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Neįgaliųjų ekipažai ir vėl įrodė galintys 
sėkmingai varžytis ralio trasoje

Nesėkmių ruožas baigėsi 
Socialinės apsaugos ir darbo 

ministras L. Kukuraitis, sveikin-
damas sėkmingai finišą pasieku-
sius lenktynininkus, ralį „Aplink 
Lietuvą“ vadino pavyzdiniu in-
tegraciniu renginiu, kuriame ly-
giomis teisėmis kartu su kitais 
šio sporto entuziastais gali daly-
vauti ir žmonės su negalia. O tai, 
kad šioje, vienoje rizikingiausių 
sporto šakų, reikalaujančioje itin 
daug ištvermės, jie pasiekia pui-
kių rezultatų, tik dar kartą įro-
do, kad negalia netrukdo svajo-
jantiems ir užsibrėžtų tikslų at-
kakliai siekiantiems žmonėms.  

Ralis „Aplink Lietuvą 2017“ – 
ne pirmos lenktynės, iš kurių Al-
gimantas Kojis grįžo iškovojęs 

absoliutaus nugalėtojo neįga-
liųjų įskaitoje taurę. Tokį titulą 
yra pelnęs jau porą kartų. Įteik-
damas šiemet laimėtą didžiąją 
taurę ir spausdamas ranką nu-
galėtojų ekipažo nariams A. Ko-
jui ir šturmanui Vytautui Barec-
kui, ministras L. Kukuraitis pati-
kino atpažinęs Algimantą. Juk tai 
jis jau kuris laikas iš televizijos 
ekranų perspėja, kuo gali baig-
tis greitis kelyje. 

Iš tiesų būtent nelaimingas 
eismo įvykis prieš 17 metų jau-
ną vyrą pasodino į neįgaliojo ve-
žimėlį. Tačiau automobilio Algi-
mantas neatsisakė. Gana greitai 
vėl sėdo prie jo vairo, o nerimą 
ir baimės likučius galutinai iš sa-
vo minčių išpurtė pasiryžęs da-

lyvauti ralyje „Aplink Lietuvą“. 
Jame pelnytų apdovanojimų 

vyras sako neskaičiuojantis. Tai 

padarys nebent tada, kai su šei-
ma persikels į naują būstą ir ja-
me suras vietos taurėms išri-

kiuoti. Gal trofėjų kolekcija su-
domins ir mažąjį sūnelį Marty-
ną, kuris jau dabar ant tėčio ke-
lių įsitaisęs savo delniukais stip
riai spaudė jo pelnytą taurę. 

Šiemetinis laimėjimas užbai-
gė kelerių metų nesėkmių ruožą. 
Pergalės skonį vis tekdavo pa-
miršti dėl automobilio gedimų. 
Kartais pačiame ralio įkarštyje 
net po du kartus per dieną rei-
kėdavo išjungti variklį ir ieško-
ti gedimo priežasties. Algiman-
tas šypsosi: nedaug trūko, kad ir 
šįsyk visas dėmesys būtų skir-
tas ne pastangoms kuo greičiau 
įveikti vieną ar kitą lenktynių 
ruožą, o kuo skubiau suremon-
tuoti ir vėl sustreikavusį auto-
mobilį. Kantrybė trūko, kai spe-
cialiai raliui skirtas automobilis 
ir vėl sugedo likus vos savaitei 
iki starto. Algimantas neslepia – 
net suabejojęs, ar apskritai verta 
šiemet dalyvauti lenktynėse. Bet 
žmona Gitana vis ragino nenu-
leisti rankų ir nepasiduoti. Tad 
šįsyk sėdo už golfo, su kuriuo 
kasdien važiuoja į darbą, vairo. 
Lenktyniauti reikėjo atsargiau, 
patausoti mašiną, nors, prisi-
pažįsta Algimantas, buvo grei-
čio ruožų, kai spidometro ro-
dyklė pasiekdavo 170–180 km 
per valandą padalą. Tik pirmą-
jį vakarą smulkius gedimus pa-
sitvarkęs Algimanto ir Vytauto 
ekipažas daugiau jokių proble-
mų nepatyrė ir beveik 800 ki-
lometrų ralio trasą neįgaliųjų, 
vairavusių su rankinio valdymo 
įranga, klasėje įveikė pirmieji.  

(nukelta į 3 psl.)

monės, tačiau pabandęs kitaip 
pažvelgti tiek į neįgaliųjų ansam-
blių mėgstamą liaudies muziką, 
tiek į kolektyvų prisistatymą sce-
noje, parodyti, kaip visa tai ma-
to dainų atlikėjus vertinantys ko-
misijų nariai ar žiūrovai. 

Biržų rajono neįgaliųjų drau-
gijos ansamblio vadovė Laima 
Aukštuolienė, Šeduvos neįgaliųjų 
draugijoje duetu moteris dainuoti 
mokanti Evelina Stalgienė – mu-
zikos mokslus baigusios, nema-
žai patirties turinčios vadovės. 
Įgūdžių, atrodo, užtektų, tačiau, 
pasak jų, pasiekti norimą rezul-
tatą ne visada pavyksta – daina 
neskamba ir gana. R. Martinkėno 
teigimu, tokiais atvejais reikėtų 
paieškoti naujų tiek instrumenti-
nio, tiek vokalinio atlikimo spalvų.  

Kolektyvų profesionalumas – 
vadovo darbo atspindys

(nukelta į 5 psl.)

Ralis „Aplink Lietuvą“ jau 
tapo vienu svarbiausių 
metų įvykių ne tik pro-
fesionaliems automobi-
lių sporto entuziastams, 
bet ir šiose lenktynėse sa-
ve išbandyti siekiantiems 
neįgaliesiems. Kauno Ro-
tušės aikštėje prie starto 
linijos ir šiemet stojo 8 
negalią turinčių vairuo-
tojų ekipažai. Sekmadie-
nį Vilniaus S. Daukanto 
aikštėje finišavusių lenk-
tynininkų laukė garbin-
gi apdovanojimai. Socia
linės apsaugos ir darbo 
ministras Linas Kukurai-
tis nugalėtojų taures įtei-
kė penkiems neįgaliųjų 
ekipažams. 

Tolerancijos link

Algimanto Kojo (dešinėje) ir Vytauto Barecko ekipažas ne tik laimėjo automobilių su rankiniu valdymu klasėje pirmą-
ją vietą, bet ir pelnė absoliučių nugalėtojų neįgaliųjų įskaitoje taurę.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos (LND) vienijamose asoci-
juotose narėse veikia 62 meno mėgėjų kolektyvai. Visi jie 
savo koncertines programas pristato, vieni iš kitų pasi-
moko, patirties pasisemia jau tradiciniu tapusiame fes-
tivalyje „Vilties paukštė“. Norėdama paskatinti kolekty-
vus siekti aukštesnio profesionalumo, suteikti reikalin-
gų žinių ir praktinių įgūdžių, LND jų vadovus pakvietė 
į seminarą „Meno mėgėjų kolektyvų vadovų profesinių 
įgūdžių tobulinimas“. Jam vadovavusio J. Gruodžio kon-
servatorijos dėstytojo kompozitoriaus Romualdo Mar-
tinkėno nuomone, būtent vadovas yra kolektyvo siela, 
jo veidrodis, todėl kelti kvalifikaciją visada verta. 

Integracijos keliu

Dainos skambėjimą 
lemia norima perteikti 

emocija
„Kuo vadovai bus profesio-

nalesni, tuo mėgėjų kolektyvai 
bus aukštesnio meninio lygio“, – 
įsitikinęs R. Martinkėnas. O to-
bulėjimas – nuolatinis procesas. 
LND pirmininkė Jelena Ivančen-

ko taip pat pastebi, kad nors dau-
guma neįgaliųjų draugijų kolek-
tyvų vadovų turi muzikinį išsila-
vinimą, visada pravartu pagilin-
ti žinias, iš šalies pažvelgti į sa-
vo darbą, nesibaiminti naujovių.

Seminarui vadovavęs kom-
pozitorius R. Martinkėnas sako 
nemėginęs primesti savo nuo-

Linas Kukuraitis apdovanojimą įteikia neįgaliųjų įskaitos standartinių auto-
mobilių klasės nugalėtojams Mažvydui Butkevičiui (kairėje) ir Linui Kalaušiui.

Grupė meno mėgėjų kolektyvų vadovų seminaro dalyvių su kompozitoriumi 
Romualdu Martinkėnu (sėdi pirmas dešinėje).
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Utena:
�� Utenos rajono neįga-

liųjų draugijos pirminin-
kė Sandra Ragaišytė „Bi-
čiulystės“ skaitytojus in-
formuoja apie vykstančią 
parodą. 

Utenos Krašuonos 
progimnazijos galerijoje 
eksponuojama Utenos ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
narių dailės darbų paro-
da. Joje pristatomi Danu-
tės Bileišienės, Genovaitės 
Adiklienės, Mildos Andri-
jauskienės, Birutės Valiu-
kienės, Luko Stundžios, 
Vaidilutės Juškienės, Da-
nutės Čakienės įvairio-

Kviečia dailės paroda 
mis technikomis atlikti 
skirtingos tematikos dar-
bai. Kūrėjų vadovė – dai-
lės mokytoja Dalia Puo-
džiukienė. 

Saulėtą birželio antra-
dienį darbų autoriai susi-
tiko su lankytojais prista-
tyti savo kūrinius. Labai 
smagu, kad į parodos ati-
darymą atvyko ne tik dar-
bų autorių kolegos, bet ir 
Krašuonos progimnazijos 
mokiniai.

Kviečiame visus į pro-
gimnazijos galeriją pasi-
grožėti Neįgaliųjų draugi-
jos narių darbais. Parodą 

galite apžiūrėti kiekvieną 
darbo dieną Utenos Kra-
šuonos progimnazijoje 

(Krašuonos g. 5, Utena). 
Paroda veiks iki birželio 
pabaigos.

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Parodoje eksponuojamų darbų autoriai susitiko su lankytojais.

„Kviečiame apsilankyti neįgaliųjų pliaže Antro-
joje Melnragėje, – kas penkias minutes infor-

muoja iš pliažo viduryje stovinčio garsiakalbio sklin-
dantis malonus balsas. – Paspaudę ant šio įrenginio 
(t.y. stovo) esantį mygtuką neįgalieji gali išsikviesti 
pagalbon asistentą“, – informuojama toliau.

Tekstas, kartojamas lietuvių, anglų, rusų, vokie-
čių kalbomis, skamba gražiai, – visai kaip ir dera 
šaliai, geografinio Europos centro savininkei. Ma-
lonu tai girdėti ir man, pirmą kartą šią vasarą atvy-
kusiai Klaipėdos pajūrin. Neįgaliesiems pritaikytas 
Antrosios Melnragės pliažas buvo reklamuojamas 
ne tik paplūdimyje, apie jį daug rašė vietinė spau-
da, informavo televizija. Pajūryje gyvenantiems ne-
įgaliesiems tai turėtų būti tikra likimo dovana (gal 
ir vietos administracijos sąmoningumo ženklas), 
o mums, miesto svečiams, – puiki galimybė pasi-
džiaugti jūra, kopomis. Apie pliažą girdėjo ir mano 
draugai, tad savaitgalį suskubome į apžiūrą, juolab 
kad ir oras pasitaikė išskirtinis: oro temperatūra 
+ 260 C, vandens + 150 C ir jokio iš Skandinavijos 
užklydusio debesėlio. 

Tiesa, mano širdyje entuziazmo vykti į neįga-
liems pritaikytą pliažą buvo kur kas mažiau nei ma-
no draugų akyse. Nusivylimas, patirtas pernai ap-
lankius „pritaikytą“ pliažą Smiltynėje ir Nidoje dar 
nebuvo pamirštas. Ten pritaikymas apsiribojo tik 
platesniu, privažiuoti prie jūros leidžiančiu taku. Ve-
žimėlyje sėdintieji savarankiškai negali pasinaudoti 
nei tualetu be ranktūrių, nei persirengimo kabina. 

Nesuklysite pagalvoję, kad tos pačios bėdos ir 
Melnragės pliaže. Gaila, bet taip. Iki pliažo be pa-
galbos nepateksite, nes reikės įkopti į gana stačią 
kopą, o asistento išsikvietimo mygtukas, taip daž-
nai reklamuojamas per garsiakalbį, – tik pliaže. Pir-
ma staigmena – 10 cm aukščio bordiūras prieš pat 
medinį pandusą žemyn. Kam? – protingo atsakymo 
nesuradau. Nenoriu susikoncentruoti tik ties sa-
vo, judėjimo, negalia, – pliažas skirtas visiems, bet 
neįgalumą žymintis ženklas byloja, kad jis turi bū-
ti pritaikytas ir vežimėliu judantiesiems. Toliau iš 
smalsumo suku apžiūrėti „pritaikyto“ tualeto. Nu-
stebina nuo tualeto durų tiesiai į krūmus bėgantys 
žmonės, bet viskas greit išaiškėja, pamačius ant vi-
sų trijų kabinų užrašus „remontas“. Nesusilaikau be 
komentarų: „Rašysiu Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnybai.“ Pats vasaros grožis, o dėl kažkokių tarny-
bų aplaidumo poilsiautojai, žemindami savo orumą, 
privalo teršti gamtą. Ar nebuvo galimybės atlikti re-
monto darbus anksčiau, darbo dienomis? 

Leidžiamės labai stačiu pandusu žemyn. Jūros 
link veda naujas platus medinis takas, kuriuo pa-
togu ir malonu leistis. Gaila, kad jis baigiasi apie 
30 metrų nuo jūros. Prie naujojo panduso – tik du 
suoliukai atsisėsti, o poilsiautojų – keli šimtai. Per-
sirengimo kabina – kaip ir kituose „pritaikytuose“ 
pliažuose: kabliukai drabužiams nepasiekiami, jo-
kio suoliuko persėsti iš vežimėlio. Persirengti sėdint 
vežimėlyje, o ypač nusivilkti šlapią maudymosi kos-
tiumą, – neįmanoma. Išvada tik viena – visus pritai-
kymus Baltijos pajūrio pliažuose atlieka ta pati tar-
nyba, kurios vadovai kažin ar įsivaizduoja judančio 
vežimėliu žmogaus poreikius. 

Po šia išvada dedu tašką – šis mano rašinys apie 
„pritaikytus“ nepritaikymus bus paskutinis. Tiesiog 
norėjosi perspėti likimo bičiulius, kad nedėtų daug 
vilčių į išreklamuotus pritaikymus neįgaliesiems ir 
tokių vietų nelankytų be palydovo. Palieku šį rūpes-
tį mūsų gerbiamam Seimo nariui Justui Džiugeliui 
ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai. Viliuosi, 
kad jie, besilankydami tokiuose objektuose ar rea-
guodami į neįgaliųjų skundus, sugebės pajudinti šias 
empatijos neįgaliesiems stokojančias problemas. 

„Pritaikytas“ pliažas? 

Apie tai,
kas

jaudina

Raimondos Gaulytės nuotr.

Radviliškis:
�� Radviliškio rajono neį-

galiųjų draugijos pirminin-
kės pavaduotoja Irena Vil-
niuvienė su „Bičiulystės“ 
skaitytojais dalijasi sporto 
šventės įspūdžiais. 

Jau tapo tradicija kas-
met birželio pradžioje ne-
įgaliesiems susirinkti er-
dvioje Radviliškio V. Ku-
dirkos mokyklos sporto 
arenoje. Šiemet pas mus 
suvažiavo apie 100 sporti-
ninkų iš aplinkinių rajonų, 
vietinių neįgaliųjų organi-
zacijų ir Bauskės miesto. Iš 
viso sporto šventėje daly-
vavo 9 komandos. 

Renginį pradėjo Rad
viliškio rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Jūra-
tė Bredulskienė. Ji pristatė 
svečius ir dalyvius. Spor-
tininkų pasveikinti atėjo 
Rad viliškio rajono savi-
valdybės vicemeras Kazi-
mieras Augulis. Jis atnešė 
didžiulį šakotį, kurį šven-
tės dalyviai skanavo pietų 

Tradicinė neįgaliųjų sporto šventė 

metu. Sportinėms rung-
tims teisėjavo savivaldy-
bės Švietimo, kultūros ir 
sporto skyriaus teisėjai. 
Didžiausio susidomėjimo 
sulaukė smiginio rungtis 
ir šiemet pirmą kartą iš-
bandytos „Kopėčios“. Abi 
rungtys nereikalauja fizi-
nės jėgos ar ištvermės, rei-
kia tik taiklumo. Smiginio 
rungtyje taikliausia buvo 
Diabeto klubo ,,Likimas“ 
pirmininkė I. Gvazdaus-

kienė, tarp vyrų nugalėjo 
Latvijos atstovas A. Van-
cans. Mūsų draugijos na-
rys V. Kostiukevičius užė-
mė trečią vietą. „Kopėčių“ 
rungtyje nugalėtojais tapo 
latviai A. Slucka ir A. Van-
cans, mūsiškiai G. Najulie-
nė ir S. Viltrakis pelnė tre-
čiąsias vietas. Stipriausia 
šachmatininkė tą dieną 
buvo B. Bekerienė iš Kur-
šėnų sporto klubo „Atgai-
va“, Rad viliškio rajono ne-
įgaliųjų draugijos atsto-
vė V. Jurgaitienė užėmė 3 
vietą. Tarp vyrų pirmą vie-
tą laimėjo R. Ramanaus-
kas (Dia beto klubas „Li-
kimas“), o mūsiškiai J. Ra-
manauskas ir S. Puodžiu-
kas pasidalijo 23 vietas. 
Stipriausiais rankų len-
kikais buvo pripažinti ra-
dviliškietė I. Vilniuvienė 
ir M. Užinskas iš Pakruo-
jo. Baudų metimo rung-
tyje nugalėjo Pakruojo ra-

jono neįgaliųjų draugijos 
trenerė G. Guldikauskienė 
ir mūsų draugijos narys 
V. Kostiukevičius. G. Čepie-
nė tarp moterų liko trečia. 
Kimštinį kamuolį geriau-
siai mėtė J. Grigaliūnas iš 
Pakruojo, o mūsų draugi-
jos moterys Z. Jurevičienė 
ir I. Dumskienė pasipuošė 
aukso bei bronzos spalvos 
medaliais. Ilgiausiai užtru-
ko šaškininkų ir bočios ko-
vos. Geriausiai šaškėmis 
žaidė G. Guldikauskienė iš 
Pakruojo ir A. Petrašiūnas 
iš Radviliškio. Bočios žai-
dimo nugalėtoja tapo Šiau-
lių miesto neįgaliųjų drau-
gijos komanda, antri liko 
Radviliškio vyrai, o trečiąją 
vietą užėmė pakruojiškiai. 

Susumavus visus re-
zultatus nugalėtojų tau-
rė atiteko varžybų orga-
nizatoriams – Radviliškio 
rajono neįgaliųjų draugi-
jai (pelnyta 13 medalių: 4 
aukso, 2 sidabro ir 7 bron-
zos). Antrąją vietą užėmė 
Pakruojo rajono neįgalių-
jų draugijos komanda – 9 
medaliai (4 aukso, 3 sidab
ro ir 2 bronzos). Trečioji 
vieta atiteko Kuršėnų neį-
galiųjų sporto klubui ,,At-
gaiva“ – 8 medaliai (1 auk-
so, 6 sidabro ir 1 bronzos).

Sporto šventė organi-
zuota vykdant Neįgalių-
jų socialinės integracijos 
per kūno kultūrą ir spor-
tą veiklą.

Nugalėtojų taurė atiteko radviliškiečiams.

Šaškių rungtis reikalauja susikaupimo.

�� Šilutės rajono neįgalių-
jų draugijos narė Aldona 
Petkienė laiške „Bičiulys-
tei“ papasakojo apie poilsį 
prie jūros. 

Ilgai lauktoji vasarė-
lė ypatingais karščiais ne-
lepina, bet Šilutės rajono 
neįgaliųjų draugijos nariai 
pripratę prie šalto ir šil-
to, tad ir šį kartą rizikuo-
dami, kad bus darganotas 
oras, 45 iš jų išvyko pailsėti 
į Šventosios mokymo ir re-
abilitacijos centrą. Tą pačią 
dieną 15 narių pirmą kar-
tą važiavo 5 dienų poilsio 

į Nidą. Per nepilną savaitę 
buvo visokių dienų: ir lie-
taus, ir saulės, ir vėjo. Bet 
mūsų tas neliūdino. Sura-
dome malonių akimirkų, 
grožėjomės jūros bangų 
ošimu, godžiai kvėpavome 
gaiviu pušelių oru, nuvy-
kome į lankytinas vietas – 
ko daugiau gali neįgalus 
žmogus, ištrūkęs iš bloki-
nio buto, ieškoti prie jūros? 
Vakarais sėdavome prie 
arbatos puodelio, klausė-
mės savo nario Filimono-
vo Nikolo gitaros ir dainų 
skambėjimo. Net nepaju-

tome, kaip greitai praėjo 5 
dienos. Į namus sugrįžome 
saulės ir jūros nugairintais 

kūnais, pagražėję, atjaunė-
ję. Jau laukiame naujų susi-
tikimų ir kelionių.

Šilutė: Atgavome jėgas prie jūros

Šilutiškiai smagiai nusiteikę keliavo prie jūros.
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�� Vilkaviškio krašto neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Valė Ma-
siliūnienė „Bičiulystei“ papasa-
kojo apie daug įspūdžių palikusią 
išvyką po Panemunės pilis.

Pavasariui besibaigiant ki-
lo mintis draugijos narius pa-
kviesti į išvyką po Panemunės 
pilis. Gražiškių padalinio vadovei 
Onutei Liukinevičienei pritarus, 
surinkome grupelę norinčiųjų 
ir išvykome. Kelionę pradėjome 
nuo Jurbarko. Bevažiuodami mė-
gavomės Nemunu ir kitais gam-
tos vaizdais. Netrukus išvydome 
tarp medžių dunksančią senąją 
Panemunės pilį. Ji skiriasi nuo ki-
tų Lietuvos pilių, gal todėl atro-
do tokia paslaptinga. Tvenkinių 
supamos renesansinės pilies vi-
duje galima pamatyti, kaip gyve-
no jos šeimininkai, jiems tarnavę 
žmonės, kaip bendravo, ką valgė, 
kuo rengėsi, kas juos džiugino ar 
liūdino. Iš pilies bokšto pasižval-
gėme po vaizdingas apylinkes. 
Apžiūrėjome pilies karcerį bei 
archeologinius radinius, atkurtą 
XVIII a. virtuvę, duonos kepimo 
krosnis. Matėme buvusias gyve-
namąsias patalpas su vietomis 
išlikusia autentiška sienų tapy-
ba ir Vilniaus dailės akademijos 
šiuolaikinio meno parodą. 

Neišdildomą įspūdį paliko ir 

Raudonė. Daugelio nuomone, tai 
viena gražiausių pilių. Apžiūrė-
jome ją iš išorės, fotografavome, 
ėjome į vidų. Čia mus pasitiko 
mokyklinis skambutis, mokinu-
kai ir mokytojos. 1965 m. Rau-
donės pilis restauruota ir pritai-
kyta mokyklai. 1968aisiais at-
statytas jos didysis bokštas. Į jį 
galima pakilti laiptais, iš apžval-
gos aikštelės pasigrožėti atsive-
riančiais vaizdais. 

Apsilankėme ir ant aukšto 
Nemuno kranto įsikūrusiame 
Belvederio dvare. Gerą įspū-
dį paliko Raudondvario pilies 
dvaras. Iš istorijos žinoma, kad 
iki pat Pirmojo pasaulinio karo 
dvaras priklausė grafų Tiškevi-
čių giminei. Piliai didingumo tei-
kia įspūdingas bokštas.

Toliau keliavome Kauno pi-
lies link. Mediniu tiltu patekome 
į jos prieigas. Pilies šeimininkai 
mus maloniai sutiko, supažindi-
no su jos istorija. Apžiūrėjome 
pilį, gėrėjomės gamta, panora-
miniu miesto vaizdu. 

Kelias vedė namų link, o min-
tyse jau brendo naujų išvykų 
maršrutai. Kelionės plečia aki-
ratį, padeda bendrauti, geriau 
pažinti vieniems kitus. Todėl vi-
si draugiškai nusprendėme – ke-
liausime ir ateityje.

�� Šiaulių miesto neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Rolanda 
Petronienė „Bičiulystei“ pa-
rašė apie dviejų draugijų bi-
čiulystę. 

Šiaulių miesto neįgaliųjų 
draugijos nariai ir ansamblis 
„Verbena“ svečiavosi Telšiuo-
se, Lietuvos neįgaliųjų ir pen-
sininkų bendrijoje, kur buvo 
paminėtos vienų metų įkurtu-
vės ir Antaninių šventė. Nors 
atvykus už lango pliaupė lie-
tus, bendrijoje buvo jaučiama 
gera nuotaika. Skambėjo svei-

kinimai, aidėjo dainos, suko-
mės šokių sūkuryje.

Muzikinę programą susirin-
kusiesiems dovanojo telšiškių an-
samblis „Atgaiva“ (vadovė Janina 
Fabijonavičienė) ir Šiaulių mies-
to neįgaliųjų draugijos ansamblis 
„Verbena“. Kolektyvų draugystė 
prasidėjo tik praėjusių metų pa-
baigoje, bet jaučiamės taip, tary-
tum ji tęstųsi jau seniai. Dėkoja-
me Lietuvos neįgaliųjų ir pensi-
ninkų bendrijos nariams ir pir-
mininkui Antanui Grigaliui už 
smagias akimirkas ir draugystę.

Šiauliai:

Bendrystė sušildė lietingą 
dieną 

Antano Grigalio nuotr.

Vilkaviškis:

Įsimintina išvyka po 
Panemunės pilis

Vilkaviškiečiams gerą įspūdį paliko Panemunės pilis.

Jie buvo geriausi ir absoliučioje 
neįgaliųjų įskaitoje.

Smagus nutikimas  
kelyje padėjo suvaldyti 

įtampą
Ketvirtą kartą ralyje „Aplink 

Lietuvą“ dalyvavusiam Mažvy-
dui Butkevičiui irgi šypsojosi 
sėkmė. Kartu su pirmąsyk apie 
artėjančias kliūtis, posūkius, ki-
tus svarbius lenktynių „legendo-
je“ sužymėtus objektus įspėda-
vusiu šturmanu Linu Kalaušiu 
jiedu tapo standartiniais auto-
mobiliais važiavusių neįgaliųjų 
klasės nugalėtojais. Mažvydas 
neslepia: tokiam rezultatui įta-
kos turėjo ir sumažėjusi konku-
rencija – sugedus automobiliui 
iš lenktynių kovos iškrito svar-
biausi varžovai Alfredas ir To-
mas Ukrinai. Beje, sustreikavęs 
variklis finišą pasiekti sutrukdė 
ir iki tol puikiai lenktyniavusiam 
Gintarui Šalkauskui. 

Mažvydo ir Lino ekipažas į ra-
lį išsiruošė visiškai „neprisijau-
kintu“ automobiliu. Prieš tris sa-
vaites susidėję pinigus ir nusipir-
kę lenktynėms skirtą automobilį 
tikėjosi iki rudens, kai paprastai 
vykdavo ralis „Aplink Lietuvą“, 
suspėsią išsiaiškinti jo stipriąsias 
ir silpnąsias puses, susitvarkyti 
pagal savo poreikius. Lenktynių 
organizatoriams pakeitus var-
žybų laiką, raliui teko pasireng-
ti paskubomis. Laimė, didesnių 
problemų nekilo ir vaikinai ga-
na gerai susitvarkė su šiuo iššū-
kiu. Prie anksčiau pelnytų dviejų 
trečios vietos trofėjų Mažvydas 
pridės trečiąjį – pirmosios vie-
tos taurę, o Liną sėkmingas star-
tas tikriausiai paskatins ir toliau 
domėtis automobilių sportu.

Nepaisant to, kad prieš trejus 
metus stuburo traumą patyręs 
Linas juda rateliais, o prieš sep-
tynerius metus neįgaliųjų ben-
druomenės nariu tapęs Mažvy-
das vaikšto pasiramsčiuodamas 
ramentais, linksmai nusiteikę 
vyrukai po ralio tikino didelio 
nuovargio nejaučiantys. Ko ge-
ro, labiau už pastangas kuo ge-
riau įveikti visas kliūtis jį išblaš-
kė netikėtas susitikimas su kelių 
policija. Pakeliui į Alytų išvydęs 
automobilį stabdantį kelių pa-
trulį, Mažvydas dar spėjo pagal-
voti: ar tik nebus per daug spus-
telėjęs greičio pedalą. Tačiau pa-
aiškėjo, kad priežastis – visai ne 
greičio viršijimas. Patrulis paaiš-
kino sulaukęs signalo, kad šiuo 
automobiliu važiuoja galimai 
neblaivus vairuotojas. Alkotes-
terio parodymai šį gandą panei-
gė. Patrulis atsiprašė, o ralistai 
dar ilgai juokėsi tai prisiminda-
mi. Kas žino, gal kaip tik šis ge-
rų emocijų bangą sukėlęs nutiki-
mas ir padėjo suvaldyti įtampą, 
nepasiduoti nuovargiui. 

Judėjimas yra 
gyvenimas 

Jau 21erius metus neįgaliųjų 
dalyvavimu ralyje besirūpinanti 
Dalia Tarailienė džiaugiasi, kad 

automobilių sportu kasmet su-
sidomi vis daugiau savo negalios 
nepaisančių žmonių. Šiemet pir-
mą kartą starto liniją kirto bro-
lių Raimondo ir Mindaugo Dabu-
žinskų ekipažas. Fortūna naujo-
kams buvo palanki – rankomis 
valdomų automobilių klasėje jie-
du pelnė antrąją vietą.

Raimondas prisipažįsta – po 
prieš septynerius metus patirtos 
skaudžios avarijos, kurioje žuvo 
žmona, o jis pats patyrė kako lū-
žį ir neteko galimybės vaikščio-
ti, į automobilio pusę nė pažiū-
rėti negalėjęs. Tačiau pamažu 
suprato, kad neįveikęs savo bai-
mės turės užsisklęsti tarp ketu-
rių sienų. O tokio gyvenimo ti-
krai nesinorėjo. „Judėjimas yra 
gyvenimas“, – sako Raimondas. 
Ralis „Aplink Lietuvą“, jame pel-
nyti apdovanojimai – geriausias 
šių žodžių patvirtinimas. 

D. Tarailienė giria ir ralyje 
nuolat dalyvaujantį vienintelį 
moterišką Ramunės Šidlauskai-
tės ir Justinos Darulytės ekipažą 
(rankinio valdymo automobilių 
klasėje jos pelnė III vietą). Susi-
žavėjimo merginų drąsa ir ryž-
tu neslėpė ir apdovanojimą joms 
įteikęs ministras L. Kukuraitis. 

Sportinio azarto netrūksta 
ir antrą kartą ralyje dalyvavu-
siam Robertui Šimoniui. Nors 
su vienatūriu lenktyniaujantis 
vaikinas pergalėmis kol kas pa-
sigirti negali, tačiau entuziazmo 
nepraranda ir jau kitąmet žada 
startuoti su kitokiu automobi-
liu. Sportišku žmogumi save va-
dinantis Robertas yra bandęs ir 
krepšinį žaisti, ir iš lanko šau-
dyti. Kol neišsinarino čiurnos, 

Druskininkų Snow arenoje ak-
tyviai slidinėjo monoslide, para-
šiutu šoko iš 4 km aukščio. „Ką 
galima įdomaus padaryti, tą ir 
darau“, – sako Robertas. 

Po su automobilių sporto ais-
truoliais praleistos popietės vai-
ruoti mėgstantis socialinės ap-
saugos ir darbo ministras L. Ku-
kraitis taip pat neatmetė gali-
mybės kada nors išbandyti ralio 
trasą. Ypač jį suintrigavo šiose 
lenktynėse dalyvavę tėvo ir sū-
naus ekipažai. Kai vaikai užaugs 
(ministro šeimoje – keturi sūnūs 
ir dukrelė), gal išgirsime ir apie 
ralyje „Aplink Lietuvą“ dalyvau-
jantį Kukuraičių ekipažą.

Aldona Milieškienė
Autorės nuotr.

Neįgaliųjų ekipažai  
ir vėl įrodė galintys sėkmingai 

varžytis ralio trasoje
(atkelta iš 1 psl.)

Neįgaliųjų dalyvavimu šiemetiniame ralyje rūpinosi Lietuvos paraplegikų 
asociacijos prezidentas Juozas Bernatavičius ir neįgaliųjų ekipažus globo-
janti Dalia Tarailienė.

Vienintelis merginų ekipažas – Ramunė Šidlauskaitė (sėdi vežimėlyje) ir Justi-
na Darulytė – automobilių su rankiniu valdymu klasėje laimėjo trečią vietą.

Automobilių su rankiniu valdymu 
klasėje antrą vietą pelnė ralio nau-
jokai – broliai Raimondas (sėdi ve-
žimėlyje) ir Mindaugas Dabužinskai.

Tarp telšiškių ir šiauliečių užsimezgė šilta draugystė.
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Daktaras
Aiskauda

Psichologo  
patarimai

Sunkios lėtinės ligos diagno-
zė – iššūkis ne tik pačiam 

sergančiajam, bet ir jo artimie-
siems. Netikėta žinia apie sun-
kiai pagydomas ar net nepagy-
domas ligas labai stipriai pavei-
kia kasdienybę ir pasaulio suvo-
kimą. Atsitiesti, susidėlioti gyve-
nimą „į lentynėles“ gali prireik-
ti nemažai laiko. Tiek sergančio 
asmens, tiek ir jo artimojo emo-
cinė reakcija į ligą labai stipriai 
priklauso nuo to, kaip ji yra su-
vokiama. Jeigu artimajam dia-
gnozuotas vėžys prilyginamas 
mirčiai arba susirgimas diabe-
tu asocijuojasi su neišvengia-
mu apakimu – didelė tikimybė, 
kad gali apimti depresija, pyktis, 
panika. Tad labai svarbu geriau 
suvokti ne tik kaip jaučiasi ser-
gantysis, bet ir tai, kas vyksta jų 
artimųjų gyvenime. 

Kaip jau minėta, sergančio 
žmogaus artimasis gali išgyven-
ti labai panašius jausmus, kaip ir 
pats sergantysis. Išgirdus diagno-
zę gali būti labai sunku su ja su-
sitaikyti ir priimti galimai naujas 
bendro gyvenimo kartu taisykles 
bei būdus. Dažnai artimieji perei-
na visas gedėjimo dėl pasikeitu-
sios padėties stadijas, su kurio-
mis susiduria ir sergantysis.

Neigimas. Žmogus dar sun-
kiai įsisąmonina situaciją, neprii-
ma jos. Kurį laiką jaučiasi lyg nie-
ko nebūtų nutikę, neigia realybę.

Derybos. Ypatingai ryškiai 
šis etapas pastebimas išgirdus 
mirtiną diagnozę. Dažnai žmo-
nės įvairiais būdais mėgina „su-
sitarti“ su likimu, Dievu, pasau-
liu, kad tik išgirsta diagnozė ne-
pasitvirtintų. 

Pyktis. Kai žmogus nebega-
li ilgiau neigti nutikusį įvykį, jis 
pradeda pykti. Gali kilti klausi-
mų, kodėl tai nutiko mano gy-
venime, kodėl likimas toks ne-
teisingas, kodėl jis neaplenkė 
mano šeimos? 

Liūdesys. Liūdesys keičia 
pyktį, žmogus po truputį ima su-
prasti, kokie pasikeitimai laukia 
jo šeimos. Šis jausmas kartais 
net perauga į depresines nuo-
taikas – apima apatija, nenoras 
rūpintis savimi, gali kilti kaltės 
jausmas. 

Susitaikymas. Atėjus susitai-
kymo etapui žmogus tarsi nau-
jai pamato situaciją – priima esa-
mus pokyčius. Jis suvokia, kad 
realybė pasikeis, tačiau tai nėra 
pabaiga – gyventi galima įvairiai. 
Susitaikymas su esama padėti-
mi nereiškia, kad žmogaus gy-
venimas taps prastesnis. Šiam 
etapui pasiekti dažnai prireikia 
laiko ir jėgų.

Kaip matyti, ne tik sergan-
tis žmogus, bet ir jo artimieji 
išgyvena visą pluoštą įvairiau-

sių emocijų. Negana to, kad pa-
tiems sunku susitvarkyti su savo 
jausmais, tenka padėti atlaikyti 
ir sergančio artimojo nuotaikas. 
Ne visuomet žinoma, kaip padėti 
artimiesiems, kaip reaguoti tam 
tikrose situacijose, o tai tik pa-
sunkina buvimą kartu.

Ką daryti, kai serga 
artimasis?

Siekiant išsaugoti gerus ir ar-
timus santykius sudėtingoje si-
tuacijoje (o liga iš tiesų yra dide-
lis išbandymas) vertėtų susikon-
centruoti į keletą dalykų:

Būkite šalia sergančiojo
Diagnozės sužinojimas ir pa-

ti ligos eiga yra itin sunkus iš-
bandymas sergančiajam. Būkite 
šalia jo, kad ir nebyliai, patikin-
kite, kad jis visuomet į jus galės 
atsiremti, pasikalbėti, išsisaky-
ti. Dalyvaukite gydymo procese, 
domėkitės. Svarbu, kad sergan-
tysis suprastų, jog jis nėra vie-
nas. Tačiau nepamirškite gerbti 
sergančio asmens privatumo bei 
jo asmeninės erdvės. Paramos 
teikimas ir buvimas šalia netu-
rėtų peraugti į kontroliavimą. 

Atvirai kalbėkitės
Dažnai žmonės bijo kalbėti 

apie ligą, nes mano, kad tai tik 
dar labiau įskaudins sergantį-
jį, tačiau atviras kalbėjimasis 
apie kylančius jausmus suar-
tina žmones ir padeda sergan-
čiam asmeniui nesijausti vieni-
šam. Skaudžių temų vengimas 
tik padidina vienatvės ir apleis-
tumo jausmą. Kalbėkitės pagar-
biai ir venkite tokių frazių, kaip 
„viskas bus gerai“. Pasistenkite 
suprasti artimajam kylančius 
neigiamus jausmus, parodyki-
te, kad jį palaikote. 

Nebijokite neigiamų emo-
cijų

Sužinojus diagnozę ir gydy-
mo proceso metu artimajam ga-
li kilti pačių tamsiausių emocijų. 
Leiskite jas išreikšti, netramdy-
kite. Neigiamų emocijų užslopi-
nimas tik dar labiau apsunkina 
susitaikymo su liga procesą. 

Leiskite sergančiajam būti 
savarankiškam

Net jeigu dėl ligos artimasis 
patiria kokių nors apribojimų, 
leiskite jam jaustis kuo sava-
rankiškesniam. Perdėtas globė-
jiškumas sustiprina sergančiojo 
pojūtį, kad jis yra našta, nesuge-
ba nieko padaryti, trukdo aplin-
kiniams. Net jeigu jums prireikia 
daug jėgų stebint, kaip sergantis 
asmuo padaro vieną ar kitą daly-
ką lėčiau, neskubinkite ir leiskite 
jam viską atlikti savo tempu. Pa-
sikliaukite savo intuicija ir em-
patija – tikrai pajausite, kada ar-
timajam reikia pagalbos, o kada 
jis gali susitvarkyti pats. 

Neužmirškite savęs
Nepaisant to, kad norite ar 

jaučiate pareigą pasirūpinti ser-
gančiu artimuoju, neužmirškite 
savęs. Neužmirškite savo porei-
kių, pailsėkite, skirkite laiko mė-
giamoms veikloms, pasirūpinki-
te savo emocijų higiena. Jeigu jau-
čiate, kad vienam su kylančiais 
jausmais išbūti sunku, įsitrauki-
te į savitarpio pagalbos grupes, 
kur renkasi žmonės, susidurian-
tys su panašiais sunkumais. Tik 
gerai jausdamiesi patys galėsite 
padėti kitiems žmonėms.

Parengė psichologė  
Milda VICKUTĖ

Turbūt neatsitiktinai iš vi-
sų mūsų organizme esan-

čių mineralų kalcio yra dau-
giausia – beveik 2 % viso kūno 
svorio, nes jo reikia ne vien tik 
kaulams (kaulų audiniuose yra  
25 % kalcio), dantims ir nagams. 
Jis taip pat reikalingas pagrindi-
nių hormonų išsiskyrimui, šir-
dies ir kraujagyslių veiklai, krau-
jo krešėjimo procesui, balty-
mams, kai kuriems fermentams, 
didina nervinio audinio elektri-
nį aktyvumą, skeleto raumenų 
susitraukimą ir atsipalaidavimą. 

Ir dar. Šis mineralas veikia 
priešingai negu kalis bei natris ir 
yra labai svarbus ląstelių membra-
nų pralaidumo reguliavimo, jun-
giamojo audinio medžiagų apykai-
tos, galvos smegenų žievės dirgini-
mo ir slopinimo procesams.

JAV nacionalinio vėžio insti
tuto mokslininkai, 7 metus tyrę  
50–71 metų amžiaus 293 907 vy-
rus ir 198 903 moteris, nustatė, 
kad tie asmenys, kurie su mais-
tu ar maisto papildais gavo pa-
kankamai kalcio, rečiausiai sirgo 
žarnyno vėžiu. 

Poreikis
Kalcio paros norma suaugu-

siems žmonėms yra 1 000 miligra-
mų (toliau – mg), 50–64 metų as-
menims bei nėščiosioms ir žindy-
vėms – 1 200 mg per parą, mote-
rims po menopauzės, taip pat var-
tojančioms estrogeninius prepa-
ratus – 1 500 mg. Beje, abiejų lyčių 
asmenims, sulaukusiems 65 metų 
amžiaus, irgi reikėtų per parą gau-
ti 1 500 mg kalcio, nes kalcio kiekis 
senstančiame organizme ima ma-
žėti. Taip pat kalcio gali pritrūkti 
dėl nesubalansuotos mitybos, kai 
maiste trūksta kalcio „padėjėjų“ – 
vitamino D, inozitolio (vitamino 
B6), cinko, fosforo, magnio, seleno.

Beje, kalciui pasišalinti iš 
kaulų trukdo boras (šaltiniai: 
obuoliai, kriaušės, vynuogės, 
ankštinės kultūros).

Kas blogina kalcio 
įsisavinimą

 piktnaudžiavimas valgomąja 
druska, baltymais ir fosforo tu-
rinčiu maistu,
 alkoholiniai gėrimai,
 rūgštynių rūgštis (šaltiniai: 

rūgštynės, špinatai, salotos, rie-
šutai, šokoladas),
 kai kurie laisvinamieji vaistai,
 šlapimą varančios priemonės,
 maisto papildai, turintys didelę 

B grupės vitaminų koncentraciją,
 didelis kiekis ląstelienos.
Pastaba: nuo 35 metų amžiaus 

reikėtų sumažinti per dieną išge-
riamos kavos kiekį (mat kava iš 
kaulų pašalina kalcį), antraip pra-
dės retėti kaulai (osteoporozė).

Kalcio šaltiniai 
Nuo seno skelbiama, kad ge-

riausias kalcio šaltinis – pienas 
(250 g pieno turi 295 mg kalcio) 

ir jo produktai (ypač varškė). Be-
je,  tenka apgailestauti, kad ne vi-
sų žmonių organizmas gali pie-
ną suvirškinti (dėl to kaltas fer-
mento laktazės stygius). Mat kai 
žmogaus organizme trūksta lak-
tazės, išgėrus pieno, sudirgina-
mas skrandis, viduriuojama ir t. 
t. Išeitis – vietoje saldaus pieno 
vartoti rauginto pieno produktus 
(kefyras, grietinė, pasukos, varš-
kė, sūris) arba kitos kilmės mais-
to produktus, turinčius kalcio (žr. 
čia pateiktą sąrašą; kalcio kiekis 
nurodytas 100 g produkto).

120 mg – džiovinti ananasai; 
110 mg – balta duona, broko-
liai, virtos krevetės, saulėgrąžų 
sėklos; 94 mg – graikiniai riešu-
tai; 92 mg – džiovinti abrikosai; 
82 mg – skumbrė pomidorų pa-
daže; 71 mg – konservuotos rau-
donosios pupelės; 65 mg – virtos 
pupelės; 57 mg – virti kiaušiniai; 
56 mg – brokoliai; 55 mg – aviži-
nė košė; 53 mg – konservuotos 
pupos pomidorų padaže; 47 mg – 
apelsinai. 

Taip pat šio mineralo rasime 
rupaus malimo ruginiuose miltuo-
se, kitose kruopose, kitose kopūs-
tų rūšyse, žalialapėse daržovėse, 
petražolėse, sojos pupelėse, figose, 
žirniuose, kiaušinio trynyje, sardi-
nių ir lašišų minkštuosiuose kau-
luose, žemuogėse, mėsoje (mažai).

Pastaba: asmenys, kurių orga-
nizmas gali įsisavinti pieną, turė-
tų žinoti, jog tam, kad būtų gauta 
reikiama kalcio paros norma, teks 
kasdien išgerti 2–3 stiklines pieno.

Kai trūksta kalcio:
 silpsta atmintis,
  sutrinka dėmesio koncen-

tracija,
 susergama depresija, 
 sutrinka miegas,
 sulėtėja vaikų augimas, suser-

gama rachitu, sutrinka nuolati-
nių dantų formavimasis,
  skauda kaulus, raumenis, 

dantenas, burną,
 genda dantys,
 atsiranda egzema,
 išsausėja oda,
 atsiranda pigmentinių dėmių,
 pastebimas nagų trapumas, 

nago plokštelės pokyčiai,
 dilgčioja ar tirpsta kai kurio-

se kojų ir rankų vietose (dar ga-
li drebėti rankos),
  prasideda nugaros ir kojų 

traukuliai,
 susergama hipotenzija (že-

mas arterinis kraujospūdis),
 padidėja nuovargis ir nervi-

nis dirglumas,
 būna širdies ritmo sutrikimų 

(esant ryškiam kalcio stygiui),
 minkštėja, retėja, lūžta kaulai 

(pagyvenusiems žmonėms, ypač 
moterims po menopauzės).

Pastaba: esant kalcio pertek
liui, pablogėja geležies ir kitų 
mineralų įsisavinimas, suserga-
ma inkstų akmenlige, užkietė-
ja viduriai.  

Padeda įsisavinti kalcį ir 
didina jo aktyvumą 

Vitaminas D. Skrandžio ir žar-
nyno trakte jis padeda efekty-
viau įsisavinti kalcį. Dažnai net ir 
tada, kai šio vitamino nepakanka 
maiste, nuo jo stygiaus išgelbėja 
saulės spinduliai. Reikia kasdien 
bent 20 min. pabūti saulėje ar 
nors saulės šviesoje, kad odoje 
pasigamintų daugiau vitamino D.

Šaltiniai: žuvų taukai, ikrai, 
sviestas, sūriai, mėsa, kiaušinio 
trynys, riebi Atlanto silkė, men-
kės kepenys, lašiša, pienas, avo-
kadai, grybai.

Inozitolis (vitaminas B8). Nors 
mūsų organizmas gali sintetinti 
šį vitaminą, tačiau bent ketvirta-
dalį paros dozės turėtume gau-
ti su maistu. 

Šaltiniai: citrusiniai vaisiai, 
riešutai, ankštiniai, alaus mielės, 
sezamo aliejus, sėlenos, inkstai, 
kepenys, širdis. Esant inozitolio 
stygiui, atsiranda: nemiga, polin-
kis į stresą, regėjimo problemos, 
odos uždegimas, plaukų slin-
kimas, kraujotakos sutrikimas, 
cholesterolio lygio padidėjimas.

Mūsų organizmui per parą 
reikia nuo 0,5 iki 1,5 gramo ino-
zitolio. Šio vitamino perdozavi-
mo beveik nepasitaiko, o jeigu 
pasitaikytų (išimtinai labai re-
tais atvejais), tai pasireikštų tik 
alergine reakcija.

Cinkas. Jis stiprina skeletą, 
mažina riziką sirgti cukralige ir 
vėžiu, normalizuoja širdies veik
lą, lėtina organizmo senėjimą, di-
dina darbingumą. Šis mineralas 
būtinas brendimui, plaukų ir na-
gų augimui, regėjimui, skoniui ir 
uoslei, virškinimui, normaliam 
imuninės sistemos funkcionavi-
mui, gerina odos apykaitos pro-
cesus, padeda gyti žaizdoms. 

Šaltiniai: arbata, austrės, kre-
vetės, omarai, kiaušiniai, jautie-
na, kalakutiena, kruopos, mėsa, 
sūris, pupos, riešutai.

Fosforas. Atsiradus fosforo trū-
kumui (šis reiškinys pasitaiko re-
tai), su šlapimu pašalinama daug 
kalcio. Jei fosforo nepakanka mais-
te, organizmas jo randa... kauluose.

Šaltiniai (geriau įsisavinama 
kartu su kalciu): avižinės kruo-
pos, varškė, kiaušinio trynys, 
jautiena, duona, kiaulių kepenys, 
pupos, pupelės, džiovinti grybai, 
fermentiniai sūriai, juodoji arba-
ta, žalieji žirneliai.

Magnis. Šis mineralas yra 
būtinas kaulų ir dantų sandarai, 
medžiagų apykaitai, raumenims. 
Be to, jis mažina riziką susirgti 
ateroskleroze ir padeda prisitai-
kyti prie šalto oro.

Šaltiniai: duona, krapai, kruo-
pos, džiovinti grybai, krabai, kre-
vetės, jūros kopūstai, moliūgai, sė-
lenos, petražolės, pupelės, žirniai, 
geriamasis vanduo, juodoji arbata.

Selenas. Ši medžiaga stiprina 
kaulų ir imuninę sistemas, maži-
na riziką sirgti širdies, kraujagys-
lių, kasos ligomis, vėžiu, gerina 
odos apykaitos procesus, stipri-
na prostatos funkciją, lėtina or-
ganizmo senėjimą.

Šaltiniai: grūdų ir jūros pro-
duktai, inkstai, kepenys, kiauši-
niai, vištiena, riešutai, mėsa; dar-
žovėse ir vaisiuose seleno mažai.

Romualdas OGINSKAS

Kalcio reikia ne vien tik 
kaulams

Kai serga 
artimasis
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Seimas priėmė Valstybinių pen-
sijų įstatymo pataisas (projek-

tas Nr. XIIP3530(2), pagal kurias 
teisę gauti pirmojo laipsnio valsty-
binę pensiją nuo kitų metų turės ir 
parolimpinių bei kurčiųjų žaidynių 
čempionai.

Priimtais pakeitimais taip pat 
įtvirtinta teisė gauti antrojo laips-
nio valstybinę pensiją parolim-
pinių žaidynių, kurčiųjų žaidynių 
prizininkams ir į parolimpinių ar 
kurčiųjų žaidynių programą įtrauk-
tos sporto šakos rungties pasaulio 
čempionams.

Už naujas nuostatas, kurios įsi-
galios 2018 m. sausio 1 d., balsavo 
94 Seimo nariai, balsavusių prieš 
nebuvo, susilaikė 6 parlamentarai.

Šiuo metu Valstybinių pensijų 
įstatyme įtvirtinta, kad teisę gauti 
pirmojo laipsnio valstybinę pensiją 
turi ginkluoto pasipriešinimo (re-
zistencijos) dalyviai – kariai sava-

noriai, olimpinių žaidynių čempio-
nai (aukso medalio laimėtojai), Lie-
tuvos nacionalinės kultūros ir me-
no premijos laureatai.

Teisę gauti antrojo laipsnio 
valstybinę pensiją turi motinos, 
pagimdžiusios (įvaikinusios) 5 ir 
daugiau vaikų, išauginusios juos 
iki 8 metų ir gerai išauklėjusios, 
olimpinių žaidynių prizininkai (si-
dabro, bronzos medalių laimėto-
jai), parolimpinių žaidynių čem-
pionai, olimpinių sporto šakų pa-
saulio čempionai, olimpinių kur-
čiųjų žaidynių čempionai, taip pat 
asmenys, kuriems suteiktas garbės 
donoro vardas.

Teisę gauti pirmojo arba antro-
jo laipsnio valstybinę pensiją turi 
labiausiai pasižymėję neginkluoto 
pasipriešinimo (rezistencijos) da-
lyviai – laisvės kovų dalyviai, aukš-
čiausieji valstybės pareigūnai.

„Bičiulystės“ ir LRS inf.

Susisiekimo ministerija 
nepritaria Seime svarsto-

miems siūlymams leisti nėš-
čiosioms, mažus vaikus augi-
nantiems vienišiems tėvams 
statyti automobilius neįgalių-
jų vietose.

Pagal siūlomas pataisas, 
šalia dabar esančio automo-
bilio žymėjimo ženklo „Neį-
galusis“ būtų įvestas dar vie-
nas – „Vaikas automobilyje“. 
Juo savo automobilį galėtų 
paženklinti besilaukiančios 
moterys ir vieni vaiką iki 
trejų metų auginantys asme-
nys. Taip pat laikinai leidimą 
statyti automobilį neįgaliųjų 
vietose galėtų gauti dėl ju-
dėjimą ribojančios traumos 
laikinai nedarbingi asmenys. 
„Siūlomi pakeitimai neatitin-
ka Vienos Kelio ženklų ir sig
nalų konvencijos nuostatų ir 

iš esmės iškreiptų konven-
cijoje nustatytą kelio žen-
klų sistemą. Siūlomas regla-
mentavimas nenumatytas 
tarptautiniuose eismo sau-
gumo leidiniuose ir prog
ramose (...). Be to, ES vals-
tybėse nėra praktikos, kad 
nurodytiems socialiai ar fi-
ziškai sunkesnėje situacijo-
je esantiems asmenims būtų 
sudarytos galimybės nesiva-
dovauti tam tikrų kelio žen-
klų ar ženklinimo reikalavi-
mais“, – nurodo ministerija. 

Išvadose teigiama, kad 
įvedus siūlomą tvarką pasun-
kėtų eismo dalyvių priežiūra, 
nes nėščiosios, vieniši ma-
žus vaikus auginantys tėvai 
ar laikinai neįgalūs žmonės 
turėtų pateikti dokumentus, 
įrodančius, kad jie priklauso 
šioms grupėms, tai padidin-

tų jų administracines išlaidas. 
Siūlymo autorius „valstietis“ 
Mindaugas Puidokas teigia, 
kad prie daugelio prekybos 
centrų šiuo metu nėra vietos 
šeimoms, o neįgaliųjų ženklu 
pažymėtos vietos ne visuo-
met būna išnaudotos. „Vienos 
auginti vaikučius dažniausiai 
lieka mamytės, valstybės bū-
tų uždavinys parodyti sąmo-
ningumą ir suteikti joms šiek 
tiek geresnes sąlygas, kad jos 
galėtų patogiau privažiuoti, 
prisiparkuoti, apsipirkti, nes 
išties laikas joms labai svar-
bu, nes reikia ir darbą derinti, 
ir priežiūrą vaikučio“, – savo 
pataisas anksčiau argumen-
tavo Seimo narys. Projektui 
po pateikimo Seime pritarta 
bendru sutarimu, jis svarsto-
mas komitetuose. 

„Bičiulystės“ ir BNS inf. 

Dažnai per garsiai grojantį akor-
deoną galima pabandyti pakeisti 
subtilesniu instrumentu: gitara, 
smuiku, fleita ar netgi dūdele. O 
originalesnį dainos skambėjimą 
nesunku išgauti labiau įsigilinus 
į jos tekstą, galbūt išryškinus ki-
tus akcentus. Juk kiekvienas kū-
rinys, pasak R. Martinkėno, turi 
daug prasmių. Tereikia nuspręs-
ti, kokią emociją vienu ar kitu kū-
riniu žiūrovams norime perteikti. 

Mėgėjų kolektyvai 
skiriasi nuo 

profesionalių
Dvejus metus su Kėdainių 

rajono neįgaliųjų draugijos an-
sambliu „Gaja“ dirbantis Ričar-
das Gečas prisipažįsta tokiame 
seminare dalyvavęs pirmą kar-
tą. Ir tikina: jeigu LND ir ateity-
je juos organizuotų, būtinai da-
lyvautų. 

Nors specialių mokslų vy-
riškis ir nėra baigęs (tik muzi-
kos mokykloje mokėsi), atsitik-
tiniu žmogumi muzikos pasauly-
je savęs nelaiko. Pasak R. Gečo, 
scenoje jis – apie 40 metų. Gro-
jo klavišiniais ir gitara, žiūrovus 
džiugina populiariąja muzika ir 
roku. Tačiau seminare įgijo ne-
mažai žinių, kurios ateityje tikrai 
pravers. Naudingos buvo ir teo-
rinės paskaitos, ir praktiniai pa-
vyzdžiai. R. Martinkėnas semi-
naro dalyviams pateikė filmuo-
tos medžiagos, pristatančios, 
kaip kolektyvai atlieka vieną ar 
kitą dainą, o paskui visi drauge 
aptarė tai, ką matė, diskutavo. 

Seminaro dalyviams ypač 
patiko kompozitoriaus pasiūly-
tos praktinės užduotys. Jie ra-
šė muziką sutartinėms, savaip 
interpretavo vadovo pasiūlytą 
dainą. Ir patys nesiliovė stebė-
jęsi, kaip skirtingai perteikė tą 
patį kūrinį, kiek kūrybiškumo 
parodė.

Stasė Petrauskienė Panevėžio 
miesto neįgaliųjų draugijos miš-
riam vokaliniam ansambliui „Jo-
varas“ vadovauja nepilnus me-
tus – nuo spalio. Rado jau 16 me-

tų dainuojantį kolektyvą. Vadovė 
neslepia – imtis kokių nors nau-
jovių nėra paprasta. Dainininkai 
susigyvenę, turi savo požiūrį, 
tad dažniau vadovei prie jų tai-
kytis tenka. Kartu, pasitardami, 
ir šiemetinei „Vilties paukštei“ 
jau parinko repertuarą. Ansam-
blyje dainuoja garbaus amžiaus 
žmonės, todėl naujoms dainoms 
išmokti prireikia daugiau laiko. 

Iki „Jovaro“ S. Petrauskie-
nė 10 metų vadovavo bendrijos 
„Vilties linija“ kolektyvui, tad 
darbo patirties su neįgaliaisiais 
jai nestinga. Pasak moters, meno 
mėgėjų kolektyvai labai skiriasi 
nuo profesionalių atlikėjų. „Su 
profesionalu, kuris moka skaity-
ti natas, yra baigęs muzikos mo-
kyklą, dirbti daug lengviau. Me-
no mėgėjų kolektyvuose žmonės 
dažniausiai dainuoja iš klausos, 
todėl juos nėra paprasta išmoky-
ti, kad melodija skambėtų dar-
niai“, – mintimis dalijasi moteris. 

Reikia ir programą 
apgalvoti, ir balsus 

suderinti 
Tikrų profesionalų neįgalių-

jų draugijose – tik vienas kitas. 
Visi vadovai dažniausiai dirba 
su mėgėjais. Svarbiausia, pa-
sak seminare savo patirtimi pa-
sidalijusios Ukmergės rajono 
neįgaliųjų draugijos pirminin-
kės ir meno vadovės Zitos Kvik
lienės, atsirinkti gerus balsus. 
Jau ne vienus metus ukmergiš-
kių pasirodymai stebina „Vil-
ties paukštės“ žiūrovus, papuo-

šia respub likinę šventę „Tau, 
Vilniau“, Ukmergės miesto ren-
ginius. Z. Kviklienė neslepia: su-
burti pripažinimo ir įvertinimo 
sulaukiančius kolektyvus nebu-
vo lengva. Pasak jos, nuomonė, 
kad į ansamblį galima priimti vi-
sus dainuoti norinčius žmones, 
nėra teisinga. „Dainavimo būre-
lis ir draugiją reprezentuojantis 
kolektyvas – ne lygiaverčiai daly-
kai“, – sako Z. Kviklienė. Ji nenei-
gia, kad dainavimą kaip užimtu-
mo veiklą besirenkantys žmonės 
gali paįvairinti vakarones, kitus 
neformalius renginius, tačiau 
jeigu reikia pakilti į sceną ir ats-
tovauti organizacijai, turi būti ir 
balsai atrinkti, ir kaskart nauja 
programa parengta. 

Šiai minčiai pritaria ir Kauno 
miesto neįgaliųjų draugijos mo-
terų vokalinio ansamblio vadovė 
Dalia Liutkienė. Atrodytų, Kau-
nas – didelis miestas, tad atsi-
rinkti tinkamus dainininkus nė-

ra sunku. Tačiau klasiką dainuoti 
norinčiam kolektyvui tinka tik
rai ne kiekvienas balsas. Kai į 
sceną išeina 5–6 moterys, jų bal-
sai turi nepriekaištingai derė-
ti. D. Liutkienė neslepia: iki šiol 
niekaip nesuranda kuo pakeis-
ti „Atgaivą“ dėl sunkios ligos tu-
rėjusią palikti gražaus soprano 
savininkę Birutę Sasnauskienę. 

Z. Kviklienė turi savo nuomo-
nę ir dėl seminare dalyvavusių 
meno mėgėjų kolektyvų vado-
vų išsakytų minčių apie repertu-
aro pasirinkimą. Esą sunku rasti 
naujų dainų, o ir ansamblių daly-
viai ne kiekvieną pasiūlytą įdo-
mesnį kūrinį priima ar geba iš-
dainuoti. Pirmiausia, pasak jos, 
vadovas turi žinoti, ką savo prog
rama nori pasakyti, o jau pas-
kui parinkti tą mintį atspindin-
čius kūrinius, suderinti balsus. 
Ir dar labai svarbu stengtis kuo 
dažniau koncertuoti, įgyti sceni-
nės patirties. Tada ir pasipuošti 

norėsis, ir scenoje geriau atro-
dyti, ir darniau dainuoti. „Vilties 
paukštė“ tam labai tinka. O, pa-
sak Z. Kviklienės, jeigu dar atsi-
rastų pora muzikos profesiona-
lų, kurie koncertui pasibaigus su 
kolektyvų vadovais aptartų pa-
sitaikiusius nesklandumus, pa-
aiškintų, kaip būtų galima pato-
bulinti programą ar pasirody-
mą, neįgaliųjų draugijų ansam-
blių meninis lygis tikrai pakiltų. 

„Vilties paukštė“ pakvies 
į baigiamąjį koncertą 
LND pirmininkė J. Ivančenko 

neabejoja, kad šiemetinei „Vil-
ties paukštei“ neįgaliųjų drau-
gijų kolektyvai turės ruoštis 
kur kas atsakingiau, mat geriau-
siai pasirodę kolektyvai bus pa-
kviesti į baigiamąjį koncertą Vil-
niuje. Taigi į regioninius turus ir 
vėl turėtų grįžti vertinimas. Gal-
būt ne toks griežtas kaip anks-
čiau, gal geriausius kolektyvus 
išrinks patys pasirodžiusių an-
samblių vadovai, o gal, kaip siū-
lo Z. Kviklienė, apsispręsti pa-
dės pora festivalį surengusio re-
giono profesionalų. Vertinimo 
idėjai pritaria ir kompozitorius 
R. Martinkėnas. Tai geras būdas 
pamatyti, kokią pažangą padarė 
vienas ar kitas kolektyvas, kaip 
pasikeitė jo meistriškumas, kiek 
pastangų vadovas įdėjo. 

D. Liutkienė siūlo peržiūrėti 
ir „Vilties paukštės“ nuostatus, į 
juos įtraukti privalomą lietuvių 
liaudies dainą. Dar geriau, kad ji 
būtų atlikta a capella, be akom-
panimento. Pasak vadovės, ta-
da pasigirstų, kas iš tikrųjų dai-
nuoja, o ne tik būgnais muša. Kol 
dar yra laiko, D. Liutkienė ragi-
na pagalvoti ir apie bendrą „Vil-
ties paukštės“ dainą. „Gal tokios 
patirties turintis R. Martinkėnas 
sutiktų jai muziką parašyti“, – 
svarsto „Atgaivos“ meno vadovė.  

„Vilties paukštės“ himnas, 
kurį galėtų dainuoti visi LND 
meno mėgėjų kolektyvai, būtų 
išties gražus festivalio akcentas. 

Aldona MILIešKIeNĖ 
Autorės nuotr.

Kolektyvų profesionalumas – vadovo darbo atspindys
(atkelta iš 1 psl.)

Nepritaria siūlymams leisti 
nėščiosioms ir vienišiems tėvams 

statyti automobilį neįgaliųjų vietose

Pirmojo laipsnio valstybinė 
pensija – ir parolimpiniams 

čempionams 

Kauno miesto neįgaliųjų draugijos ansamblio „Atgaiva“ vadovė Dalia Liut-
kienė bando išgauti subtilesnį muzikos skambėjimą.

Seminaro vadovas kompozitorius Romualdas Martinkė-
nas.

Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijos kolektyvo vado-
vas Ričardas Gečas.
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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 19 d. 
09:10 Komisaras Reksas 15. N-7. 

15/8 s. 10:00 Seserys. N-7. 71 s. (kart.). 
11:00 Bėdų turgus. (subtitruota, kart.). 
11:55 Stilius. 12:40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 13:10 Klauskite daktaro. 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 72 s. 17:30 Ži-
nios (su vertimu į gestų k.). 17:38 Spor-
tas. 17:39 Orai. 17:45 FIFA Konfedera-
cijų taurė. B grupė. Australija – Vokieti-
ja. Tiesioginė transliacija iš Sočio. 19:55 
FIFA Konfederacijų taurės apžvalga. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pano-
rama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 
Loterija „Jėga“. 21:00 Dėmesio centre. 
22:05 Trumposios žinios. 22:10 Prem-
jera. Tarptautinė koalicija – prieš „Isla-
mo valstybę“. N-14. (subtitruota). 23:05 
Trumposios žinios. 23:10 Ponas tėtė. 
N-7. (subtitruota). 00:40 Folčio viešbu-
tis 1. N-7. 2 s. (kart.). 01:10 Komisaras 
Reksas 15. N-7. 15/8 s. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Misija Sibiras'16: dvi savaitės, trukusios 
vieną poliarinę dieną. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:10 Karinės paslaptys. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Dėmesio centre. (kart.).

Antradienis, birželio 20 d. 
09:10 Komisaras Reksas 15. N-7. 

15/9 s. 10:00 Seserys. N-7. 72 s. (kart.). 
11:00 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
11:50 Šunų ABC 2. 2/4 s. (kart.). 12:40 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:10 Klaus-
kite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 
Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 
73 s. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
17:45 Sportas. 17:48 Orai. 17:55 Klaus-
kite daktaro. 19:30 Emigrantai. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Spor-
tas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 Pokalbių laida „Svarbios detalės“. 
22:25 Trumposios žinios. 22:30 Istorijos 
detektyvai. 23:20 Trumposios žinios. 
23:25 Premjera. Rezistentai. N-14. 6 s. 
00:20 Stilius. (kart.). 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:05 Komisaras Reksas 15. N-7. 
15/9 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Tarptautinė koalicija – prieš „Isla-
mo valstybę“. N-14.. (subtitruota, kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Emigrantai. (kart.). 05:00 LRT ra-
dijo žinios. 05:05 Pokalbių laida „Svar-
bios detalės“. (kart.).

trečiadienis, birželio 21 d. 
09:10 Komisaras Reksas 15. N-7. 

15/10 s. 10:00 Seserys. N-7. 73 s. (kart.). 
11:00 Emigrantai. (kart.). 11:50 Pokalbių 
laida „Svarbios detalės“. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 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. Sportas. Orai. 16:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. 
N-7. 74 s. 17:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.). 17:38 Sportas. 17:39 Orai. 17:45 
FIFA Konfederacijų taurė. A grupė. Ru-
sija – Portugalija. Tiesioginė transliacija 
iš Maskvos. 19:55 FIFA Konfederacijų 
taurės apžvalga. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 20:38 Sportas. 
20:39 Orai. 20:42 Loterija „Jėga“. 20:45 
FIFA Konfederacijų taurė. A grupė. Mek-
sika – Naujoji Zelandija. Tiesioginė trans-
liacija iš Sočio. Pertraukoje – Trumposios 
žinios. 22:55 Trumposios žinios. 23:00 
Drakonas. Briuso Li istorija. N-14. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Komisaras Rek-
sas 15. N-7. 15/10 s. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Sti-
lius. (kart.). 03:45 Klausimėlis.lt. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Bėdų tur-
gus. (subtitruota, kart.). 05:00 LRT radijo 
žinios. 05:05 Istorijos detektyvai. (kart.).

ketvirtadienis, birželio 22 d.
09:10 Komisaras Reksas 15. N-7. 

15/11 s. 10:00 Seserys. N-7. 74 s. 
(kart.). 11:00 Gyvenimas. 11:50 Istori-
jos detektyvai. (kart.). 12:40 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 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. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietu-
va. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 75 
s. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
17:38 Sportas. 17:39 Orai. 17:45 FIFA 
Konfederacijų taurė. B grupė. Kamerū-
nas – Australija. Tiesioginė transliacija 
iš Sankt Peterburgo. 19:55 FIFA Konfe-

deracijų taurės apžvalga. 20:25 Loteri-
ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:38 
Sportas. 20:39 Orai. 20:42 Loterija „Jė-
ga“. 20:45 FIFA Konfederacijų taurė. B 
grupė. Vokietija – Čilė. Tiesioginė trans-
liacija iš Kazanės. Pertraukoje – Trum-
posios žinios. 22:55 Trumposios žinios. 
23:00 Premjera. Stalingradas. N-14. 
01:15 Komisaras Reksas 15. N-7. 15/11 
s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 Pokalbių laida „Svar-
bios detalės“. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Gyvenimas. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. (kart.).

Penktadienis, birželio 23 d. 
09:10 Komisaras Reksas 15. 

N-7. 15/12 s. 10:00 Seserys. N-7. 75 
s. (kart.). 11:00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (kart.). 11:30 Klausimė-
lis.lt. 11:50 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. 12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
13:10 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lie-
tuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 76 s. 17:30 Ži-
nios (su vertimu į gestų k.). 17:50 Spor-
tas. 17:53 Orai. 18:00 Muškietininkai 3. 
N-7. 3/10 s. 19:00 Gamtos inspektoriai. 
19:25 Dokumentinė istorinė laida „Lie-
tuvos kolumbai“. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 
21:00 Duokim garo! 23:00 Trumposios 
žinios. 23:05 Mecgeris ir negyvėlis ry-
klių akvariume. N-7. 00:40 Klausimėlis.
lt. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Komi-
saras Reksas 15. N-7. 15/12 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Dokumentinė istorinė laida „Lietu-
vos kolumbai“. (kart.). 04:00 LRT radi-
jo žinios. 04:05 9-ojo dešimtmečio šla-
geriai. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 9-ojo dešimtmečio šlageriai. (tę-
sinys, kart.). 05:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (kart.).

Šeštadienis, birželio 24 d. 
06:05 Karinės paslaptys. 06:55 

Premjera. Tobotai 2. 2/14 s. 07:20 Ta-
tonka ir mažieji draugai. 32 s. 07:35 Šer-
vudo padauža Robinas Hudas. 28 s. 
07:50 Džiunglių knyga 2. 2/28 s. 08:05 
Premjera. Mūsų miesteliai. Plateliai. 1 
d. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 09:30 Ži-
nios. Orai. 09:35 Labas rytas, Lietuva. 
10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas rytas, 
Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 La-
bas rytas, Lietuva. 12:10 Pasaulio do-
kumentika. Premjera. Šikšnosparnis ir 
žmogus. (subtitruota). 13:05 Pasaulio 
dokumentika. Erdvės. Pasaulio žave-
sys. 1 d. Tyra. Ugnikalnio brangakme-
nis. (subtitruota). 14:05 Džesika Flečer 
2. N-7. 2/20, 2/21 s. 15:45 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 16:00 Svei-
kinimų koncertas. 17:30 Žinios (su ver-
timu į gestų k.). 17:38 Sportas. 17:39 
Orai. 17:45 FIFA Konfederacijų taurė. 
A grupė. Meksika – Rusija. Tiesioginė 
transliacija iš Kazanės. 19:55 FIFA Kon-
federacijų taurės apžvalga. 20:25 Lote-
rijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Pano-
rama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 
Mikalojaus Noviko dainų šventinis kon-
certas. 23:00 Premjera. Vieniša kelionė. 
N-7. (subtitruota). 00:20 Drakonas. Briu-
so Li istorija. N-14. (kart.). 02:15 Pasau-
lio dokumentika. Šikšnosparnis ir žmo-
gus. (subtitruota, kart.). 03:05 Pasaulio 
dokumentika. Erdvės. Pasaulio žave-
sys. 1 d. Tyra. Ugnikalnio brangakmenis. 
(subtitruota, kart.). 04:00 Džesika Flečer 
2. N-7. 2/20, 2/21 s. (kart.). 05:35 Gam-
tos inspektoriai. (kart.).

Sekmadienis, birželio 25 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:35 Naci-

onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji že-
mė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Premjera. Tobotai 2. 2/15 s. 
09:25 Džiunglių knyga 2. 2/29 s. 09:35 
Premjera. Auklė Mun. 36 s. 09:45 Prem-
jera. Šikšnosparnis Patas. 30 s. 10:00 
Brolių Grimų pasakos. 30 s. Kaip jauni-
kaitis baimės ieškojo. 11:00 Šunų ABC 
2. 2/5 s. 11:50 Pasaulio dokumentika. 
Plėšrūnai. 3 d. Slėpynės giriose. (sub-
titruota). 12:40 Pasaulio dokumentika. 
Nuostabieji Japonijos gamtos kampe-
liai. 3 d. Hokaidas. (subtitruota). 13:30 
Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Ma-
tulionio beatifikacija. Tiesioginė translia-
cija iš Vilniaus katedros aikštės. 16:45 
Palaimintas kankinys. Dokumentinis fil-
mas. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
17:38 Sportas. 17:39 Orai. 17:45 FIFA 
Konfederacijų taurė. B grupė. Vokieti-
ja – Kamerūnas. Tiesioginė transliacija 
iš Sočio. 19:55 FIFA Konfederacijų tau-
rės apžvalga. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Nors mirk iš 
gėdos. N-7. 22:35 Trumposios žinios. 
22:40 Kino žvaigždžių alėja. Lili Marlen. 
N-14. (subtitruota, kart.). 00:40 Pasaulio 
dokumentika. Plėšrūnai. 3 d. Slėpynės 
giriose. (subtitruota, kart.). 01:30 Pasau-
lio dokumentika. Nuostabieji Japonijos 

Pirmadienis, birželio 19 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Kempiniukas Plačiakelnis (19) (kart.). 
N-7. 06:55 Simpsonai (337) (kart.). 
N-7. 07:25 Simpsonai (338) (kart.). 
N-7. 07:55 Hubertas ir Staleris (5). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2614). N-7. 10:00 
TV Pagalba. N-7. 11:55 Kobra 11 (6). 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(20). N-7. 13:30 Simpsonai (339). N-7. 
14:00 Simpsonai (340). N-7. 14:30 Pa-
žadėtoji (1235). N-7. 15:30 Pamilti vėl 
(33). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Rezidentai (108). N-7. 
20:00 Tėvelio dukrytės (23). N-7. 20:30 
Tėvelio dukrytės (24). N-7. 21:00 Švie-
soforas (54). N-7. 21:30 TV3 vakaro ži-
nios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Kita moteris. N-14. 00:45 Kaulai 
(12). N-14. 01:40 Imperija (11). N-14. 
02:30 Amerikiečiai (10). N-14.

Antradienis, birželio 20 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (20) (kart.). N-7. 
06:55 Simpsonai (339) (kart.). N-7. 
07:25 Simpsonai (340) (kart.). N-7. 
07:55 Rezidentai (108). N-7. 08:25 
Šviesoforas (54). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2615). N-7. 10:00 TV Pagalba. 
N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės (23) (kart.). 
N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės (24) (kart.). 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(21). N-7. 13:30 Simpsonai (341). N-7. 
14:00 Simpsonai (342). N-7. 14:30 Pa-
žadėtoji (1236). N-7. 15:00 Pažadėto-
ji (1237). N-7. 15:30 Pamilti vėl (34). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Rezidentai (109). N-7. 
20:00 Tėvelio dukrytės (25). N-7. 20:30 
Tėvelio dukrytės (26). N-7. 21:00 Švie-
soforas (55). N-7. 21:30 TV3 vakaro ži-
nios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Sibilės knyga. N-14. 23:30 24 va-
landos. Palikimas (11). N-14. 00:35 Kau-
lai (13). N-14. 01:30 Imperija (12). N-14. 
02:20 Amerikiečiai (11). N-14.

trečiadienis, birželio 21 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (21) (kart.). N-7. 
06:55 Simpsonai (341) (kart.). N-7. 
07:25 Simpsonai (342) (kart.). N-7. 
07:55 Rezidentai (109). N-7. 08:25 
Šviesoforas (55). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2616). N-7. 10:00 TV Pagalba. 
N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės (25) (kart.). 
N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės (26) (kart.). 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(22). N-7. 13:30 Simpsonai (343). N-7. 
14:00 Simpsonai (344). N-7. 14:30 Pa-
žadėtoji (1238). N-7. 15:00 Pažadėto-
ji (1239). N-7. 15:30 Pamilti vėl (35). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Rezidentai (110). N-7. 
20:00 Tėvelio dukrytės (27). N-7. 20:30 
Tėvelio dukrytės (28). N-7. 21:00 Švie-
soforas (56). N-7. 21:30 TV3 vakaro ži-
nios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 orai. 
22:25 Vikingų loto. 22:30 Brangenybių 
medžiotojai. N-7. 00:55 Kaulai (14). 
N-14. 01:45 Imperija (13). N-14. 02:40 
Amerikiečiai (12). N-14.

ketvirtadienis, birželio 22 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (22) (kart.). N-7. 
06:55 Simpsonai (343) (kart.). N-7. 
07:25 Simpsonai (344) (kart.). N-7. 
07:55 Rezidentai (110). N-7. 08:25 
Šviesoforas (56). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2617). N-7. 10:00 TV Pagalba. 
N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės (27) (kart.). 
N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės (28) (kart.). 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(23). N-7. 13:30 Simpsonai (345). N-7. 
14:00 Simpsonai (346). N-7. 14:30 Pa-
žadėtoji (1240). N-7. 15:00 Pažadėto-
ji (1241). N-7. 15:30 Pamilti vėl (36). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Rezidentai (111). N-7. 
20:00 Tėvelio dukrytės (29). N-7. 20:30 
Tėvelio dukrytės (30). N-7. 21:00 Švie-
soforas (57). N-7. 21:30 TV3 vakaro ži-
nios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Valkirija. N-7. 00:55 Kaulai (15). 
N-14. 01:45 Imperija (14). N-14. 02:40 
Amerikiečiai (13). N-14.

Penktadienis, birželio 23 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (23) (kart.). N-7. 
06:55 Simpsonai (345) (kart.). N-7. 
07:25 Simpsonai (346) (kart.). N-7. 
07:55 Rezidentai (111). N-7. 08:25 
Šviesoforas (57). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2618). N-7. 10:00 TV Pagalba. 
N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės (29) (kart.). 
N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės (30) (kart.). 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 

Pirmadienis, birželio 19 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

"Didysis žvejys 2" (20). 07:05 "Zigis 
ir Ryklys" (72). 07:15 "Zigis ir Ryklys" 
(73). 07:25 "Zigis ir Ryklys" (74). 07:30 
"Kempiniukas Plačiakelnis" (13). 07:55 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (120). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (121). 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" (55). N-7. 14:30 
"Amžina meilė" (56). N-7. 15:30 "Dvi šir-
dys" (51). 16:00 "Dvi širdys" (52). 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. N-7. 20:00 
Visi vyrai - kiaulės... 2 (10). N-7. 20:30 
Bus visko. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 
22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS 
Banditai. N14. 00:40 "Įkaitai" (11). N14. 
01:35 "Judantis objektas" (5). N-7. 02:30 
"Begėdis" (4). N14.

Antradienis, birželio 20 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 "Di-

dysis žvejys 2" (21). 07:05 "Zigis ir Ry-
klys" (75). 07:20 "Zigis ir Ryklys" (76). 
07:30 "Kempiniukas Plačiakelnis" (14). 
07:55 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
(122). N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (123). N-7. 09:50 24 valan-
dos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 
24 valandos (kart.). N-7. 12:35 Bus visko 
(kart.). 13:30 "Amžina meilė" (57). N-7. 
14:30 "Amžina meilė" (58). N-7. 15:30 
"Dvi širdys" (53). 16:00 "Dvi širdys" (54). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 
valandos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 
Visi vyrai - kiaulės... 2 (11). N-7. 20:30 
Bus visko. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 
22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS 
Nežinomas. N14. 00:00 "Įkaitai" (12). 
N14. 00:55 "Judantis objektas" (6). N-7. 
01:50 "Begėdis" (5). N14.

trečiadienis, birželio 21 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 "Di-

dysis žvejys 2" (22). 07:05 "Zigis ir Ryklys" 
(77). 07:20 "Zigis ir Ryklys" (78). 07:30 
"Kempiniukas Plačiakelnis" (15). 07:55 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (124). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso reindže-
ris" (125). 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.). 
13:30 "Amžina meilė" (59). N-7. 14:30 
"Amžina meilė" (60). N-7. 15:30 "Dvi šir-
dys" (55). 16:00 "Dvi širdys" (56). 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 valan-
dos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 Visi 
vyrai - kiaulės... 2 (12). N-7. 20:30 Bus 
visko. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 
Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Greitojo 
reagavimo būrys. N-7. 00:35 "Įkaitai" (13). 
N14. 01:30 "Judantis objektas" (7). N-7. 
02:25 "Begėdis" (6). N14.

ketvirtadienis, birželio 22 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 "Di-

dysis žvejys 2" (23). 07:05 "Ogis ir tara-
konai" (53). 07:30 "Kempiniukas Pla-
čiakelnis" (16). 07:55 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (126). N-7. 08:50 "Vol-
keris, Teksaso reindžeris" (127). 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 visko (kart.). 13:30 "Amžina 
meilė" (61). N-7. 14:30 "Amžina meilė" 
(62). N-7. 15:30 "Dvi širdys" (57). 16:00 
"Dvi širdys" (58). 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 24 valandos. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 
(13). N-7. 20:30 Bus visko. 21:30 Žinios. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKA-
RO SEANSAS Karo menas. Išdavystė. 
N14. 00:25 "Įkaitai" (14). N14. 01:20 "Ju-
dantis objektas" (8). N-7. 02:15 Sveika-
tos ABC televitrina (kart.). 02:40 Alche-
mija. VDU karta. 03:10 RETROSPEK-
TYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas 
"Menininkų portretai".

Penktadienis, birželio 23 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 "Di-

dysis žvejys 2" (24). 07:05 "Ogis ir ta-
rakonai" (54). 07:30 "Kempiniukas Pla-
čiakelnis" (17). 07:55 "Volkeris, Teksa-
so reindžeris" (128). N-7. 08:50 "Vol-
keris, Teksaso reindžeris" (129). 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" 
(63). N-7. 14:30 "Amžina meilė" (64). N-7. 
15:30 "Dvi širdys" (59). 16:00 "Dvi širdys" 
(60). 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 penkta-
dienis. N-7. 21:00 Bėgančios kortos. N14. 
22:50 Moteris-Katė. N-7. 01:00 Karo me-
nas. Išdavystė (kart.). N14.

Šeštadienis, birželio 24 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Ogis ir tarakonai" (53) (kart.). 06:55 
"Kempiniukas Plačiakelnis" (16) (kart.). 
07:20 ""Nickelodeon" valanda. Žybsnis 
ir stebuklingos mašinėlės" (3). 07:45 
"Harvis Biksas" (4). 08:10 "Kempiniukas 
Plačiakelnis" (19). 08:35 "Tomo ir Dže-
rio pasakos" (7). 09:05 "Ponas Bynas" 
(9). 09:35 "Tinginių miestelis" (3). 10:05 
KINO PUSRYČIAI Sinbadas. Septynių 
jūrų legenda. 11:45 Denis - grėsmė vi-
suomenei. 13:50 PREMJERA Anabelė 
ir Nantaketo vaiduokliai. 15:45 Pričiu-
pom! N-7. Kanada. 16:15 Užkandinė ant 
ratų. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS Kung 
Fu Panda 2. 21:20 Blondinė ieško vyro. 
N14. 23:30 Senoji mokykla. S. 01:20 Bė-
gančios kortos (kart.). N14.

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

"Ogis ir tarakonai" (54) (kart.). 06:55 
"Kempiniukas Plačiakelnis" (17) (kart.). 
07:20 ""Nickelodeon" valanda. Žybsnis 
ir stebuklingos mašinėlės" (4). 07:45 
"Harvis Biksas" (5). 08:10 "Kempiniu-
kas Plačiakelnis" (20). 08:35 "Tomo ir 
Džerio pasakos" (8). 09:00 Sveikatos 
ABC televitrina. 09:30 "Tinginių mieste-
lis" (4). 10:00 KINO PUSRYČIAI Pakra-
tytas. 11:55 Denis - grėsmė visuomenei. 
Nuotykiai tęsiasi. 13:30 Tas beprotiškas, 
beprotiškas, beprotiškas pasaulis. 16:40 
Akmenų viesulas. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Telelo-
to. 20:35 Transformeriai. N-7. 23:25 Su-
vilioti nepažįstamąjį. N14. 01:35 Blondi-
nė ieško vyro (kart.). N14.

Pirmadienis, birželio 19 d. 
06:15 Sveikatos ABC televitri-

na. 06:40 "Džeikas, Storulis ir šuo" 
(2). 07:35 "Diagnozė - žmogžudystė" 
(9) (kart.). N-7. 08:35 "Tokia tarnyba" 
(43) (kart.). N-7. 09:30 "Voratinklis" (8) 
(kart.). N-7. 10:30 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 11:30 "Prokurorų patikrini-
mas" (447) (kart.). N-7. 12:45 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 "Dia-
gnozė - žmogžudystė" (10). N-7. 14:50 
"Tokia tarnyba" (44). N-7. 15:45 "Pro-
kurorų patikrinimas" (448). N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info 
diena. 18:30 "Savas žmogus" (18). N-7. 
19:30 Voratinklis. Gyvenimas ant kor-
tos. I dalis. N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 
Degantis žmogus. N14. 23:55 Riterio 
žvaigždė (kart.). N-7. 02:15 "Akloji zo-
na" (5) (kart.). N14. 03:00 "Akloji zona" 
(6) (kart.). N14. 03:45 "Džeikas, Storu-
lis ir šuo" (2) (kart.). 04:30 "Didysis ato-
drėkis Amerikoje" (2) (kart.).

Antradienis, birželio 20 d. 
06:40 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(3). 07:35 "Diagnozė - žmogžudystė" 
(10) (kart.). N-7. 08:35 "Tokia tarnyba" 
(44) (kart.). N-7. 09:30 "Voratinklis" (9) 
(kart.). N-7. 10:30 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 11:30 "Prokurorų patikrini-
mas" (448) (kart.). N-7. 12:45 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 "Diagno-
zė - žmogžudystė" (11). N-7. 14:50 "To-
kia tarnyba" (45). N-7. 15:45 "Prokurorų 
patikrinimas" (449). N-7. 16:55 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
"Savas žmogus" (19). N-7. 19:30 Vora-
tinklis. Gyvenimas ant kortos. II dalis. 
N-7. 20:30 Pasienio sargyba. N-7. 21:00 
Aeroplanas 2. Tęsinys. N-7. 22:45 De-

TV3

LNK

BTV

(24). N-7. 13:30 Simpsonai (347). N-7. 
14:00 Simpsonai (348). N-7. 14:30 Pa-
žadėtoji (1242). N-7. 15:00 Pažadėtoji 
(1243). N-7. 15:30 Pamilti vėl (37). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Nerealieji. N-7. 21:50 Laisvė Jo-
ninėms. 23:50 Kaip mylėtis angliškai?. 
N-14. 01:40 Valkirija. N-7.

Šeštadienis, birželio 24 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (35). 07:00 Nindžago: 
Spinjitzu meistrai (4). N-7. 07:30 Bailus 
voveriukas (11). 08:00 Ančiukų istorijos 
(36). 08:30 Kung Fu Panda (6). N-7. 
09:00 Kobra 11 (7). N-7. 10:00 Vasaros 
gidas. 10:25 Svajonių ūkis. 11:00 Vidur-
vasario vainikas. 13:00 Elfai. 14:40 Mei-
lė keliauja laiku. Smaragdas. N-7. 16:50 
Ekstrasensų mūšis. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios (312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 
TV3 orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 
Naktis muziejuje 2. N-7. 21:45 Ties ri-
ba. N-14. 23:50 Motinos diena. S. 02:00 
Ekstrasensų mūšis. N-7.

Sekmadienis, birželio 25 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (36). 07:00 Nindžago: 
Spinjitzu meistrai (5). N-7. 07:30 Bailus 
voveriukas (12). 08:00 Ančiukų istorijos 
(37). 08:30 Kung Fu Panda (7). N-7. 
09:00 Kobra 11 (8). N-7. 10:00 Svajo-
nių sodai. 11:00 Šaunuolis Džokas. 
12:35 Flinstounai Viva Rok Vegase. N-7. 
14:20 Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba 
nieko. N-7. 16:45 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 2 Barai. 
Išlikimo kovos. N-7. 21:30 Heraklis. N-7. 
23:20 Pikčiausias žmogus Brukline. N-7. 
01:05  Kalėdų norai.

LRT
gamtos kampeliai. 3 d. Hokaidas. (sub-
titruota, kart.). 02:20 Gyvenimas. (kart.). 
03:10 Mikalojaus Noviko dainų šventinis 
koncertas. (kart.). 05:05 Mūsų miesteliai. 
Plateliai. 1 d. (kart.).

gantis žmogus (kart.). N14. 01:35 "Gy-
vi numirėliai" (5). N14. 02:25 "Džeikas, 
Storulis ir šuo" (3) (kart.). 03:10 "Penk-
toji pavara" (10) (kart.). 03:55 Pasienio 
sargyba (kart.). N-7. 04:20 "Penktoji 
pavara" (11).

trečiadienis, birželio 21 d. 
06:40 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(4). 07:35 "Diagnozė - žmogžudystė" 
(11) (kart.). N-7. 08:35 "Tokia tarnyba" 
(45) (kart.). N-7. 09:30 "Voratinklis" (10) 
(kart.). N-7. 10:30 "44-as skyrius" (54) 
(kart.). N-7. 11:30 "Prokurorų patikrini-
mas" (449) (kart.). N-7. 12:45 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 "Diagno-
zė - žmogžudystė" (12). N-7. 14:50 "To-
kia tarnyba" (46). N-7. 15:45 "Prokurorų 
patikrinimas" (450). N-7. 16:55 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
"Savas žmogus" (20). N-7. 19:30 Vora-
tinklis. Gyvenimas ant kortos. III dalis. 
N-7. 20:30 Pagalbos skambutis. N-7. 
21:00 Širšių lizdas. N14. 23:15 Aeropla-
nas 2. Tęsinys (kart.). N-7. 01:00 "Gy-
vi numirėliai" (6). N14. 01:50 "Džeikas, 
Storulis ir šuo" (4) (kart.). 02:40 "Penk-
toji pavara" (11) (kart.). 03:25 Pagalbos 
skambutis (kart.). N-7. 03:50 "Penkto-
ji pavara" (12). 

ketvirtadienis, birželio 22 d. 
06:40 "Džeikas, Storulis ir šuo" 

(5). 07:35 "Diagnozė - žmogžudystė" 
(12) (kart.). N-7. 08:35 "Tokia tarnyba" 
(46) (kart.). N-7. 09:30 "Voratinklis" (11) 
(kart.). N-7. 10:30 "44-as skyrius" (55) 
(kart.). N-7. 11:30 "Prokurorų patikrini-
mas" (450) (kart.). N-7. 12:45 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 "Diagno-
zė - žmogžudystė" (13). N-7. 14:50 "To-
kia tarnyba" (47). N-7. 15:45 "Prokuro-
rų patikrinimas" (451). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 "Savas žmogus" (21). N-7. 19:30 
Voratinklis. Gyvenimas ant kortos. IV da-
lis. N-7. 20:30 Savaitės kriminalai. N-7. 
21:00 Nužudyk dėl manęs. N14. 22:55 
Širšių lizdas (kart.). N14. 01:05 "Gyvi 
numirėliai" (7). N14. 01:55 "Džeikas, 
Storulis ir šuo" (5) (kart.). 02:45 "Savas 
žmogus" (19) (kart.). N-7. 03:30 "Savas 
žmogus" (20) (kart.). N-7. 04:15 "Savas 
žmogus" (21) (kart.). N-7. 05:00 Savai-
tės kriminalai (kart.). N-7.

Penktadienis, birželio 23 d. 
06:40 "Džeikas, Storulis ir šuo" (6). 

07:35 "Diagnozė - žmogžudystė" (13) 
(kart.). N-7. 08:35 "Tokia tarnyba" (47) 
(kart.). N-7. 09:30 "Ekstrasensų mūšis" 
(7) (kart.). N-7. 11:30 "Prokurorų patikri-
nimas" (451) (kart.). N-7. 12:45 Much-
taro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 "Dia-
gnozė - žmogžudystė" (14). N-7. 14:50 
"Tokia tarnyba" (48). N-7. 15:45 "Pro-
kurorų patikrinimas" (452). N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 In-
fo diena. 18:30 "Savas žmogus" (22). 
N-7. 19:30 "Amerikietiškos imtynės" 
(24) (Wrestling - RAW 6). N-7. 20:30 
"Amerikietiškos imtynės" (24) (Wrestling 
- SmackDown 2). N-7. 21:35 Sunkūs 
laikai. N14. 23:30 Nužudyk dėl manęs 
(kart.). N14. 01:20 "Gyvi numirėliai" (8). 
N14. 02:10 "Džeikas, Storulis ir šuo" (6) 
(kart.). 03:00 Sunkūs laikai (kart.). N14.

Šeštadienis, birželio 24 d. 
07:00 "Amerikietiškos imtynės" 

(24) (kart.) (Wrestling - RAW 6). N-7. 
08:00 "Amerikietiškos imtynės" (24) 
(kart.) (Wrestling - SmackDown 2). N-7. 
09:00 Autopilotas. 09:30 Apie žūklę. 
10:05 "Vandenyno paslaptys su Džefu 
Korvinu" (1). 10:35 "BBC dokumentika. 
Didysis atodrėkis Amerikoje" (3). 11:50 
"Herbas arba skaičius" (9). 13:00 "Ži-
niuonis" (14). N-7. 14:00 "Žiniuonis" (15). 
N-7. 15:05 "Vanity Fair. Visiškai slaptai" 
(6). N-7. 16:10 "Kas žudikas?" (31). N-7. 
17:25 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:30 
"44-as skyrius" (56). N-7. 19:30 Mote-
rys prieš vyrus. N-7. 21:30 MANO HE-
ROJUS Beatodairiški veiksmai. N14. 
23:25 AŠTRUS KINAS Penktadienis, 
13-oji. N14. 01:20 "Gyvi numirėliai" (7) 
(kart.). N14. 02:15 "Gyvi numirėliai" (8) 
(kart.). N14. 03:05 Moterys prieš vyrus 
(kart.). N-7.

Sekmadienis, birželio 25 d. 
06:35 Lietuvos galiūnų čempiona-

to kvalifikacija. Trakai (kart.). 07:30 Aki-
vaizdu, bet neįtikėtina. 08:00 Akivaizdu, 
bet neįtikėtina. 08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato fina-
las. Trakai. 10:05 "Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu" (2). 10:35 BBC do-
kumentika. Vaikystė laukinėje gamtoje. 
11:50 "Herbas arba skaičius" (10). 13:00 
"Viena už visus" (142). N-7. 13:35 Svei-
kinimai. 16:10 "Kas žudikas? Baudžia-
mosios bylos" (34). N-7. 17:25 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 18:30 "44-as skyrius" 
(57). N-7. 19:30 "Ekstrasensų mūšis" 
(8). N-7. 21:30 Tai kur po velnių tie Mor-
ganai? N-7. 23:40 "Akloji zona" (7). N14. 
00:35 "Akloji zona" (8). N14. 01:30 Be-
atodairiški veiksmai (kart.). N14. 03:10 
Penktadienis, 13-oji (kart.). N14.
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Neįgalieji  
pasaulyje

Pirmąkart išgirdus ame-
rikiečių paskelbtos kam-
panijos šūkį, kažin ar 
pavyktų atspėti, kas tie 
stip ruoliai ir kodėl jie 
yra stip resni net už pa-
čius stipriausius. Teisin-
gas atsakymas išties nu-
stebins. Populiariame ku-
rortiniame regione, ne-
retai vadinamame pen-
sininkų rojumi, vis daž-
niau artimuosius imasi 
slaugyti vyrai. 

Alytaus mieste gyvena 268 šei-
mos, kuriose auga vaikai su ne-
galia ir 474 šeimos, kuriose gy-
vena asmenys su negalia iki sen-
tavės pensijos amžiaus. Per ne-
priklausomybės laikotarpį Lie-
tuvoje įvyko esminių pokyčių ne-
įgaliųjų socialinės integracijos ir 
ugdymo srityse, tačiau Lietuvo-
je, o taip pat ir Alytuje, susiklos-
tė tokia situacija, kad gimus ne-
įgaliam vaikui ar tapus asmeniui 
neįgaliu, dėmesys skiriamas tik 
neįgalaus asmens klinikinei di-
agnostikai ir reabilitacijai. Jo-
kia psichologinė pagalba nesu-
teikiama šeimai – tėvams, bro-
liams, sesėms. Dauguma šeimų, 
negavusių reikiamos pagalbos, 
atsiriboja nuo pasaulio, izoliuo-
jasi nuo aplinkos, taip pat ne-
įgaliųjų sesės, broliai (ypatin-
gai paauglystės amžiuje) tam-
pa psichologiškai pažeidžiami. 
Vis dar nesukurta sistema, kuri 
padėtų šeimos nariams išmokti 
naujų vaidmenų, padėtų sukur-
ti iki šiol šeimoje neegzistavu-
sius psichologinius ir kitus rei-
kiamus resursus. Dauguma šei-
mų, kuriose yra neįgalusis, išyra. 
Informacijos viešojoje erdvėje 
apie psichologinę pagalba šei-
mai nėra, o kreiptis į psichologą 
dažnam neužtenka drąsos ir ri-
boja finansai.

Neįgaliųjų ir jų tėvų asocia-
cija „Mirabilia“ pradėjo įgyven-
dinti projektą „Psichologinio kli-
mato gerinimas šeimose, augi-
nančiose neįgaliuosius.“ Alytiš-

kių šeimos su negalią turinčiais 
artimaisiais susirinko prie jū-
ros, į trijų dienų stovyklą Mon-
ciškėse. Stovyklos metu kartu 
su  Klaipėdos meno psichologi-
jos centro lektorėmis dailinin-
ke Rita Lengvenyte ir meno te-
rapeute Svetlana Bliudžiene šei-
mos mokėsi, kaip spręsti bend
ravimo problemas, bandė su-
prasti savo jausmus. Padedant 
profesionaliai dailininkei, jaus-
mai virto spalvomis, o spalvos – 
piešiniais. Kai kurie  tėvai suvo-
kė, kad kartais per stipriai glo-
boja savo neįgalius vaikus, taip 
atima iš jų didesnio savarankiš-
kumo galimybes. 

Lietuvoje, o taip pat ir Alytu-
je, susiklostė keista situacija su 
sunkią negalią turinčių asmenų 
profesiniu pasirengimu ir įsi-
darbinimu. Kai kurie neįgalūs 
jaunuoliai yra įgiję po tris ar net 
penkias profesijas, tačiau dar-
bo rinkoje yra nepageidaujami. 
Stovykloje diskutuota apie ne-
įgaliųjų verslo idėjas. Europos 
socialinio verslumo ugdymo ir 
inovatyvių studijų centro di-
rektorė Simona Šimulytė ska-
tino neigiamas nuostatas  dėl 
vienos ar kitos idėjos paversti 
teigiamomis, turinčiomis ateitį. 
Simonos nuolat kartojama fra-
zė „Problemų nėra, yra galimy-
bė rasti sprendimus“ visiems 
stovyklos dalyviams užaugino 
sparnus ir tikėjimą, kad kartu 
galime sukurti ateitį savo neį-
galiems vaikams. 

Šeimos, auginančios neįgaliuosius, 
imasi iniciatyvos pačios spręsti 

problemas
Portalas www.alytauslaikas.lt rašo apie tai, kad neįgaliųjų ir jų 
tėvų bei globėjų asociacija „Mirabilia“ imasi spręsti šeimų prob
lemas. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąFloridoje vyksta 
kampanija „Stipresni  

už stipriausius“

Išaiškinta, kad neįgaliųjų socia-
linės įmonės statusą turinti ben-
drovė 2015 metais dalyvavo vie-
nos iš Europos Sąjungos paramą 
administruojančios agentūros, 
akcinės bendrovės, valdančios 
Lietuvos elektros perdavimo 
tink lus, ir kelių valstybės insti-
tucijų patalpų valymo paskelb-
tuose viešuosiuose konkursuo-
se. BNS žiniomis, tai yra „Vairi-
das“, kuri 2015 metais laimėjo 
Nacionalinės mokėjimų agentū-
ros ir „Litgrid“ konkursus. 

Nustatyta, kad neįgaliųjų so-
cialinės įmonės vadovo sūnus 
suklastojo dokumentus apie 
bendrovės įvykdytas sutartis, 
pelną ir nuostolius, energetikos 
darbuotojų kvalifikacijos pažy-
mėjimus. 34erių metų įtaria-
masis, klastodamas šiuos doku-
mentus, melagingai nurodė, kad 
bendrovė yra įvykdžiusi valymo 
paslaugų sutarčių, nors realiai šį 
verslą pradėjo tik nuo 2014 me-
tų. Neįgaliųjų socialinės įmonės 
vadovo sūnus kompiuteriu su-
klastojo duomenis apie parda-
vimų pajamas. Realiai jos tru-

putį viršijo 63 tūkstančius eurų, 
o suklastotuose dokumentuose 
suma buvo melagingai padidinta 
iki daugiau kaip 350 tūkstančių 
eurų. Be to, Valstybinės energeti-
kos inspekcijos prie Energetikos 
ministerijos pateiktais duome-
nimis, bendrovė neturėjo teisės 
atestuoti energetikos darbuoto-
jų ir jos neva išduoti energetikos 
darbuotojų kvalifikaciniai pažy-
mėjimai yra negaliojantys. Patei-
kusi šiuos suklastotus dokumen-
tus viešųjų pirkimų elektroninė-
je sistemoje, neįgaliųjų socialinė 
įmonė suklaidino pirkimų orga-
nizatorius, o sąžiningi paslaugų 
tiekėjai neteko galimybės su-
daryti paslaugų sutartis. Su ne-
pagrįstai laimėjusia viešuosius 
konkursus neįgaliųjų socialine 
įmone buvo sudarytos valymo 
paslaugų teikimo sutartys, ku-
rių bendra vertė siekė daugiau 
nei 500 tūkstančių eurų. Ikiteis-
minį tyrimą organizavo ir jį kon-
troliavo Vilniaus apygardos pro-
kuratūra. Baigta baudžiamoji by-
la perduota nagrinėti Vilniaus 
miesto apylinkės teismui.

Neįgaliųjų įmonei – rimti įtarimai
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba baigė ikiteisminį tyrimą 
dėl suklastotų dokumentų, kuriais pasinaudojusi Vilniaus neįga-
liųjų socialinė įmonė neskaidriai laimėjo valymo paslaugų kon-
kursus. Jų bendra vertė siekė daugiau nei 500 tūkstančių eurų, 
rašoma agentūros BNS pranešime spaudai.

Milijonai vyrų  
slaugo neįgaliuosius  

ir senelius
Nuo seno buvo įprasta, kad 

senyvais ar ligotais artimai-
siais rūpinasi šeimos mote-
rys. Juk slaugant reikia paro-
dyti nemažai meilės, atjautos. 
Bet senstant visuomenei, vis 
aktyviau moterims konkuruo-
jant darbo rinkoje, slaugyti gi-
minaičius tenka ir kitiems šei-
mos nariams.

„Taip, priežiūros imasi ir vy-
rai, nes šiuolaikinės moterys ei-
na dirbti „rimtų“ darbų, – pri-
pažįsta Amerikos pensininkų 
asociacijos direktorė Viktoria 
Tunes. – Tai keičia šeimų gy-
venimo būdą. Be to, dėl pras-
tos ekonominės situacijos į tė-
vų namus grįžta bedarbiai jau-
nuoliai. Po vienu stogu – kelios 
kartos, o pinigų – ne per daug. 
Globos namų paslaugos labai 
brangios. Problema aštrėja, nes 
vis daugiau žmonių pakerta lė-
tiniai susirgimai ir jiems būti-
na padėti.“

Atlikti tyrimai atskleidė tie-
są, kuri dalį visuomenės labai 
nustebino. Jungtinėse Valstijo-
se vis daugiau jaunų vyrų ima-
si šio neapmokamo darbo – pri-
žiūri sergančius ar pasenusius 
artimuosius. Jie sudaro net 40 
proc. tokių „naminių“ slaugyto-
jų. Tai – milijonai vyrų!

Pakelti slaugytojo darbo 
prestižą

Florida – ypatinga JAV vals-
tija. Mandarinų ir apelsinų gi-
raitės, nesuskaičiuojami gol-
fo aikštynai, šviežutėliai kra-
bai ir omarai... Ne gyvenimas, 
o rojus. Puikus klimatas vilioja 
čia apsigyventi (visam laikui ar 
keliems mėnesiams) turtingus 
pensininkus. Tačiau čia gyvena 
ir žmonės su vidutinėmis pa-
jamomis, o gatvėje dažniau iš-
girsi ne anglų, bet ispanų kal-

bą. Ispaniškai kalbančiųjų šei-
mos turi savas tradicijas, jiems 
dažniausiai visiškai nepriimti-
na palikti savo neįgalius gimi-
naičius globos įstaigose.

Būtent šioje valstijoje vyks-
ta kampanija „Stipresni už stip
riausius“. Siekiama, kad visuo-
menė pripažintų ir įvertintų 
slaugytojų darbą. Jie pasišven-
čia savo kenčiantiems giminai-
čiams, daro viską, kad paleng
vintų jų dalią.

„Jie tikrai ne mažiau vyriš-
ki už kitus vyrus, tačiau dažnai 
gėdijasi šio darbo, – sakė V. Tu-
nes. – Visuomenei sunku juos 
pripažinti. Juk anksčiau vyrai 
visuomet išeidavo į darbą ir iš-
laikydavo šeimą. Gajūs tam tik
ri stereotipai, palaikomi menta-
liteto ir tradicijų. Deja, visuo-
menė vis dar nenori sutikti, kad 
slaugyti gali ne tik moterys, bet 
ir vyrai, todėl stengsimės dau-
giau papasakoti apie juos, apie 
atsidavimą artimiesiems.“

Davido istorija
Ispanakalbių šeimose su 

šiomis problemomis tvarko-
masi paprasčiau ir natūraliau, 
nes jose nuo seno buvo įprasta 
patiems rūpintis neįgaliaisiais, 
seneliais. Insultas, Alzheimeris 
ar kitos bėdos – vis tiek slaugo 
patys, neatiduoda į globos na-
mus ar reabilitacijos centrus.

Nėra taip, kad vyrai džiū-
gautų dėl šių pareigų, bet ne-
atsisako. Nors rizikuoja savo 
sveikata. Slaugytojus ištinka 
depresija, ankstyvas senėjimas 
ir net traumos, mat jie prirei-
kus nepaprašo kitų giminaičių 
pagalbos, kaip tai padarytų mo-
terys, ir dėl to kenčia. Toks vy-
riškas išdidumas. Daugiau nei 
pusė slaugytojų imasi ir medi-
cinos sesers funkcijų: atlieka 
injekcijas, maitina per zondą, 
perriša žaizdas, duoda vaistų ir 
kt. Ir tai dar ne viskas! Papras-

tai slaugytojui tenka pasirūpin-
ti viskuo – pirkti vaistų, paly-
dėti pas gydytoją, pasirūpinti 
draudimu, kontroliuoti finan-
sinius įsipareigojimus, palai-
kyti ryšį su banku, žodžiu, pa-
vaduoti globotinį visame kame.

Davidas Rosemondas (62 
metų), kilęs iš Kubos, jau seniai 
įsikūręs Majamyje. Seno tėvo, 
kenčiančio dėl prasto regėji-
mo ir senatvinės silpnaprotys-
tės, slauga jam kainavo darbo 
vietą ir santuoką. Davidas my-
lėjo tėvą ir rūpinosi juo. Mama 
irgi susirgo, bet jos ligos eiga 
buvo labai greita, ji buvo išvež-
ta į hospisą ir ten tyliai užgeso.

Samdytos profesionalios 
slaugytojos teko atsisakyti, nes 
tėvas nesileido jos prausiamas, 
gėdijosi priimti svetimos mo-
ters pagalbą tualete. Tėvas, ne-
begalintis įvertinti, kiek rūpes-
čių kelia šeimai, sutikdavo su sa-
vo slaugytoja tik išeiti pasivaikš-
čioti. Vieną dieną sūnus perėmė 
visą slaugą ir rūpinimąsi.

Davidas slėpė nuo darbda-
vio, kad slaugo tėvą. Galiau-
siai nebuvo įmanoma suderin-
ti darbo ir slaugos. Teko atsi-
sakyti darbo. Nebeliko pinigų, 
teko atiduoti tėvą į pigiausius 
globos namus. Tik savaitga-
liais parsiveždavo. Tėvas buvo 
kaip vaikas, savo elgesio visai 
nekontroliavo. Buvo agresy-
vus, apversdavo namus aukš-
tyn kojomis.

Liūdnas rezultatas. Davidas 
neteko darbo, išsiskyrė su žmo-
na, išleido visas tėvo ir savo šei-
mos santaupas. Matyt, kampa-
nija „Stipresni už stipriausius“ 
turėtų ne tik aukštinti vyrų at-
sidavimą savo artimiesiems, 
bet ir patarti jiems, kaip slau-
gant patiems neatsidurti akla-
vietėje, išsaugoti darbą ir šei-
mą – savo ir artimųjų labui. 
Pagal užsienio spaudą parengė 

Brigita BALIKIeNĖ

Visuomenė vis dar nenori sutikti, kad slaugyti gali ne tik moterys, bet ir vyrai.

Infekcinių ligų ir tuberkulio-
zės ligoninės Infekcinių ligų 

centro direktorius Arvydas Am-
brozaitis LRT radijui papasako-
jo, kad JAV mokslininkai sukūrė 
antibiotiko atmainą vankomici-
ną, galintį kovoti su superbakte-
rijomis – organizmais, neįvei-
kiamais taikant tradicinius gy-

dymo metodus. Jo teigimu, tai 
didelis išradimas ir didelis po-
sūkis medicinoje. Pasak moks-
lininko, šiuo metu mes turime 
daugiau kaip 200 antibiotikų, 
deja, dauguma jų tampa ne-
veiksmingi, nes bakterijos daro-
si atsparios antibiotikams, todėl 
kai kurių bakterijų nepavyksta 

išnaikinti, kai kurių ligų nepa-
vyksta išgydyti.

Naujasis vaistas yra 1000 
kartų veiksmingesnis už anks-
tesnę antibiotiko versiją. 

Beje, vaistas dar nėra patvir-
tintas Europos medicinos agen-
tūros Londone ir Lietuvoje kol 
kas nėra galimybės jį naudoti. 

„Bičiulystės“ inf. 

Sukurtas vaistas, 1000 kartų 
stipresnis už antibiotikus 

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems
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Prie kūrybos 
šaltinio

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

Poezijos kūrėjų 
bendrystės popietė 

Išleiski 
Įbrisiu į rūką,
Ištirpsiu jame
Ir jau niekada
Nebegrįšiu atgal...
Į užmarštį baltą
Išleiski mane,
Neliks abejonių,
Dvejonių: ,,O gal?“

Ir žodžiai daugiau
Mirtinai nebežeis,
Ir nerimo upės
Ištvinę atslūgs.
Kažkas manyje
Tyliai kužda: ,,Atleisk“,
Kažkas tyliai pataria:
,,Neatsisuk...“

Iš taip toli
Iš taip toli tau kalbu,
Iš praeities –
Baltų akacijų miesto,
Kuriame net naktį šviesu
Nuo nebylaus troškimo –
PRISIMINSI - - -

Gal angelas netyčia pametė
Mergaitiškai naivių
Maldų ryšulėlį
Sparnams susipynus
Tankmėje debesų?
Mudu tąsyk
Išskyrė šviesmečiai.

Iš taip toli tau kalbu dabar,
Nebesitikėdama, kad atsiliepsi,
Tiesiog gal
IŠGIRSI?..

Dvi pusės
Pamažu daug kas liūdesio pusėn,
Ton, kur drobėje spalvos nuvytę.
Ne užmigti bijai – atsibusti,
Pagaliau gal ir vieno, ir kito?

Dar yra ką prarasti, kol skamba
Nors vienintelis vardas krūtinėj,
Kol laiškai tavo gatvę suranda –
Jau kada kitu pavadinimu.

Be raudono šermukšnio už lango,
Be žvakutės draugijos ant stalo,
Be gitarą pravirkdančių rankų
Vėjų plaikstomas laikas rusena.

Žaluma pilką drobę pagirdys
Ir gilės suvokimas, kad 

džiaugsmas –
Lyg skliaute palikta sparno 

brydė –
Lengvas potėpis, šiltas ir rausvas.

Vakaro drobėj
Ant žalio vakaro drobės
Žmogus piešia viltį baltą.
Nupiešęs ir tau parodys,
Kad sieloj nebūtų šalta.

Kad žvaigždės skliaute žėrėtų
Tarytum ašarom praustos
Virš žemės kelių duobėtų,
Virš aidu virtusio šauksmo.

Ir tai – ko jau nebetekom,
Ir – kas už posūkio laukia,
Toj vakaro drobėj teka,
Ūkuos amžinybėn plaukia.

Ir toks graudumas per širdį,
Toks dvelksmas jazmino vėjy!
Žmogus piešė baltą viltį,
Kol pats su ja susiliejo.

Prieš visą dangų
Prieš visą
Neaprėpiamą dangų
Ramybės prašai
Ją atėmusiems - - -
Nors ir niekada
Rieve
Amžinybės kamieno
Neapsivys tavo laikas, –
Jo buvo per maža - - -

Tarp akistatų
Su skausmu,
Traiškančiu
Visa,
Kas šventa –
Taip šviesu buvo,
Kad norėjosi atsiverti
Kiekvienam,
Pasilenkusiam virš tavo eilių,
Net tam,
Kuris ieškotų
Jose melo...

Svajūnė GRITKUVIeNĖ
Mažeikiai

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Jurbarke, viename iš buvusių 
dvaro rūmų sparnų įsikūrusia-

me krašto muziejuje, vyko poezi-
jos kūrėjų bendrystės ir pasibuvi-
mo popietė. Tai buvo jau antroji 
kraštiečių, draugų kūrėjų šventė 
„Iš širdies į širdį“, sulaukusi sve-
čių iš visos Lietuvos.

Jie, šių susitikimų idėjos au-
torės Vilijos Dobrovolskienės su-
kviesti, atvyko iš sostinės, Kau-
no, Elektrėnų, Raseinių rajono 
Ariogalos, Šakių. Susirinko ir Jur-
barko „Švieselės“ bei Neįgaliųjų 
draugijos klubo „Versmė“ lite-
ratai. Abiem šiems literatų klu-
bams vadovauja Onutė Čirvins-
kienė. Muzikinius kūrinius do-
vanojo Jurbarko rajono savival-
dybės mero pavaduotojas bardas 
Saulius Lapėnas ir choras „Gim-
tinė“ iš Kauno.

O. Čirvinskienė, pasidžiaugu-
si, kad jųdviejų su Vilija svajonė 
kasmet susiburti tampa gražiu 
išsipildymu, pakvietė jurbarkietį 
Seimo narį Ričardą Jušką uždeg-
ti šventės žvakes. Ir nuo jų lieps-
nos, ir nuo susirinkusiųjų paki-
laus nusiteikimo, pasak Onutės, 
tapo šviesiau ir šilčiau.

Renginio vedėjos vairas per-
duodamas Vilijai, kuri supažin-
dina visus su viešniomis, poeti-
nės minties tvėrėjomis. Skaito-
mos eilės, klausomasi dainų, iš-
kalbami padėkos žodžiai: Onutei 
ir jos klubui – už draugystę, mu-
ziejui – už svetingumą.

Kitoje šventės dalyje V. Do-
brovolskienė (Vasaros Dukrai-
tė) ir Regina Palevičienė (Karilė 
Verdenė) pristatė jųdviejų ir a.a. 
Aleksejaus Šišovo (Lioniaus) tik 
prieš porą dienų iš spaustuvės 
atsiimtą knygą „Laikini, bet my-
lėję“. Tai šviesaus atminimo ir pa-
garbos išlikimo pavyzdys. Karilės 
Verdenės žodžiais tariant: „Bet 
aš žinau / dar vis tave turiu / tik 
tiek kiek leidžia atmintis turėti.“

Kokio talpaus atminties in-
do esama. Kokio gyvo. Spalvoto. 
Beje, iliustraciją knygelės virše-
liui sukūrė bendraautorė Karilė.

O. Čirvinskienė kviečia sa-
vo eilių paskaityti „Švieselės“ ir 
„Versmės“ kūrėjus. 

Neprailgsta bendravimo va-
landos. Priešingai – lyg vėjui pūs-
telėjus tirpsta bičiulystės akimir-
kos. Todėl neskubama išsiskirti. 
Pakvimpa kava, kuždamasi, šne-
kučiuojamasi... Puiki proga pasi-

žvalgyti po neseniai suremontuo-
tą autentišką puošnaus medžio 
dekoro XIX a. statinio interjerą, 
dirstelti į naujas stacionarias eks-
pozicijas, pasakojančias apie vi-
duramžių kovas, Pieštvės pilies 
šturmą, Jurbarko miesto ir dva-
ro istoriją bei kultūrą. Tai taip pat 
galimybė pamatyti XIII–XV a. kry-
žiuočių ginkluotę ir XIX a. dvaro 
kostiumų kolekciją, ekspoziciją, 
skirtą Jurgiui Baltrušaičiui – po-
etui, vertėjui, diplomatui.

Kol bendraujama, fotogra-
fuojamasi, pro atviras dvarvie-
tės šiaurinės oficinos duris vėjas 
šliūkšteli ką tik lietaus nupraus-
tos šalimais augančios baltosios 
akacijos aromato gurkšnį. Tar-
si paliudijimą. Išsiskirsim, pasi-
imdami saldų buvimo draugėje 
skonį. Išsiskirsim, bet tik ligi ki-
to sužydėjimo.

Rita MOCKeLIūNIeNĖ 
Šakių r.

Nešvenčiu savo vardo die-
nos. Žinau, kada ji yra, ta-

čiau mano vardas paprastas, ne-
populiarus, ne iš tų, dažnai mi-
nimų. Perskaičiusi kalendoriu-
je paskambino draugė. Pasvei-
kino ir pažadėjo kartu su neįga-
lia duk rele Kamile ateiti į sve-
čius. Irutė domisi astrologija ir 
horoskopais, tad priminė, kad 
diena viešnagei, deja, nėra tin-
kama. Nustebau, nes man iš pat 
ryto skaudėjo galvą. 

Žinoma, jai nieko nesakiau. 
Praeis. Nenorėjau nuotaikos ga-
dinti. Pati tokiais dalykais nela-
bai tikiu, nors ką gali žinoti. O ir 
sulaukti viešnių norėjau. Seno-
kai matėmės, pabendrausime. 
Šeštadienis, oras gražus, bus 
pramoga ir man, ir Kamilei. 

Pamačiusi ateinančias išsku-
bėjau pasitikti. Iškart supratau, 
kad kažkas ne taip. Abi sustojo 
prie vartelių, o Kamilė įsikabi-
no į juos rankomis. Veideliu ri-
tosi ašaros.

Išėjusi į gatvę pamačiau, kad 
visai netoli guli mašinos par-
trenkta pilka katytė. Ne mano 
ir tikrai ne artimiausių kaimynų. 
Gal iš kur atklydusi, o gal pames-
tinukė. Ir tokių pasitaiko. Min-
tyse keikiu save, kad neatėjau 
iki vartų anksčiau. Kamilė tokia 
jautri, o ir gyvūnėlius labai myli. 

Akimirką stoviu sutrikusi, o tada 
galvon ateina mintis.

– Kamile, – sakau, – katytei 
mes, deja, padėti jau nieko ne-
begalime. Palaidokime ją va čia, 
po alyvų krūmu. Jos tokios gra-
žios. Žydės. Kvepės. O ir tu, pas 
mane atėjusi, visada galėsi ka-
pelį aplankyti. 

Kamilė palinksi galvute ir 
nusišluosto ašaras. Vyras atsi-
neša kastuvą, o aš, nieko geres-
nio nesugalvojusi, – naują mai-
šelį. Alyvos dar tik ruošiasi žydė-
ti, tad Kamilė nuskina ir padeda 
ant kauburėlio tulpę. 

Matyt, pro langą stebėjęs 
mūsų „ceremoniją“ ateina kai-
mynas ir klausia, ką čia paka-
sėm. Sakau, kad katytę, o jis nu-
sijuokia. Tuo labai papiktina 
Kamilę. Ką gi, vaikinas jaunas 
ir linksmas, ką čia ant jo pyksi. 
Groja būgnais muzikos grupėje 
ir seniai yra gavęs gana įdomią 
pravardę „Bambačius“, dėl ku-
rios visai nepyksta. Ką jau ten ta 
katytė, juo labiau kad mūsų na-
muose miesto pakrašty gyvūnė-
lių netrūksta ir jie, nors mylimi, 
prižiūrimi, kartais pakliūva po 
mašinų ratais...

Geriame arbatą, kalbamės. 
Padovanoju Kamilei spalvini-
mo knygelę, o draugė ima juok-
tis, kad vardo diena gi mano, ne 
jos. Pamažu prašviesėja ir Ka-
milės veidelis. Pakeisti juk nieko 

negalime, toks gyvenimas. Be to, 
Kamilei ant kelių snaudžia susi-
raičiusi mano Murka. Mėgsta ir 
ji gatvėmis paklajoti, bijau, kad 
nieko nenutiktų. Viską laiką už-
dariusi juk neišlaikysiu...

Viešnios susiruošia išeiti, 
aš – palydėti jas iki gatvelės ga-
lo. Ties posūkiu mus pralenkia 
nemažu greičiu lekianti mašina. 
Gatvelė trumpa, siaura, kur jau 
čia nulėksi. Vietiniai taip neva-
žinėja. Tikriausiai iš kažkur at-
vykęs svečias, nes mašina nepa-
žįstama. Pasidaro labai neramu. 
Šiandien žuvo katytė, o kas gali 
nutikti rytoj? Mokslo metai bai-
gėsi, o kaimynų berniukas mėgs-
ta dviratuku važinėtis. 

Einant namo galvoje knibžda 
begalė minčių. Anksčiau, kai au-
go mano ir kaimynų vaikai, buvo 
susidaręs būrys jaunų vairuoto-
jų, kurie ne kartą bandė lėkdami 
gatvėmis ratu parodyti savo šau-
numą. Tada kalbėjomės su jais 
ir su jų tėvais. Buvo nerimo ir 
nesutarimų. Dabar ir patys jau 
augina vaikus. Ir tikrai važinėja 
protingai. Nejau viskas prasidės 
iš pradžių? O gal tai tik vienkar-
tinis pasivažinėjimas? Tikiuosi. 
O su kaimynų berniukais vis tiek 
pasikalbėsiu. Nors gal astrologai 
ir teisūs – diena visai netinka-
ma bendravimui ir viešnagėms.
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