl kompensacijos skyrimo, ga-
lės 12 mėnesių rinktis jam tin-
kamiausią techninės pagalbos 
priemonę, o pateikęs pirkimą 
patvirtinančius dokumentus, 
gauti jam priklausančią įsigiji-
mo išlaidų kompensaciją.

• Asmuo, kurio prašymu pri-
imtas sprendimas skirti kom-
pensaciją, turi teisę TPNC pa-

Konsultuojame, komentuojame Mokėti už priemonių įsigijimą nuo šiol 
galima tik gavus kompensaciją 

�� Vilkaviškio krašto neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Valė Ma-
siliūnienė „Bičiulystės“ skaity-
tojams pasakoja apie ansamblių 
šventę. 

Vilkaviškio rajono neįgalių-
jų žmonių sąjungos pirmininkė 
Vita Zmitrevičienė surengė NVO 
meno kolektyvų ansamblių šven-
tę „Pavasario giesmė“. Joje daly-
vavo 12 kolektyvų iš viso rajono. 
Šį renginį anksčiau rajone orga-
nizavo kultūros centras. Jame 
neatsiradus vietos NVO kolek-
tyvams, teko patiems surengti 
šventę. Man pačiai ne kartą teko 
burti kolektyvus ir organizuoti 
pasirodymus ne tik rajono, bet 
ir regionų mastu. Dalyvauta ir ki-
tų organizacijų suorganizuotose 
renginiuose. Vilkaviškio rajono 
kolektyvų dainos skambėjo Ša-
kių r. Zyplių dvare. Išliko šilti ir 
gražūs prisiminimai iš praeities. 

Vilkaviškio krašto neįgaliųjų 
draugijos kolektyvas „Kraštietės“ 
į sceną išėjo pirmą kartą. Kolek-
tyvui dar nėra nė metų. 

Į mūsų organizacijos gretas 
gali įsijungti visi neįgalieji. Jiems 
siūlomos užimtumo, meninių ge-
bėjimų, kitos paslaugos. Norintys 
gali dainuoti. Kolektyvui vado-
vauja Regina Matulienė. Stengia-
mės rinktis lietuvių liaudies dai-
nas, kurios buvo dainuojamos 
mūsų protėvių ir tėvų. Kaip ak-
centą šioms dainoms užimtumo
darbo terapijos užsiėmimo me-
tu pasisiūdinom natūralaus lino 
suknutes. Jas padailinome įvai-
riais balinto lino papuošimais.

Šventėje dainavome ketu-
rias dainas: „Ant aukšto kalne-

lio stovėjau“, „Motule mano“, 
„Pjaun broliukai žalioj lankoj“. 
Kadangi mūsų ansamblyje yra 
dvi moterys, kilusios iš Žemai-
tijos, padainavom ir žemaitišką 
lietuvių liaudies dainą „Lek, ger-
velė“. Ateityje žadame pasirinkti 
senovinių, gal net ir 17 amžiaus, 
lietuvių liaudies dainų. Ruošia-
mės paminėti Tėvo dieną, todėl 
turime numatę savo repertuarui 
tėvą mininčias dainas. 

Pirmu savo pasirodymu esa-
me labai patenkintos. Gavome 
padėkos raštą, nuostabią gėlę. 
Visa tai suteikė didelį impulsą 
ateičiai. Be to, iš kolektyvų gau-
sos buvo matyti, kad tokie pasi-
rodymai nevyriausybinių orga-
nizacijų meno kolektyvams la-
bai reikalingi. Tai skatina tobu-
lėti, vieni iš kitų pasisemiame 
gerų emocijų.

Mūsų organizacijos planuo-
se numatyta dalyvauti Jurbarke 
organizuojamame koncerte „Bū-
kime kartu“, rudeniop planuoja-
me pasirodyti koncertemugėje 
„Tau, Vilniau“. Žadame aplanky-
ti senelių namuose, pensionuo-
se gyvenančius senelius, neįga-
liuosius. Norime jiems nuvež-
ti žiupsnelį šiltų prisiminimų iš 
praeities. 

Nuo ansamblio neatsilieka 
ir literatų būrelis. Mūsų literatai 
yra sukūrę eilių apie tėvą, sene-
lį, brolelį. Literatai, kurie nerašo 
eilėraščių, Tėvo dienos renginy-
je skaitys savo mylimų autorių 
eiles. Svajonių ir planų turime 
daug, visi esame energingi ir ti-
kimės ne vieną nudžiuginti ne 
tik savo žodžiais, bet ir darbais. 

Vilkaviškis: 

Aplankė ,,Pavasario giesmė“

Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugijos ansamblis šventėje „Pavasario gies-
mė“. Antano Jotauto nuotr.

(atkelta iš 1 psl.)

Neįgaliųjų sportas:  
diskriminacija ar diferenciacija?

Na, o neįgalieji į jas pretenduos 
tik iškovoję medalį. Stipendi-
jų skyrimas sportininkams taip 
pat diskriminuojantis: negalios 
neturintys sportininkai teisę į 
jas įgis, jei olimpinėse žaidynė-
se iškovos 116 vietą, o paro-
limpiečiai – tik laimėję 4–6 vie-
tas. Atitinkamai prasčiau ver-
tinami ir pasaulio bei Europos 
čempionatų dalyviai (sveikie-
siems stipendijos skiriamos iki 
16 vietos, o neįgaliesiems – tik 
laimėjus ne mažesnę nei 6 vie-
tą). Šia prasme neįgaliųjų laimė-
jimai parolimpiadoje prilygina-
mi sveikųjų pasiekimams Euro-
pos čempionate. 

Kad šios nuostatos diskrimi-
nuojančios, patvirtina ir lygių 
galimybių kontrolieriaus išva-
da. Joje rašoma, kad negalią tu-
rintiems sportininkams įstaty-
me numatytos valstybės premi-
jų, stipendijų ir rentų mokėjimo 
sąlygos ir tvarka yra mažiau pa-
lankios, o tai nėra suderinama 
su lygių galimybių užtikrinimo 
principu. Tokios pozicijos laiko-
si ir Jungtinių Tautų Neįgaliųjų 
teisių komiteto narys prof. Jo-
nas Ruškus. Jo teigimu, Kūno 
kultūros ir sporto įstatymo pro-
jektas akivaizdžiai prieštarauja 
JT Neįgaliųjų teisių konvencijos 
5 straipsniui „Lygybė ir nedis-
kriminavimas“ bei 30 straips-
niui „Dalyvavimas kultūriniame 
gyvenime, laisvalaikis, aktyvus 
poilsis ir sportas“.

Parolimpinį auksą 
pasiekti lengviau? 

Įstatymą rengusios Vidaus 
reikalų ministerijos viceminis-
tro Dariaus Urbono teigimu, 
naujasis įstatymo projektas iš 
esmės įteisina lygiateisiškumo 
principą, t.y. siekti sudaryti są-
lygas sportuoti visiems norin-
tiems, nepaisant jų lyties, am-
žiaus, negalios, religijos ar ti-
kėjimo, seksualinės orientaci-
jos ir socialinės ar ekonominės 
padėties. Įstatyme atsisakoma 
sąvokos „neįgaliųjų sportas“, 
laikantis principo, kad sportas 
visiems yra vienodas. „Norisi, 
kad į paramą lygiomis teisėmis 

pretenduotų tiek neįgaliųjų, tiek 
sveikųjų organizacijos. Palaikau 
idėją palaikyti galimybę vieno-
dai sportuoti visiems“, – teigia 
vidaus reikalų viceministras. 

Pasak D. Urbono, dėl dis-
kriminacijos diskutuoti gali-
ma kalbant tik apie vieną da-
lyką – rentų dydį. Įstatyme jie 
numatytai skirtingi. Vis dėlto, 
viceministro įsitikinimu, tai 
yra ne diskriminacija, o labiau 
diferencia cija. Rengiant įstaty-
mą buvo analizuojami reika-
lavimai žaidynėms, sportinin-
kams, dalyvių skaičiui ir pagal 
tai parinkti rentų bei stipendi-
jų dydžiai. Juk diferencijuoja-
mas ir sveikųjų sportas pagal 
žaidynių rangą.

Jam pritarė ir Kūno kultūros 
ir sporto departamento vadovas 
Edis Urbanavičius: „Reikia įver-
tinti, kokia konkurencija, pavyz-
džiui, disko sektoriuje yra olim-
pinėse žaidynėse ir parolimpi-
nėse, koks skaičius dalyvių pre-
tenduoja. Dabar dažnai neįga-
liųjų varžybose besivaržančiųjų 
skaičius yra minimalus.“ 

Lietuvos parolimpinis komi-
tetas neprieštarauja siūlymui. 
„Sutinkame, kad galėtų ir nebū-
ti vienodi rentų, stipendijų dy-
džiai, tačiau turėtų būti įverti-
nami visi sportininkai vienodai – 
tiek pasaulio, tiek Europos čem-
pionatų dalyviai“, – įsitikinęs 
P. Kalvelis. Jo manymu, reikėtų 
numatyti tam tikrą procentinę 
išraišką, kiek tos premijos skir-
tųsi. Tarkim, jos galėtų siekti 75 

proc. sveikiesiems skiriamos iš-
mokos. P. Kalvelis sako, kad ats-
kiru Vyriausybės nutarimu tvir-
tinami valstybės premijų dydžiai 
šiuo metu skiriasi 7 kartus. Ne-
įgaliųjų netenkina ir tai, kad ke-
tvirtadaliu mažėja rentų dydžiai. 
D. Urbonas atkreta: jie mažėja 
visiems. Užtat atsiranda daugiau 
lėšų stipendijoms.

Įstatymo svarstymą 
reikia atidėti

„Nėra taip paprasta pasiekti 
rezultatų. Niekas nekalba, kiek 
žmonių visą gyvenimą to sie-
kia ir nepasiekia. Kai sportuoji 
20 metų, atiduodi visą sveika-
tą. Jei pamatai, kad pagal dabar-
tinį įstatymą gauni vieną pinigų 
sumą, o pagal naująjį – kur kas 
mažesnę, sportininkams rankos 
nusvyra. Norime, kad neįgalieji 
sportininkai būtų vertinami taip, 
kaip visi. Pasaulis nestovi vieto-
je – jei anksčiau neįgaliųjų spor-
tas buvo suprantamas kaip spor-
tas visiems, šiuo metu neįgalieji 
sportininkai yra tapę profesio-
nalais. Jei anksčiau užtekdavo 2 
kartus per savaitę pasitreniruoti 
ir tapti Europos prizininku, šiuo 
metu mūsų neįgalieji sportinin-
kai, kurie važiuoja į parolimpines 
žaidynės, treniruojasi 23 kartus 
per dieną. Jokio skirtumo tarp jų 
ir sveikųjų sporto nėra“, – teigia 
Lietuvos parolimpinio komiteto 
generalinis sekretorius. 

P. Kalvelio manymu, dabar 
galiojantis įstatymas neįgalie-
siems yra kur kas geresnis nei 
rengiamas. Dokumentas ruoš-
tas porą metų, tačiau su neįga-
liaisiais dėl jo nesitarta. Įstaty-
mo svarstymas Seime numaty-
tas jau gegužės 30 dieną. Pasta-
ruoju metu surengta pora susi-
tikimų, per kuriuos susitarta dėl 
kai kurių svarbių dalykų, tačiau 
visko aptarti per tokį trumpą 
laiką neįmanoma, todėl, Lietu-
vos parolimpinio komiteto ma-
nymu, įstatymo svarstymas tu-
rėtų būti nukeltas į rudens sesi-
ją, kad per tą laiką būtų galima 
susiderėti dėl visas puses tenki-
nančių aspektų. 

aurelija BaBinskienė 
Autorės nuotr. 

LPOK generalinis sekretorius P. Kal-
velis.
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Daktaras
Aiskauda

Melanoma Lietuvoje kasmet 
suserga apie 300 žmonių. Mote-
rys serga dažniau nei vyrai. Me-
lanoma yra sisteminė, t.y. viso or-
ganizmo liga. Manoma, kad jos iš-
sivystymas susijęs su imuninės 
sistemos sutrikimais. „Įprasta 
manyti, kad melanoma išsivys-
to iš jau esamų, įgimtų apgamų, 
– sako NVI gydytoja onkologė 
Jolita Gibavičienė. – Melanoma 
gali atsirasti tiek sveikoje odo-
je kaip nauja, greitai auganti dė-
mė ar mazgas, tiek vystytis iš se-
no, bet kintančio apgamo. Tačiau 
norėčiau atkreipti dėmesį, kad 
melanoma – tai ne tik odoje at-
sirandantis ir plintantis piktybi-
nis procesas. Melanoma gali atsi-
rasti ir vystytis tose kūno vietose, 
kurios beveik nemato saulės, net 
vidaus organuose: nosies ertmė-
je, ryklėje skrandyje, žarnyne.“

Pagrindinė melanomos prie-
žastis (apie 80 proc.) – stiprus ul-
travioletinių saulės spindulių po-
veikis odai, ypač ankstyvoje jau-
nystėje. Tarp rizikos veiksnių – 
ir prastas žmogaus imunitetas. 

Reikėtų atsiminti ABCDE kri-
terijus, pagal kuriuos reikėtų 
įvertinti savo apgamus:

A (angl. asymmetric) – apga-
mas tampa asimetriškas;

B (angl. borders) – apgamo 
kontūrai tampa netaisyklingi;

C (angl. colours) – apgamo 
spalva keičiasi;

D (angl. diameter) – apgamas 
didėja ir jo diametras tampa di-
desnis nei 6 mm;

E (angl. evolution) – apgamas 
greitai didėja.

Pasak onkologės, svarbu ži-
noti, kad melanomai ypač būdin-
gas netaisyklingumas ir spartus 
augimas. Pastebėjus bet kokį ne-
įprastą darinį odoje, kuris neiš-
nyksta per 1–2 mėnesius, būtina 
apsilankyti pas gydytoją.

Esama įrodymų, kad žmonės, 
kurių imuninė sistema nuslopin-
ta dirbtiniais būdais, pvz., po or-
ganų transplantacijos, dažniau, 
palyginti su bendruoju popu-
liacijos vidurkiu, suserga mela-
noma, jų liga būna agresyvesnė.

Pasak J. Gibavičienės, anks-
ti diagnozavus ligą, kol navikas 
yra iki 1 mm gylio, melanoma 
sėkmingai išgydoma pašalinus 
ją chirurginiu būdu. Išplitusiai 
ligai gydyti skiriamas priešnavi-
kinis medikamentinis gydymas – 
chemoterapija, taikinių terapija, 
imunoterapija, gali būti taikomas 
papildomas gydymas radiotera-
pija ir kiti metastazavusios me-
lanomos gydymo metodai. 

Savistaba ir profilaktiniai ap-
silankymai pas specialistą ga-
li padėti išvengti melanomos, o 
ankstyvoji diagnostika leis tikė-
tis gerų gydymo rezultatų.

nVi ir „Bičiulystės“ inf. 

Šiandieninė medicina yra įvar-
dijusi apie 600 įvairių prie-

žasčių, kodėl slenka plaukai. Pa-
skaičiuota, kad su šiomis proble-
momis pasaulyje susiduria 38 % 
moterų ir 66 % vyrų. Laikoma 
norma, kai kasdien prarandama 
nuo 40 iki 120 plaukų. Rūpestis 
atsiranda tik tuomet, kai šukose 
ir ant pagalvės atsiranda vis dau-
giau ir daugiau plaukų. 

Plaukų netekties skaičiai 
palyginti nėra dideli, jei turėsi-
me omenyje, kad vidutiniškai 
žmogus turi 100 tūkst. plau-
kų. Šviesiaplaukiai žmonės turi 
daugiausiai plaukų – maždaug 
140 tūkst., tamsiaplaukiai – 110 
tūkst., juodaplaukiai – 85 tūkst., 
rausvaplaukiai – 80 tūkst.  

Plaukų slinkimo priežastys  
 paveldėjimas,
 organizmo senėjimas,
  mažakraujystė dėl gele-

žies stygiaus,
 kai kurių vitaminų ir mine-

ralų stoka arba per didelis kiekis 
(pavyzdžiui, vitamino A),
 baltymų trūkumas,
 problemiška žarnyno ar-

ba apskritai virškinimo sistema,
 sumažėjęs skydliaukės ak-

tyvumas,
 nėštumas,
 alkoholio, kai kurių vaistų 

vartojimas (anaboliniai steroi-
dai, antidepresantai, preparatai, 
reguliuojantys arterinį kraujos-
pūdį, skystinantys kraują, hor-
moniniai vaistai nuo pastojimo,  
kiti vaistai, turintys metotreksa-
to, ličio ar ibuprofeno) arba per-
dozavimas,
 vyriškų hormonų moters 

organizme perteklius (dėl ligos),
 stuburo ligos – skoliozė 

(stuburo išlinkimas į šoną), lor-
dozė (stuburo išlinkimas į prie-
kį), osteochondrozė (ypač stu-
buro kaklinės dalies),
 kepenų uždegimas,
 nusilpęs imunitetas,
 stiprus emocinis stresas,
 nervinė įtampa,
 labai ankštų galvos danga-

lų nešiojimas,
 nekokybiška plaukų kos-

metika, 
 apskritai netinkama plau-

kų priežiūra,
 oro ir vandens užterštu-

mas,
 odos tuberkuliozė,
  suliesėjimas per labai 

trumpą laiką,
  chemoterapija (taikoma 

gydant onkologines ligas),
  karščiavimas, kai kūno 

temperatūra būna aukštesnė 
kaip 390 C, 
  apsinuodijimas maisto 

produktais arba sunkiųjų me-
talų druskomis,
 staigus persišaldymas,
 galvos odos ligos,
 dažnas plaukų dažymas, 

cheminis sušukavimas, naudo-
jimasis fenu.

Kas ir kaip stabdo 
plaukų slinkimą

  vitaminas A – stiprina 
plaukų šaknis,
 B grupės vitaminai – ska-

tina augimą,
 vitaminai C, D, E – stipri-

na plaukus,

 geležis – maitina ir stipri-
na plaukų struktūrą,
 cinkas – maitina plaukų 

struktūrą, gerina išvaizdą,
 siera – stiprina plaukus,
 kalcis – stiprina plaukus,
 selenas – skatina plaukų 

augimą.
Vitaminų šaltiniai ir kas 

trukdo juos įsisavinti
Vitaminas A: morkos, pomi-

dorai, kopūstai, špinatai, broko-
liai, kitos žalios daržovės, abri-
kosai, menkės kepenys, žuvų 
taukai, kiaušiniai, pienas, grieti-
nėlė, grietinė, sviestas, fermen-
tinis sūris.

Trukdo įsisavinti: kolesti-
polis, cholestiraminas, angliš-
ka druska (karčioji druska arba 
magnio sulfatas), kai kurie anti-
biotikai, alkoholis, pernelyg ma-
žas riebalų vartojimas.

Vitaminas B1: daugiausia jo 
yra varpinių grūdų sėlenose, 
daug jo yra miltuose, ypač sumal-
tuose su sėlenomis, alaus mielė-
se, kepenyse, inkstuose, mėsoje, 
piene, daržovėse, ypač ankštinė-
se kultūrose, riešutuose.

Trukdo įsisavinti: alkoholis, 
tabletės su siera, kai kurie an-
tibiotikai, skrandžio rūgštį neu-
tralizuojančios priemonės, ar-
bata, kava ir kai kurios kitos me-
džiagos. Vitaminas jautrus de-
guoniui, karščiui, silpnai rūgš-
čiai terpei, suyra maistą laikant 
ir perdirbant.

Vitaminas B2: alaus mielės, 
lapinės daržovės, grikių kruo-
pos, kviečiai, mėsos, žuvies ir 
pieno produktai, kiaušiniai.

Trukdo įsisavinti: alkoholis, 
geriami preparatai nuo pastoji-
mo, tabletės su siera, antidepre-
santai ir kai kurie kiti vaistai. Vi-
taminas jautrus aukštai tempe-
ratūrai ir šviesai.

Vitaminas B3: randamas vi-
suose gyvūniniuose ir auga-
liniuose maisto produktuose, 
ypač daug jo yra mielėse ir avių 
kepenyse. Nemaži kiekiai ran-
dami kiaušiniuose, žaliuosiuo-
se žirneliuose, ruginėje duonoje, 
jautienoje, piene, bulvėse.

Trukdo įsisavinti: alkoholis, 
vaistai su siera. Taip pat jo su-
mažėja perdirbant maisto pro-
duktus.

Vitaminas B6: nedideliais kie-
kiais randamas visose daržo-
vėse, žuvies, mėsos, pieno pro-
duktuose, kiaušiniuose, mielė-
se, miltuose, kepenyse.

Trukdo įsisavinti: rūkymas, 
alkoholis, kai kurie antibiotikai, 
geriamos tabletės nuo pastoji-
mo, šarminė terpė. Vitaminas 
jautrus aukštai temperatūrai, 
šviesai, ilgam laikymui. 

Vitaminas B12: nedideli kie-
kiai randami gyvūninės kilmės 
produktuose – kepenyse, inks-
tuose, širdyje, mėsoje, žuvyje, 
piene, kiaušiniuose, augaluose 
šio vitamino beveik nėra.

Trukdo įsisavinti: skrandžio 
rūgštį neutralizuojančios prie-
monės, vidurius laisvinantys 
vaistai, geriami preparatai nuo 
pastojimo, alkoholis, antitrau-
kuliniai vaistai. Vitaminas jau-
trus deguoniui, šviesai,

Vitaminas C: daug jo yra erš-
kėtuogėse, šaltalankio uogose, 
juoduosiuose serbentuose, sal-

džiuosiuose pipiruose, kiek ma-
žiau – kopūstuose, citrusiniuo-
se vaisiuose, braškėse, agras-
tuose, pomidoruose, bulvėse, 
kepenyse.

Trukdo įsisavinti: soda, geria-
mos tabletės nuo pastojimo, an-
titraukuliniai ir nuskausminan-
tys vaistai.

Jautrus aukštai temperatū-
rai, šviesai, deguoniui, variniams 
ir geležiniams indams. 

Vitaminas D: randamas žu-
vų taukuose, ikruose, svieste, 
sūriuose, mėsoje, kiaušinio try-
nyje, riebioje Atlanto silkėje, 
menkės kepenyse, lašišoje, pie-
ne. Žmogaus organizme susida-
ro veikiant saulės spinduliams.

Trukdo įsisavinti: alkoholis, 
kai kurie antibiotikai, olestra 
(riebalų pakaitalas), vidurius 
laisvinantys vaistai, kai kurie 
preparatai nuo pastojimo.

Vitaminas E: jo randama 
daugelyje augalinių produktų, 
ypač aliejuose, grūduose, žir-
niuose, grikių kruopose, kuku-
rūzuose, sojoje, kiaušinio tryny-
je, pieno produktuose, mėsoje.

Trukdo įsisavinti: vidurius 
laisvinantys vaistai. Jautrus meta-
lams, karščiui, deguoniui, šalčiui. 

Mineralų šaltiniai ir kas 
trukdo juos įsisavinti

Geležis: jautiena, paukštiena, 
žuvis, kiaušinio trynys, ankšti-
niai augalai, avižiniai dribsniai, 
riešutai, grūdų produktai, vyš-
nios, obuoliai, slyvos, lapinės 
daržovės.

Trukdo įsisavinti: antibioti-
kai, vaistai nuo podagros, skran-
džio rūgštį neutralizuojančios 
priemonės, kodeinas, morfinas, 
analgetikai (aspirinas), maisto 
papildai su kalciu, dideli kiekiai 
arbatos ir kavos.

Cinkas: mėsa, sūris, kruo-
pos, pupos, riešutai, jautiena, 
kalakutiena, vėžiagyviai, mo-
liuskai (austrės, krevetės, oma-
rai), kiaušiniai.

Trukdo įsisavinti: alkoholis, 
kai kurie šlapimą varantys vais-
tai, tabletės nuo pastojimo, pa-
kaitinė hormonų terapija, dideli 
kiekiai arbatos, kavos.

Siera: mėsos, pieno produk-
tai, ankštiniai, grūdiniai pro-
duktai.

Trukdo įsisavinti: nenustatyta.
Kalcis: pienas ir pieno pro-

duktai (ypač varškė), nemažai 
kalcio turi sūriai, rupaus mali-
mo ruginiai miltai, kiek mažiau – 
kiaušinio trynys, kopūstai, pe-
tražolės, brokoliai, šviežios dar-
žovių ir vaisių sultys, įvairios 
kruopos, migdolai, mėsa.

Trukdo įsisavinti: piktnau-
džiavimas druska, baltymais, 
fosforo turinčiais produktais 
(kakavos milteliai, juodoji ar-
bata, fermentiniai sūriai, kiaulių 

kepenys, džiovinti grybai, krie-
nai, žalieji žirneliai, pupos, pu-
pelės, kai kurios žuvys, kiauši-
nio trynys, jautiena), rūgštynės, 
rabarbarai, antibiotikai, kai ku-
rie preparatai, varantys šlapimą, 
laisvinantys vidurius.

Selenas: grūdai, mėsa, tunas, 
riešutai (ypač braziliški), kiauši-
niai, vištiena.

Trukdo įsisavinti: nenusta-
tyta.

Plaukų slinkimo 
gydymas ausų taškiniu 

masažu
Šis gydymo ir profilaktikos 

būdas negali pakeisti gydytojo 
skirtų vaistų, procedūrų.

Masažuojami abiejų ausų 
reikiami taškai vienu metu. Jeigu 
to padaryti nepavyksta, galima 
ausis masažuoti paeiliui. Pro-
cedūra pradedama nuo pirmo-
jo taško (žr. piešinį) ir baigiama 
antruoju. Daroma taip: suradus 
reikiamą tašką, ausies kaušelis 
suspaudžiamas nykščiu (pagei-
dautina, kad jis būtų nugarinėje 
kaušelio pusėje) ir smiliumi. Jei-
gu pasirinktoje vietoje atsiranda 
bioaktyviam taškui būdingas tir-
pimas, nedidelis skausmas (kie-
no ypač jautrūs pirštų galai, šio-
je zonoje jaučia silpną pulsavi-
mą),– taškas surastas tiksliai. Po 
to taškas 15–30 kartų paspau-
džiamas (ne per daug stip riai). 

Pirmąją masažo dieną ma-
sažuojamas tik pirmasis taškas, 
antrąją – 2asis. Trečią dieną ir 
toliau kiekvieną kartą masažuo-
jama po 2 taškus. Gydymo kur-
sas – 10–15 dienų. Esant reika-
lui (pavyzdžiui, nesulaukus pa-
tenkinamų rezultatų), po 10 d. 
pertraukos gydymo kursas gali 
būti pakartotas ta pačia tvarka. 

Ši metodika netaikoma 
esant: širdies ydai; širdies in-
farktui; apendicitui; nėštumui; 
piktybiniams ar gerybiniams 
augliams; tuberkuliozei; mėne-
sinėms; osteomielitui (pūlinis 
kaulo ir kaulų čiulpų uždegi-
mas); sunkioms inkstų ligoms; 
pasunkėjusioms psichikos li-
goms; toli pažengusiai galvos 
smegenų kraujagyslių sklero-
zei; hipertoninei ligai (II ir III 
stadijos); ūmioms infekcinėms 
ligoms; karščiavimui; kraujavi-
mui; audiniuose ir sąnariuose 
supūliavusių vietų; bioaktyvių 
taškų vietose žaizdų, apgamų, 
spuogų, egzemos požymių.

Vietoj bioaktyvių taškų ma-
sažo galima juos įtrinti kokiu 
nors eteriniu aliejumi, pavyz-
džiui, pipirmėčių, eukaliptų. 

Neturint eterinio aliejaus, 
šiuos taškus galima 10–15 se-
kundžių lengvai įtrinti svogūno 
ar česnako sultimis. 

Romualdas OGinskas

Onkologai 
kviečia 

pasitikrinti dėl 
melanomos

Nacionalinis vėžio insti-
tutas (NVI) paskutinę ge-
gužės, melanomos žino-
mumo mėnesio, savaitę, 
kviečia gyventojus profi-
laktiškai pasitikrinti dėl 
melanomos ir odos vėžio. 

Plaukų slinkimas. Padėk sau!
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guliuoti dar tiksliau, nes yra net 
9 skirtingos padėtys. Idealiai tin-
ka aktyviam gyvenimui, lengvai ir 
paprastai sulanksčius jis gali bū-
ti transportuojamas ant automo-
bilio priekinės keleivio sėdynės. 

KUSCHALL Champion SK yra 
stilingas, minimalistinio dizaino, 
ilgaamžiškas vežimėlis. Čia dera 
stilius ir komfortas. Ypatingos 
konstrukcijos ir surinkimo dėka 
vežimėlis įgauna „kietą“ įvaizdį. 
KUSCHALL Champion SK sutei-
kia galimybę išreikšti save: yra 
platus spalvų bei konfigūracijų 
pasirinkimas. Rėmas gali būti ne 
tik aliuminis (kaip kitų sulanks-

KUSCHALL Champion SK – mažesnis nei kada nors anksčiauNaujienos

KUSCHALL Champion SK turi 
unikalų horizontalaus rėmo su-
glaudimo mechanizmą. Ši veži-
mėlių kategorija pradėta gamin-
ti prieš 30 metų ir visą laiką bu-
vo tobulinama. Naujausias KUS-
CHALL Champion SK vežimė-
lis sulankstomas iki A4 aplanko 
aukščio (31 cm). Kiti išmatavi-
mai: ilgis – 67 cm, plotis – 22 cm.

Šis vežimėlis suteikia išskir-
tinį važiavimo malonumą. Jis yra 
stabilus ir tvirtas, pritaikomas 
pagal kiekvieno asmeninius po-
reikius. Nugaros atramos kam-
pas yra reguliuojamas – 5 galimos 
padėtys. Svorio centrą galima re-

tomų vežimėlių), bet ir titaninis 
ar karboninis.

Apie kompaniją:
KUSCHALL istorija prasidėjo 

prieš 33 metus, kai Raineris Küs-
chall Šveicarijoje įkūrė Küschall 
gamyklą. Būdamas 16 metų po 
nelaimingo atsitikimo jaunas 
vaikinas tapo tetraplegiku. Gy-
dytojai pranašavo trumpą gyve-
nimą ir lovos režimą. Tačiau Rai-
neris jautėsi kovotoju ir po ke-
lerių metų, praleistų ligoninėse 
bei reabilitacijos centruose, pats 
pradėjo kurti lengvus vežimė-
lius, valdomus paties naudoto-
jo. KUSCHALL – tai pasaulis, kur 
kiekvieno naudotojo gyvenimo 
būdas ir siekiai yra patys svar-
biausi. Kiekvienas vežimėlis yra 
unikalus ir pritaikytas individu-
aliai. Svarbiausia – asmenybė! 

Susidomėjote naujuoju vežimė-
liu? Tuomet kreipkitės į UAB „Teida“. 
Nemokamas telefonas 8 800 00899.

KUSCHALL Champion SK 
yra aktyvaus tipo suglaudžia-
mo rėmo stilingas ir išskirtinis 
neįgaliojo vežimėlis. Tik per 3 
žingsnius jį galima sulankstyti 

į mažiausią kelioninį neįgalių-
jų vežimėlį pasaulyje! Dėl ma-
žo dydžio ir kompaktiškumo 
dauguma avialinijų šį vežimė-
lį priima kaip rankinį bagažą.

(atkelta iš 1 psl.)

LND – nuolat atsinaujinanti, naujų veiklų ir iššūkių 
nesibaiminanti organizacija

Konferencijos dalyvių nuo-
mone, daugelio problemų būtų 
galima išvengti, jeigu Neįgalių-
jų reikalų departamentas prog
ramų aprašus pristatytų, moky-
mus rengtų kartu ir savivaldy-
bėms, ir paraiškas teikiančioms 
nevyriausybinėms organizaci-
joms. Dabar susidaro įspūdis, 
kad kai kuriuos esminius daly-
kus abi pusės supranta ir verti-
na skirtingai. 

LND pirmininkė J. Ivančen-
ko ragino nenuleisti rankų ir 
reikalauti, kad būtų sudarytos 
galimybės susipažinti su pro-
jektais. Pasak jos, savivaldybės 
privalo sudaryti tokias sąlygas. 
Ji pati buvo stebėtoja Vilniaus 
miesto ir Zarasų rajono savival-
dybėse ir tokia teise pasinau-
dojo – oficialiai pareiškusi, kad 
nori susipažinti su 10 sostinės 
savivaldybei pateiktų projektų, 
juos ir gavo. LND vadovė siūlė 
drąsiai ginti neįgaliųjų teises, 
atstovauti jų interesams. Kar-
tais tam gali tekti suvienyti jė-
gas ar net kreiptis pagalbos. Juk 
jeigu Kauno miesto neįgaliųjų 
organizacijos nebūtų susivieni-
jusios ir prabilusios apie tai, kad 
savivaldybė peržiūrėjo ir pakeitė 
jau paskirstytą ir paviešintą So-
cialinės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenėje 
projektų finansavimą, ne viena 
organizacija būtų negalėjusi įgy-
vendinti numatytų veiklų, teikti 
reikalingų paslaugų. 

Ukmergės rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkės Zitos 
Kviklienės nuomone, neįgaliųjų 
draugijos yra nelygioje padėty-
je, pavyzdžiui, su bendruomenė-
mis. Pastarosios gali teikti Soci-
alinės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenėje 
projektus, o neįgaliųjų draugijos 
bendruomenėms skirtuose pro-
jektuose dalyvauti neturi gali-
mybės. Jai pritarė ir Raseinių ra-
jono neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Janė Stasevičienė. Pasak 
jos, kaimo bendruomenės gau-

na Europos fondų finansavimą, 
tačiau vis tiek rašo ir socialinės 
reabilitacijos projektus, sulaukia 
savivaldybių palaikymo. 

LND vadovė pasidžiaugė, kad 
asocijuotos narės ne vien teikia 
paslaugas, bet ir padeda įsidar-
binti neįgaliesiems. Praėjusiais 
metais veikloms vykdyti buvo 
įdarbinti 262 neįgalieji. LND dir-
bo 5 negalią turintys specialistai.

Neįgalieji turi būti 
matomi

Konferencijoje diskutuota ir 
apie tolesnes asociacijos veik
los kryptis. LND planuose – ke-
letas visiškai naujų veiklų. Jeigu 
pavyks gauti finansavimą iš Kul-
tūros fondo, jaunimas kartu su 
menininke Nomeda Marčėnaite 
kurs freskas, kiti išbandys grafi-
čius. Nebus pamiršti ir tradiciniai 
LND renginiai: neįgalių vaikų ir 
juos auginančių mamų, fotografų, 
literatų stovyklos. Jaunimas galės 
išmėginti ir orientacinį sportą. 

Pasak J. Ivančenko, regionuo-
se vyksianti tradicinė meno mė-
gėjų kolektyvų šventė „Vilties 
paukštė“ šiemet turės tęsinį – 
Kultūros fondo skirtas finansa-
vimas padės sostinėje surengti 
baigiamąjį geriausiai pasirodžiu-
sių meno kolektyvų koncertą. 
Tiesa, LND pirmininkė apgailes-
tavo, kad nesulaukė asocijuotų 
narių susidomėjimo pirmą kar-
tą rengiamiems meno mėgėjų 
kolektyvų vadovų mokymams. 

Pasak J. Ivančenko, kiekvienas 
kolektyvas turi siekti tobulėti. 
Ir tai, kad daugeliui ansamblių 
vadovauja išsilavinimą turintys 
muzikos mokyklų mokytojai, dar 
nereiškia, jog nėra ko vieniems iš 
kitų pasimokyti, įsiklausyti į pro-
fesionalų patarimus. 

LND pirmininkė asocijuotus 
narius ragino aktyviau įsitraukti 
ir į viešuosius renginius. Vienas 
tokių – artėjančios Tarptautinės 
vaikų gynimo dienos proga ren-
giama per pasaulį keliaujanti ak-
cija „Taikos glėbys“. Pirmininkė 
vylėsi, kad šis renginys tarp neį-
galiųjų draugijų bus populiares-
nis nei praėjusiais metais LND 
kartu su Lietuvos žmonių su ne-
galia sąjunga surengta aplinkos 
pritaikymui skirta akcija „Mes 
esame“, į kurią įsitraukė tik trys 
asociacijos narės. 

Aktyvaus neįgaliųjų draugijų 
dalyvavimo laukia ir Kauno mies-
to neįgaliųjų draugijos pirminin-
ko Igno Mačiuko pristatyta birželį 
Alytuje vyksianti Olimpinė diena 
bei šiemet jau 10 kartą Kaune or-
ganizuojamos respub likinės neį-
galiųjų sporto žaidynės.

Atnaujino LND įstatus
LND teisininkė Evelina Kel-

melienė konferencijos dalyviams 
pristatė atnaujintus Lietuvos ne-
įgaliųjų draugijos įstatus. Pasak 
jos, nemažai nuostatų, numaty-
tų ankstesniuose įstatuose, ne-
beaktualios. Naujoje įstatų re-

dakcijoje LND tikslai priartinti 
prie šiuo metu įgyvendinamos 
neįgaliųjų politikos ir problemų.

Pasak E. Kelmelienės, pasta-
ruoju metu LND jaučia atotrūkį 
su asocijuotais nariais, pasta-
rieji nenoriai keičiasi informa-
cija. „Norime būti ne tik išky-
lančių problemų asocijuotuose 
nariuose sprendėjais. Sieksime 
aktyviau koordinuoti savo na-
rių veiklą, norime, kad atsiras-
tų ne tik bendravimas, tačiau ir 
bendradarbiavimas, aktyvus da-
lyvavimas siekiant lygių teisių, 
galimybių ir pagarbos žmogui 
su negalia, – konferencijoje kal-
bėjo E. Kelmelienė. – Taigi nau-
joje įstatų redakcijoje atsirado 
punktai, kurie suteiks LND teisę, 
o asocijuotiems nariams pareigą 
suteikti LND reikalingą informa-
ciją apie narių skaičių, pasikeitu-
sius duomenis, išsakyti nuomo-
nę LND pateiktais klausimais, 
aktualiais visiems mūsų atsto-
vaujamiems žmonėms su nega-
lia, taip pat suteikti informaciją 
apie įgyvendinamus projektus 
ar kitą informaciją.“ 

LND valdymo struktūra išli-
ko tokia pati. Šiek tiek yra pra-
plėstos valdybos kompetenci-
jos. Visos valdybos narių teisės 
ir pareigos detaliau bus aptar-
tos Valdybos darbo reglamente.

LND pirmininko kompeten-
cijos ir skyrimo tvarka taip pat 
išliko tokia pati. Naujovė tik ta, 
kad naujoje įstatų redakcijoje 

numatyta prievolė norintiems 
kandidatuoti į LND pirmininkus 
iš anksto pateikti savo prisista-
tymą ir motyvacinį prašymą, kad 
visi turėtų galimybę susipažinti 
su kandidatu.

Yra ir dar viena svarbi naujo-
vė – jei konferencijoje nėra kvo-
rumo, iš naujo ji galės būti šaukia-
ma jau po valandos. Pasak E. Kel-
melienės, toks sprendimas buvo 
pasirinktas kaip palengvinimas, 
kad jei dėl nenumatytų aplinky-
bių nesusidarytų konferencijos 
kvorumas, neįgaliųjų draugijų 
pirmininkams po mėnesio vėl ne-
reikėtų rinktis iš visos Lietuvos. 

Konferencijoje pakeistas 
asocijuotų narių mokestis – nuo 
kiekvieno neįgaliųjų draugijoms 
priklausančio nario LND turės 
būti pervesta po 10 centų. 

Įstatuose atsirado ir punktas 
dėl LND finansinės kontrolės. 
Vadovaujantis LR įstatymais fi-
nansinės veiklos kontrolę atlie-
ka revizorius arba revizijos ko-
misija. Kadangi finansiškai kas-
met atlikti auditą LND sunku, 
bendru sprendimu nutarta, kad 
LND būtų suformuota revizijos 
komisija, sudaryta iš LND aso-
cijuotų narių pirmininkų arba 
buhalterių.

Konferencijos dalyviai pa-
tvirtino naujuosius įstatus. 

Problemos aptartos, veiklos 
numatytos – belieka dirbti.

aldona MilieŠkienė
Autorės nuotr.

LND valdybos nariai.

Konferencijoje daug diskutuota neįgaliesiems rūpimais klausimais.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, gegužės 29 d. 
09:10 Komisaras Reksas 14. N-7. 

14/4 s. 10:05 Seserys. N-7. 56 s. (kart.). 
11:05 Bėdų turgus. (subtitruota, kart.). 
11:50 Savaitė. (kart.). 12:40 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Prem-
jera. Seserys. N-7. 57 s. 17:10 Klaus-
kite daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 
Nacionalinė paieškų tarnyba. 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Lote-
rija „Jėga“. 21:00 Dėmesio centre. 22:05 
Trumposios žinios. 22:10 Premjera. Jis 
ne Dimonas. Jis – Rusijos milijardierius. 
23:05 Trumposios žinios. 23:10 Premje-
ra. Medičiai, Florencijos valdovai. N-7. 
7 s. 00:05 Kelionės su „Istorijos detek-
tyvais“. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 
01:10 Komisaras Reksas 14. N-7. 14/4 
s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:10 Karinės paslaptys. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Klausimėlis.lt. 
(kart.). 05:30 Teisė žinoti. (kart.).

Antradienis, gegužės 30 d. 
09:10 Komisaras Reksas 14. 

N-7. 14/5 s. 10:05 Seserys. N-7. 57 s. 
(kart.). 11:05 Stilius. (kart.). 11:50 Jis 
ne Dimonas. Jis – Rusijos milijardie-
rius. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Premje-
ra. Seserys. N-7. 58 s. 17:10 Klauskite 
daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 
Emigrantai. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Pokalbių laida 
„Svarbios detalės“. 22:25 Trumposios 
žinios. 22:30 Istorijos detektyvai. 23:20 
Trumposios žinios. 23:25 Premjera. Re-
zistentai. N-14. 3 s. 00:20 Stilius. (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Komi-
saras Reksas 14. N-7. 14/5 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Emigrantai. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Pokalbių laida „Svar-
bios detalės“. (kart.). 05:00 LRT radijo 
žinios. 05:05 Istorijos detektyvai. (kart.).

trečiadienis, gegužės 31 d. 
09:10 Komisaras Reksas 14. N-7. 

14/6 s. 10:00 Seserys. N-7. 58 s. (kart.). 
11:00 Emigrantai. (kart.). 11:50 Pokal-
bių laida „Svarbios detalės“. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba 
diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 
16:10 Premjera. Seserys. N-7. 59 s. 
17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Žinios (su 
vertimu į gestų k.). 19:19 Sportas. 19:22 
Orai. 19:30 Gyvenimas. 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 
Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Auk-
sinis protas. 22:45 Trumposios žinios. 
22:50 Premjera. Leidinio „Der Spiegel“ 
byla. N-7. 00:25 Trumposios žinios. 
00:30 Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom“. (kart.). 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:05 Komisaras Reksas 14. N-7. 
14/6 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Gyvenimas. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Auksinis protas. (kart.). 05:00 LRT ra-
dijo žinios. 05:05 Auksinis protas (tęsi-
nys, kart.). 05:25 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (kart.).

ketvirtadienis, birželio 1 d.
09:10 Komisaras Reksas 14. N-7. 

14/7 s. 10:00 Seserys. N-7. 59 s. (kart.). 
11:00 Gyvenimas. (kart.). 11:55 Istorijos 
detektyvai. (kart.). 12:40 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Premje-
ra. Seserys. N-7. 60 s. 17:10 Klauskite 
daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 
Specialus tyrimas. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Premjera. 

Greiti ir įsiutę 3: Tokijo lenktynės. N-14. 
23:15 Trumposios žinios. 23:20 Prem-
jera. Dabar tavo eilė. N-7. 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:05 Komisaras Rek-
sas 14. N-7. 14/7 s. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Specialus tyrimas. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 „Eurovizija“ 2017. 
Post scriptum. (kart.). 05:00 LRT radi-
jo žinios. 05:05 Dokumentinė apybrai-
ža „Mes nugalėjom“. (kart.). 05:30 Lais-
vės vėliavnešiai. (kart.).

Penktadienis, birželio 2 d. 
09:10 Komisaras Reksas 14. N-7. 

14/8 s. 10:00 Seserys. N-7. 60 s. (kart.). 
11:00 Specialus tyrimas. (kart.). 11:50 
Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba 
diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 
16:10 Premjera. Seserys. N-7. 61 s. 
17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Žinios (su 
vertimu į gestų k.). 18:55 Sportas. 18:58 
Orai. 19:05 Gamtos inspektoriai. 19:30 
Muškietininkai 3. N-7. 3/7 s. 20:25 Lote-
rija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jė-
ga“. 21:00 Duokim garo! 23:00 Trumpo-
sios žinios. 23:05 Premjera. Makalynė, 
arba Visu greičiu pirmyn. N-14. 00:50 
Trumposios žinios. 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:05 Komisaras Reksas 14. 
N-7. 14/8 s. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:10 Istorijos 
detektyvai. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Lietuvos televizijos jubilie-
jui. TV šou „60 akimirkų“. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Lietuvos televi-
zijos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų“. (tę-
sinys, kart.). 05:40 Klausimėlis.lt. (kart.).

Šeštadienis, birželio 3 d. 
06:05 Specialus tyrimas. (kart.). 

07:00 Premjera. Tobotai 2. 2/8 s. 07:25 
Tatonka ir mažieji draugai. 29 s. 07:40 
Šervudo padauža Robinas Hudas. 25 s. 
07:55 Džiunglių knyga 2. 2/22 s. 08:10 
Karinės paslaptys. 09:00 Labas rytas, 
Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 La-
bas rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 
10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 Ži-
nios. Orai. 11:35 Labas rytas, Lietuva. 
12:10 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Varovas. Didžioji dramblio kelio-
nė. (subtitruota). 13:05 Pasaulio do-
kumentika. Premjera. Susipažinkite su 
mano briede. (subtitruota). 14:05 Dže-
sika Flečer 2. N-7. 2/14, 2/15 s. 15:45 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:00 Klausimėlis.lt. 16:30 Sveikinimų 
koncertas. 18:30 Žinios (su vertimu į 
gestų k.). 18:45 Sportas. 18:48 Orai. 
18:55 Bėdų turgus. (subtitruota). 19:40 
Stilius. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 21:00 Lietuvos tele-
vizijos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų“. 
22:40 Trumposios žinios. 22:45 Varom 
į kalėjimą. N-14. 00:15 Trumposios ži-
nios. 00:20 Greiti ir įsiutę 3: Tokijo lenk-
tynės. N-14. (kart.). 02:00 Pasaulio do-
kumentika. Varovas. Didžioji dramblio 
kelionė. (subtitruota, kart.). 02:50 Pa-
saulio dokumentika. Susipažinkite su 
mano briede. (subtitruota, kart.). 03:45 
Stilius. (kart.). 04:25 Džesika Flečer 2. 
N-7. 2/14, 2/15 s. (kart.).

Sekmadienis, birželio 4 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. (kart.). 06:35 

Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 
07:30 Šventadienio mintys. 08:00 Gim-
toji žemė. 08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 09:00 Premjera. Tobotai 
2. 2/9 s. 09:25 Džiunglių knyga 2. 2/23 
s. 09:35 Premjera. Auklė Mun. 33 s. 
09:45 Premjera. Šikšnosparnis Patas. 
27 s. 10:00 Brolių Grimų pasakos. 27 s. 
Skaistaveidė. 11:00 Šunų ABC 2. 2/2 s. 
11:50 Pasaulio dokumentika. Premjera. 
Planeta Žemė 2: Dienoraščiai. (subti-
truota). 12:50 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Paslaptingas baltauodegio 
elnio gyvenimas. (subtitruota). 13:45 
Puaro 13. N-7. 13/4 s. Heraklio žygiai. 
15:20 Gamtos inspektoriai. (kart.). 15:45 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:00 Auksinis protas. (kart.). 17:15 Ke-
lionės su „Istorijos detektyvais“. 18:00 
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį 
pasitinkant. Laisvės vėliavnešiai. 18:30 
Žinios (su vertimu į gestų k.). 18:50 
Sportas. 18:53 Orai. 19:00 Teisė žinoti. 
19:30 Savaitė. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 21:00 „Laisvės kai-
na. Savanoriai“. N-7. 1 s. 21:55 Trum-
posios žinios. 22:00 Šulinkasio duktė. 
N-7. 23:55 Trumposios žinios. 24:00 Ki-
no žvaigždžių alėja. Stalingradas. Šuns-
nukiai, jūs norite gyventi amžinai? N-7. 
(subtitruota, kart.). 01:35 Pasaulio doku-
mentika. Planeta Žemė 2: Dienoraščiai. 
(subtitruota, kart.). 02:30 Pasaulio doku-
mentika. Paslaptingas baltauodegio el-
nio gyvenimas. (subtitruota, kart.). 03:20 
Puaro 13. N-7. 13/4 s. Heraklio žygiai. 
(kart.). 04:55 Kelionės su „Istorijos de-
tektyvais“. (kart.). 05:40 Klausimėlis.lt.

Pirmadienis, gegužės 29 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (4). N-7. 06:55 
Simpsonai (13). N-7. 07:25 Simpsonai 
(14). N-7. 07:55 Hubertas ir Staleris (1). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2599). N-7. 
10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Bailus vo-
veriukas (1). 12:30 Bailus voveriukas 
(2). 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (5). 
N-7. 13:30 Simpsonai (15). N-7. 14:00 
Simpsonai (16). N-7. 14:30 Simpsonai 
(17). N-7. 15:00 Pažadėtoji (1209). N-7. 
15:30 Pamilti vėl (18). N-7. 16:30 Kerš-
tas ir meilė (1). N-7. 17:30 Kerštas ir mei-
lė (2). N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Reziden-
tai (97). N-7. 20:00 Tėvelio dukrytės (1). 
N-7. 20:30 Tėvelio dukrytės (2). N-7. 
21:00 Šviesoforas (43). N-7. 21:30 TV3 
vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Tamsos baikeris. Keršto 
demonas. N-14. 00:20 Kaulai (1). N-14. 
01:20 Specialioji jūrų policijos tarnyba 
(23). N-14. 02:10 Bruklino taksi (10). N-7.

Antradienis, gegužės 30 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (5). N-7. 06:55 
Simpsonai (15). N-7. 07:25 Simpsonai 
(16). N-7. 07:55 Rezidentai (97). N-7. 
08:25 Šviesoforas (43). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2600). N-7. 10:00 Kerštas 
ir meilė (1). N-7. 11:00 Kerštas ir mei-
lė (2). N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės (1). 
N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės (2). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (6). N-7. 
13:30 Simpsonai (18). N-7. 14:00 Simp-
sonai (19). N-7. 14:30 Pažadėtoji (1210). 
N-7. 15:30 Pamilti vėl (19). N-7. 16:30 
Kerštas ir meilė (3). N-7. 17:30 Kerštas 
ir meilė (4). N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Re-
zidentai (98). N-7. 20:00 Tėvelio dukry-
tės (3). N-7. 20:30 Tėvelio dukrytės (4). 
N-7. 21:00 Šviesoforas (44). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Kalėjimo bėgliai 
(8). N-14. 23:30 24 valandos. Palikimas 
(8). N-14. 00:30 Kaulai (2). N-14. 01:30 
Specialioji jūrų policijos tarnyba (24). 
N-14. 02:20 Bruklino taksi (11). N-7.

trečiadienis, gegužės 31 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (6). N-7. 06:55 
Simpsonai (18). N-7. 07:25 Simpsonai 
(19). N-7. 07:55 Rezidentai (98). N-7. 
08:25 Šviesoforas (44). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2601). N-7. 10:00 Kerštas 
ir meilė (3). N-7. 11:00 Kerštas ir mei-
lė (4). N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės (3). 
N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės (4). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (7). 
N-7. 13:30 Simpsonai (20). N-7. 14:00 
Simpsonai (21). N-7. 14:30 Pažadėtoji 
(1211). N-7. 15:00 Pažadėtoji (1212). 
N-7. 15:30 Pamilti vėl (20). N-7. 16:30 
Kerštas ir meilė (5). N-7. 17:30 Kerštas 
ir meilė (6). N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Re-
zidentai (99). N-7. 20:00 Tėvelio dukry-
tės (5). N-7. 20:30 Tėvelio dukrytės (6). 
N-7. 21:00 Šviesoforas (45). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:20 TV3 orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 
Raudonasis karštis. N-14. 00:45 Kaulai 
(3). N-14. 01:35 Imperija (1). N-14. 02:30 
Bruklino taksi (12). N-7.

ketvirtadienis, birželio 1 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (7). N-7. 06:55 
Simpsonai (20). N-7. 07:25 Simpsonai 
(21). N-7. 07:55 Rezidentai (99). N-7. 
08:25 Šviesoforas (45). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2602). N-7. 10:00 Kerštas 
ir meilė (5). N-7. 11:00 Kerštas ir mei-
lė (6). N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės (5). 
N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės (6). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (8). 
N-7. 13:30 Simpsonai (22). N-7. 14:00 
Simpsonai (314). N-7. 14:30 Pažadėto-
ji (1213). N-7. 15:00 Pažadėtoji (1214). 
N-7. 15:30 Pamilti vėl (21). N-7. 16:30 
Kerštas ir meilė (7). N-7. 17:30 Kerštas 
ir meilė (8). N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Vai-
kų balsas 2017. 21:30 TV3 vakaro ži-
nios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Apelsinai. N-14. 00:15 Kau-
lai (4). N-14. 01:15 Imperija (2). N-14. 
02:05 Amerikiečiai (1). N-14.

Penktadienis, birželio 2 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (8). N-7. 06:55 
Simpsonai (22). N-7. 07:25 Simpsonai 
(314). N-7. 07:55 Hubertas ir Staleris (2). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2603). N-7. 
10:00 Kerštas ir meilė (7). N-7. 11:00 
Kerštas ir meilė (8). N-7. 12:00 Bailus 
voveriukas (3). 12:30 Bailus voveriukas 
(4). 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (9). 
N-7. 13:30 Simpsonai (315). N-7. 14:00 
Simpsonai (316). N-7. 14:30 Pažadėto-
ji (1215). N-7. 15:00 Pažadėtoji (1216). 
N-7. 15:30 Pamilti vėl (22). N-7. 16:30 
Kerštas ir meilė (9). N-7. 17:30 Kerštas ir 
meilė (10). N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. . 19:30 
Krudžiai. 21:20 Iksmenai. N-7. 23:30 

Pirmadienis, gegužės 29 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Di-

dysis žvejys 2“ (5). 07:05 „Zigis ir Ryklys“ 
(27). 07:15 „Zigis ir Ryklys“ (28). 07:25 
„Zigis ir Ryklys“ (29). 07:30 „Mažieji To-
mas ir Džeris III“ (56). 07:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (90). N-7. 08:50 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (91). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 11:40 24 valandos (kart.). N-7. 
12:40 Nuo... Iki... 13:30 „Amžina meilė“ 
(25). N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (26). 
N-7. 15:35 „Dvi širdys“ (21). 16:00 „Dvi 
širdys“ (22). 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17:35 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 
(1). N-7. 20:30 Bus visko. 21:30 Žinios. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKA-
RO SEANSAS Gelbėjimo misija 2. Mir-
tinas pavojus. N14. 00:00 „Kultas“ (15). 
N14. 00:55 „Judantis objektas“ (16). N-7. 
01:45 „Begėdis“ (7). N14.

Antradienis, gegužės 30 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Di-

dysis žvejys 2“ (6). 07:05 „Zigis ir Ryklys“ 
(30). 07:15 „Zigis ir Ryklys“ (31). 07:25 
„Zigis ir Ryklys“ (32). 07:30 „Mažieji To-
mas ir Džeris III“ (57). 07:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (92). N-7. 08:50 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (93). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 11:40 24 valandos (kart.). N-7. 
12:40 Bus visko (kart.). 13:30 „Amžina 
meilė“ (27). N-7. 14:30 „Amžina meilė“ 
(28). N-7. 15:35 „Dvi širdys“ (23). 16:00 
„Dvi širdys“ (24). 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 24 valandos. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 
(2). N-7. 20:30 Bus visko. 21:30 Žinios. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VA-
KARO SEANSAS Taikdarys. N-7. 00:40 
„Įkaitai“ (1). N14. 01:35 „Judantis objek-
tas“ (17). N-7. 02:25 „Begėdis“ (8). N14.

trečiadienis, gegužės 31 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Di-

dysis žvejys 2“ (7). 07:05 „Zigis ir Ryklys“ 
(33). 07:15 „Zigis ir Ryklys“ (34). 07:25 
„Zigis ir Ryklys“ (35). 07:30 „Mažieji To-
mas ir Džeris III“ (58). 07:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (94). N-7. 08:50 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (95). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 11:40 24 valandos (kart.). N-7. 
12:40 Bus visko (kart.). 13:30 „Amžina 
meilė“ (29). N-7. 14:30 „Amžina meilė“ 
(30). N-7. 15:35 „Dvi širdys“ (25). 16:00 
„Dvi širdys“ (26). 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 24 valandos. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 
(3). N-7. 20:30 Bus visko. 21:30 Žinios. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VA-
KARO SEANSAS Sielonešė. N-7. 00:40 
„Įkaitai“ (2). N14. 01:35 „Judantis objek-
tas“ (18). N-7. 02:25 „Begėdis“ (9). N14.

ketvirtadienis, birželio 1 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Di-

dysis žvejys 2“ (8). 07:05 „Zigis ir Ryklys“ 
(36). 07:15 „Zigis ir Ryklys“ (37). 07:25 
„Zigis ir Ryklys“ (38). 07:30 „Kempiniu-
kas Plačiakelnis“ (1). 07:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (96). N-7. 08:50 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (97). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 11:40 24 valandos (kart.). N-7. 
12:40 Bus visko (kart.). 13:30 „Amžina 
meilė“ (31). N-7. 14:30 „Amžina meilė“ 

(32). N-7. 15:35 „Dvi širdys“ (27). 16:00 
„Dvi širdys“ (28). 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 24 valandos. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 Valanda su Rūta. 21:30 
Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Misija „Neįma-
noma“ 3. N-7. 00:45 „Įkaitai“ (3). N14. 
01:40 „Judantis objektas“ (19). N-7. 
02:30 Sveikatos ABC televitrina (kart.). 
02:55 Alchemija. VDU karta. 03:25 RE-
TROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumenti-
ka. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, birželio 2 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Di-

dysis žvejys 2“ (9). 07:05 „Zigis ir Ryklys“ 
(39). 07:15 „Zigis ir Ryklys“ (40). 07:25 
„Zigis ir Ryklys“ (41). 07:30 „Kempiniu-
kas Plačiakelnis“ (2). 07:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (98). N-7. 08:50 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (99). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 11:40 24 valandos (kart.). N-7. 
12:40 Nuo... Iki... 13:30 „Amžina meilė“ 
(33). N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (34). 
N-7. 15:35 „Dvi širdys“ (29). 16:00 „Dvi 
širdys“ (30). 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17:35 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:35 
KK2 penktadienis. N-7. 21:00 Viską pri-
siminti. N14. 23:20 Veidrodžiai. S. 01:30 
Misija „Neįmanoma“ 3 (kart.). N-7.

Šeštadienis, birželio 3 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 „Zi-

gis ir Ryklys“ (36) (kart.). 06:40 „Zigis ir 
Ryklys“ (37) (kart.). 06:50 „Zigis ir Ry-
klys“ (38) (kart.). 06:55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (1) (kart.). 07:20 „“Nicke-
lodeon“ valanda. Žuviukai burbuliukai“ 
(11). 07:45 „Ančiukai Duoniukai“ (18). 
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (13). 
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“ (1). 
09:00 „Ponas Bynas“ (6). 09:30 „Sau-
gokis meškinų“ (44). 09:45 „Saugokis 
meškinų“ (45). 10:00 KINO PUSRYČIAI 
Vinetunai. Sidabro ežero legenda. 11:45 
PREMJERA Stebuklinga dovanėlė. 
13:35 Superherojus! N-7. 15:20 Pričiu-
pom! N-7. 15:50 Pričiupom! N-7. 16:20 
Pabaisa. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS 
Medžioklės sezonas atidarytas. 21:10 
Didžiosios motušės namai. Obuolys 
nuo obels. N-7. 23:15 Nakties šešėliai. 
N14. 01:25 Viską prisiminti (kart.). N14.

Sekmadienis, birželio 4 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 „Zi-

gis ir Ryklys“ (39) (kart.). 06:40 „Zigis ir 
Ryklys“ (40) (kart.). 06:50 „Zigis ir Ryklys“ 
(41) (kart.). 06:55 „Kempiniukas Plačia-
kelnis“ (2) (kart.). 07:20 „“Nickelodeon“ 
valanda. Žuviukai burbuliukai“ (12). 07:45 
„Ančiukai Duoniukai“ (19). 08:10 „Kempi-
niukas Plačiakelnis“ (14). 08:35 „Tomo 
ir Džerio pasakos“ (2). 09:00 Sveikatos 
ABC televitrina. 09:30 „Saugokis meški-
nų“ (46). 09:50 „Saugokis meškinų“ (47). 
10:05 KINO PUSRYČIAI Šnipų vaikučiai 
3. Žaidimo pabaiga. 11:50 Vėl septynio-
likos. N-7. 13:55 Bukas ir bukesnis. Kai 
Haris sutiko Loidą. N-7. 15:40 Pričiupom! 
N-7. 16:10 Pričiupom! N-7. 16:40 PREM-
JERA Asteroidas. Lemiamas susidūri-
mas. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 Teleloto. 20:35 Tita-
nų įniršis. N-7. 22:30 Melo pinklės. N14. 
01:00 Didžiosios motušės namai. Obuo-
lys nuo obels (kart.). N-7.

Pirmadienis, gegužės 29 d. 
06:15 Sveikatos ABC televitrina. 

06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (13). 
N-7. 07:40 „Tokia tarnyba“ (28) (kart.). 
N-7. 08:30 „Voratinklis“ (20) (kart.). N-7. 
09:30 „Herbas arba skaičius“ (1) (kart.). 
10:30 „Kas žudikas? Baudžiamosios 
bylos“ (30) (kart.). N-7. 11:35 „Prokuro-
rų patikrinimas“ (432) (kart.). N-7. 12:45 
Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (17). N-7. 
14:50 „Tokia tarnyba“ (29). N-7. 15:45 
„Prokurorų patikrinimas“ (433). N-7. 
16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
Info diena. 18:30 „Savas žmogus“ (3). 
19:30 Voratinklis. Žudiko braižas. I dalis. 
N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 Specialusis 
būrys. N14. 22:45 Beverli Hilso policinin-
kas 2 (kart.). N-7. 00:50 „Gyvi numirėliai“ 
(15) (kart.). N14. 01:40 „Gyvi numirėliai“ 
(16) (kart.). N14. 02:45 „Džeikas, Storu-
lis ir šuo“ (13) (kart.). N-7. 03:30 Smėlinių 
skruzdėlių imperija (kart.). 04:25 Gyvū-
nų namai (kart.).

Antradienis, gegužės 30 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(14). N-7. 07:40 „Tokia tarnyba“ (29) 
(kart.). N-7. 08:30 „Voratinklis“ (21) 
(kart.). N-7. 09:30 „Herbas arba skai-
čius“ (2) (kart.). 10:30 „Savas žmogus“ 
(3) (kart.). 11:35 „Prokurorų patikrini-
mas“ (433) (kart.). N-7. 12:45 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (18). N-7. 14:50 „To-
kia tarnyba“ (30). N-7. 15:45 „Prokurorų 
patikrinimas“ (434). N-7. 16:55 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 

TV3

LNK

BTV

Auklė pagal iškvietimą. N-7. 01:20 Šė-
tono belaukiant. S.

Šeštadienis, birželio 3 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 An-

čiukų istorijos (29). 06:55 Nindžago: 
Spinjitzu meistrai (9). N-7. 07:25 Bailus 
voveriukas (5). 07:55 Ančiukų istorijos 
(30). 08:25 Kung Fu Panda (1). N-7. 
08:55 Kobra 11 (1). N-7. 09:55 Vasaros 
gidas. 10:25 Svajonių ūkis. 10:55 Olim-
pinė diena 2017. 11:00 Aukso sergėto-
jas. N-7. 13:00 Olimpinė diena 2017. 
13:05 Drakonų kova. Evoliucija. N-7. 
14:45 Olimpinė diena 2017. 14:50 Ur-
mu pigiau 2. N-7. 16:45 Olimpinė diena 
2017. 16:50 Ekstrasensų mūšis. N-7. 
18:30 TV3 žinios (312). 19:15 TV3 spor-
tas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eurojackpot. 
19:30 Olimpinė diena 2017. 21:00 Uni-
versalioji korta. N-14. 22:50 Džo Bleko 
viešnagė. N-7.

Sekmadienis, birželio 4 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (30). 07:00 Nindžago: 
Spinjitzu meistrai (10). N-7. 07:30 Bai-
lus voveriukas (6). 08:00 Ančiukų istori-
jos (31). 08:30 Mamyčių klubas. 09:00 
Kobra 11 (2). N-7. 10:00 Svajonių so-
dai. 11:00 Sparnuotasis desantas. N-7. 
12:30 Paveldėtojai. N-14. 14:50 Auklė 
2. N-7. 16:45 Ekstrasensų mūšis. N-7. 
18:30 TV3 žinios (312). 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Viena šeima - 
viena širdim!. 21:00 Transporteris. N-7. 
22:50 Viešbutis „Didysis Budapeštas“. 
N-14. 00:50 Universalioji korta. N-14.

LRT
„Savas žmogus“ (4). 19:30 Voratinklis. 
Žudiko braižas. II dalis. N-7. 20:30 Pa-
sienio sargyba. N-7. 21:00 Vaiduoklių 
namas. N14. 22:50 Specialusis būrys 
(kart.). N14. 00:35 „Okupuoti“ (3). N14. 
01:25 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (14) 
(kart.). N-7. 02:10 „Penktoji pavara“ (5). 
02:55 Pasienio sargyba (kart.). N-7. 
03:20 „Penktoji pavara“ (4).

trečiadienis, gegužės 31 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (15). 

N-7. 07:40 „Tokia tarnyba“ (30) (kart.). 
N-7. 08:30 „Voratinklis“ (22) (kart.). N-7. 
09:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
10:30 „Savas žmogus“ (4) (kart.). 11:35 
„Prokurorų patikrinimas“ (434) (kart.). 
N-7. 12:45 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(19). N-7. 14:50 „Tokia tarnyba“ (31). N-7. 
15:45 „Prokurorų patikrinimas“ (435). N-7. 
16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
Info diena. 18:30 „Savas žmogus“ (5). 
19:30 Voratinklis. Žudiko braižas. III da-
lis. N-7. 20:30 Pagalbos skambutis. N-7. 
21:00 Žiedų valdovas. Karaliaus sugrįži-
mas. N-7. 01:00 Vaiduoklių namas (kart.). 
N14. 02:30 „Okupuoti“ (4). N14. 03:15 
„Džeikas, Storulis ir šuo“ (15) (kart.). N-7. 
04:00 „Penktoji pavara“ (6). 04:45 Pagal-
bos skambutis (kart.). N-7. 05:10 „Penk-
toji pavara“ (5).

ketvirtadienis, birželio 1 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(16). N-7. 07:40 „Tokia tarnyba“ (31) 
(kart.). N-7. 08:30 „Voratinklis“ (23) 
(kart.). N-7. 09:30 „Paskutinis faras“ (36) 
(kart.). N-7. 10:30 „Savas žmogus“ (5) 
(kart.). 11:35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(435) (kart.). N-7. 12:45 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:50 „Diagnozė 
- žmogžudystė“ (20). N-7. 14:50 „Tokia 
tarnyba“ (32). N-7. 15:45 „Prokurorų pa-
tikrinimas“ (436). N-7. 16:55 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
„Savas žmogus“ (6). 19:30 Voratinklis. 
Žudiko braižas. IV dalis. N-7. 20:30 Sa-
vaitės kriminalai. N-7. 21:00 Amerikos 
kikboksininkas. N14. 22:55 Žiedų val-
dovas. Karaliaus sugrįžimas (kart.). N-7. 
02:40 „Okupuoti“ (5). N14. 03:30 „Džei-
kas, Storulis ir šuo“ (16) (kart.). N-7. 
04:15 „Diagnozė - žmogžudystė“ (18) 
(kart.). N-7. 05:00 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (17) (kart.). N-7.

Penktadienis, birželio 2 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(17). N-7. 07:40 „Tokia tarnyba“ (32) 
(kart.). N-7. 08:30 „Ekstrasensų mūšis“ 
(4) (kart.). N-7. 10:30 „Savas žmogus“ 
(6) (kart.). 11:35 „Prokurorų patikrini-
mas“ (436) (kart.). N-7. 12:45 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (21). N-7. 14:50 „To-
kia tarnyba“ (33). N-7. 15:45 „Prokurorų 
patikrinimas“ (437). N-7. 16:55 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
„Savas žmogus“ (7). 19:30 „Amerikietiš-
kos imtynės“ (21) (Wrestling - RAW 6). 
N-7. 20:30 „Amerikietiškos imtynės“ (21) 
(Wrestling - SmackDown 2). N-7. 21:35 
Tamsos angelas. N14. 23:25 Amerikos 
kikboksininkas (kart.). N14. 01:15 „Oku-
puoti“ (6). N14. 02:05 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (17) (kart.). N-7. 02:50 Tamsos 
angelas (kart.). N14.

Šeštadienis, birželio 3 d. 
06:15 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (19) (kart.). N-7. 07:10 „Diagnozė 
- žmogžudystė“ (20) (kart.). N-7. 08:05 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (21) (kart.). 
N-7. 09:00 Brydės. 09:30 Apie žūklę. 
10:05 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ 
(79). 10:35 „BBC dokumentika. Liūčių 
sezono belaukiant“ (1). 11:50 „Herbas 
arba skaičius“ (3). 13:00 Akivaizdu, bet 
neįtikėtina. 13:30 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina. 14:00 „Žiniuonis“ (10). N-7. 15:05 
„Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (3). N-7. 
16:10 „Kas žudikas?“ (28). N-7. 17:25 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:30 „Pa-
skutinis faras“ (37). N-7. 19:30 Moterys 
prieš vyrus. N-7. 21:30 MANO HERO-
JUS Padangių riteriai. N14. 23:40 AŠ-
TRUS KINAS Laukinės aistros. N14. 
01:45 „Okupuoti“ (5) (kart.). N14. 02:35 
„Okupuoti“ (6) (kart.). N14. 03:25 Mote-
rys prieš vyrus (kart.). N-7.

Sekmadienis, birželio 4 d. 
06:30 Baltijos galiūnų čempionato 

IV etapas. Rokiškis (kart.). 07:30 Svei-
katos kodas. 08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Baltijos galiūnų čempionato fina-
las. Sidabravas. 10:05 „Džekas Hana 
kviečia į gamtą“ (80). 10:35 „BBC doku-
mentika. Liūčių sezono belaukiant“ (2). 
11:50 „Herbas arba skaičius“ (4). 13:00 
„Viena už visus“ (139). N-7. 13:35 Svei-
kinimai. 16:10 „Kas žudikas? Baudžia-
mosios bylos“ (31). N-7. 17:25 Muchta-
ro sugrįžimas. N-7. 18:30 „Paskutinis fa-
ras“ (38). N-7. 19:30 „Ekstrasensų mūšis“ 
(5). N-7. 21:40 Beverli Hilso policininkas 
3. N-7. 23:50 „PREMJERA Akloji zona“ 
(1). N14. 00:50 „PREMJERA Akloji zona“ 
(2). N14. 01:45 Padangių riteriai (kart.). 
N14. 03:25 Laukinės aistros (kart.). N14.
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Neįgalieji  
pasaulyje

Kartą Šachmanas pa-
klausė, kodėl Alachas 
nedavė jam rankų. Šian-
dien jis žino atsakymą į šį 
klausimą. Ir su dangiška 
užduotimi susidoroja, ne-
laiko jos bausme. 

Neįgalusis be kojos neįtikėtinai 
stačiais, klibančiais laiptais iš 
antro aukšto ropščiasi žemyn. 
Klausiate, kaip jam tai pavyks-
ta? Ogi sėdomis, viena ranka pri-
silaikant turėklo, o kita remian-
tis į braškančias laiptų pakopas. 
Taip pat sėdomis jis kyla ir į vir-
šų, išskyrus tas laimingas dienas, 
kuomet namuose yra jo svainis: 
šis giminaitį kartais užneša pats.

Tokį vaizdelį „Šilutės naujie-
nų“ žurnalistai aptiko Rusnėje. 

Pusamžis Jonas gyvena nese-
niai mirusios mamos bute. Vyrui 
pasisekė, kad šalia jo butą turi ir 
sesuo Reda su šeima.

Jonas ir jo sesuo pasakoja jau 
ieškoję paramos namą adminis-
truojančioje „Šilutės būsto“ ben-
drovėje – tikėjęsi, kad įmonė 
įrengs antrą turėklą. Bet kai su-
skaičiavo galimas išlaidas, fanta-

zijos baigėsi. Na, o apie tai, kad 
gali būti pritaikytas jo būstas, Jo-
nas ar jo artimieji nebuvo infor-
muoti, nors sesuo Reda seniūni-
joje lankėsi ne kartą.

Žurnalistė į Rusnę nuvažiavo 
kartu su Socialinės paramos sky-
riaus vedėju Alvidu Šimelioniu. 
Seniūnė Dalia Drobnienė ir so-
cialinė darbuotoja Birutė Knap-
kienė papasakojo, kad seniūnija 
žino apie Jono sveikatos proble-
mas ir nepaliko jo be paramos. 

Paklausus, kodėl vyras ne-
informuotas apie galimą būsto 
pritaikymą, atsakė, kad „reikė-
jo smulkmenėlės – tik per gatvę 
iki mūsų pereiti“. O socialinė dar-
buotoja dar prideda, kad apskri-
tai šio vyro nėra akyse mačiusi. 
Ar „pereiti per gatvę“ negalėjo 
pačios seniūnijos atstovės, žur-
nalistė nepaklausė.

Iš antrojo aukšto – sėdomis 
suklypusiais laiptais

Vilija Budrikienė „Šilutės naujienose“ rašo, kad valstybės para-
ma pasiekia ne visus neįgaliuosius.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Jo kasdienybė – 
padaryti, įveikti, įrodyti        Sveikiname

Sveikiname gegužės mėnesį gimtadienius šventusius 

Jonavos rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkę  
Valeriją Lopetienę, Švenčionių rajono neįgaliųjų  
draugijos pirmininką Tadeušą Šimkovičių, Druskininkų  
savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininką Raimundą  
Tenenį, Joniškio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkę  
Sandrutę Kairaitienę, Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijos pirminin-
ką Rimantą Dubosą, Grigiškių neįgaliųjų draugijos pirmininkę  
Aldoną Voverienę, Panevėžio miesto neįgaliųjų draugijos pirminin-
kę Stanislavą Arbutavičienę, Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkę Loretą Stašinskienę.
Mes esame laimingi ne tada, kai džiaugiamės, o tik tada, kai mūsų 
džiaugsmas vienišas nebūna. (R. Mockeliūnienė)

Lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija 

Rokiškio rajono neįgaliųjų drau-
gija džiaugiasi įspūdinga do-
vana – vaizdo projektoriumi 
ir ekranu. Šią dovaną neįgalie-
siems įteikė Rokiškio Rotary klu-
bo atstovai. Kaip teigė Neįgalių-
jų draugijos vadovas Algis Veik-
šys, vaizdo projektorius – būti-
nas, mat draugija rengia gausy-
bę paskaitų. O priemonių mo-
dernioms paskaitoms iki šiol 
neturėjo…

Svečius A. Veikšys pakvie-
tė pasivaikščioti po dažais 
kvepiančias rajono Neįgaliųjų 
draugijos patalpas. Ką tik sure-
montuotas buhalterės kabine-
tas, nudažytos salės ir kabine-
tų durys. Laukia nauji iššūkiai – 
reikia remontuoti kitas patal-
pas. Remontui reikalingos prie-
monės perkamos iš draugijos 
lėšų – suaukotų 2 proc. gyven-
tojų pajamų mokesčio, kasme-
tinio nario mokesčio… Surinktų 
lėšų pakanka tik remonto prie-
monėms, todėl draugijos pirmi-
ninkas A. Veikšys ir jo pavaduo-
tojas Vidmantas Bražiūnas juo-
kauja, kad jei žmonos negrasin-
tų išvyti iš namų, tai ir nakvotų 
draugijos patalpose: tiek darbų 

laukia. Net savaitgaliais dirba.
Prieš porą metų stojęs prie 

rajono Neįgaliųjų draugijos vai-
ro, A. Veikšys joje rado 180 narių. 
Dabar jų skaičius (tikrų, aktyvių, 
ne „popierinių“) viršija jau 320. 
Ir jungiasi vis daugiau. 

Svečiai atvyko prieš pat Neį-
galiųjų draugijos tarybos posėdį, 
tad dovana pasidžiaugti galėjo ir 
gausus būrys neįgaliųjų.

Posėdyje buvo kalbama apie 
draugijos planus. Apie tai, kad 
reiktų plėsti salę, mat nedidukė 
ką tik pačių suremontuota sa-
lytė niekaip nesutalpintų visų 
žmonių. Apie tai, kad draugijos 
nariai kuria nuostabius darbus, 
tačiau nedrįsta jų pasiūlyti pir-
kėjams. Tad neužilgo bus ren-
giama rankdarbių parodapar-
davimas.

Rotariečių akį patraukė su-
kastas gėlynas po draugijos lan-
gais. A. Veikšys planuoja vietoj 
apleisto gėlyno sodinti žalią-
ją veją, dailų nedidelį gėlyną. O 
Rotary atstovai įsitikino, kad jų 
dovana tenka tiems, kurie ne tik 
prašo paramos, bet ir patys sten-
giasi kurti jaukesnę, gražesnę, 
šviesesnę aplinką.

Neįgaliųjų draugijai – solidi Rokiškio 
Rotary klubo dovana

Tinklalapyje http://www.rokiskiosirena.lt Lina Dūdaitė-Krali-
kienė rašo apie Rokiškio Rotary klubo dovaną neįgaliesiems.

Lauktas ir labai mylimas
Tyrimai nieko bloga nesigna-

lizavo, nėštumo eiga buvo įprasta. 
Huseinovų šeima nekantriai laukė 
naujagimio. Šeimoje, kur jau augo 
dvi dukrelės, tik sūnaus ir trūko.

„Kai Šachmanas gimė, la-
bai nustebau, – pasakoja ma-
ma Azipat. – Ne iškart suvokiau, 
kas nutiko. Netrukus paskambi-
nau vyrui, norėjau sužinoti, ar jis 
jau žino. O jis tarė: „Taip, aš jau 
mačiau mūsų sūnelį. Jis – nuos-
tabus.“ Tie žodžiai nuramino. O 
kai sūnelis atsimerkė, pamačiau 
jo pasakiškas akis. Kilo noras pa-
dovanoti jam gražų gyvenimą.“

Berniukas augo, stiprėjo. Bet 
tėvynėje – Dagestane – jo laukė 
neaiški ateitis. Mokykla atsisakė 
jį, neturintį rankų, priimti. Direk-
torius, net nežvilgtelėjęs į Šach-
maną, patarė nuvesti jį į mokymo 
įstaigą proto negalią turintiems 
vaikams. Jam atrodė, kad beran-
kis berniukas neįstengs normaliai 
mokytis. O šešiametis Šachmanas 
jau atmintinai deklamavo Puški-
ną ir Jeseniną!

Laimės paieškos toli nuo 
tėvynės

Huseinovų šeima persikėlė į 
Maskvą ir ten tęsė kovą už Šach-
mano teisę į orų gyvenimą. Atsi-
sakė priimti viena mokykla – su-
rado kitą. Vienos durys užsidaro, 
kitos – atsidaro.

Šį pavasarį Šachmanas bai-
gia penktą klasę. Jis lengvai įsi-
savina visus dalykus, nuolat už-
ima prizines vietas olimpiadose.

Kartą namuose mama su 
nuostaba žiūrėjo į visą būrį iš „Le-
go“ surinktų žmogučių. Sūnelis 
visus juos sukūrė berankius. Psi-
chologas kaipmat pakomentuotų: 
„Jei vaikas lipdo ar paišo žmones 
be galūnių, jis yra pasyvus ir už-
daras, nepasitikintis savimi, jau-
čiasi bejėgis.“ Kitais atvejais šios 
pastabos gal ir tiktų, bet Šachma-
nas – visai kitoks. Jis išties nemato 
būtinybės turėti rankas, nes visa-
da lengvai apsieina be jų.

Azipat net apsidžiaugia su-
žinojusi, kad Šachmanas kažko 
nežino, nes, mamos akimis, sū-
nelis per daug mokosi, per daug 
skaito. Be abejo, pedagogai irgi 
atkreipė dėmesį į Šachmano su-
gebėjimus. Jis ne tik gerai moko-
si, bet visiškai nekompleksuoja 
dėl savo negalios ir kasdien pa-
siryžęs įveikti vis naujus barje-
rus ir tabu.

Pirmoje klasėje mokytojai 
atidžiai stebėjo berniuką ir bu-
vo pasiruošę ateiti į pagalbą, jei 
prireiks. Tačiau Šachmanas bu-
vo visiškai savarankiškas. Kojų 
pirštais rašė lyg rankomis. Jo ra-
šyti tekstai netgi rodomi pavyz-
džiu kitiems vaikams – ne tik dėl 
turinio, bet ir gražios tvarkingos 
rašysenos.

Alacho skirta užduotis
Kol kas Šachmanui pavyksta 

viskas, ko jis imasi. Talentas ar 
tam tikra kompensacija už ne-
galią? Nežinia. Azipat pasakoja: 
„Kartą Šachmanas paklausė, ko-
dėl Alachas nedavė jam rankų. At-
sakiau: „Taip būna. Jis norėjo pa-
tikrinti tave.“ Tuomet Šachmanas 
paklausė: „Na, juk aš susidorojau 
su užduotimi?“ Manau, taip. Ma-
no sūnus tikrai susidorojo.“

Šachmanas nemėgsta pasa-
koti apie save ar girtis. Nuo žur-
nalistų tiesiog pabėga, ypač jei 
jie trukdo mokytis – daryti tai, 
kas jam svarbiausia ir įdomiau-
sia. „Įveikti įvairius barjerus – tai 
įprasta mano gyvenimo dalis, – 
sako Šachmanas. – Svarbiausia 
likti ramiam. Kai esi ramus, vis-
kas daug geriau sekasi.“

Bendraklasiai myli dagesta-
nietį už saulėtą šilumą, kurią jis 
skleidžia savo šypsena ir bedug
nėmis gražiomis akimis.

Kur buvo sunkiausia
Vienintelis barjeras, kurio 

Šachmanas ilgai negalėjo įveik-
ti – vanduo. „Kai pirmą kartą at-
ėjau į baseiną, nenorėjau lįsti į 
vandenį, – prisipažįsta berniu-
kas. – Nepasitikėjau savo jėgomis 
toje svetimoje stichijoje. Rodės, 
nė už ką neišsilaikysiu paviršiu-
je, iškart nugrimsiu į dugną.“ La-
bai iš lėto baimė pradingo.

Iš pradžių plaukiojo su ma-
ma. Abu vykdė trenerio nuro-
dymus ir įsitikino, kad ir be ran-
kų įmanoma išsilaikyti paviršiu-
je ir net plaukti. Išties, plauki-
mas – toks universalus sportas, 
kuris tinka turbūt visiems neį-
galiesiems.

Įveikęs baimę, įsisavinęs 
specialią techniką, Šachmanas 
skina pergales ir šioje srityje, 
mėgsta dalyvauti mieste orga-
nizuojamose plaukimo varžy-
bose. Labiausiai  patinka plauk-
ti ant nugaros.

Į mokyklos baseiną užsukę 
svečiai kartais net išsigąsta. Į ba-
seiną sumetami kamuoliukai ir 
moksleiviai vienas po kito šoka 
į vandenį, griebia vieną kamuo-
liuką ir skuba atgal. Kuris tai at-
liks greičiausiai? Šoka į vandenį 
ir Šachmanas, kuriam laikui pra-
puola tarp kamuoliukų.

Svečiams norisi šokti iš pas-
kos ir gelbėti berniuką. Kodėl ki-
ti vaikai nekreipia dėmesio? Juk 
tuoj įvyks nelaimė! O Šachmanas 
lengvai prispaudžia kamuoliu-
ką smakru prie krūtinės ir lipa 
iš vandens. Jei reikia tą kamuo-
liuką kažkur įmesti, jis jau ir tai 
išmoko. Visu kūnu ir staigiai at-
mesta atgal galva sugeba labai 
tiksliai numesti kamuoliuką ten, 
kur reikia.

Bendraklasių šie vaizdai ne-
bestebina, nes Šachmanas – tai 
toks berniukas, kuris viską gali, 
nors ir neturi rankų.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita Balikienė

Kauno technologijos uni-
versiteto (KTU) Panevėžio 

technologijų ir verslo fakulteto 
išradėjai Jonas Valickas, Jonas 
Algimantas Jankauskas ir Mar-
tynas Satkevičius gavo paten-
tą savo išradimui – laiptais ga-
linčiam kopti įrenginiui ir tokio 
įrenginio pavaros energijos są-
naudų valdymo būdui.

Fakulteto dekanės Daivos 
Žostautienės teigimu, šis išradi-
mas svarbus ne tik Universitetui, 
bet ir visuomenei, nes suteikiant 
neįgaliems žmonėms galimybę 
lengviau judėti laiptais, jie gali 
lengviau integruotis į visuomenę.

„Ne paslaptis, kad Panevėžy-
je ir kituose Lietuvos miestuose 
gausu vietų, nepritaikytų judėti 
žmonėms su negalia – juo labiau 
kalbant apie kopimą laiptais“, – 
sakė D. Žostautienė.

Vienas iš išradėjų KTU do-
centas J. Valickas pasakoja, kad 
išradimo idėja kilo iš noro padėti 
vienam pažįstamam žmogui, ku-
ris turėjo sunkumų, vežiodamas 
neįgalų šeimos narį nestandar-
tinių matmenų laiptais.

Po ilgų diskusijų ir bandymų 
pavyko sukurti savitą transporto 
priemonę, galinčią ne tik įveikti 
nestandartinio aukščio laiptus, 

bet turinčią ir kitų privalumų, 
išskiriančių ją iš kitų analogiš-
kų konstrukcijų.

„Pagamintas maketas, kuris 
buvo konstruojamas minima-
liomis sąnaudomis iš turimų 
resursų, nėra tinkamas mūsų 
pirminio tikslo įgyvendinimui. 
Realizuoti išradimo idėją galė-
tų tik profesionali tokių trans-
porto priemonių gamybos įmo-
nė. Gautas patentas suteikia ga-
limybę, kad juo bus pasinaudo-
ta“, – sakė J. Valickas, vildamasis, 
kad ateityje idėja bus įgyvendin-
ta praktikoje.

„Bičiulystės“ inf.

Užkopti laiptais padės  
KTU docento išradimas

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems
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Prie kūrybos 
šaltinio

Spaudos, radijo ir 
televizijos rėmi-
mo fondas remia 
projektą „Lygios 
galimybės – atvi-
ros visuomenės 
p a m at a s “  i r  j o 
rubrikas: „Aplinka 
visiems“, „Integra-
cijos keliu“, „Tole-
rancijos link“, „Prie 
kūrybos šaltinio“, 
„Tautos paveldo 
aruodas“.

Gaivalingą eilėraščių 
gūsį išleidusi į pasaulį

Sulaukus gegužės
Vartau dienas
Tarsi lapus iš knygos.
Žalius, geltonus,
Viduržiemy – baltus...
O štai dabar pakalnėje
Boluoja jau gegužis,
Baltais žiedais
Svaigina mus visus.
Tavam sode 
Vėl suokia mūs lakštutė,
O jai pritars
Nenuorama – tas vyturys.
Pavasarinio rytmečio žaroj

Varnėnų ir gegučių trelės...
Jau ir medonešis svaigus čia pat...
Į mūs namus sugrįžo 
Poetų eilės!

Skiriu Jums tylą
Šventa tyla. Tyli ramybė.
Švelnutis oras – taip tylu, ramu...
Nostalgiškoj tyloj
Gimtinės toliais ir takeliais
Su fotoaparatu
Beklaidžiodami šnekamės
Tik mes, abu kartu...

Vytautas ŽeMaiTis
Senieji Trakai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Laikas pratęsti „Bičiulystės“ prenumeratą! 
Visiems „Bičiulystės“ bičiuliams ir norintiems jais tapti primename, kad jau laikas 

patęsti savaitraščio prenumeratą 2017 m. ii pusmečiui. Paskubėkite į savo mies-
to, rajono neįgaliųjų draugiją ar kitą žmones su negalia vienijančią organizaciją. 

Kiekvieną ketvirtadienį aplankysiančiame leidinyje rasite atsakymus į Jus do-
minančius klausimus, sužinosite aktualias socialinės politikos naujienas, perskai-
tysite naudingos informacijos apie savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų tei-
kiamas paslaugas, išmoksite, kaip daugiau dėmesio skirti savo sveikatai, psicho-
loginei būsenai, galėsite išsakyti savo nuomonę, padiskutuoti su likimo bičiuliais, 
pasidalyti savo kūryba ir pan. 

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

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

„Ašara ant riešo“ ‒ jau 23ioji 
Vilijos Dobrovolskienės knyga. 
Autorė yra Lietuvos nepriklau-
somų rašytojų sąjungos narė, va-
dovauja Elektrėnų literatų klu-
bui „Strėva“. Jos tekstuose sklei-
džiasi visa puokštė temų: meilė 
gimtajam kraštui, jo miestams ir 
miesteliams, susižavėjimas Lie-
tuvos gamta ir kintančiais metų 
laikais, ir, žinoma, be galo turtin-
gas žmogaus jausmų pasaulis, 
kuriame laikas teka kitaip: protu 
suvokiant, kad jaunystė negrįš, 
bet leidžiant širdžiai plakti taip 
stipriai, kaip kadaise. Toks, tar-
si atrakinantis knygą, ir yra pir-
masis rinkinio eilėraštis:
Gerkim kavą ant ledo lyties...
Ar jauti, kaip beprotiškai gera?
     O po kojom upės vanduo...
             O po kojom gelmė šnara...
Gerkim kavą ant ledo lyties...
      Tegu neša srovė.
             Tegu neša... 

Tad pirmiausia ‒ apie tuos, 
gaivalinguosius, žadinančius vil-
tį, kad metai nesustingdo jaus-
mų, tekstus. Vėlyvą meilę autorė 
lygina su baltos alyvos žiedu, ta-
čiau šie jausmai jau kitokie, gal-
būt nuspalvinti gyvenimo patir-
čių, suvokiant, kad greta malo-
nių išgyvenimų gali eiti ir „bun-
danti kančia“, o meilės išraiška ‒ 
bučiniai ‒ savyje slepia pavojų: 
Kaip dalgis vėsią ryto pievą kad 
bučiuoja / Kaip žaibas kad bu-
čiuoja baltas lelijas. Jausmams 
nepasipriešinsi, juos gali tik iš-
gyventi kaip trapią akimirką, ti-
kintis, kad dviejų žmonių laimei 
kažkur pražysta paparčio žiedas. 

Stiprūs jausmai prilyginami 
gamtos stichijų šėlsmui: Ugni-
kalniai... / Žodžiai... / Liūnai... / 
Žaibai... / Aistra ir perkūnai... / 
O juk bučinius gėrėm godžiai... / 
Juk ugnikalniais veržėsi žodžiai... 
Išgyventi reikia viską: geismą, 
švelnumą, ilgesį, nerimą, lauki-
mą, viltį ir ‒ mylimo žmogaus 
jausmų atšalimą, atstūmimą, 
praradimus.  

Baisiausia ‒ ne tie jausmų 
proveržiai, o užmarštis:
Pamiršau...
Pamiršau meilės bučinio skonį.
Kaip akmuo jis sunkus?

Kaip pavasario vėjai gaivus?
Rugiagėlių varsom nutapytas
Paletėj dangaus toks jaukus?
O gal kregždės sparnu
Skrendant pieštas
Sieloj žmogaus?
Pamiršau...    

Jaunystėje viskas atrodo pa-
prasčiau. Brandžiam žmogui ‒ 
kitaip. Vien meilės neužtenka. 
O pagrindinis iššūkis, su kuriuo 
susiduria žmogaus jausmai ‒ tai 
laikas, jų tvirtumo, patvarumo 
išbandymas. Laikas personifi-
kuojamas, į jį kreipiamasi tarsi į 
gyvą būtybę, su juo diskutuoja-
ma, liepiama trauktis: Eik, laike, 
po velnių... / Įsakau... / Prašau... 
/ Maldauju... 

Artimas laikui ‒ likimo upės 
įvaizdis: Likimo upę išbraidžiau. 
/ Prieš srovę brist labai sunku... / 
O pasroviui ‒ paklyst galiu. Įdo-
mu tai, kad „pasroviui“ tik iš pir-
mo žvilgsnio atrodo lengvas ke-
lias: galima ir paklysti. Kodėl? 
Atsakymas galbūt būtų žmo-
gaus – kaip mąstančios, atsakin-
gos už savo veiksmus  būtybės 
suvokimas: eiti pasroviui ‒ reiš-
kia nemąstyti, leisti, kad kažkas 
spręstų už tave, netgi jei tai ‒ 
pats likimas. Todėl atsiranda lyg 
prašymas, lyg įsakmus reikala-
vimas mylinčiam (o gal ‒ jau tik 
mylėjusiam) žmogui: Jei Tu apie 
mane kalbi, / Niekada nekalbėk 
būtuoju laiku. 

Susitaikymo su praradimais 
momentais autorė geba sukurti 
tam tikrą nuotaiką, panardinti į 
tylą arba kontempliaciją:

Kai skęsdama ryto rūke
Nedrąsi saulė
Skverbiasi į šiltą rudens dieną
Kai krenta žemėn obuoliai
Kupini mąslaus saldumo
Ir netikėtai užklupusios brandos
Ir atsisveikinimo

Perduodama žinia ‒ ir vie-
natvė gali būti jauki ir šilta kaip 
skara, į kurią susisupi rugsė-
jį vaikščiodama prie jūros. Ne-
svarbu, kad susitaikymas ‒ laiki-
nas, kad ateis metas vėl užplūs-
tantiems jausmams. Tai kaip po-
tvyniai ir atoslūgiai, nepriklau-
santys nuo amžiaus. Gal tik tas 
amžius leidžia stabtelėti ir ati-
džiau įsižiūrėti į kito veidą, atsi-
spindintį rasos laše, gal ‒ ašaroj.

Pabaigai ‒ apie tekstus, su-
dėtus į pradžią: ciklą „Gimtinei“. 
Jame minimi konkretūs vieto-
vardžiai: Jurbarkas, Seredžius, 
Veliuona, Palėkiai, Raudonė, 
Rotuliai, Elektrėnai... Ieškoma 
asmeninio santykio su kiekvie-
nu iš tų miestelių, žvelgiama į 
didingą jų praeitį, atgaivinama 
šlovinga senovė, kurią primena 
Raudonės mūrai ar Seredžiaus 
piliakalnis, į kurį dabar ‒ ne žir-
gais, o laiptais kylama. Praeitis ir 
jos herojai romantizuojami. Ta-
čiau šilumos, gyvybės toms vie-
tovėms eilėraščiuose suteikia 
kalbėjimas apie paprastų žmo-
nių kasdienybę, kurios būta tiek 
anksčiau, tiek dabar:
O dabar Ūtupų ir Brazilių vėlės
Ten dar kepa vasarą žiobrius,
Ant pušies smaigų pravėrę,
Žiupsnį druskos rupios užbėrę... 

Žiobrių žvejyba Jurbarko 
apylinkėse turi senas tradici-
jas. Džiugu, kad autorė jas pri-
mena, sudeda į eilėraštį.  Džiu-
gu, kad pro jos akylą žvilgsnį 
neprasprūsta Veliuonos vyšnių 
žydėjimas pavasarį: Net galva 
svaigsta, / Sukasi nuo baltumo... 
/ Lyg nuo tūkstančio nuotakų... 
Nepamirštama paminėti ne tik 
Nemuno, bet ir Mituvos, Ims-
rės, Šventosios upių. Kūryba ‒ 
puikus būdas žodžiais įamžinti 
tai, ką užpusto laiko smiltys, ir 
Vilija Dobrovolskienė tvirtai ei-
na tuo keliu.    

nijolė kVieTkaUskė 

Konkursui    „Po gimtinės dangum“ 

Kastyčio Turevičiaus nuotr., Šakių r.

Uosiukas
Kartais
ilgiuosi dar būsiančio.
Ko?
Kadai jau
nukirto uosiuką paplentėj
prie keliuko sodybon ribos.
Vien 
manoj atminty jis,
sėklų sparneliais aplipęs,
ir lapai savaip karpyti.
Vasaros dulkėm pakvipęs,
kai lietumi nulytas.
Grįžtant namo
jis augo po kairei.
Išeinant
dešinės siekė.
Seniai
nebėra uosiuko.
Su juo išnyko
jau niekad
nebeišsipildysiantys
siekiai.
 

Sausuolis
Beržas 
sausuolis
nelabai
skersvėjų
bijo,
kai
kitų apsuptyje
pamažėliais trūnija.
Žemėn krinta,
gal net 
nespėjęs atsidusti.
Noras
paošti dar
su

kitais beržais
ar
pakilt šakom
į aukštį
išgaruoja
ataušęs.
Gamtos ratas
tvirtas,
amžinai
suktis
paskirtas.
 

Tamsi tyla
Juodą nakties tylą
tartum savo artimą jaučiu.
Savoje tylioj tamsoj
mane ji
švelniai apkabina,
klosto, guodžia
ir ramina.
Joje
mintimis žaidžiu.
Kartais
žodžiais iš minčių
baltą lapą gadinu.
Būna,
ir tamsion erdvėn iššūkauju.
Katinas nerūstauja.
Tamsoje meldžiuos
sau tyliai,
nebeįžiūriu minčių,
kurlink
ir kokiais laiptais
jos nukyla.
Tamsa, tyla
man artimos.
Tikiuosi,
kad jų nenuvyliau.
Dar.

Zinaida DilYTė-JURėnienė 
Panevėžio r.


