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Ieškoma tvaresnio ir ekonomiškai efektyvesnio 
neįgaliųjų įdarbinimo modelio

Diskusijos dėl Socialinių 
įmonių įstatymo perau-
go į svarstymus apie vi-
sos neįgaliųjų įdarbini-
mo sistemos pokyčių bū-
tinybę. Vis garsiau kalba-
ma apie galimybes išsiva-
duoti iš valstybės subsidi-
juojamų įmonių įtakos ir 
įsitvirtinti atviroje darbo 
rinkoje, užsiimti kiekvie-
no žmogaus kompetenci-
ją, galimybes ir poreikius 
atitinkančia veikla. Kas 
paskatino imtis ryžtin-
gų pokyčių? Apie tai pla-
čiai diskutuota Lietuvos 
neįgaliųjų forumo inicia
tyva surengtoje spaudos 
konferencijoje. 

Integracijos keliu

Mokytis, dirbti, dalyvau-
ti rinkimuose kartu su ki-
tais – ar neįgaliesiems tai 
prieinama? „Misija įma-
noma“, – įsitikinę jau tre-
čią kartą „Baltijos ugdy-
mo centro“ ir Neįgaliųjų 
reikalų departamento su-
rengto jaunimo forumo 
dalyviai. „Jei aplinka ne-
pritaikyta, mes ją prisitai-
kysime“, – sako Inga Fili-
povič. „Nereikia slapsty-
tis nuo visuomenės, eikit 
ir darykit“, – ragina Mar-
tynas Vitkus. Ir niekas jų 
negali apkaltinti tuščiažo-
džiavimu – net ir turėda-
mi sunkią negalią šie jau-
nuoliai patys užsispyrusiai 
siekia to, apie ką svajoja. 

Tolerancijos link

Eikit ir darykit 
Įsivaizduokite situaciją. Esa-

te neregys. Paryčiais, 6 valandą 
ryto, norite nuvažiuoti į stotį, o 
šalia stovintis žmogus jums pa-
sako ne tą troleibuso numerį. 
Martynui taip buvo atsitikę. Įsė-
do ne į tą troleibusą. Kai suprato, 
kad važiuoja priešinga kryptimi, 
jau buvo labai toli nuo stoties. 
O reikia suspėti į traukinį. Kaip 
pereiti judrią gatvę, kai neturi 
supratimo, kur galėtų būti perė-
ja? (Beje, Martynas ne tik nema-
to, bet dar ir sunkiai vaikšto dėl 
cerebrinio paralyžiaus). „Ėjau 
per gatvę mojuodamas lazda į 
visas puses, girdėjau, kad pyp-
sena mašinos, bet neturėjau kito 
pasirinkimo. Galų gale supratęs, 
kad vis tiek nespėsiu, išsikvie-

čiau taksi“, – juokaudamas pasa-
koja Martynas, paklaustas apie 
sunkiausias jo gyvenimo situa-
cijas. Visą kitą – studijas, darbą, 
keliones su draugais ir daugybę 
kitų dalykų jaunuolis, atrodytų, 
įveikia taip paprastai, kaip bet 
kuris kitas – ir matantis, ir ge-
rai vaikščioti galintis. Martynas 
neslepia – kol susitaikė su esa-
ma situacija, teko pyktis su savi-
mi, su visu pasauliu, įveikti bai-
mes. Vis dėlto tas etapas praėjo. 
Dabar jis kitiems gali būti opti-
mizmo pavyzdžiu. Visus, kurie 
ko nors nedrįsta, turi vienokių 
ar kitokių kompleksų, nepasiti-
ki savimi, Martynas ragina nu-
stoti slapstytis ir tiesiog eiti ką 
nors daryti. 

Neįgaliųjų įdarbinimui – 
skirtinga parama 

Lietuvos neįgaliųjų forumas 
(LNF) neseniai išplatino pra-
nešimą, kuriame teigiama, kad 
pritaria Seimo rengiamai neį-
galiųjų įdarbinimo pertvarkai. 
LNF administracijos direktorė 
Henrika Varnienė priminė, kuo 
ydingas pastaruoju metu viešo-
joje erdvėje tiek daug kritikos 
sulaukiantis žmones su negalia 
įdarbinantis modelis. 

Neįgaliųjų įdarbinimą regla-
mentuoja du šalyje veikiantys 
įstatymai: Užimtumo rėmimo 

ir Socialinių įmonių, tačiau nė 
vienas iš jų neužtikrina neįga-
liesiems palankių sąlygų įsidar-
binti. Tai matyti ir iš statistikos – 
Lietuvoje dirba tik 27 proc. dar-
bingo amžiaus žmonių su nega-
lia (ES vidurkis – 40 proc.). 

Svarbiausias Užimtumo rė-
mimo įstatymo, reglamentuo-
jančio paramą neįgaliuosius 
atviroje darbo rinkoje įdarbi-
nantiems darbdaviams, trū-
kumas – itin menkas lėšų fon-
das. Vadovaujantis šiuo įstaty-
mu, pernai 4,5 mln. eurų para-
ma skirta tik 3,3 tūkst. žmonių 
su negalia įdarbinti. Beveik 37 
tūkst. atviroje darbo rinkoje dir-
bančių neįgaliųjų apskritai ne-
sulaukė jokios pagalbos. Taigi 
valstybės skiriamomis dotaci-
jomis galėjo pasinaudoti tik ne-
daugelis darbdavių. 

biržos pagal Užimtumo rėmimo 
įstatymą gauna tik du darbuoto-
jai. Lietuvos žmonių su stuburo 
pažeidimais asociacijos vado-
vas Edmundas Buklys sako, kad 
šioje organizacijoje nė vienas iš 
4 neįgalių darbuotojų jokios fi-
nansinės paramos negauna. 

O štai Socialinių įmonių įsta-
tyme reglamentuotam įdarbini-
mui lėšų skiriama gerokai dau-
giau. 2016-aisiais iš valstybės 
biudžeto socialinėms įmonėms 
atiteko apie 24 mln. eurų. O kur 
dar šioms įmonėms taikomos 
kitos lengvatos: jos atleistos nuo 
pelno mokesčio, turi pirmenybę 
viešuosiuose pirkimuose. Turė-
damos tokias palankias sąlygas, 
socialinės įmonės įdarbina tik 
apie 7 tūkst. žmonių su negalia. 
Iš viso šiame įstatyme numa-
tytoms nuostatoms įgyvendin-
ti nuo socialinių įmonių veik-
los pradžios valstybė jau išlei-
do 150 mln. eurų.

Spaudos konferencijoje 
H. Varnienė pateikė apibend-
rinančius skaičius: vieno ne-
įgalaus žmogaus įdarbinimui 
atviroje darbo rinkoje per me-
tus skirta 1 360 eurų, o socia-
linėse įmonėse dirbančiajam – 
3 820 eurų.

Kodėl ydingas socialinių 
įmonių modelis?

LNF atstovė susirinkusių-
jų dėmesį atkreipė į kelis esmi-
nius momentus. Šiuo metu ša-
lyje veikia per 170 socialinių 
ir neįgaliųjų socialinių įmonių.  

Neįgalus jaunimas: jei norit ko nors 
pasiekti, eikit ir darykit

(nukelta į 3 psl.)Jaunimo forumo dalyviai ne tik kalbėjo, bet ir kartu dainavo.

Lietuvos neįgaliųjų forumo surengtoje spaudos konferencijoje savo nuomonę dėl neįgaliųjų įdarbinimo išsakė nevy-
riausybinių asociacijų vadovai: Sigitas Armonas, Dana Migaliova, Jelena Ivančenko.

Edmundas Buklys neslepia: atsisėdus į neįgaliojo vežimėlį darbą susirasti 
buvo nelengva.

Lietuvos žmonių su negalia 
sąjungos atstovė Jurgita Masiu-
lionytė patvirtina: šioje nevy-

riausybinėje neįgaliųjų asocia-
cijoje pastaruoju metu dirba 5 
neįgalieji, o paramą iš Darbo (nukelta į 5 psl.)
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Jurbarkas: 

Gegužės 25-oji nuo 
ankstyvo ryto džiu-

gino giedra ir šiluma. Di-
džiuliuose Jurbarko vie-
šosios bibliotekos lan-
guose atsispindėjo ša-
limais augantys parko 
medžiai, o žalumos pri-
sodrintame ore plaukio-
jo ir jų kvapsniai. Vėjas 
judino putlias alyvų ke-
kes, su kiekvienu siūbte-
lėjimu išpildamas saldu-
mo taurę. Lingavo balti 
gausažiedžiai gudobelės 
skėčiai.

Vaikštinėjau tarp šių 
medžių, giliai įkvėpda-
ma jų aromatą. Keistą, gal 
kiek aštroką, nepaprastą. 
Prisiminiau mamos pasa-
kojimus, jog sunegalavus 
širdžiai gamta mus gelbs-
ti, dovanodama „širdies 
duona“ vadinamą gudo-
belę. Dar pamaniau, koks 
įdomus augalo pavadini-
mas, kilęs iš žodžių „gu-
das“ ir „obelis“ junginio. 

„Gegužės burtų“ ir Užnemunės 
paviliota...

Žinia, gudais lietuviai va-
dino pietryčių kaimynus.

Ir į biblioteką tądien 
rinkosi kaimynai. Kurian-
tieji. Iš gretimų rajonų: Ša-
kių, Raseinių, Kėdainių...  
Jurbarko rajono neįgalių-
jų draugijos, vadovauja-
mos Vidos Pieniutienės, 
sukviesti į tradicine jau 
tapusią, trečiąją, poezijos 
šventę „Gegužės burtai“.

Susitikimo vedėjos, 
Jurbarko neįgaliųjų lite-
ratų klubo „Versmė“ pre-
zidentės Onutės Čirvins-
kienės tarti sveikinimo 
žodį pakviesta Neįgalių-
jų draugijos pirmininkė 
V. Pieniutienė pasidžiau-
gė literatūrine tarprajo-
nine draugyste ir užžiebė 
žvakes. Kaip vėliau pasa-
kys Onutė, kiekvienam 
susitikimui – po žvakę, ir 
visos jos – skirtingų spal-
vų. Kaip ir žmonės, kaip 

ir susitikimai – kaskart 
kitokie.

Sveikinimo žodžius ir 
linkėjimus nuo Seimo na-
rio Ričardo Juškos perda-
vė jo padėjėja Liudmila. 
Susižavėjimo nuotaikas 
savivaldybės administra-
cijos vardu išsakė Sociali-
nės paramos skyriaus ve-
dėja Angelė Zabalujeva. 
Dainomis renginį papuo-
šė Jurbarko rajono neįga-
liųjų draugijos ansamblis 
„Draugystė“, vadovauja-
mas Valdo Žemaičio. O kū-
rėjai, paraginti jautriosios, 
lyriškosios, šmaikštaus žo-
džio energija spinduliuo-
jančios klubo sielos, šven-
tės vedėjos Onutės, skai-
tė, siuntė, dovanojo vie-
ni kitiems laiškus. Pava-
sarinius, su tėvynės ilge-
sio spalva, meilės ugnimi, 
motinų amžinu rūpesčiu, 
Baltijos bangų kvapu, pie-

vų tirštuma ir net puoštus 
dainų posmais.

Padėkos raštai ir gėlės. 
Apsikabinimai ir pašneke-
siai. Prie kavos puodelio, 
prie peties palinkus, į akis 
žiūrint. Tai pačios bran-
giausios dovanos. Gyvo-
ji širdies duona. Sielų gy-
vastis. Todėl dar neišsisky-
rus jau imamas tiesti ilge-
sio takas. Baltas. Lyg gudo 
obels žydėjimas. Ir tvirtas. 
Lyg tasai medis, kauliniu 
senovėje vadintas.

Tebūnie takas stiprus 
viltimi – ir kitąmet pa-
simatysime. Ir kitąmet 
suskrisime. Lyg tie lino 
paukščiai, jaukiai įsitai-
sę renginio salę papuošu-
siame žieduotame krūme. 
Lyg tie čirškantys plunks-
nuočiai, nesibaidantys ma-
žais dygliukais apsiginkla-
vusios gudobelės.

Rita Mockeliūnienė

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Tarprajoninės poezijos šventės dalyviai.

Beatodairiškai leidžiantis medžioti laimės, imame 
pulti vieni kitus lyg išalkę vilkai, bet randame ne 

palaimą, o nusivylimo kartėlį, dažnai ir sunkų atpildą.
Juozas Girnius, lietuvių filosofas, redaktorius

Radijo, televizijos laidose kasdien girdime apie 
žiaurumus, smurtininkus. Amerikos eseistas Grau-
čo Marksas ironiškai pastebi: „Aš suprantu, kad te-
levizija mane lavina. Kiekvieną kartą, kai kas nors 
įjungia televizorių, aš einu į kitą kambarį ir skai-
tau knygą.“

Kas nėra patyręs smurto ar bent jau matęs smur-
taujant kitus? Apie juos nuolat kalbame ir piktina-
mės, nes bijome kokios nors gaujos būti užpulti 
gatvėje tamsiu paros metu, išgyvename dėl vaikų 
ir anūkų, kenčiančių nuo užgauliojimų mokykloje. 
Net namuose kartais nesijaučiame saugūs, nes tei-
sėtvarkos atstovai nuolat įspėja neįsileisti nepažįs-
tamų asmenų.

Įvairiose pasaulio vietose žmonės baiminasi 
politinių, socialinių neramumų, riaušių ar net te-
rorizmo. Apie šitokią baimę liudija intensyvėjan-
tis kai kurių įtartinų piliečių, organizacijų sekimas 
naujausiomis technologinėmis priemonėmis. Ne-
maža dalis žiniasklaidos propaguoja žiaurų elgesį. 
Smurto scenos tapo atviresnės, sadistiškesnės. Jos 
skverbiasi net į muziką, į dainų tekstus. Kas nežino, 
negirdėjo mūsų jaunimo mėgiamos dainos, kurioje 
raginama: „Duok į snukį“. Ką bekalbėti apie televizi-
jos laidą „Farai“, serialus, filmus, kur neapsieinama 
be muštynių, girtuoklių tampymo. „Malonu“ žiūrė-
ti, ypač vaikams ir paaugliams?!

Daugelis tokių laidų rengėjų vadovaujasi princi-
pu: „Bus kraujo, bus ir žiūrovų“. Tai pelningas vers-
las, nes, anot jų, smurtas traukia žiūrovus, o laidos 
populiarumas – reklamos užsakovus. Taip ir sukasi 
bjaurasties ratas. Tad ar logiška manyti, kad amora-
lus personažų elgesys nepaveiks žiūrovų, ypač vai-
kų, proto? Ar neišsirutuliuos agresija, kuriai būdin-
gas įžūlus pranašumo demonstravimas ar net jėgos 
naudojimas kito žmogaus atžvilgiu? 

Slovakų prozininkas Vladimiras Minačas yra pa-
sakęs, kad gyvenimu gali džiaugtis tas, kas stiprus, 
jaunas ir laimingas. Gyvenimas yra našta tam, kas 
kaip naras leidžiasi į savo paties arba kitų sielos gi-
lumą, bet nieko nemato, nieko nedaro, o tik mąsto.

Pas mus irgi kol kas dažniau galvojama, net pos-
tringaujama, kaip sutramdyti smurtą. Čia ne vienas, 
du, trys ir baigta. Čia dera nusileisti į dvasinę gilu-
mą ir paieškoti brutalios prievartos šaknų. Dabar gi 
labiau plaukiojame paviršiuje, kuriame kažkokias 
darbo grupes, komisijas, kaltų ieškome bendruo-
menėse, policijoje, tarp socialinių darbuotojų. Net 
pats šalies Vyriausybės vadovas patvirtino, kad tu-
rėjome kelis šimtus apylinkių, nepilnamečių reikalų 
inspektorių. Manėme, kad juos pakeis visuomeninių 
bendruomenių (jų yra apie šimtas) atstovai. Tačiau, 
anot premjero, tenka apgailestauti, kad šie gerbtini 
visuomeniniai dariniai to darbo (prižiūrėti asocia-
lias šeimas, drausminti agresyvius tėvus ir kt.) da-
ryti negali ir nemoka. Ypač naktimis ir savaitgaliais.

Dažnai neįmanoma tiksliai nustatyti, kas pastū-
mėja smurtauti, sukelia baimės jausmą. Gal neviltis, 
kai žmogus darbe engiamas, patiria socialinę nely-
gybę? Gal agresyvios bandos stimulas, pavyzdžiui, 
sporto varžybose, gal neapykanta kam nors, pavy-
das, alkoholis, teisėtvarkos darbuotojų aplaidumas, 
kai bausmė už nedorą elgesį įvykdoma ne tuoj pat.

Smurto baimės neišguisime vienu kitu įstatymu 
arba nuolat kartodami: ugdykime, švieskime, neto-
leruokime. Arabų išmintis byloja: „Dievas sprendžia 
apie medį iš jo vaisių, o ne iš jo šaknų.“ 

Smurto baimės 
anatomija

Apie tai,
kas

jaudina

Jurbarko viešoji biblioteka.

�� Utenos rajono neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kė Sandra Ragaišytė su 
„Bičiulystės“ skaitytojais 
dalijasi įdomaus renginio 
įspūdžiais.

Likus mažiau nei sa-
vaitei iki kalendorinės va-
saros, Utenos rajono ne-
įgaliųjų draugijoje buvo 
surengta mankšta, bet šį 
kartą ne kūno, o proto. Su-
sirinkusieji į žinių patik-
rinimą buvo suskirstyti į 
dvi komandas. Jie išsirin-
ko komandų kapitonus ir 
pavadinimus. Komandos, 

pasivadinusios „Glorija“, 
kapitonu buvo išrinktas 
Kazimieras Streikus, o ko-
mandai „Pavasaris“ vado-

vavo Milda Andrijauskie-
nė. „Proto mankštos“ prog-
ramą sudarė keturios te-
mos (geografija, muzika, 

įvairūs, Utena). Kiekvieno-
je temoje buvo po 6 klau-
simus.

Nors komandos įnir-
tingai kovėsi, šįkart laimė-
jo draugystė. Dalyviai buvo 
apdovanoti garbės raštais 
ir saldžiomis dovanėlėmis. 
Rengiant „Proto mankš-
tą“ prisidėjo Utenos rajo-
no neįgaliųjų draugijoje 
praktiką atliekanti socia-
linio darbo studentė sava-
norė Raimonda Gaulytė. Ji 
dalyviams pažadėjo, kad 
toks renginys tikrai ne pa-
skutinis.

Utena: Mankštino protą

„Proto mankštoje“ pralaimėjusių nebuvo.

�� Šiaulių 1osios muzikos 
mokyklos mokytoja kankli-
ninkė Elena Ralienė parašė 
straipselį apie gražią neį-
galiųjų ir moksleivių ben-
drystę.

Gegužės 24 dieną So-
cialinių paslaugų centro 
Paramos tarnybos patal-
pose vyko Šiaulių miesto 
neįgaliųjų draugijos ren-
ginys „Mano Mamai ir Tė-
čiui“, skirtas  Motinos ir  
Tėvo dienoms paminėti. 
Į programą įsijungė Šiau-
lių 1-osios muzikos mo-
kyklos kanklininkių an-
samblis „Kupolėlė“: Emi-
lija Pauliukonytė, Smiltė 
Eižinaitė, Erika Derviny-

tė, Emilija Lipinskaitė ir 
Indrė Nagliūtė. Jaunosios 
kanklininkės kartu su sa-
vo mokytoja atliko kūrinių 
folklorinėmis kanklėmis, 
jomis pritardamos padai-
navo tautinių dainų. 

Gausiai susirinkę klau-
sytojai kanklininkių muzi-
kavimą sutiko šiltais aplo-
dismentais, o kai kurias 
dainas dainavo kartu. Ne-
įgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Rolanda Petronienė 
ir pavaduotoja Onutė Jo-
nikienė gražiai padėkojo 
už koncertą, atlikėjos buvo 
apdovanotos padėkomis, 

žaislais, saldainiais ir pui-
kiu pyragu. Su šia draugi-
ja mūsų mokyklos kankli-
ninkes sieja graži draugys-
tė, jos dalyvavo ir „Melagių 
svogūnų“ šventėje... Vaikai 

būna puikiai sutinkami, ap-
dovanojami, dėmesingai iš-
klausomi. Po koncerto dar 
ilgai nenorėjome skirstytis 
namo – ragavome pyragą, 
džiaugėmės dovanomis...

Šiauliai: Neįgaliesiems koncertavo 
moksleivės

Kanklių ansamblis „Kupolėlė“ su Šiaulių m. neįgaliųjų draugijos 
vadovėmis.
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Ministras Pirmininkas Sau-
lius Skvernelis savo kon-

sultantu neįgaliųjų klausimais 
pasirinko Lietuvos paraplegikų 
asociacijos prezidentą J. Berna-
tavičių. Jis taip pat yra Techninės 
pagalbos neįgaliesiems centro 
prie Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos ekspertas, Euro-
pos žmonių su nugaros smegenų 
pažeidimais konfederacijos na-
rys, Vilniaus universiteto Medi-
cinos fakulteto dėstytojas. 

Su J. Bernatavičiumi bus ga-
lima pabendrauti 2 kartus per 
mėnesį rengiamuose susitiki-
muose. 

Artimiausi susitikimai nu-
matyti birželio 6 d. 10:00-12:00 
val. ir birželio 21 d. 13:00-15:00 
val. Susitikimai vyks Neįgaliųjų 
reikalų departamente (Švitrigai-
los g. 10, Vilnius). 

Ministrui pirmininkui patarinės 
Juozas Bernatavičius 

juozas.bernatavicius@lrv.lt 
arba telefonu (8-5) 231 66 
49.

„Bičiulystės“ inf. 

Džiugiai ir viltingai nuteikė 
neseniai vienoje televizijos 

laidoje devyniasdešimtmetį per-
kopusios moters žodžiai: „Gyve-
nimas – velniškai gražus, džiau-
kimės juo.“ Kaip nepatikėti ilga-
amžės patirtimi? Po šios išmin-
tingos moters žodžių menkaver-
tės atrodo mūsų kasdienės dejo-
nės, nesibaigiantys verkšlenimai. 
Gal nežiūrėkime atgal su pykčiu, į 
priekį su baime, verčiau apsidai-
rykime aplinkui su nuovoka. Daž-
niau kreipkime žvilgsnį ne į tai, 
kad blogai, o į tai, kas gerai. Ši die-
na gera tam, kas ją tokią padaro. 
Kiekvienos dienos grožis tiesio-
giai proporcingas į ją įdėtai ener-
gijai. „Visų menų menas padaryti 
šią dieną geresnę už praėjusią“, – 
rašė H. D. Toro. Jei sakote: „Aš ne-
galiu nieko pakeisti“, vadinasi, sa-
kote: „Aš galiu nieko nekeisti.“

Žinia, mums, negalios žmo-
nėms, nėra lengva. Mes žinome 

žingsnio kainą, pažįstame skaus-
mą, kančią ir viltį, dažnai patiria-
me tikro žmogiško bendravimo 
ilgesį ir džiaugsmą. Bet mes iš-
tversime, kiek likimo atseikė-
ta. Džiaugdamiesi bundančia 
gamta, pražydusia piene, sugrį-
žusiais paukšteliais, kaimynu, 
draugu, šypsena, žodžiu, duo-
na kasdienine. Įsikibę į vilties 
šiaudelį, kiek įmanoma dažniau 
stabtelėkime džiaugsmo užute-
kyje. Kiekvieną dieną išgirskime 
mažiausiai vieną dainą, perskai-
tykime gerą eilėraštį, jei įmano-
ma, pasakykime bent keletą pro-
tingų žodžių, kurie galbūt taip 
reikalingi šalia esančiam.

Ar daug žmogui reikia?.. Su-
prasti ir būti suprastam. Džiaug-
tis vieninteliu savo buvimu – čia 
ir dabar. Džiaukimės praside-
dančia vasara, džiaukimės gy-
venimu!

Janina ožalinskaitė

Įvairūs trukdžiai –  
tik metafora

„Gimiau su cerebriniu para-
lyžiumi. Tai negalia, kuri lydi nuo 
gimimo iki mirties. Būdamas 16 
metų susitaikiau, kad nevaikš-
čiosiu taip, kaip visi. Man sakė, 
kad plytų statybose nenešiosiu, 
teks dirbti galva, todėl ir sten-
giausi gerai mokytis, kad gau-
čiau gerą darbą, užsidirbčiau“, – 
pasakoja Matas Geležauskas. 
Vaikinas, būdamas 23 metų, jau 
spėjo nemažai pasiekti – baigė 
bakalauro studijas, aplankė 5 
šalis, išmoko vairuoti, buvo ve-
dęs, turi 2 darbus: yra vertėjas ir 
mokytojas, neseniai dar pradė-
jo mokytis dainuoti, nes svajoja 
įkurti savo roko grupę. 

„Aš tai padariau, nes aš tai 
galiu, nors visą gyvenimą turė-
jau progų prisigalvoti, kodėl ne-
pajėgčiau to ar ano, – sako Ma-
tas. – Aš negalėčiau nueiti dau-
giau negu kilometrą ir šį atstu-
mą beeidamas užtrukčiau ilgiau 
negu pusvalandį, be to, visas su-
prakaituočiau. Mano rankos dre-
ba ir neklauso – nepajėgčiau nu-
brėžti tiesios linijos. Ruošdamas 
maistą, aš užtruksiu dvigubai il-
giau nei bet kuris iš jūsų. Galė-
čiau vardyti ir vardyti, ko aš ne-
galiu. Tada pagalvoju apie tuos 
žmones, kurie turi sveikas kojas, 
sveikas rankas, sveiką galvą, bet 
sėdi ir skundžiasi, kad jiems kaž-
kas kažko nedavė, už juos nepa-
darė. Norisi jums pasakyti: „Gal 
jūs pagalvokit dar kartą ir nusto-
kit skųstis.“ 

Matas įsitikinęs, kad visada 
galima rasti būdų, kaip įveikti 
gyvenime kylančias kliūtis, tik 
reikia pasistengti. „Gavau palai-
kančią šeimą. Visa kita pasiekiau 
savo prakaitu, savo krauju ir sa-
vo ašarom“, – dalijasi patirtimi 
M. Geležauskas. 

Jis ragina ir kitus nenuleis-
ti rankų: „Jei jauti, kad dabarti-
nė situacija netenkina, reikia ju-
dėti į priekį, kažką daryti, o ne 
galvoti, kaip yra negerai, – sako 
Matas. – Jei tik sėdėsi ir galvosi, 
niekas nepasikeis.“ Matas nega-
lią lygina su akmeniu po kaklu, 

kuris yra viso labo tik metafora. 
Na, o prieinamumas priklauso 
ne tik nuo šaligatvių, įėjimų pri-
taikymo, bet ir nuo mūsų požiū-
rio – kartais mes patys savo gal-
vose pasistatome barjerus.

Visi esame vienodi
Aistė Krušinskaitė prieš 2 

metus neteko galimybės judėti 
savo kojomis. Ne iš karto sugrįžo 
į normalų gyvenimą. Teko praei-
ti profesinės reabilitacijos prog-
ramą, kuri, nors ir nesuteikė 
profesijos, tačiau sugrąžino no-
rą ką nors daryti ir kurti. Dabar 
Aistė nenustygsta vienoje vie-
toje: įkūrė verslą, ruošia humo-
ristinius pristatymus (kuriuose, 
beje, labai šmaikščiai juokau-
ja apie savo negalią), dalyvauja 
įvairiuose ekstremaliuose užsi-
ėmimuose ir pan. Mergina įsiti-
kinusi, kad tai, kaip žmogus gy-
vens, priklauso nuo jo paties. Ne 
kiekvienas gali būti verslinin-
kas – tai arba duota, arba ne, ta-
čiau kiekvienas gali pasirinkti, 
kaip jam gyventi. Galima pykti 
ant likimo ir ant viso pasaulio, 
tačiau įmanoma į situaciją pa-
žvelgti ir iš kitos pusės – ar tikrai 
aš esu toks likimo nuskriaustas. 
Gal ir tiems, kurie neturi nega-
lios, yra sunku. 

Irmina Beneševičiūtė nesle-

pia ilgai gėdijusis savo negalios – 
ir kaip nesigėdysi, jei 12 metų 
praleidai namuose, atskirta nuo 
to, kas visiems vaikams įpras-
ta – mokymosi klasėje, kartu su 
bendraamžiais. Tačiau pradėju-
si dalyvauti kultūrinėje veikloje, 
įsiliejusi į Neįgaliųjų draugijos 
darbus, rašydama mokslinius 
straipsnius, mergina suprato, 
kad kiekvienam žmogui svar-
biausia yra dalyvauti, jaustis ko 
nors dalimi. Bendroje veik loje 
visi skirtingumai pasidaro ne 
tokie svarbūs. 

„Nežinau nė vieno, kuris ne-

turėtų negalios“, – tokiais žo-
džiais savo prisistatymą pradė-
jo Inga Filipovič. Ir iš tiesų, kai 
ji paprašė pakelti rankas žiūro-
vus, kurie mano esantys visiš-
kai sveiki, tokių nebuvo nė vie-
no. „Kiekvienas žmogus vienoje 
ar kitoje situacijoje būna neįga-
lus“, – įsitikinusi Inga. Su tokiu 
požiūriu ir iškilusius sunkumus 
įveikti lengva – tereikia iš jų pa-
sijuokti. Na, dar turėti šiek tiek 
užsispyrimo bei noro ko nors 
pasiekti. Inga pabrėžė, kad sie-
kiant tikslų svarbu ne negalia, o 
vidinės žmogaus savybės. „Vi-

si mes esame vienodi – nesvar-
bu, koks ūgis, akių spalva, o iš-
siskiriame iš kitų savo noru, su-
gebėjimais“, – sako mergina. Ji 
gali išvardyti daugybę savo li-
gų, pradedant nuo mažo ūgio 
ir baigiant tuo, kad beveik ne-
gali vaikščioti. Tačiau Inga nie-
kada nemanė, kad yra kuo nors 
už kitus prastesnė ir atkakliai 
siekė to, kas labiausiai ją trau-
kė – būti scenoje. Ir pasiekė – 
yra profesio nalaus teatro aktorė.

Muzika tamsoje – jaudina 
ir gąsdina 

Ar kada susimąstėme, kaip 
būtų, jei tektų visą laiką bū-
ti tamsoje? Krūpteli nuo neti-
kėto prisilietimo, nustembi dėl 
pasklidusių kvapų, staigaus vė-
jo dvelktelėjimo... Jautiesi ne-
saugiai, nes nežinai, kas yra ša-
lia tavęs, nematai, iš kur visa tai 
sklinda. Kita vertus, klausa ir kiti 
pojūčiai paaštrėja, suintensyvė-
ja. Visa tai teko patirti jaunimo 
forumo „Misija įmanoma“ žiūro-
vams, kurie buvo pakviesti daly-
vauti socialinėje-meninėje ak-
cijoje „Muzika tamsoje“. Skam-
bant Lietuvos specialiosios kū-
rybos draugijos „Guboja“ talentų 
atliekamoms melodijoms, užriš-
tomis akimis žiūrovai ragavo ar-
batą, buvo apipurkšti vandeniu, 
uodė kvapus, patyrė vėjo dvelks-
mą. „Šį kartą už daugelį jūsų aš 
esu pranašesnė“, – sako meni-
nės-socialinės akcijos sumany-
toja Vaida Butautaitė, nematan-
ti nuo gimimo. Specialiosios kū-
rybos draugija „Guboja“ vienija 
visą būrį talentų – muzikantų, 
dainininkų su negalia. Vienas iš 
jų, tądien džiuginęs renginio da-
lyvius, buvo Emilis Korickis, ži-
nomu tapęs po to, kai sužavėjo 
daugelį „X faktoriaus“ žiūrovų ir 
laimėjo trečią vietą. 

Gaila, kad Klaipėdos I. Simo-
naitytės bibliotekoje vykusiame 
renginyje buvo nemažai tuščių 
kėdžių. Tačiau tie, kurie čia at-
ėjo, gali nedvejodami pasaky-
ti: diena nepraėjo veltui. Patirta 
daug emocijų, nemažai sužinota 
ir pajausta. 

aurelija BaBinskienė 
Autorės nuotr.

(atkelta iš 1 psl.)

Neįgalus jaunimas: jei norit ko nors pasiekti, eikit ir darykit

Gyvenimas yra gražus

Norintys susitikti su Mi-
nistro Pirmininko visuomeni-
niu konsultantu kviečiami re-
gistruotis elektroniniu paštu  

Forumas „Misija įmanoma“ suvienija negalią turinčius jaunuolius iš visos Lietuvos.

A. Krušinskaitė (iš kairės), I. Filipovič ir I. Beneševičiūtė ragina aktyviai siekti 
savo tikslų.
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Daktaras
Aiskauda

Artėjant vasarai, vienais iš pa-
grindinių Panevėžio terito-

rinės ligonių kasos (TLK) Gyven-
tojų aptarnavimo skyriaus klien-
tų tampa tėvai, siekiantys išsiųsti 
savo vaikus į medicininės reabi-
litacijos įstaigas. Dažnas jų tvir-
tina jau užsakęs vietą sanatori-
joje, o į ligonių kasą atvyksta „tik 
smulkmenos“ – pažymos apie tei-
sę gauti medicininę reabilitaciją 
Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo (PSDF) biudžeto lėšomis.

Panevėžio TLK akcentuo-
ja, kad ne ligonių kasa, ne patys 
pacien tai ar jų tėvai, o gydantis 
gydytojas kartu su fizinės medi-
cinos ir reabilitacijos gydytoju 
sprendžia, ar pacientui reikalin-
gas reabilitacinis gydymas. Be to, 
sanatorijos – tik reabilitaciniam 
gydymui (jei jis apmokamas PSDF 
biudžeto lėšomis), bet ne poilsiui 
skirtos įstaigos, į kurias ir vaikai, 
ir suaugusieji, esant rimtoms li-
goms, siunčiami ištisus metus. 
Siunčiančios įstaigos – pirminės 
asmens sveikatos priežiūros cent-
rai, šeimos klinikos ar ligoninės – 
šiam reikalui numatytas lėšas pa-
skirsto ketvirčiais. Tik per vasarą 
išnaudoti visų lėšų jos negali, nes 
pacientų, kuriems po traumų ar 
sunkių ligų būtinas reabilitacinis 
gydymas, yra ištisus metus.

Panevėžio TLK primena gy-
ventojams:
	Ligonių kasos pacientams 

siuntimų į reabilitaciją neišduo-
da ir, jų prašymu, neskiria papil-
domų lėšų. Lėšos skiriamos gy-
dymo įstaigoms pagal sutartis.
	Dokumentai, garantuojan-

tys pacientams apmokėjimą už 
reabi litacijos paslaugas iš PSDF 
biudžeto, tvirtinami tik elektro-
niniu būdu. Atvykti į ligonių kasą 
dėl reabilitacijos gyventojams ne-
reikia. Ligonių kasos specialistai, 
patikrinę, ar įstaiga dar turi lėšų, 
ar informacija specialioje pažy-
moje, kurią pateikia siunčiantys į 
reabi litaciją gydytojai (diagnozė, 
reabi litacijos rūšis, paskirtas die-
nų skaičius ir kt.), atitinka sveika-
tos apsaugos ministro įsakyme 
reabi litaciniam gydymui nustaty-
tus reikalavimus, sutikimą kom-
pensuoti siunčiamo asmens rea-
bilitacijos išlaidas pateikia gydy-
mo įstaigai elektroniniu būdu. 
	Gydantis gydytojas, gavęs 

atsakymą iš ligonių kasos, ne vė-
liau kaip kitą darbo dieną pats 
privalo informuoti pacientą apie 
TLK sprendimą dėl asmens rea-
bilitacinio gydymo kompensavi-
mo. Į reabilitacijos įstaigą vyks-
tama tik tada, kai sužinoma, kad 
šis sprendimas teigiamas.
	Pacientas turi teisę pats 

pasirinkti norimą reabilitacijos 
įstaigą pagal reikiamą profilį iš 
tų, su kuriomis sutartis sudariu-
si teritorinė ligonių kasa.
	Įstaigų sąrašą galima rasti 

kiekvienos teritorinės ligonių ka-
sos interneto svetainėje, bendras 
visų reabilitacijos įstaigų sąrašas 
pagal ligų profilius skelbiamas 
Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
interneto svetainės www.vlk.lt 
skyrelyje „Gyventojams“ (Sveika-
tos priežiūros paslaugos / Medi-
cininė reabilitacija).

Vlk ir „Bičiulystės“ inf. 

Reabilitacija – ne 
poilsiui, ją skiria – 

ne ligonių kasa

Priklausomai nuo žmogaus 
amžiaus, 45–75 % jo svo-

rio sudaro vanduo (naujagi-
mių – 80 %, pagyvenusiųjų – 
50– 60 %). Be vandens neįma-
noma nė vienos žmogaus orga-
nizmo sistemos veikla. 

Žmogus per dieną netenka 
vidutiniškai 2,6 litro vandens: 
1,5 litro pašalina inkstai, 0,6 lit-
ro išgarina oda, 0,4 litro iškve-
piama, apie 0,1 litro pašalina 
žarnynas.

Vandens biologinės 
funkcijos

 reguliuoja organizmo šilu-
mos balansą,
  palaiko slėgį ląstelių vi-

duje,
 drėkina audinius,
 dalyvauja medžiagų sinte-

zės ir irimo procesuose,
 daro teigiamą poveikį rau-

menims,
 tirpdo ir stabilizuoja ištir-

pusias maisto medžiagas, trans-
portuoja jas į organus ir audi-
nius,
  aprūpina organizmą to-

kiais mikroelementais, kaip jo-
das, kalis, magnis, fluoras,
 dalyvauja medžiagų apy-

kaitoje,
 lengvina kepenų ir inks-

tų darbą.

Vandens stygius ir 
sveikatos problemos
Kai mūsų organizmas negau-

na reikiamo kiekio vandens, su-
trikdoma normali jo veikla: su-
tirštėja kraujas (gali susidaryti 
krešulių, kurie neretai sukelia 
labai sunkias ligas ir net mir-
tį), padidėja kraujo temperatū-
ra, padažnėja pulsas ir kvėpa-
vimas, troškina, pykina, suma-
žėja darbingumas. Tuomet, kai 
organizmui trūksta vandens ir 
dėl to nesusidaro bent 1,5 litro 
šlapimo, padidėja galimybė su-
sirgti inkstų akmenlige. Žmonės, 
išgeriantys per mažai vandens, 
dažniau skundžiasi virškinimo 
sutrikimais, neretai serga ma-
žakraujyste. 

Pastaba: mokslininkai nusta-
tė, kad tie automobilių vairuo-
tojai, kurių organizme trūksta 
vandens, vairuodami transporto 
priemonę daro tiek klaidų, tar-
si jų kraujyje būtų 0,8 promilės 
alkoholio. 

Daugiau vandens reikia:
 išsekus organizmui, 
 po ilgiau trukusio viduria-

vimo ar vėmimo, 
 esant vidurių užkietėjimui 

(didesnis vandens kiekis neretai 
suaktyvina žarnyno judesius), 
  sergant kepenų, tulžies 

pūslės bei latakų ligomis, 
 ūminių ir lėtinių apsinuo-

dijimų metu, 
  sergant infekcinėmis li-

gomis,
 karščiuojant,
  valgant sūriai, rūgščiai, 

saldžiai, 
 vartojant daug prieskonių,
 daug geriant kofeino turin-

čių gėrimų (pavyzdžiui, kavos).
Pastabos: 
a) jei sergama ūminiu hepa-

titu, tulžies pūslės ir tulžies la-
takų uždegimu kartu su kito-

mis virškinamojo trakto ligo-
mis, pageidautina išgerti iki 2,5 
litro skysčių;

b) esant nuolatiniam nepa-
sotinamam troškuliui (ypač be 
numanomos priežasties) reik-
tų apsilankyti pas gydytoją, kad 
nustatytų šio reiškinio priežastį 
(gal sergama cukriniu diabetu ar 
inkstų liga);

c) vaikų organizmui reikia 
daugiau skysčių. Kasdien jie tu-
rėtų išgerti tiek skysčių, kad jie 
sudarytų 10–15 % jų kūno svorio. 

Vandens kiekis mažina-
mas:
	sergant ūminiu enteritu 

(plonosios žarnos uždegimu), 
kolitu (storosios žarnos uždegi-
mu), lėtiniu nefritu (inkstų užde-
gimu), nefroze gryno skysčio re-
komenduojama išgerti iki litro.
	susirgus ūminiu nefritu 

arba paūmėjus lėtiniam nefri-
tui (lėtinė inkstų liga, dėl kurios 
tinsta veidas ir rankos, kraujyje 
atsiranda riebalų), galima gerti 
skysčių tik 0,45 litro.

Vandens stygiaus pasek-
mės:
 tais atvejais, kai reikiamo 

vandens kiekis organizme su-
mažėja mažiau negu 1 %, pas-
tebimų negalavimų dažniausiai 
nebūna,
 esant 1–5 % vandens sty-

giui, apima bloga savijauta, at-
siranda troškulys, mieguistu-
mas, sulėtėja judesiai, parausta 
kai kuriose vietose oda, gali bū-
ti skrandžio sutrikimų, pykinti, 
pakilti temperatūra,
 kai vandens kiekis orga-

nizme sumažėja nuo 6 iki 10 %, 
džiūsta burna (nebeišsiskiria 
seilės), sutrinka kalbos logika, 
skauda galvą, vargina dusulys, 
jaučiamas dilgčiojimas rankose 
ir kojose, nebeįmanoma judėti, 
 vandens stygiui pasiekus 

11–12 % ribą, pabrinksta liežu-
vis, susilpnėja rega ir klausa, at-
šąla kūnas, atsiranda raumenų 
spazmai, žmogus kliedi,
 esant 12–20 % (retesniais 

atvejais 25 %) vandens netekčiai 
dažniausiai ištinka mirtis. Mat 
organizmas apsinuodija savo pa-
ties medžiagų apykaitos produk-
tais (pastarieji gali būti pašalinti 
tik kartu su skysčiais).

Kokia išgeriamo vandens 
norma

Suprantama, konkrečiam 
žmogui tikslią išgeriamo van-
dens paros normą gali nustatyti 
tik gydytojas. Mat vandens po-
reikis priklauso nuo įvairių fak-
torių: žmogaus amžiaus, kūno 
masės, fizinio aktyvumo, mity-

bos pobūdžio, sveikatos būklės, 
aplinkos oro temperatūros, oro 
drėgnumo ir t. t. 

Jeigu atsižvelgsime vien tik į 
aplinkos oro temperatūrą, tai, pa-
vyzdžiui, esant vidutiniškai 100 C 
šilumos, vandens poreikis bus 1,3 
litro. Orui sušilus iki 150 C, teks 
išgerti 1,4 litro vandens. Kai oro 
temperatūra pasiekia 210 C, van-
dens poreikis padidėja tik 100 g 
ir sudaro 1,5 litro. Oro tempera-
tūrai pakilus iki 260 C, pageidau-
tina išgerti 1,9 litro vandens, iki 
320 C – 3 litrus vandens. 

Skysčių gauname ne tik ger-
dami vandenį, arbatą, kavą, gai-
viuosius gėrimus, pieną, alų, 
bet taip pat valgydami sriubą, 
vaisius, daržoves ir kitus mais-
to produktus. Antai šviežiuose 
agurkuose vandens yra net 95 %, 
kopūstuose ir morkose – 90 %, 
bulvėse – 80 %, žuvyje ir mėsoje 
70–80, duonoje – 37 %.

Mokslininkai paskaičiavo, 
kiek reiktų kasdien išgerti van-
dens, priklausomai nuo kūno 
svorio (žr. lentelę).

Kada vartojama per daug 
skysčių

Jeigu vartojama per daug 
skysčių, papildomai apkrauna-
ma širdies ir kraujagyslių siste-
ma bei inkstai, padidėja prakai-
tavimas, dėl to organizmas pra-
randa dalį įvairių svarbių me-
džiagų. Netgi laikinas skysčių 
perteklius pažeidžia raumenų 
darbo sąlygas, sukelia nuovargį, 
o kai kada – traukulius.

Ir dar. Organizme atsira-
dus per daug skysčių, vanduo iš 
kraujo plazmos pereina į orga-
nizmo ląsteles, įskaitant ir gal-
vos smegenų ląsteles. Ląstelės iš-
brinksta, trūkstant natrio, nebe-
susidoroja su vandens balansu 
Tai gali pasireikšti galvos skaus-
mu, svaigimu, vėmimu.

Ką ir kaip gerti
Karštą dieną patartina gerti 

arbatą (ji skatina seilių išsiskyri-
mą, likviduoja burnos džiūvimą) 
arba vartoti vandenį, į kurį įpiltas 
nedidelis kiekis vaisių, daržovių 
sulčių (arba jų ekstraktų). Pavyz-
džiui, į stiklinę vandens pakanka 
išspausti vieną kitą lašą citrinos 
ar apelsino sulčių. 

Dirbant karštoje patalpoje 
yra naudingiau gerti džiovintų 
vaisių nuovirus: šiek tiek atsta-
tomos su prakaitu pašalintų vi-
taminų atsargos. 

Sportininkams treniruočių 
metu reiktų vandeniu tik paska-
lauti burną, o troškulį malšinti po 
treniruočių. Gerti reiktų nesku-
bant, nedideliais gurkšniais, van-
denį šiek tiek palaikant burnoje. 

Nepatartina nuolat gerti 
(ypač dideliais kiekiais) virin-
to vandens. Jame mažai ar visai 
nėra magnio ir kalcio druskų, ku-
rios yra labai svarbios organiz-
mui. Ypač svarbus magnis. 

Nedera nuolatos vartoti ne 
tik virintą, bet ir mineralinį van-
denį. Mat jame yra per daug 
druskų. 

Sunkiai fiziškai dirbantiems 

ir gausiai prakaituojantiems 
žmonėms nuo seno patariama 
gerti pasūdytą vandenį (bus dar 
geriau, jei į jį įbersime šiek tiek 
gudobelės vaisių). 

Per pastarąjį keturiasde-
šimtmetį nuolatos rašoma apie 
tirpstančio ledo vandenį. Toks 
vanduo ypač naudingas dirban-
tiems karštose patalpose (maži-
na troškulį, aukštos oro tempera-
tūros pojūtį, didina ištvermingu-
mą) ir pagyvenusiems žmonėms 
(jie gali į įvairius gėrimus įberti, 
pavyzdžiui, šaldytuve pagamin-
tų ledo kubelių).

Tik grynas vanduo
Širdžiai tinka tik grynas van-

duo, o alus, gaivieji gėrimai didi-
na riziką susirgti išemine širdies 
liga: vyrams – 46 %, moterims – 
net 2 kartus! Ypač širdžiai žalingi 
gėrimai, turintys įvairių saldik lių 
ir kofeino. Šios medžiagos grei-
tina kraujo krešėjimą ir didina 
kai kurių kitų širdžiai žalingų 
medžiagų kiekį. Nors paprastas 
vanduo daug gali, tačiau vien juo 
išeminės širdies ligos neįveiksi-
me. Todėl ir šiuo atveju neuž-
mirškime apie savo sveikatą pa-
sikonsultuoti su gydytoju. Galbūt 
teks atlikti kai kuriuos tyrimus, 
laikytis dietos, keisti darbo ir po-
ilsio režimą, vartoti vaistus ir t. t.

Gazuotas vanduo ir alko-
holiniai gėrimai      

Atsiradus troškuliui dėl aukš-
tos aplinkos temperatūros arba 
stipriai išprakaitavus nuo sun-
kaus fizinio darbo, po pirties ir 
panašiais atvejais, dažniausiai 
ieškome šalto gazuoto gėrimo. 
Ir dar geriame paskubomis, di-
deliais gurkšniais. Angliarūgš-
tė, patekusi į skrandį, apmalši-
na troškulį, tačiau greitai išger-
tas gėrimas iš organizmo greitai 
ir pašalinamas. Geriame dar, ta-
čiau organizmui kaip trūko, taip 
ir toliau trūksta vandens.

Ir dar. Kai kas bando trošku-
lį numalšinti nestipriais alkoho-
liniais gėrimais. Tikimasi taip ne 
tik gerai numalšinti troškulį, bet 
ir atsipalaiduoti. Deja, net ir ne-
didelis alkoholio kiekis suakty-
vina šlapimo skyrimąsi ir padi-
dina troškulį.  

Šilti ir sūrūs gėrimai 
Geriausiai troškulį malšina… 

šilti gėrimai. Per pirmąsias 10–15 
min. kai kuriems žmonėms atro-
do, kad troškulys nenumalšintas 
ir vis norisi gerti. Tačiau praėjus 
nurodytam laikui, nebetroškina 
bent 2–3 valandas.    

Jei karštą dieną dėl skysčių 
trūkumo ne tik vargina troškulys, 
bet kartu jaučiamas išsekimas ir 
skauda galvą, geriausia gerti sūrų 
vandenį (pusė šaukštelio valgo-
mosios druskos litrui vandens). 
Karštuoju metu laiku patartina 
stiklinę vandens išgerti anksti ry-
tą ir tiek pat prieš miegą. 

Reikia treniruotis gerti
Alaus ir kitokių svaigalų žmo-

gus gali išgerti daug. O štai no-
rint išgerti reikiamą kiekį kito-
kių skysčių (ypač vandens), rei-
kia… treniruotis. Pradžioje per 
dieną išgeriama viena stiklinė 
vandens. Po to šis kiekis kas an-
trą ar kas trečią dieną didinamas 
po stiklinę, kol pasiekiamas rei-
kiamas optimalus skysčių kiekis. 

Romualdas oGinskas

Kūno svoris (kg) 45 54 63 72 81 90 99 108 117 126 135

Vandens dienos  
norma (litrais) 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75  3 3,25 3,5 3,75

 Vandens įtaka žmogaus sveikatai  
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Susisiekimo ministerija ragi-
na tolimojo susisiekimo ve-

žėjų įmones aktyviau pasinau-
doti Europos Sąjungos lėšomis 
ir atnaujinti turimas transporto 
priemones jas pritaikant žmo-
nėms su specialiaisiais porei-
kiais bei dviračiams vežti.

Paskelbtas kvietimas teik-
ti paraiškas pagal Susisiekimo 
ministerijos administruojamą 
ES fondų lėšomis finansuojamą 
konkursinę priemonę „Viešo-
jo transporto paslaugų prieina-
mumo didinimas“. Konkursine 
priemone siekiama didinti vie-
šojo transporto paslaugų priei-
namumą, skatinti viešojo ir pri-
vataus transporto sąveiką.

„Siekdami didinti viešojo 
transporto paslaugų prieinamu-
mą, visų pirma turime įvertinti 
žmogų ir jo poreikius. Autobu-
sai, traukiniai, laivai ar keltai turi 
būti vienodai patogūs visiems“, – 
sako susisiekimo ministras Ro-
kas Masiulis.

Siekiant gerinti tolimojo susi-
siekimo sąlygas, numatyta finan-
suoti tolimojo reguliaraus susi-
siekimo autobusų, tarpmiestinių 
traukinių ir keltų pritaikymą žmo-
nėms su specialiaisiais poreikiais 
ir dviračiams vežti. Šiam tikslui iš 
ES fondų bus skirta 868 860 eurų. 
Šiomis lėšomis galės pasinaudoti 
tolimojo susisiekimo vežėjų įmo-
nės, norinčios pritaikyti trans-
porto priemones judėjimo, regos 
ar klausos negalią turintiems ke-
leiviams, taip pat minėtas trans-
porto priemones aprūpinti dvi-
račių pervežimui tinkama įranga.

Transporto priemonėse turės 
būti užtikrintas žmonių su neįga-
liojo vežimėliu įlaipinimas ir išlai-
pinimas per šonines duris, naudo-
jant rampas, liftus ar kitą tam tiks-
lui skirtą įrangą, keleivių įlipimo ir 
išlipimo laiptų ar grindų briaunos 
turės būti pažymėtos ryškiu kon-
trastiniu žymėjimu, taip pat įreng-
tos vaizdinės ir garsinės informa-
vimo priemonės klausos ir regos 
negalią turintiems keleiviams.

Paraiškas finansavimui gau-
ti galima pateikti iki š. m. birže-
lio 27 d. Finansuotini projektai 
bus atrenkami konkurso būdu.

Susisiekimo ministerijos ži-
niomis, tolimojo keleivinio trans-
porto įmonės praėjusiais metais 
įsigijo 4 žmonėms su judėjimo 
negalia pritaikytus autobusus, 
kuriuose ties durimis įmontuota 
rampa, specialiai praplatintos du-
rys, kad žmonėms su neįgaliųjų 
vežimėliais būtų nesudėtinga įva-
žiuoti į autobuso saloną. Kol kas 
tai vieninteliai tarpmiestiniai au-
tobusai, pilnai pritaikyti patogiai 
tarpmiestiniu maršrutu keliauti 
ir žmonėms su judėjimo negalia.

Per artimiausius ketverius 
metus viešajam transportui at-
naujinti ir jam pritaikyti neįga-
liesiems iš viso numatoma pa-
naudoti daugiau kaip 75 mln. eu-
rų ES fondų investicijų, iš kurių 
didžioji dalis lėšų – apie 44 mln. 
eurų – teks viešojo transporto 
priemonių parkams atnaujinti.

„Bičiulystės“ inf.

Žmonės su 
specialiaisiais 
poreikiais ir 
dviratininkai 

keliaus patogiau

Nors jas kuriant buvo siekiama 
padėti įsidarbinti sunkiausios 
negalios asmenims, deja, situa-
cija yra visai kitokia. Socialinėse 
įmonėse dirba daugiausiai vidu-
tinę ar lengvą negalią turintys 
žmonės. Sunkios negalios dar-
buotojai sudaro ne daugiau kaip 
10 proc. Nepaisant to, kad len-
gvesnės negalios žmonės atly-
ginimą užsidirba, apie 90 proc. 
valstybės subsidijų panaudoja-
ma jų darbo užmokesčiui kom-
pensuoti. 

LNF atstovai įvardija ir dar 
vieną neigiamą socialinių įmo-
nių aspektą – jos yra segregaci-
nės. Pasak H. Varnienės, integra-
ciniu požiūriu tai neefektyvu ir 
nepriimtina, nes labai didelė da-
lis žmonių su negalia puikiausiai 
gali dirbti atviroje darbo rinkoje. 

„Mūsų galva, tai yra per 
brangus, žmonių su negalia ne-
darbo problemos iš esmės ne-
sprendžiantis modelis, kuris dar 
prisideda prie žmonių su nega-
lia izoliacijos, nes skiriant lėšų 
socialinėms įmonėms jų lieka 
gerokai mažiau atvirai darbo 
rinkai, o sunkiausios negalios 
žmonės tampa visiškai atskirti“, 
– kalbėjo LND atstovė H. Varnie-
nė. Pasak jos, Seimo narių Jus-
to Džiugelio, Ingridos Šimony-
tės, Aušros Maldeikienės, Do-
vilės Šakalienės ir kitų iniciaty-
va keisti šią ydingą situaciją – 
sveikintina daugiau nei ketve-
rius metus trukusių diskusijų 
atomazga. 

Neįgaliajam pritaikyta 
darbo vieta – iššūkis?

Daug metų žmogaus teisių 
gynimo srityje dirbusi Dovi-
lė Šakalienė prieš gerus me-
tus pati tapo neįgaliųjų ben-
druomenės nare. „Dar ir iš vi-
daus pamačiau dvigubų stan-
dartų taikymą ir stigmatiza-
vimą žmonių, kurie turi labai 
skirtingas negalias, – spaudos 
konferencijoje kalbėjo ji. – Lie-
tuvoje yra beveik ketvirtis mi-
lijono žmonių su negalia. Tai la-
bai didelis skaičius. Nepaisant 
to, mes visi vis dar laikomi vie-
na grupe – žmonės su trūku-
mais. Kokie jie – nelabai nori-
ma gilintis.“ 

Pasak D. Šakalienės, reikia 
suvokti, kad toks pakankamai 
didelių pinigų atidavimas so-
cialinėms įmonėms neįgalie-
siems nesuteikia realios pa-
galbos, todėl yra nepateisina-
mas, šią situaciją reikia nedel-
siant taisyti. 

D. Šakalienės nuomone, la-
bai gaila, kad žmonės su nega-
lia iki šiol taip ilgai buvo užri-
byje ir kad jie darbdavių labai 
lengvai įgąsdinami ir įtikina-
mi, jog 7 tūkst. neįgaliųjų bus 
atleisti. Socialinių įmonių dar-
buotojai priešpastatomi dau-
giau kaip 70 tūkst. neįgaliųjų, 
kurie šiandien galėtų dirbti, 
jeigu būtų sutvarkyta, pakeis-
ta ši sistema. Laisva darbo rin-
ka – tai galimybė žmogui dirbti 
pagal savo sugebėjimus ir kom-
petencijas, tereikia jam sukurti 

palankias sąlygas. Seimo narė 
retoriškai klausė: kodėl sukur-
ti skirtingas darbo vietas infor-
macinių technologijų specialis-
tui ir indų plovėjui – normalu, 
o pritaikyti neįgaliojo porei-
kiams – iššūkis?

Sunkiausios negalios 
žmonėms specialios 

įmonės būtinos
Lietuvos aklųjų ir silpnare-

gių sąjungos (LASS) pirminin-
kas Sigitas Armonas bei Lietu-
vos sutrikusio intelekto žmo-
nių globos bendrijos „Viltis“ 
pirmininkė Dana Migaliova – 
sunkiausios negalios žmones 
vienijančių asociacijų atstovai. 

Pasak S. Armono, LASS su-
tinka, kad esama padėtis ne-
priimtina ir ją būtina keisti, ta-
čiau reikia nepamiršti, jog sun-
kiausios negalios žmonėms tu-
ri būti palikta galimybė dirbti 
specia liose įmonėse, kuriose 
jiems sukurtos ypatingos dar-
bo sąlygos. Antraip silpniausio-
ji grandis tikrai nukentės.

Po keliasdešimt metų gy-
vuojančiose aklųjų įmonėse 
dirbantys regos negalią turin-
tys žmonės sunkiai pritaptų 
atviroje darbo rinkoje. Juolab 
kad dabar veikiančiose socia-
linėse įmonėse jų dirba ne po 
vieną ar du, o po kelias dešim-
tis – koks verslas būtų pasiren-
gęs priimti tiek regos negalią 
turinčiųjų?

Nusivylimo socialinėmis 
įmonėmis neslėpė ir „Vilties“ 
bendrijos vadovė D. Migaliova. 
Pasak jos, esamas socialinių 
įmonių modelis visiškai elimi-
nuoja sutrikusio intelekto žmo-
nes. „Kai kūrėsi socialinės įmo-
nės, tikėjomės, kad darbo rin-
koje pagaliau galės dirbti ir su-
trikusio intelekto bei psichikos 
negalią turintys žmonės. Deja, 
to neįvyko. Šiandien socialinė-
se įmonėse šių žmonių beveik 
nėra. Turi būti sukurta pagal-
bos sistema, kad ribotų gali-
mybių žmonės galėtų dirbti ne-
sudėtingus darbus“, – kalbėjo 
D. Migaliova. 

„Vilties“ vadovės teigimu, 
socialinių įmonių reikės, tačiau 
jos turėtų būti visiškai kitokios. 
Reikia sukurti modelį, kad pa-
slaugos ir pinigai eitų paskui 
konkretų žmogų, atsižvelgiant 
į jo poreikius, o ne į darbdavių 
interesus. 

Alternatyvūs siūlymai 
naujajam modeliui 

Kuriant naująjį modelį akty-
viai dalyvauja ir nevyriausybi-
nės neįgaliųjų asociacijos. 

Nuo vaikystės negalią turin-
ti Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Jelena Ivančenko įsi-
tikinusi – sudarytos tinkamos 
sąlygos, atsižvelgiant į negalios 
pobūdį ir žmogaus galimybes, 
gali kompensuoti žmogaus ne-
galią ir netrukdyti jam dirbti. 
Vadovaudama Neįgaliųjų drau-
gijai ir dirbdama administraci-
nį darbą rankos neturinti J. Ivan-
čenko sako esanti darbinga vi-
su 100 proc., tačiau jeigu turė-
tų dirbti, pavyzdžiui, padavėja, 
būtų visiškai nedarbinga. Todėl 
LNF Seimo nariams pateiktuo-
se alternatyviuose siūlymuose 
ypatingas dėmesys skiriamas 
individualiam darbo vietos bei 
darbo proceso pritaikymui, at-
sižvelgiant į kiekvieno žmogaus 
su negalia poreikius. 

Nevyriausybinių organizaci-
jų siūlymuose svarbus vaidmuo 
tenka ir įdarbinimo tarpininkui. 
Į šių specialistų poreikį dėmesį 
atkreipia ir 12 metų tokios vei-
klos patirtį turinčios VšĮ „Sopa“ 
direktorė Jurgita Kuprytė. Pasak 
jos, toks pagalbininkas būtinas 
ne tik įsidarbinti norinčiam ne-
įgaliajam, bet ir būsimam darb-
daviui. Dažnai darbdaviai sutik-
tų įdarbinti neįgaliuosius, bet 
nežino nei kur jų ieškoti, kaip 
jiems pritaikyti darbo sąlygas, 
nei kokios tos negalios būna, ko-
kia jų specifika. 

J. Ivančenko pabrėžė, kad 
žmonėms su negalia ypač rei-
kalingos pagalbos ir palaikymo 
darbo rinkoje paslaugos: kom-
petencijų kėlimas, mokymai, 
darbo asistentai, atvejo vady-
bininkai, tarpininkai ir kitokia 
pagalba įsidarbinant, dirbant ir 
išsilaikant darbo vietoje. Tam 
tikrais atvejais tikslinga skirti 
paramą specialiai darbo įrangai 
įsigyti, aplinkai pritaikyti, dar-
bo sąlygoms įvertinti, transpor-
tui ar papildomoms poilsio die-
noms kompensuoti.

Neįgaliųjų asociacijų atsto-
vų nuomone, toks modelis būtų 
gerokai tvaresnis ir ekonomiškai 
efektyvesnis, nes atviroje darbo 
rinkoje prisitaikiusiems žmo-
nėms reikėtų mažiau paramos. 

aldona Milieškienė
Autorės nuotr.

Ieškoma tvaresnio ir ekonomiškai efektyvesnio 
neįgaliųjų įdarbinimo modelio

(atkelta iš 1 psl.)

Jurgita Masiulionytė stebisi: socialinės įmonės statusas šiemet suteiktas dar 
9 naujoms įmonėms. Jurgita Kuprytė tikina: padėti reikia ne tik neįgaliesiems, bet ir darbdaviams.

Seimo narė Dovilė Šakalienė ir LNF administracijos vadovė Henrika Varnienė 
neabejoja neįgaliųjų įdarbinimo sistemos pertvarkos būtinybe.
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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, birželio 5 d. 
09:10 Komisaras Reksas 14. N-7. 

14/9 s. 10:00 Seserys. N-7. 61 s. (kart.). 
11:05 Bėdų turgus. (subtitruota, kart.). 
11:50 Savaitė. (kart.). 12:40 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauski-
te 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. Se-
serys. N-7. 62 s. 17:10 Klauskite dakta-
ro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 19:19 
Sportas. 19:22 Orai. 19:30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 
Dėmesio centre. 22:05 Trumposios ži-
nios. 22:10 Premjera. Erdoganas. Ke-
lias į sultono sostą. N-14. (subtitruota). 
23:10 Trumposios žinios. 23:15 Prem-
jera. Medičiai, Florencijos valdovai. N-7. 
8 s. 00:10 Kelionės su „Istorijos detek-
tyvais“. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 
01:10 Komisaras Reksas 14. N-7. 14/9 
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, birželio 6 d. 
09:10 Komisaras Reksas 14. N-7. 

14/10 s. 10:00 Seserys. N-7. 62 s. (kart.). 
11:05 Stilius. (kart.). 11:50 Šunų ABC 2. 
2/2 s. (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. 63 s. 
17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Žinios (su verti-
mu į gestų k.). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 
19:30 Emigrantai. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Pokalbių lai-
da „Svarbios detalės“. 22:25 Trumposios 
žinios. 22:30 Istorijos detektyvai. 23:20 
Trumposios žinios. 23:25 Premjera. Re-
zistentai. N-14. 4 s. 00:15 Klausimėlis.lt. 
(kart.). 00:30 Laisvės vėliavnešiai. Aktu-
aliosios dokumentikos ir pokalbių laida. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Ko-
misaras Reksas 14. N-7. 14/10 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, birželio 7 d. 
09:10 Komisaras Reksas 14. N-7. 

14/11 s. 10:00 Seserys. N-7. 63 s. (kart.). 
11:00 Emigrantai. (kart.). 11:50 Pokalbių 
laida „Svarbios detalės“. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Prem-
jera. Seserys. N-7. 64 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 Gyve-
nimas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jė-
ga“. 21:30 Auksinis protas. 23:30 Trum-
posios žinios. 23:35 Premjera. Pianinas. 
N-14. 01:35 Komisaras Reksas 14. N-7. 
14/11 s. (kart.). 02:25 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:10 Gyvenimas. (kart.). 04:00 
Auksinis protas. (kart.).

ketvirtadienis, birželio 8 d.
09:10 Komisaras Reksas 14. N-7. 

14/12 s. 10:00 Respublikos Prezidentės 
Dalios Grybauskaitės metinis praneši-
mas. Tiesioginė transliacija iš LR Sei-
mo (su vertimu į gestų k.). 10:35 Sese-
rys. N-7. 64 s. (kart.). 11:35 Gyvenimas. 
(kart.). 12:25 Klausimėlis.lt. (kart.). 12:40 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Prem-
jera. Seserys. N-7. 65 s. 17:10 Klauski-
te daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 
Specialus tyrimas. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio 
centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Premjera. Greiti ir 
įsiutę 4. N-14. 23:15 Trumposios žinios. 
23:20 Premjera. Kai baigiasi melas. 
N-14. 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Ko-
misaras Reksas 14. N-7. 14/12 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 Bėdų turgus. 
(subtitruota, kart.). 04:45 Klausimėlis.lt. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Laisvės vėliavnešiai. Aktualiosios doku-
mentikos ir pokalbių laida. (kart.). 05:30 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.).

Penktadienis, birželio 9 d. 
09:10 Komisaras Reksas 15. N-7. 

15/1 s. 10:00 Seserys. N-7. 65 s. (kart.). 
11:00 Specialus tyrimas. (kart.). 11:50 
Nacionalinė paieškų tarnyba. 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Prem-
jera. Seserys. N-7. 66 s. 17:10 Klauskite 
daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
18:55 Sportas. 18:58 Orai. 19:05 Gam-
tos inspektoriai. 19:30 Muškietininkai 3. 
N-7. 3/8 s. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Duo-
kim garo! 22:40 Trumposios žinios. 22:45 
Karkasono žudikas. N-7. 00:25 Trumpo-
sios žinios. 00:30 Klausimėlis.lt. (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Komisa-
ras Reksas 15. N-7. 15/1 s. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:10 
Istorijos detektyvai. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Lietuvos televizijos jubi-
liejui. TV šou „60 akimirkų“. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Lietuvos televizi-
jos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų“. (tęsi-
nys, kart.). 05:40 Klausimėlis.lt.

Šeštadienis, birželio 10 d. 
06:05 Karinės paslaptys. 06:55 

Premjera. Tobotai 2. 2/10 s. 07:20 Taton-
ka ir mažieji draugai. 30 s. 07:35 Šervu-
do padauža Robinas Hudas. 26 s. 07:50 
Džiunglių knyga 2. 2/24 s. 08:05 Premje-
ra. Mūsų miesteliai. Paparčiai. 1 d. 09:00 
Labas rytas, Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 
09:35 Labas rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. 
Orai. 10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 
Žinios. Orai. 11:35 Labas rytas, Lietuva. 
12:10 Pasaulio dokumentika. Premjera. 
Tian Šanis. Lokių ir arklių kraštas. (subti-
truota). 13:05 Pasaulio dokumentika. Pa-
slaptingas sodas. 1 d. Pavasario pabudi-
mas. (subtitruota). 14:05 Džesika Flečer 
2. N-7. 2/16, 2/17 s. 15:45 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 16:00 Klau-
simėlis.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 Loteri-
jos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panora-
ma. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Pa-
saulio futbolo čempionato atrankos rung-
tynės. Lietuva – Slovakija. Pertraukoje – 
Trumposios žinios. 23:40 Trumposios ži-
nios. 23:45 Iš meilės ar dėl pinigų. N-7. 
(subtitruota). 01:20 Greiti ir įsiutę 4. N-14. 
(kart.). 03:05 Pasaulio dokumentika. Tian 
Šanis. Lokių ir arklių kraštas. (subtitruo-
ta, kart.). 03:55 Pasaulio dokumentika. 
Paslaptingas sodas. 1 d. Pavasario pa-
budimas. (subtitruota, kart.). 04:50 Dže-
sika Flečer 2. N-7. 2/16 s. (kart.). 05:35 
Gamtos inspektoriai. (kart.).

Sekmadienis, birželio 11 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. 
2/11 s. 09:25 Džiunglių knyga 2. 2/25 s. 
09:35 Premjera. Auklė Mun. 34 s. 09:45 
Premjera. Šikšnosparnis Patas. 28 s. 
10:00 Brolių Grimų pasakos. 28 s. Še-
šetas traukia per pasaulį. 11:00 Šunų 
ABC 2. 2/3 s. 11:50 Pasaulio dokumen-
tika. Plėšrūnai. 1 d. Didžiausias iššūkis. 
(subtitruota). 12:40 Pasaulio dokumenti-
ka. Nuostabieji Japonijos gamtos kampe-
liai. 1 d. Honšiū. (subtitruota). 13:40 Puaro 
13. N-7. 13/5 s. Uždanga. Paskutinė Pua-
ro byla. 15:10 Folčio viešbutis 1. N-7. 1 s. 
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kal-
bą). 16:00 Auksinis protas. (kart.). 18:00 
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį pa-
sitinkant. Laisvės vėliavnešiai. 18:30 Ži-
nios (su vertimu į gestų k.). 18:50 Spor-
tas. 18:53 Orai. 19:00 Teisė žinoti. 19:30 
Savaitė. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 21:00 Princesė de Monpans-
jė. N-7. Rež. 23:15 Trumposios žinios. 
23:20 Kino žvaigždžių alėja. Kelias. N-7. 
(kart.). 01:05 Trumposios žinios. 01:10 
Pasaulio dokumentika. Plėšrūnai. 1 d. 
Didžiausias iššūkis. (subtitruota, kart.). 
02:00 Pasaulio dokumentika. Nuostabieji 
Japonijos gamtos kampeliai. 1 d. Honšiū. 
(subtitruota, kart.). 02:50 Puaro 13. N-7. 
13/5 s. Uždanga. Paskutinė Puaro byla. 
(kart.). 04:20 Stilius. (kart.). 05:05 Mūsų 
miesteliai. Paparčiai. 1 d. (kart.).

(316). N-7. 07:55 Hubertas ir Staleris (3). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2604). N-7. 
10:00 Kerštas ir meilė (9). N-7. 11:00 
Kerštas ir meilė (10). N-7. 11:55 Kobra 
11 (2). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (10). N-7. 13:30 Simpsonai (317). 
N-7. 14:00 Simpsonai (319). N-7. 14:30 
Pažadėtoji (1217). N-7. 15:00 Pažadė-
toji (1218). N-7. 15:30 Pamilti vėl (23). 
N-7. 16:30 Kerštas ir meilė (11). N-7. 
17:30 Kerštas ir meilė (12). N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Rezidentai (100). N-7. 
20:00 Tėvelio dukrytės (7). N-7. 20:30 
Tėvelio dukrytės (8). N-7. 21:00 Švie-
soforas (46). N-7. 21:30 TV3 vakaro ži-
nios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Broliai Grimai. N-14. 00:55 Kaulai 
(5). N-14. 01:45 Imperija (3). N-14. 02:40 
Amerikiečiai (2). N-14.

Antradienis, birželio 6 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (10). N-7. 06:55 
Simpsonai (317). N-7. 07:25 Simpsonai 
(319). N-7. 07:55 Rezidentai (100). N-7. 
08:25 Šviesoforas (46). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2605). N-7. 10:00 Kerštas 
ir meilė (11). N-7. 11:00 Kerštas ir mei-
lė (12). N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės (7). 
N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės (8). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (11). 
N-7. 13:30 Simpsonai (320). N-7. 14:00 
Simpsonai (321). N-7. 14:30 Simpsonai 
(322). N-7. 15:00 Pažadėtoji (1219). N-7. 
15:30 Pamilti vėl (24). N-7. 16:30 Kerš-
tas ir meilė (13). N-7. 17:30 Kerštas ir 
meilė (14). N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezi-
dentai (101). N-7. 20:00 Tėvelio dukrytės 
(9). N-7. 20:30 Tėvelio dukrytės (10). N-7. 
21:00 Šviesoforas (47). N-7. 21:30 TV3 
vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Kalėjimo bėgliai (9). N-14. 
23:30 24 valandos. Palikimas (9). N-14. 
00:30 Kaulai (6). N-14. 01:30 Imperija 
(4). N-14. 02:20 Amerikiečiai (3). N-14.

trečiadienis, birželio 7 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (11). N-7. 06:55 
Simpsonai (320). N-7. 07:25 Simpsonai 
(321). N-7. 07:55 Rezidentai (101). N-7. 
08:25 Šviesoforas (47). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2606). N-7. 10:00 Kerštas 
ir meilė (13). N-7. 11:00 Kerštas ir mei-
lė (14). N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės (9). 
N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės (10). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (12). 
N-7. 13:30 Simpsonai (323). N-7. 14:00 
Simpsonai (324). N-7. 14:30 Pažadėtoji 
(1220). N-7. 15:30 Pamilti vėl (25). N-7. 
16:30 Kerštas ir meilė (15). N-7. 17:30 
Kerštas ir meilė (16). N-7. 18:30 TV3 ži-
nios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Rezidentai (102). N-7. 20:00 Tėve-
lio dukrytės (11). N-7. 20:30 Tėvelio du-
krytės (12). N-7. 21:00 Šviesoforas (48). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 
sportas. 22:20 TV3 orai. 22:25 Vikingų lo-
to. 22:30 Vaizdo dienoraštis. N-14. 00:10 
Kaulai (7). N-14. 01:10 Imperija (5). N-14. 
02:00 Amerikiečiai (4). N-14.

ketvirtadienis, birželio 8 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (12) (kart.). N-7. 
06:55 Simpsonai (323) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (324) (kart.). N-7. 07:55 Re-
zidentai (102). N-7. 08:25 Šviesofo-
ras (48). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2607). N-7. 10:00 Kerštas ir meilė (15). 
N-7. 11:00 Kerštas ir meilė (16). N-7. 
12:00 Tėvelio dukrytės (11) (kart.). N-7. 
12:30 Tėvelio dukrytės (12) (kart.). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (13). 
N-7. 13:30 Simpsonai (325). N-7. 14:00 
Simpsonai (326). N-7. 14:30 Pažadėto-
ji (1221). N-7. 15:00 Pažadėtoji (1222). 
N-7. 15:30 Pamilti vėl (26). N-7. 16:30 
Kerštas ir meilė (17). N-7. 17:30 Kerš-
tas ir meilė (18). N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Rezidentai (103). N-7. 20:00 Tėvelio du-
krytės (13). N-7. 20:30 Tėvelio dukrytės 
(14). N-7. 21:00 Šviesoforas (49). N-7. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 
sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Karaliaus 
vardu. Požemių pasaulio sakmė. N-14. 
01:00 Kaulai (8). N-14. 01:55 Imperija 
(6). N-14. 02:45 Amerikiečiai (5). N-14.

Penktadienis, birželio 9 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (13) (kart.). N-7. 
06:55 Simpsonai (325) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (326) (kart.). N-7. 07:55 Re-
zidentai (103). N-7. 08:25 Šviesofo-
ras (49). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2608). N-7. 10:00 Kerštas ir meilė (17). 
N-7. 11:00 Kerštas ir meilė (18). N-7. 
12:00 Tėvelio dukrytės (13) (kart.). N-7. 
12:30 Tėvelio dukrytės (14) (kart.). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (14). 
N-7. 13:30 Simpsonai (327). N-7. 14:00 
Simpsonai (328). N-7. 14:30 Pažadėto-
ji (1223). N-7. 15:00 Pažadėtoji (1224). 
N-7. 15:30 Pamilti vėl (27). N-7. 16:30 
Kerštas ir meilė (19). N-7. 17:30 Kerš-
tas ir meilė (20). N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Monstrų biuras. N-7. 21:20 Iksmenai 2. 
N-7. 00:10 30 naktų paranormalių reiš-
kinių su Šėtono apsėsta mergina su dra-
kono tatuiruote. S. 01:40 Piramidė. S.

Pirmadienis, birželio 5 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Di-

dysis žvejys 2“ (10). 07:05 „Zigis ir Ry-
klys“ (42). 07:15 „Zigis ir Ryklys“ (43). 
07:25 „Zigis ir Ryklys“ (44). 07:30 „Kem-
piniukas Plačiakelnis“ (3). 07:55 „Volke-
ris, Teksaso reindžeris“ (100). N-7. 08:50 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (101). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 11:35 24 valandos (kart.). N-7. 
12:35 Nuo... Iki... 13:30 „Amžina meilė“ 
(35). N-7. 14:30 „Amžina meilė“ (36). N-7. 
15:35 „Dvi širdys“ (31). 16:00 „Dvi širdys“ 
(32). 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. In-
fošou. 20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (4). 
N-7. 20:30 Bus visko. Gyvenimo būdo 
laida. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Apsup-
tyje. N14. 00:25 „Įkaitai“ (4). N14. 01:20 
„Judantis objektas“ (20). N-7. 02:15 „Be-
gėdis“ (10). N14.

Antradienis, birželio 6 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Didysis žvejys 2“ (11). 07:05 „Zigis 
ir Ryklys“ (45). 07:15 „Zigis ir Ryklys“ 
(46). 07:25 „Zigis ir Ryklys“ (47). 07:30 
„Kempiniukas Plačiakelnis“ (4). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (102). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (103). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 24 valan-
dos (kart.). N-7. 12:35 Bus visko (kart.). 
Gyvenimo būdo laida. 13:30 „Amžina 
meilė“ (37). N-7. 14:30 „Amžina meilė“ 
(38). N-7. 15:35 „Dvi širdys“ (33). 16:00 
„Dvi širdys“ (34). 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. Infošou. 20:00 Visi vyrai - 
kiaulės... 2 (5). N-7. 20:30 Bus visko. Gy-
venimo būdo laida. 21:30 Žinios. 22:09 
Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO 
SEANSAS Snaiperis 2. N14. 00:05 „Įkai-
tai“ (5). N14. 01:00 „Judantis objektas“ 
(21). N-7. 01:55 „Begėdis“ (11). N14.

trečiadienis, birželio 7 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Didysis žvejys 2“ (12). 07:05 „Zigis 
ir Ryklys“ (48). 07:15 „Zigis ir Ryklys“ 
(49). 07:25 „Zigis ir Ryklys“ (50). 07:30 
„Kempiniukas Plačiakelnis“ (5). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (104). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (105). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 24 valan-
dos (kart.). N-7. 12:35 Bus visko (kart.). 
Gyvenimo būdo laida. 13:30 „Amžina 
meilė“ (39). N-7. 14:30 „Amžina meilė“ 
(40). N-7. 15:35 „Dvi širdys“ (35). 16:00 
„Dvi širdys“ (36). 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. Infošou. 20:00 Visi vyrai - 
kiaulės... 2 (6). N-7. 20:30 Bus visko. Gy-
venimo būdo laida. 21:30 Žinios. 22:09 
Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO 
SEANSAS Plastikas. N14. 00:20 „Įkai-
tai“ (6). N14. 01:15 „Judantis objektas“ 
(22). N-7. 02:10 „Begėdis“ (12). N14.

ketvirtadienis, birželio 8 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Didysis žvejys 2“ (13). 07:05 „Zigis 
ir Ryklys“ (51). 07:15 „Zigis ir Ryklys“ 
(52). 07:25 „Zigis ir Ryklys“ (53). 07:30 
„Kempiniukas Plačiakelnis“ (6). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (106). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (107). N-7. 09:50 24 valandos. 
N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 24 
valandos (kart.). N-7. 12:35 Bus vis-
ko (kart.). Gyvenimo būdo laida. 13:30 

„Amžina meilė“ (41). N-7. 14:30 „Amži-
na meilė“ (42). N-7. 15:35 „Dvi širdys“ 
(37). 16:00 „Dvi širdys“ (38). 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:35 24 valan-
dos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. Infošou. 
20:00 Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VA-
KARO SEANSAS Nakties įkaitas. N14. 
00:40 „Įkaitai“ (7). N14. 01:35 „Judan-
tis objektas“ (23). N-7. 02:30 Sveikatos 
ABC televitrina (kart.). 02:55 Alchemija. 
VDU karta. 03:25 RETROSPEKTYVA. 
Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Meni-
ninkų portretai“.

Penktadienis, birželio 9 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Didysis žvejys 2“ (14). 07:05 „Zigis 
ir Ryklys“ (54). 07:15 „Zigis ir Ryklys“ 
(55). 07:25 „Zigis ir Ryklys“ (56). 07:30 
„Kempiniukas Plačiakelnis“ (7). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (108). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (109). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 24 va-
landos (kart.). N-7. 12:35 Nuo... Iki... 
13:30 „Amžina meilė“ (43). N-7. 14:30 
„Amžina meilė“ (44). N-7. 15:35 „Dvi šir-
dys“ (39). 16:00 „Dvi širdys“ (40). 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 va-
landos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 penktadie-
nis. N-7. 21:00 Ištrūkęs Džango. N14. 
00:20 Zombių karalius. N14. 02:10 Nak-
ties įkaitas (kart.). N14.

Šeštadienis, birželio 10 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 „Zi-

gis ir Ryklys“ (51) (kart.). 06:40 „Zigis ir 
Ryklys“ (52) (kart.). 06:50 „Zigis ir Ry-
klys“ (53) (kart.). 06:55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“ (6) (kart.). 07:20 „“Nicke-
lodeon“ valanda. Žuviukai burbuliukai“ 
(13). 07:45 „Ančiukai Duoniukai“ (20). 
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (15). 
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“ (3). 
09:00 „Ponas Bynas“ (7). 09:30 „Sau-
gokis meškinų“ (48). 09:45 „Saugokis 
meškinų“ (49). 10:00 KINO PUSRY-
ČIAI Skraidančių beždžionėlių antplū-
dis. 11:45 Persirengimo meistras. 13:30 
Praktikantai. N-7. 15:55 Pričiupom! N-7. 
16:25 Nepataisomas. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 SU-
PERKINAS Medžioklės sezonas atida-
rytas 2! 21:05 Vyrai juodais drabužiais 
2. N-7. 22:50 Alaus šventė. N14. 01:10 
Ištrūkęs Džango (kart.). N14.

Sekmadienis, birželio 11 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Zigis ir Ryklys“ (54) (kart.). 06:45 „Zi-
gis ir Ryklys“ (55) (kart.). 06:55 „Kem-
piniukas Plačiakelnis“ (7) (kart.). 07:20 
„“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai bur-
buliukai“ (14). 07:45 „Harvis Biksas“ 
(1). 08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(16). 08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“ 
(4). 09:00 Sveikatos ABC televitrina. 
09:30 „Saugokis meškinų“ (50). 09:50 
„Zigis ir Ryklys“ (56) (kart.). 10:00 KINO 
PUSRYČIAI Atgal į jūrą. 12:05 Badis. 
13:50 Teisė tuoktis. N-7. 15:40 Pričiu-
pom! N-7. 16:10 Pričiupom! N-7. 16:40 
PREMJERA Ledynmetis. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Tele-
loto. 20:35 Eilinis Džo. Kobros prisikė-
limas. N-7. 22:55 Pagauk, jei gali. N14. 
01:35 Alaus šventė (kart.). N14.

Pirmadienis, birželio 5 d. 
06:15 Sveikatos ABC televitrina. 

06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (18). 
N-7. 07:40 „Tokia tarnyba“ (33) (kart.). 
N-7. 08:30 „Voratinklis“ (24) (kart.). N-7. 
09:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
10:30 „Savas žmogus“ (7) (kart.). N-7. 
11:35 „Prokurorų patikrinimas“ (437) 
(kart.). N-7. 12:45 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:50 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (22). N-7. 14:50 „Tokia tarnyba“ 
(34). N-7. 15:45 „Prokurorų patikrinimas“ 
(438). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Savas 
žmogus“ (8). N-7. 19:30 Voratinklis. Fir-
ma. I dalis. N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 
Pabėgimas. N14. 22:50 Beverli Hilso po-
licininkas 3 (kart.). N-7. 00:55 „Akloji zo-
na“ (1) (kart.). N14. 01:45 „Akloji zona“ 
(2) (kart.). N14. 02:30 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (18) (kart.). N-7. 03:15 „Liūčių se-
zono belaukiant“ (1) (kart.). 04:00 „Liūčių 
sezono belaukiant“ (2) (kart.).

Antradienis, birželio 6 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (19). 

N-7. 07:40 „Tokia tarnyba“ (34) (kart.). 
N-7. 08:30 „Voratinklis“ (1) (kart.). N-7. 
09:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
10:30 „Savas žmogus“ (8) (kart.). N-7. 
11:35 „Prokurorų patikrinimas“ (438) 
(kart.). N-7. 12:45 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 13:50 „Diagnozė - žmog-
žudystė“ (1). N-7. 14:50 „Tokia tarnyba“ 
(35). N-7. 15:45 „Prokurorų patikrinimas“ 
(439). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Savas žmo-
gus“ (9). N-7. 19:30 Voratinklis. Firma. II 
dalis. N-7. 20:30 Pasienio sargyba. N-7. 

TV3

LNK

BTV

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

čiukų istorijos (31). 06:55 Nindžago: 
Spinjitzu meistrai (11). N-7. 07:25 Bai-
lus voveriukas (7). 07:55 Ančiukų istori-
jos (32). 08:25 Kung Fu Panda (2). N-7. 
08:55 Kobra 11 (3). N-7. 09:55 Vasaros 
gidas. 10:25 Svajonių ūkis. 11:00 Užbur-
ta meilė. 12:05 Heida. 14:15 Meilė keliau-
ja laiku. Rubinė. N-7. 16:50 Ekstrasen-
sų mūšis. N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 
19:15 TV3 sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 
Eurojackpot. 19:30 Aplink pasaulį per 80 
dienų. N-7. 21:55 Paskutinis raganų me-
džiotojas. N-14. 00:05 Vizijos. S. 01:35 
Iksmenai 2. N-7.

Sekmadienis, birželio 11 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (32). 07:00 Nindžago: 
Spinjitzu meistrai (1). N-7. 07:30 Bai-
lus voveriukas (8). 08:00 Ančiukų istori-
jos (33). 08:30 Kung Fu Panda (3). N-7. 
09:00 Kobra 11 (4). N-7. 10:00 Svajo-
nių sodai. 11:00 Raudonkepuraitė prieš 
blogį. N-7. 12:40 Geležinis Vilis. 14:50 
Auklė 3. N-7. 16:45 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Fantas-
tiškas ketvertas. N-7. 21:40 Transporte-
ris 2. N-7. 23:20 Išgelbėti poną Benksą. 
N-7. 01:50 Paskutinis raganų medžio-
tojas. N-14.

LRT
21:00 Vaiduoklių namas 2. N14. 22:45 
Pabėgimas (kart.). N14. 00:35 „Okupuoti“ 
(7). N14. 01:25 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 
(19) (kart.). N-7. 02:15 „Penktoji pavara“ 
(7). 03:00 Pasienio sargyba (kart.). N-7. 
03:25 „Penktoji pavara“ (6).

trečiadienis, birželio 7 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(20). N-7. 07:40 „Tokia tarnyba“ (35) 
(kart.). N-7. 08:30 „Voratinklis“ (2) (kart.). 
N-7. 09:30 „Paskutinis faras“ (37) (kart.). 
N-7. 10:30 „Savas žmogus“ (9) (kart.). 
N-7. 11:35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(439) (kart.). N-7. 12:45 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:50 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (2). N-7. 14:50 „Tokia tar-
nyba“ (36). N-7. 15:45 „Prokurorų patikri-
nimas“ (440). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
„Savas žmogus“ (10). N-7. 19:30 Vo-
ratinklis. Firma. III dalis. N-7. 20:30 Pa-
galbos skambutis. N-7. 21:00 Požemi-
nis garažas (P2). N14. 23:00 Vaiduoklių 
namas 2 (kart.). N14. 00:45 „Okupuoti“ 
(8). N14. 01:35 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 
(20) (kart.). N-7. 02:25 „Penktoji pavara“ 
(8). 03:10 Pagalbos skambutis (kart.). 
N-7. 03:30 „Penktoji pavara“ (7) (kart.).

ketvirtadienis, birželio 8 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(21). N-7. 07:40 „Tokia tarnyba“ (36) 
(kart.). N-7. 08:30 „Voratinklis“ (3) (kart.). 
N-7. 09:30 „Paskutinis faras“ (38) (kart.). 
N-7. 10:30 „Savas žmogus“ (10) (kart.). 
N-7. 11:35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(440) (kart.). N-7. 12:45 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:50 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (3). N-7. 14:50 „Tokia tar-
nyba“ (37). N-7. 15:45 „Prokurorų patikri-
nimas“ (441). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
„Savas žmogus“ (11). N-7. 19:30 Vora-
tinklis. Firma. IV dalis. N-7. 20:30 Savai-
tės kriminalai. N-7. 21:00 Mirtina žmog-
žudystė. N-7. 22:55 Požeminis garažas 
(kart.) (P2). N14. 00:55 „Okupuoti“ (9). 
N14. 01:45 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (21) 
(kart.). N-7. 02:35 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (22) (kart.). N-7. 03:20 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (1) (kart.). N-7. 04:05 
Savaitės kriminalai (kart.). N-7.

Penktadienis, birželio 9 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(22). N-7. 07:40 „Tokia tarnyba“ (37) 
(kart.). N-7. 08:30 „Ekstrasensų mūšis“ 
(5) (kart.). N-7. 10:30 „Savas žmogus“ 
(11) (kart.). N-7. 11:35 „Prokurorų pati-
krinimas“ (441) (kart.). N-7. 12:45 Much-
taro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 „Dia-
gnozė - žmogžudystė“ (4). N-7. 14:50 
„Tokia tarnyba“ (38). N-7. 15:45 „Pro-
kurorų patikrinimas“ (442). N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 In-
fo diena. 18:30 „Savas žmogus“ (12). 
N-7. 19:30 „Amerikietiškos imtynės“ 
(22) (Wrestling - RAW 6). N-7. 20:30 
„Amerikietiškos imtynės“ (22) (Wres-
tling - SmackDown 2). N-7. 21:35 Ame-
rikos kiborgas. Plieninis karys. N14. 
23:30 Mirtina žmogžudystė (kart.). N-7. 
01:25 „Okupuoti“ (10). N14. 02:10 „Džei-
kas, Storulis ir šuo“ (22) (kart.). N-7. 
02:55 Amerikos kiborgas. Plieninis ka-
rys (kart.). N14.

Šeštadienis, birželio 10 d. 
06:15 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(2) (kart.). N-7. 07:10 „Diagnozė - žmog-
žudystė“ (3) (kart.). N-7. 08:05 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (4) (kart.). N-7. 09:00 
Autopilotas. 09:30 Apie žūklę. 10:05 
„Džekas Hana kviečia į gamtą“ (81). 
10:35 „BBC dokumentika. Liūčių sezo-
no belaukiant“ (3). 11:50 „Herbas arba 
skaičius“ (5). 13:00 Akivaizdu, bet neį-
tikėtina. 13:30 Akivaizdu, bet neįtikėti-
na. 14:00 „Žiniuonis“ (11). N-7. 15:05 
„Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (4). N-7. 
16:10 „Kas žudikas?“ (29). N-7. 17:25 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:30 „Pa-
skutinis faras“ (39). N-7. 19:30 Moterys 
prieš vyrus. N-7. 21:30 MANO HERO-
JUS Jūrų pėstininkai. N14. 23:45 AŠ-
TRUS KINAS Laukinės aistros 2. N14. 
01:40 „Okupuoti“ (9) (kart.). N14. 02:30 
„Okupuoti“ (10) (kart.). N14. 03:20 Mo-
terys prieš vyrus (kart.). N-7.

Sekmadienis, birželio 11 d. 
06:35 Baltijos galiūnų čempionato 

finalas. Sidabravas (kart.). 07:35 „Vani-
ty Fair. Visiškai slaptai“ (4) (kart.). N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Galiū-
nų varžybos. Lietuvos rinktinė-Pasau-
lio rinktinė. Alytus. 10:05 „Džekas Ha-
na kviečia į gamtą“ (82). 10:35 Amazo-
nės brazilinės ūdros. 11:50 „Herbas ar-
ba skaičius“ (6). 13:00 „Viena už visus“ 
(140). N-7. 13:35 Sveikinimai. Pramogi-
nis sveikinimų koncertas. 16:10 „Kas žu-
dikas? Baudžiamosios bylos“ (32). N-7. 
17:25 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:25 
„44-as skyrius“ (53). N-7. 19:30 „Ekstra-
sensų mūšis“ (6). N-7. 21:15 Legenda 
apie Zoro. N-7. 00:00 „Akloji zona“ (3). 
N14. 00:55 „Akloji zona“ (4). N14. 01:50 
Jūrų pėstininkai (kart.). N14. 03:40 Lau-
kinės aistros 2 (kart.). N14.

Pirmadienis, birželio 5 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (9). N-7. 06:55 
Simpsonai (315). N-7. 07:25 Simpsonai 
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Neįgalieji  
pasaulyje

Neregys Edvardas Trilas 
gimtojo Vroclavo savival-
dybės pagalbos tarnybos 
moteriškes vadina hieno-
mis, kurios suviliojo ir... 
paliko. Per ramų neįga-
liojo gyvenimą tarsi grei-
tasis traukinys pervažia-
vo. Liko vien nusivylimas 
ir didelė nuoskauda. Vis 
dėlto kai jau nebe taip 
skaudės, Edvardas gal 
įvertins, kad svarbiau-
sia – antras šansas, moks-
las, nors ir per kančias.

Žmonės, judantys neįgaliojo ve-
žimėliu, skundžiasi, kad nega-
li patekti į naujai rekonstruotą 
„Vilijos“ baseiną Kaune, nes kel-
tuvas įrengtas ne pagal reikala-
vimus. Su elektriniais neįgaliojo 
vežimėliais judantieji ant naujai 
įrengto keltuvo tiesiog netelpa.

„Pagal projektą buvo numa-
tyta įrengti vertikalų keltuvą. O 
dabar yra įrengtas kito tipo kel-
tuvas. Elektrinio neįgaliojo veži-
mėlio tarpas tarp ratų yra plates-
nis, o ir pats vežimėlis – sunkes-
nis, todėl įrengtas keltuvas ne-
atitinka reikalavimų. Dėl tokių 
projekto pakeitimų sunkią fizi-
nę negalią turintiems žmonėms 
durys į baseiną užsidaro“, – ste-
bėjosi Lietuvos žmonių su nega-
lia aplinkos pritaikymo asociaci-
jos atstovas Artūras Romualdas 
Zumaras.

A. R. Zumaras pastebėjo, kad, 
priduodant objektą valstybinei 
komisijai, nepasirašys tol, kol 
nebus įrengtas vertikalus keltu-
vas. Tai garantuotų patekimą į 
baseiną ir sunkią negalią turin-
tiems  žmonėms.

„Vilijos“ baseino rekonstruk-
cijos darbus atliko bendrovė 
„Stafas“. Buvęs Kauno plaukimo 
mokyklos direktorius Šarūnas 
Mažutaitis taip pat nepasirašė 
objekto priėmimo akto, nes at-
likti darbai neatitiko projekto. 
Pasikeitus direktoriui, neįgalie-

ji sunerimo, kad naujasis vado-
vas pasirašys dokumentus ir ba-
seinas bus priduotas valstybinei 
komisijai. Tai reikštų visišką re-
konstrukcijos pabaigą. Kartu lik-
tų ir ne visiems negalią turintie-
siems tinkantis keltuvas. 

„Vilijos“ baseino vadovai 
bando įtikinti, kad keltuvai ati-
tinka visus reikalavimus. „Esu 
girdėjęs, kad keltuvo platfor-
ma yra šiek tiek per maža, kad 
ji atitiktų visus reikalavimus. 
Tačiau negali griauti pagrindi-
nės sienos dėl kelių centimet-
rų. Nesu specialistas, bet pro-
jektuotojai, statytojai, savival-
dybės atstovai žiūrėjo, viską 
derino, tad turėtų tikrai viskas 
būti gerai. Man atrodo, kad da-
bar įrengti keltuvai yra tikrai 
šiuolaikiški. Jie tvirtinami prie 
laiptų turėklų, atsilenkia ir už-
kelia neįgalųjį į viršų, – kalbėjo 
„Vilijos“ baseino direktoriaus 
pavaduotojas Erikas Skyrius. – 
Projekto priėmimas vyks arti-
miausiu metu, tad specialistai 
galės įvertinti, ar viskas atitin-
ka reikalavimus.“

Šiuo metu keltuvai įreng-
ti vestibiulyje, galima pasikel-
ti į drabužines, dušus ir trečią-
jį aukštą. „Vilijos“ baseinas iš 
Kūno kultūros ir sporto depar-
tamento yra gavęs finansavimą 
dar vienam keltuvui – į basei-
ną – įrengti.

„Vilijos“ baseine neįgalieji 
nepageidaujami?

Edita Radzevičiūtė „Kauno dienoje“ rašo apie tai, kad po rekons-
trukcijos Kauno „Vilijos“ baseinas bus pasiekiamas ne visiems.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąVargas dėl proto

Šviesa tunelio gale
Prieš 7 metus E. Trilas pate-

ko į autokatastrofą, vos išgyve-
no. „Kelyje iš už krovininio auto-
mobilio išlėkė lengvoji mašina ir 
tėškėsi į mane, – prisimena jau-
nas vyras. – Neturėjau kur ding-
ti, nes nebuvo vietos manevrui. 
Aš nešiojau akinius. Nuo smū-
gio iššokusi pagalvė sugrūdo į 
akis stiklus.“

Edvardas mato vos 10 proc. 
palyginti su sveiku žmogumi. 
Galima sakyti, nieko nemato. Dėl 
patirtų sužalojimų dar ir sun-
kiai vaikšto.

Ne vieni metai praėjo, kol bu-
vęs geodezininkas suprato, kad 
reikia pradėti rūpintis savimi, 
rasti naują vietą po saule. Kai 
baigėsi santaupos, ėmė domėtis, 
ar valstybė kaip nors jam, neįga-
liajam, padės. Gavo pensiją. Dau-
giau nieko neprašė, jokių skun-
dų nerašė. Tenkinosi tuo, ką turi.

Ramų gyvenimą sutrikdė 
moterys iš Vroclavo savivaldy-
bės pagalbos tarnybos. Jos pata-
rė Edvardui eiti mokytis ir įgyti 
naują specialybę. „Tos moterys 
net pasiūlė globėją, kuri tvarkys 
namus, pirks maistą, gamins val-
gį, – pasakoja Edvardas. – Ir visa 
tai nemokamai! Mat joms svar-
biausia buvo tai, kad aš, neįgalu-
sis, vėl tapčiau visaverčiu visuo-
menės nariu.“

Gyvenimas suspindo naujo-
mis spalvomis. Sulaukti tokios 
paramos – tarsi loterijoje laimė-
ti. Tikrai niekas neatsisakytų to-
kio bilieto į laimę.

Neįgaliajam nedera būti 
geru studentu

Edvardas pasirinko studijuo-

ti nekilnojamojo turto vertinimą 
ir valdymą aukštesniojoje finan-
sų mokykloje. Labai vertino gau-
tą antrą šansą.

Jau pirmaisiais mokslo me-
tais paaiškėjo, kad Edvardas – 
gabus studentas. Pažymių vi-
durkis buvo labai aukštas, tad 
antraisiais metais mokymo įstai-
gos vadovas stropiam studentui 
skyrė specialią stipendiją.

Vėlesni įvykiai parodė, kad 
būtų buvę geriau, jei Edvardas 
būtų mokęsis šiek tiek prasčiau.

Ši istorija išties keista. Visuo-
menė paskatino neregį tobulėti, 
suteikė galimybę nemokamai 
studijuoti, pašalino nuo jo kelio 
buities rūpesčius, kad tik nie-
kas netrukdytų ruoštis paskai-
toms ir egzaminams, o paskui 
ta visuomenė jį nubaudė už tai, 
kad gavo rektoriaus stipendiją.

„Visiems patinka tipiškas 
neįgalusis – vargšas, nuolankiai 
dėkojantis už kiekvieną trupi-
nį, nukritusį į jo delną, – ironi-
zuoja Edvardas. – Ak, tu nenori 
toks būti, vaidini labai protingą? 
Tada su tavimi susidoros. Iš ma-
nęs atėmė socialinę pašalpą, iš-
rašė 10 tūkstančių zlotų (apie 2 
388 eurus) sąskaitą už visokius 
buities darbelius, kuriuos atli-
ko globėja.“

Edvardui liko 137 zlotai (32 
eurai) per mėnesį. Taip buvo tris 
mėnesius.

Principinga bauda? 
Kerštas?

Kas atsitiko? Matyt, niekas 
nesitikėjo, kad neregys taip ge-
rai mokysis ir gaus rektoriaus 
stipendiją, todėl iš anksto neper-
spėjo, kad jis neturi teisės gauti 
tokių skatinimų.

Vos sužinojusi apie „nusikal-
timą“, Vroclavo pagalbos tarny-
ba pateikė jam sąskaitą už pagal-
bininkės paslaugas pagal aukš-
čiausią tarifą. Mokestis gerokai 
viršijo stipendiją. Kodėl būtent 

taip paskaičiuota? Tarsi koks 
kerštas ar bausmė už nepatei-
sintus lūkesčius. Gali pagalvoti, 
kad jis tapo toks turtingas, jog 
yra vertas didžiausios bausmės.

Jo pensija kartu su rekto-
riaus stipendija viršijo 2 200 
zlotų (525 eurus) per mėnesį. 
Be abejo, tokiam turtuoliui ver-
ta pateikti 300 proc. didesnį, 
nei įprasta, aptarnavimo įkainį. 
Už kiekvieną valandą – 17 zlo-
tų (4 eurai). Edvardas netruko 
išsiaiškinti, kad internete būtų 
radęs kas pigiau atneštų pirki-
nius, išvirtų pietus, nei savival-
dybės atsiųstos pagalbininkės. 
Betgi jam įsiūlė „nemokamas“ 
paslaugas, o dovanotam arkliui 
į dantis nežiūri.

Iš Edvardo atėmė teisę į vi-
sokias neįgaliojo lengvatas. Jis 
ištvėrė. Išmoko skaičiuoti kiek-
vieną zlotą. Mokslų mesti ne-
žada, bet dabar jau pats tvar-
ko savo gyvenimą ir ieško, kaip 
pigiau apsieiti ir studijuojant, 
ir namuose. Tik tos skolos pats 
niekaip neįstengtų išmokėti. O ji 
dar kažkokiu stebuklingu būdu 
auga ir jau pasiekė 13 tūkstan-
čių zlotų. Žurnalistai bando imti 
interviu iš „hienų“ ir jų vadovų, 
tačiau šie nuo komentarų išsisu-
kinėja ir net prisidengia asmens 
duomenų apsaugos taisyklėmis.

Vienintelė viltis: Vroclavo 
miesto prezidentas. Edvardas 
rašys jam pareiškimą ir prašys 
anuliuoti skolą, kuri dabar sle-
gia pečius. Juk ne dėl savo kal-
tės tapo skolininku.

Neįgalusis dabar – beveik 
įžymybė. Jo kančių keliai plačiai 
aptarinėjami. Įgytas patyrimas 
niekur nedings. Jei tik preziden-
tas padės atsikratyti skolos kup-
ros, Edvardas žada padėti ir ki-
tiems neįgaliesiems išsiaiškinti 
savo galimybes, pakovoti už tei-
ses ir antrą šansą.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita Balikienė

Molėtų rajone, Inturkėje, nese-
niai duris atvėrė viešoji įstaiga 
„Bendrystės centras“. Čia teikia-
mos įvairios socialinės paslau-
gos miestelio ir tolimesnių vie-
tovių gyventojams. Taip pat or-
ganizuojamos neįgaliųjų poil-
sio, turizmo stovyklos, eduka-
ciniai, jogos užsiėmimai ir kito-
kios pramogos visiems Lietuvos 
žmonėms. Tokių vietų, kur po-
ilsis ir turizmas pritaikytas ju-
dėjimo negalią turintiems žmo-
nėms, Lietuvoje yra tik dvi – Lie-
tuvos paraplegikų asociacijos 
„Landšafto terapijos ir rekrea-
cijos centras“ prie Baltijos jūros 
Monciškių kaime ir „Bendrys-
tės centras“.

Ši įstaiga įsikūrusi buvusio 
Inturkės vaikų darželio patal-
pose. Dar visai neseniai čia veikė 
Molėtų socialinės paramos cen-
tro Inturkės skyrius. Dabar, įkū-
rus viešąją įstaigą, veiklos ir tei-
kiamų paslaugų gerokai padau-
gėjo. Prioritetas teikiamas žmo-
nėms su negalia. 

Lietuvoje kaimo turizmas 
nėra tiek išplėtotas ir pritaiky-
tas žmonėms su negalia. Kaimo 
turizmo sodybose dažniausiai 
neįgaliajam pritaikomas vienas 
kambarėlis, sumontuojami lai-
kini ir nepatvarūs privažiavimai 
ratukininkams. 

„Mums svarbu, kad čia atva-
žiavę pailsėtų ne tik negalią tu-
rintys žmonės, bet ir juos lydin-
tys artimieji. Jiems taip pat svar-
bu suteikti šią galimybę, nes glo-
bojantys neįgaliuosius yra nuolat 
užimti rūpesčiu, – sakė įstaigos 
vadovė Vaida Bacenskaitė ir veik-
los koordinatorė Danutė Vaške-
vičienė. – Mes jiems pasiūlysime 
įvairias edukacines programas. 
Turime gražaus gamtos paveldo, 
gausu lankytinų objektų. Centre 
įrengta ir mini sporto salė su tre-
niruokliais, biliardo stalu.

Birželio pirmosiomis savai-
tėmis „Bendrystės centre“ pla-
nuojami pirmieji plenerai, skirti 
žmonėms su negalia. Vyks dirbi-
nių iš odos, rankdarbių iš negy-
vos gamtinės medžiagos gamy-
ba, medžio drožybos, vilnos vė-
limo užsiėmimai. „Klausysimės 
sveikos mitybos paskaitos, In-
turkės moterų ansamblio atlie-
kamų dainų, vakare kursime 
laužus, vaišinsimės ypatinguo-
ju Inturkės troškiniu“, – planuo-
jamų veiklų gamą atskleidė cen-
tro vadovė. 

Čia įrengtas paplūdimys, ku-
riuo gali naudotis negalią turin-
tys ratukininkai, ateityje tikima-
si įrengti ir pritaikyti neįgalie-
siems baidarių ir vandens dvi-
račių prieplauką.

Neįgalieji įprastą pajūrį galės pakeisti  
į ežero pakrantę

Daiva Čepėnienė portale www.utenoszinios.lt rašo apie neįga-
liesiems prieinamą poilsio bazę. 

Neįgaliųjų  
sportas

Kiekvienų metų birželį pa-
saulis švenčia Olimpinę die-

ną. Daugybė žmonių dalyvauja 
sporto ir kultūros renginiuose. 
Šios dienos šūkis – „Judėk. Su-
žinok. Atrask“.

Lietuvoje pirmą kartą Olim-
pinė diena paminėta 1989 m. 
gegužės 13 d. Tada Vilniuje, ant 
Gedimino kalno, buvo uždegtas 
deglas, kurį bėgikai nešė į Rygą 
ir Taliną. Deglo uždegimo tradi-
cija išliko iki šių dienų. Kasmet 
Olimpinės dienos šventė vyksta 
vis kitame mieste.

Šiemet Olimpinė diena vyks 
birželio 3 d., šeštadienį, Alytuje. 

Čia, prie žydrojo Nemuno, suva-
žiuos sportininkai iš visos Lie-
tuvos. Jie dalyvaus įvairių spor-
to šakų varžybose. Vyks bočios, 
smiginio, baudų mėtymo, kulki-
nio šaudymo, šaudymo iš lanko 
turnyrai, šaškių varžybos.

Olimpinės dienos tikslas yra 
skatinti sportinę veiklą visame 
pasaulyje, nepaisant žmonių 
amžiaus, rasės, lyties ar atletiš-
kumo lygio. Lietuvos parolimpi-
nis komitetas kviečia visus neį-
galiuosius sportininkus aktyviai 
dalyvauti šiame renginyje.

Olimpinės dienos metu bus 
galima dalyvauti lietuviškosios 

olimpinės mylios (1988 m), 
5 km ir 10 km rungtyse. Bus or-
ganizuojama mankšta, įvairūs 
turnyrai ir parodomosios vei-
klos, nemokamai koncertuos 
grupė „Lilas&Innomine“, vyks 
kitos pramogos.

Šventę organizuoja Lietuvos 
tautinis olimpinis komitetas, 
Lietuvos parolimpinis komite-
tas, kitos sporto organizacijos.

Informacija neįgaliesiems 
sportininkams dėl dalyvavi-
mo renginyje teikiama tel.  
8 684 48943.

„Bičiulystės“ ir lPok inf. 

Olimpinė diena 2017 –  
jau šį šeštadienį Alytuje!
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Prie kūrybos 
šaltinio

Taupykim gyvenimą 

Palaiminimas 
Atsisėsiu 
ant balto debesio viršūnės,
pasvajosiu...
apie žydinčią vaikystės pienių pievą. 
Bus lengva svajonė, 
tarsi pūką vėjas neš.
Pasvajosiu 
apie šėlstantį jaunystės sodą.
Žiedlapių dėlionėje
ne kartą klydau aš.
Prisiminsiu
brandų rugių lauką, 
savo ilgą kelią, vienkiemio griežles...
O kai pasiliksiu 
ant balto debesio viršūnės,
ne kaštonų žvakės tąkart degs...
Neliūdėk,
pakelk akis į dangų – 
laiminsiu 
nuo balto debesio viršūnės
a š ...
Visad tave guosiu, 
Visad.

Vitalija ližaitienė 
Šakių r. 

Tėčiui
Senos obelys puošias žiedais –
Mūsų galvos – šarmotais plaukais.
Šakos dengiasi samanomis –
Dukros, sūnūs – naujom raukšlėmis.
 
Tiktai tu nepakitęs visai
Atminty mūs visų išlikai:
Tas pats žvilgsnis švelnus, atidus,
Rūpestingas, ramus, atlaidus.
 
Menam – vyges naujas mums darei
Ir po medį visiems sodinai.
Obelėlės vis stiebės aukštyn –
Mes gi žengėm tolyn ir tiesyn.
 
Rankom, žodžiais, gyvais pavyzdžiais
Tu vaikus mokinai būt didžiais:
Kaip neklupti, jei pultų bėda,
Kaip išlikti žmogum visada.
 
Metai lėkė ir keitė metus...
Mums atrodė, kad amžiais taip bus:
Rytą sveikinsim žingsniais tavais,
Vakarosim delnais atvirais.
 

Jau senokai nuščiuvę namai,
Sutrūniję seni trobesiai.
Nekvėpuoja langai be tavęs.
Žiburio niekas jau neuždegs.
 
Tavęs trūksta laukuos, kambary...
Tėti mielas, ar mus dar jauti?
Senos obelys dairosi vis.
Širdyse mūsų toks ilgesys...

Danutė RUseckaJa
Vilnius

Tėvui
O tėve, mano tėve, tau dėkoju.
Už gerą žodį, šilumą širdies.
O tėve, ačiū tau dažnai kartoju
Už gyvenimą, pripildytą vilties.

O tėve mano, tu gyvybės uostas,
Pasaulyje geriausias iš visų.
Menu, kaip tu galvelę mano 

glostei
Ir vis sakei, kad mylima esu.

Išskridom iš namų tarytum 
paukščiai,

O tau širdelėj buvo neramu.
Netraukė mūsų tie svajingi aukščiai,
Norėjos būti tik arčiau namų.

Tos žydros akys žvelgė vis į tolį,
Tu laukei savo grįžtančių vaikų.
Žuvėdros plakėsi sparnais į molį,
O tėve, gyvenai tu laukimu.

Retai sugrįždavom mes aplankyti,
Kiek meilės būdavo ir kiek kalbų.
Buvai laimingas, sunku net 

apsakyti.
Prie stalo sėsdavom visi kartu.

O tėve, mano tėve, ir šiandieną
Tave kaip savo angelą menu.
O tėve, mano tėve, aš kasdieną
Širdim su tavimi kartu esu.

O mano tėve, tu gi mums atleidai,
Jei kartais ir įskaudinom tave.
Menu dabar aš tavo mielą veidą
Ir tavo šypseną matau sapne.

celestina RiMaViČienė
Kėdainių r. 

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

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“.

Reikia taupiai gyventi. Nedaug 
iš gyvenimo norėti. Nedaug ra-
šyti, nedaug gyvenimo vartoti, 
kuo mažiau savimi užimti žemės 
ir dangaus...

Viktorija Daujotytė

Skaitau, skaitau tuos žodžius 
ir mąstau, ką aš gyvenime veikiu? 
Pasak profesorės, taupiai gyvenu, 
net labai, bet gyvenimas vis vien 
bėga. Norėti galima – gauti bevil-
tiška. Nedaug rašau. Su tuo gy-
venimo vartojimu – sunkiau. Ne-
suprantu to vartojimo. Gyvenu ir 
tiek. Ir vietos užimu nedaug, net 
miegu ant pačio lovos kraštelio. 
Tas įprotis iš vaikystės. Kai sirgau, 
su manimi siauroje lovoje miego-
jo ir mama. Nežinau, kiek ji ten 
miegojo – reikėjo mane pavers-
ti, padėti vandens atsigerti. Taip 
įpratau „balansuoti“ ant ribos. Ir 
manęs pačios nedaug. Tad ir vie-
tos daug neužimu. 

Ak, tos išminties aukštumos! 

Kad bent kokios rodyklės į tuos 
siekius būtų. Deja... Mintys grį-
žo iš to man sunkiai prieinamo 
gyvenimo „poligono“. Nurimau. 
Pamačiau – jau peržydėjo vyš-
nios, ievos. 

Matau – šermukšnis baltuo-
ja, alyvos kvepia. Ir jau visas ža-
lias atklydęs iš miškų ąžuolas. 
Kaip karalius – aukščiausias kie-
me medis. Čia aš gyvenu. Myliu 
pasaulį tokį, koks jis yra. Ir jame 
myliu save. Gyvenimo ar likimo 
apgenėtą, bet niekada nenusto-
jusią tikėti žmonių gerumu.

Kapsi ir kapsi lietus. Atsigers 
jo žemė. Nusipraus dangus. Į sa-
vo gyvenimo dieną atsigręš žmo-
gus. Kaip nugyvens dienos va-
landas? Ko sieks? Viską apmąs-
tęs pagalvos – laikas brangus, 
reikia keltis ir eiti į laukus.

Mano laukas, bičiuli, žinai, – 
namai ir namai. Tai žinoti kar-
tais labai sunku, bet geresnės 
vietos niekur nerandu. Čia ma-

no skausmai, mano vargai. Ma-
ne mylintys žmonės, jų vaikai. 

Toli, bičiuli, tu gyveni. Į savo 
žemę gėrį neši. Gal kartais ir aša-
rą skausmo brauki. Ta ašara į žo-
džius įsilieja. Jais džiugini žmogų, 
jo dvasią keli. Žinai, bičiuli, aš ne-
vaikštau. Tu vis tiek kartą sakei, 
kvietei – ateik. Nemanau, kad juo-
kavai. „Ateisiu“, – sakiau. Tu neti-
kėjai ir aš abejojau, ar galėčiau ka-
da. O gal ateisiu, kai jau niekas ne-
tikės. Žinodama savo galimybes, 
vis tiek kas dieną kelionei ruo-
šiuos. Pažiūrėsi rytą į lauką, išvysi 
brydę, vakar nematytą. Patikėsi – 
atėjusi buvau. Nesapnavau. Kapsi, 
vis dar kapsi lietus.

Su meile ir viltim į ateitį žiū-
ri žmogus. Pažiūrėjęs į nuospau-
das ant savo delnų, eis baigti va-
kar pradėtų darbų. O žemė balta 
nuo žiedų. Kapsi, lėtai kapsi pa-
vasario šiltas lietus.

stefanija FeDUlaitė
Panevėžys

Pašiaušęs ir krantan nuginęs 
bangas, vėjas sprunka to-

lyn. Pakeliui siūbteli melsvalapę 
smilgą, prasispraudžia pro kar-
klyną, nuplėšdamas, sukamuo-
liuodamas balkšvus pūkus, ir lai-
do juos dangun lyg kokius nužy-
dėjusių pienių rutulius. Įsivelia į 
gudobelės žiedyną, aitruma pla-
čiai iškvėpindamas kopas.

Tas pats aromatas, pagalvo-
ju, ir mano gimto kiemo galuso-

dėje. Prieš kelis dešimtmečius 
tėvų sodinti medžiai taip tankiai 
sukrovę žiedus, kad pro jų skė-
čius jokio žalio lapelio nematyti. 
Vien tik kamienas ir kuplus žy-
dėjimo debesis viršum jo. Bal-
tas altorius su bičių vargonais.

Vėjas užkliudo tavo sumeis-
trauto medinio lėktuvėlio oras-
raigtį, ir šis nedrąsiai pajuda. 
Tyliai, palengva įgaudamas pa-
greitį, sukdamasis vis smarkiau 
ir smarkiau. Suošia, sugaudžia 
vėjo malūnėlis. Dundėdamas, 
tratėdamas. Sukasi taip sparčiai, 
lyg dienos metų karuselėje. Taip 
sparčiai, kad, rodos, neatlaikys 
ir pabirs dalimis į ką tik nušie-
nautą pievą.

Jau kelintąsyk nupjauta žolė. 
Kad ir sausros kamuojama, vis 
tiek prašosi dažnos priežiūros. 
Sėdi žoliapjovėn ir suki ratus 
aplink sodybą. Lyg tie gandrai 
viršum senojo ąžuolo. Kiekvie-
ną plotelį apvažiuoji, kiekvieną 
krūmą apžingsniuoji.

Girdėjau legendą, esą gudo-
belės krūmas iš stebuklingos šv. 
Juozapo kelionės lazdos išaugęs. 
Gal užtatai tokiom ryškiom žie-
dų žvaigždėm švyti.

Kaip ir tavo, tėti, šerkšno-
ta galva. Kai per kiemą pereini, 
apkabinęs – lyg kokią dūžtančio 
stiklo neįkainojamą statulėlę – 
pirmuosius beržo syvus ąsoty-
je. Kai prašmėžuoji pro langą, 
delnais glostinėdamas pakelės 
akmenuką. Kai proanūkėms pir-
mųjų braškių saują ant varnalė-
šos lapo pakloji. Kai prie mamos 
atrama jai pabūti prisišlieji. Kai 
tiesiog paprasčiausiai gyveni.

Balto ir ilgo švytėjimo, tėti.
Pro laiko išdegintas metų 

pievas.
Pro vėjiniais malūnais besi-

sukančias, gudobelėmis pakvi-
pusias vasaras.

Su balto Angelo globa tavojoj 
širdies ir dienų buveinėj.

Rita Mockeliūnienė
Šakių r.

Balto ir ilgo  
švytėjimo, tėti

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

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

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

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

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

Konkursui    „Po gimtinės dangum“ 

Stanislavos Juozapaitytės nuotr., Panevėžys

Pirmas birželio sekmadienis – Tėvo diena!


