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Parduotuvėlė –  
ant išlikimo ribos

Vilniaus krašto žmonių su 
negalia skyriaus pirmininkė 
Loreta Paulauskienė suneri-
musi – vis kalbama apie par-
duotuvės, kuri įsikūrusi pačio-
je Vilniaus miesto širdyje, Pi-
lies gatvėje, uždarymą. Jau ne 
pirmą dešimtmetį veikiančio-
je parduotuvėje negalią turin-

tys žmonės gali parduoti savo 
darbus. Daugiausia čia – die-
nos centro „Mes esame“ lan-
kytojų dirbinių, bet nemažai jų 
atveža ir kitos organizacijos ar 
pavieniai neįgalieji. Pasak par-
duotuvės vedėjos Raisos Vai-
čiūlionienės, pasirinkimas čia 
išties didelis: odos, molio dirbi-
niai, mezginiai, siuviniai; yra ir 
praktiškų dalykų (šaukštų, ko-
jinių), ir estetiniam pasigėrėji-

mui skirtų paveikslų ar medžio 
drožinių. Čia galima įsigyti net-
gi tautinių juostų ar visą tauti-
nių drabužių komplektą. O ir 
kainos tikrai palankios: už ori-
ginalią molinę taupyklę sumo-
kėsite vos 4 eurus. Tokia įvairo-
vė nė kiek nestebina – negalią 
turintys žmonės tiek įvairiose 
organizacijose, tiek namie pri-
kuria pačių įvairiausių dalykų. 

Moratoriumas skatins 
pertvarką

Pristatydama projektą, vi-
ceministrė V. Augienė paste-
bėjo, kad iki šiol savivaldybėms 

proto negalią ar psichikos su-
trikimų turinčio asmens siun-
timas į valstybinę globos įstai-
gą buvo lengviausias šių žmo-
nių socialinių problemų spren-
dimo būdas. Į šias įstaigas pa-
tenka ir tokių asmenų, kuriems 
ilgalaikės institucinės globos 
nereikia. 

2016 m. šalyje pradėta vyk-
dyti institucinės globos per-
tvarka. Šiuo metu Lietuvoje jau 
įkurta apie 20 savarankiško gy-
venimo namų, bet, pasak vice-
ministrės, nemažai savivaldy-
bių vis dar bijo permainų ir ne-
rodo jokios iniciatyvos. „Socia-
linių paslaugų plėtra ir jų pri-
einamumo užtikrinimas yra ne 
SADM, o savivaldybių funkcija. 
Žmonės su negalia turi gyventi 
ir gauti paslaugas ten, kur gimė, 
augo, ir tik išskirtiniais atvejais 
gali patekti į slaugos įstaigą“, – 
kalbėjo V. Augienė.

Moratoriume įvardytos trys 
datos nurodo pereinamojo lai-
kotarpio etapus. 

Paslaugos – savoje 
bendruomenėje

Kaip pristatyti neįgaliųjų darbus, 
kad juos visi norėtų pirkti?

Loreta Paulauskienė įsitikinusi, kad neįgalieji turi labai daug talentų. 

(nukelta į 5 psl.)

Proto negalią ar psichikos 
sutrikimų turinčių asme-
nų globos pertvarką turė-
tų paspartinti Socialinės 
apsaugos ir darbo ministe-
rijos (SADM) parengtas Ne-
įgaliųjų patekimo į globos 
įstaigas moratoriumas, ku-
riame numatoma, kad nuo 
2030 m. sausio 1 d. tokie as-
menys nebegalės būti siun-
čiami į valstybines globos 
įstaigas. Neįgaliųjų reika-
lų tarybos posėdyje socia
linės apsaugos ir darbo vi-
ceministrės Vilmos Augie-
nės paskelbtas moratoriu-
mo projektas sutiktas labai 
palankiai.

Integracijos keliu

(nukelta į 5 psl.)

(nukelta į 3 psl.)

būdų jiems įveikti. Svarstoma, 
kaip sukurti palankesnes sąly-
gas auginti vaikus, pasirūpinti 
ligotais, neįgaliais šeimos na-
riais. Svarbiu žingsniu šių per-
mainų link turėtų tapti EP pra-
dėtas svarstyti direktyvos dėl 
darbo ir šeimos suderinimo 
projektas.

EP Moterų teisių ir lyčių ly-
gybės komiteto nariai jam taip 
pat skiria daug dėmesio. Ypač 
detaliai su šios direktyvos pro-

jektu susipažinusi V. Blinkevi-
čiūtė. Ji buvo šešėlinė Socialistų 
ir demokratų pažangiojo aljan-
so frakcijos pranešėja. Direkty-
vos projektas komitete svars-
tytas labai aktyviai ir atsakin-
gai. „Esu labai patenkinta dėl 
to, ką mums pavyko pasiekti, – 
sako V. Blinkevičiūtė. – Po mū-
sų komiteto svarstymų projek-
tas tapo kur kas geresnis, ne-
gu siūlė Europos liaudies par-
tijos (krikščionių demokratų) 

frakcijos pranešėja Agnieszka 
Kozlowska-Rajewicz.“ 

Pasak V. Blinkevičiūtės, tik 
iš pirmo žvilgsnio gali atrody-
ti, kad ši direktyva pirmiausia 
skirta moterims, mat būtent 
jos šeimai, vaikams skiria di-
džiąją savo laiko dalį. „Paban-
dėme pažvelgti šiek tiek giliau 
ir pasvarstyti, kaip įvesti tam 
tikrą balansą prižiūrint vai-
kus, senus, neįgalius artimuo-
sius, į šį procesą įtraukti kitus 

šeimos narius“, – sako europar-
lamentarė. 

Direktyvos projekte svars-
toma ES mastu nustatyti vaiko 
priežiūros, tėvystės ir slaugos 
atostogas. Taigi, kokie momen-
tai čia svarbiausi? 

Vaiko priežiūra – abiejų 
tėvų atsakomybė 

V. Blinkevičiūtė prisimena 
dar dirbusi socialinės apsaugos 
ir darbo ministre, kai Lietuvoje 
buvo nustatytos gana ilgos vai-
ko priežiūros atostogos. „2 me-
tų apmokamomis atostogomis, 
3 metus išsaugoma darbo vie-
ta kitos ES valstybės narės pa-
sigirti negali. Iki šiol galiojan-
ti direktyva numato 4 mėnesių 
vaiko priežiūros atostogas. Nu-
sprendėme jas pailginti ir nu-
statyti minimalias tokių atos-
togų normas, kurios, priėmus 

EP ieško būdų 
socialiniams iššūkiams 

įveikti
Pastaraisiais metais vis dau-

giau rūpesčių kelia demog rafinė 
situacija, senstanti visuomenė. 
Su šiais iššūkiais susiduria vi-
sos ES valstybės narės. Euro-
pos Parlamentas ieško įvairių 

Europos Parlamente Strasbūre priimami visoms ES valstybėms narėms svar-
būs sprendimai.

Neįgaliųjų darbų parduo-
tuvė įsikūrusi pačiame Vil-
niaus centre, Pilies gatvėje. 
Vis dėlto jai nepavyksta pa-
čiai išsilaikyti. Ši tendencija 
būdinga kalbant apie visus 
neįgaliųjų darbus – dau-
gelis juos giria, bet pirkėjų 
antplūdžio nėra, dažnai jie 
vertinami kaip „pigi“ pro-
dukcija. Ką daryti, kad ne-
įgaliųjų talentai garantuo-
tų jiems pajamas? 

Integracijos keliu

Jau 14 metų Lietuva – ly-
giateisė Europos Sąjungos 
(ES) narė. Artėja į pabaigą 
ir trečioji mūsų šaliai ats-
tovaujančių Europos Par-
lamento (EP) narių kaden-
cija. 28 Europos valstybėms 
atstovauja 751 euoroparla-
mentaras. Strasbūre priim-
tos direktyvos tampa viso-
se ES šalyse narėse galio-
jančiais teisės aktais, kurių 
jos privalo laikytis. Lietuvai 
EP atstovauja 11 šalyje iš-
rinktų delegatų. Antrą ka-
denciją čia dirbanti Socia-
listų ir demokratų pažan-
giojo aljanso frakcijai pri-
klausanti Vilija Blinkevičiū-
tė – Moterų teisių ir lyčių ly-
gybės komiteto pirmininkė, 
Užimtumo ir socia linių rei-
kalų komiteto narė. Socia-
liniai reikalai buvo ir yra 
prioritetinė jos domėjimo-
si sritis.  

Tolerancijos link

Europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė.
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�� Palangos neįgalių jų 
draugijos narys Valdas 
Umbrasas su „Bičiulystės“ 
skaitytojais dalijasi įdo-
mios kelionės įspūdžiais. 

Keliavo į Anykščių kraštą

Pilnas autobusas Pa-
langos neįgaliųjų drau-
gijos narių vyko į kelionę 
po Anykščių kraštą. Pir-
miausia aplankėme siau-

rojo geležinkelio muziejų. 
Apžiūrėjome senąjį gar-
vežį „Škoda“, geležinke-
lio stotį, vagoną, kuriuo 
būdavo vežami žmonės į 

Sibirą. Visi norintieji ga-
lėjo pasivažinėti rankine 
drezina.

Po to vykome į Niūro-
nių kaime įsikūrusį Ark lio 
muziejų, šiemet minintį 
40 metų įkūrimo jubilie-
jų. Apžiūrėjome senovinių 
vežimų, pakinktų kolekci-
ją. Anykščiuose aplankė-
me Šv. apaštalo evangelis-
to Mato bažnyčios bokštą. 
Pasigrožėjome miestelio 
panorama. Taip pat ap-
žiūrėjome sakralinio me-
no centre įsikūrusį Ange-
lų muziejų.

Nepakartojamą įspū-
dį visiems paliko medžių 
lajų takas. Grįždami nu-
sifotografavome prie vie-
no didžiausių Lietuvoje – 
Puntuko akmens. 

Palangos neįgalieji prie Puntuko akmens.

Palanga:

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Tiek užsieniečiai, tiek mes patys gerai žinome, kad 
už darbą mūsų šalyje atlyginama labai kukliai. 

Pensijos, įvairios išmokos, ypač neįgaliesiems, ‒ vie-
nos mažiausių Europoje. Tad nėra abejonės, žemiau 
skurdo ribos ir gyvena kas penktas Lietuvos gyven-
tojas, t. y. 630 tūkst., vargsta kas ketvirtas vaikas (30 
eurų parama – juokinga), net 8,5 proc. turinčių darbą 
asmenų neperžengia to lemtingojo vargo Rubikono 
ribos. Tai oficialiai paskelbti statistikų duomenys. Ką 
jau ir kalbėti apie milžiniškos emigracijos priežastis.

Skaitau vieną iš Biblijos principų: „Visada prisi-
mink, kur tavo silpniausia vieta. Grandinė yra tiek 
stipri, kiek stipri jos silpniausia grandis. Panašiai ir 
ryžto daryti, kas teisinga, veikiausiai nebeliks, kai 
patirsi išbandymus, kuriam atsispirti esi pasiren-
gęs mažiausiai.“

Silpnų grandinės grandžių mūsų krašte yra ne-
mažai. Viena jų, mano galva, ‒ vangus darbas, t. y. 
neįtemptas, nesmarkus, nenašus, visokeriopai ne-
didinamas ir nestiprinamas.

Vilniaus miesto valdžia sumanė Lazdynuose, 
beje, ir kitur, dalį platoko šaligatvio atiduoti dvira-
tininkams. (Lietuvoje dviračiams ar kitokioms ne-
motorinėms transporto priemonėms nežinia kodėl 
leidžiama važinėti pagatvio takais. Kiek partrenktų, 
sužalotų žmonių! Daugelyje Europos miestų, pavyz-
džiui, Kopenhagoje, dviratininkams atrėžta važiuo-
jamosios gatvės dalis. Ten šaligatviai skirti tik pės-
tiesiems ir neįgaliesiems, judantiems vežimėliais).

Taigi, tą šaligatvių pertvarką, apie 200 m ilgio, ir 
teko stebėti. Buvo pikta ir juokinga. Per dvi savaites 
keli darbininkai tesugebėjo nuardyti senas plyteles. 
Po kelių dienų atvežę skaldos, vėliau ‒ smėlio ir nau-
jų plytelių, beveik mėnesiui dingo. Žmonės turėjo 
eiti važiuojamąja gatvės dalimi arba per žolynus ir 
smėlynus. Galop tuos 200 m įveikė. Tačiau dvirati-
ninkams skirtoje juostoje kol kas ‒ tik skalda. Tiesa, 
ateina pora darbininkėlių, susėda pavėsyje, pavalgo 
atsigeria ir popiečiu dingsta. 

Kyla paprastas klausimas: ką galima uždirbti ši-
taip „dirbant“? Darbo net pradėti nevertėjo, jei jam 
nepasiruošta. Tai patyčios ir iš gyventojų, ir iš dar-
bininkų.

Toks atvejis ne vienkartis. Ką jau ką, kasti, ar-
dyti, griauti mokame puikiai, nors darbas juodas. 
Bet statyti – jau sunkiau. Baltas rankas slepiame po 
pirštinaitėmis. O kas už padarinius moka? Supran-
tama, mes visi. Taip sukame vežimo ienas elgetyno 
link, nesuprasdami, kad daugelis Europos valstybių 
prakaitu apšlaksto savo duoną ir gali džiaugtis ap-
rūpintu gyvenimu.

Amerikiečių mokslininkai tvirtina, kad sunkus, 
intensyvus darbas yra laimingo ir ilgo gyvenimo šal-
tinis. Tokią išvadą jie padarė, atlikę 20 tyrimų, susi-
jusių su darbo įtaka psichologinei ir fizinei sveikatai. 
Tyrimuose dalyvavo apie 9 tūkst. savanorių iš Ame-
rikos žemyno, Japonijos, kelių Europos valstybių.

Mokslininkai taip pat nustatė, kad įtemptas triū-
sas apdovanoja žmogų daugeliu teigiamų savybių: jis 
tampa ambicingas, organizuotas, sąžiningas, o savo 
gyvenimą prailgina vidutiniškai ketveriais metais, at-
pranta nuo žalingų įpročių, didina atsparumą stresui. 

„Baltų rankų“ sindromas visada yra greta tin-
ginystės. Sakoma, kad tinginys ir kelią koja rodo, ir 
duona verkia tinginio valgoma. Bet čia ne paprastas 
žmogelis kaltas, jis priverstas šventą darbo valandą 
be veiklos sėdėti. Jis tik klausosi, kad šalies ekono-
mika kyla, pritraukia daugiausia investicijų, žodžiu, 
ir be intensyvaus darbo žengiame į priekį. Tačiau ar 
visi suvokia, kad galima eiti ir atbulomis? Svarbiau-
sia ‒ sukurti komisijų, darbo grupių, daug prižadė-
ti, bet mažai įgyvendinti tiek sveikų, jaunų, tiek se-
nų, ligotų ar neįgaliųjų žmonių labui.

Vienas inžinerijos atstovas samprotavo: visų su-
gebėjimų vainikas yra sveikas protas. Maža prisipla-
nuoti gerų remontuotinų, statytinų objektų, tai rei-
kia ir atlikti laiku, ir tinkamoje vietoje.

Juodas darbas – baltos rankos

Apie tai,
kas 

jaudina

Antano Šiupinio nuotr.

�� „Bičiulystei“ atsiųsta-
me laiške Tauragės rajo-
no neįgaliųjų draugijos ta-
rybos narys Vladislovas 
Kirkickas pasidalijo įspū-
džiais iš Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100mečiui skir-
tos šventės.

Šalia Tauragės, Tau-
rų gyvenvietėje, prieš ge-
rą dešimtmetį vietinio 
verslininko pastangomis 
buvo įkurtas Taurų nuo-
tykių parkas. Jame įvai-
rių pramogų randa ne tik 
šeimos su vaikais, bet ir 
neįgalieji.

Praėjusį savaitgalį šia-
me nuostabiame gamtos 
kampelyje, kur ošia išla-
kios pušys, čiulba paukš-
čiai, iš visų šalies kam-
pelių sugužėjo neįgalių-
jų draugijų dainininkai ir 
muzikantai. Net 13 rajonų 
neįgaliųjų draugijų nepa-
būgo alinančių karščių ir 
atvyko į svetingą Taura-
gės kraštą. Tai Visagino, 
Raseinių, Jurbarko, Rie-
tavo, Kazlų Rūdos, Šiau-
lių, Alytaus, Vilkaviškio, 
Kaišiadorių, Telšių, Jona-
vos, Garliavos, ir, žinoma, 
Tauragės dainų ir muzi-
kos mėgėjai. Tai nebuvo 
varžytuvės – dainininkai 
atvyko parodyti, ką mo-
ka, ir pasižiūrėti, ką suge-

Gražiausios dainos – valstybės 
100-mečiui paminėti

ba kiti neįgaliųjų kolekty-
vai. Šis dainos puoselėtojų 
susibūrimas buvo skirtas 
paminėti Lietuvos valsty-
bės 100-mečiui.

Šventę vedė ir gerą 
nuotaiką sukūrė vedėjos 
Danutė Norgailienė ir Ni-
jolė Pudžiuvelienė. Ren-
ginio žiūrovus ir svečius 
pasveikinęs Tauragės sa-
vivaldybės meras Sigitas 
Mičiulis priminė reikš-
mingas mūsų šalies isto-
rijos akimirkas, visiems 
palinkėjo sėkmės ir ryž-
to žengiant į antrą šimt-
metį. Šventės dalyvius 

nuoširdžiai pasveikino ir 
rajono tarybos narė Ive-
ta Skurvydienė, nepralei-
džianti nė vieno neįgalių-
jų renginio. Rajono neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kas Kęstutis Petkus pasi-
džiaugė dalyvių ir žiūrovų 
gausa, palinkėjo skambių 
dainų ir geros nuotaikos.

Pirmas į sceną žengė 
nuostabaus balso savinin-
kas Edvardas Gasinskas, 
vos ne antruoju valsty-
bės himnu tapusią dainą 
„Žemėj Lietuvos ąžuolai 
žaliuos“ jam pritardama 
darniai traukė publika.

Kolektyvų pasirody-
mus pradėjo šeimininkai – 
Tauragės rajono neįgaliųjų 
draugijos ansamblis, ku-
riam vadovauja energin-
gasis Almutas Šileris. Įsi-
mintinos buvo Visagino 
ansamblio dainos. Jas ru-
sakalbės moterys neprie-
kaištingai atliko lietuvių 
kalba. O šokiui pakvie-
tė linksmos Telšių atlikė-
jų dainos. Visų kolektyvų 
dainos buvo sutiktos karš-
tais plojimais ir ovacijomis.

Pasibaigus pasirody-
mams visi kolektyvai, ve-
dami tauragiškių ansam-
blio „Svaja“, sutartinai už-
traukė V. Kernagio dainą 
„Mūsų dienos kaip šven-
tė“. Ansamblių vadovai 
buvo pagerbti ąžuolų vai-
nikais, į orą pakilo šalies 
vėliavos spalvų balionai.

Per šventę vyko neįga-
liųjų meistrų rankdarbių 
paroda-pardavimas. No-
rintieji galėjo įsigyti įvai-
rių megztų, pintų ir kitaip 
sumeistrautų praktiškų 
dalykėlių bei suvenyrų.

Lietuvos valst ybės 
100-mečiui skirtas rengi-
nys Taurų nuotykių parke 
baigėsi, bet visų mūsų šir-
dyse jis dar ilgai gyvuos.

Autoriaus nuotr.

Šventėje skambėjo Lietuvai skirtos dainos.

Tauragė:

Į Taurų nuotykių parką atvyko net 13 neįgaliųjų draugijų atstovai.
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�� Radviliškio rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkės pava-
duotoja Irena Vilniuvienė in-
formuoja apie neseniai įvykusią 
sporto šventę. 

Į Radviliškio sporto areną 
buvo gausiai susirinkę neįgalie-
ji iš kaimyninių ir atokesnių ra-
jonų. Šiemet pas mus atvyko apie 
150 žmonių, kurie atstovavo 12 
komandų: Pasvalio diabeto klu-
bui „Sveikata“, Pasvalio, Pakruo-
jo, Kelmės, Radviliškio rajonų ir 
Šiaulių miesto neįgaliųjų draugi-
joms, Rokiškio rajono neįgalių-
jų klubui „Olimpija“, Radviliškio 
dia beto klubui „Likimas“, Šiaulių 
miesto neįgaliųjų sporto klubui 
„Entuziastas“, Radviliškio die-
nos užimtumo skyriui, Kuršėnų 
sporto klubui „Atgaiva“. Jau kele-
tą metų pas mus atvažiuoja ne-
maža grupė iš kaimyninės Lat-
vijos Bauskės miesto. Su latviais 
mus sieja artima draugystė.

Visus susirinkusiuosius pa-
sveikino draugijos pirmininkė 
Jūratė Bredulskienė. Rajono sa-
vivaldybės meras Antanas Čepo-
nonis įteikė didžiulį šakotį, pa-
linkėjo sveikatos, optimizmo, ge-
ros nuotaikos, o po mūsų rengi-
nio visus dalyvius pakvietė į pe-
tankės aikštelės atidarymą. Var-
žybų teisėjus pristatė Švietimo 
ir sporto paslaugų centro spor-
to skyriaus vedėjas A. Savickas. 

Tradiciškai daugiausia daly-
vių panoro varžytis smiginio ir 
nesudėtingoje „Kopėčių“ rung-
tyje. Tarp neįgaliųjų labai popu-

liarus bočios žaidimas. Šiemet 
į jį užsiregistravo 20 komandų. 
Daugiausia laiko užtruko išaiš-
kinti stipriausius šaškininkus. 

Susumavus visų dalyvių re-
zultatus, pirmoji komandinė 
vieta atiteko Kuršėnų neįga-
liųjų sporto klubui „Atgaiva“. 
Kuršėniškiai, kaip ir Radviliš-
kio rajono neįgaliųjų draugija, 
pelnė po 10 medalių ir surinko 
po 136 taškus, bet „Atgaiva“ už-
ėmė 4 pirmąsias vietas, o radvi-
liškiečiai tik 3. Trečia komandi-
nė vieta atiteko Pakruojo rajo-
no neįgaliųjų draugijai. 

Mūsų šachmatininkai Regi-
na Gelumbauskienė ir Sigitas 
Puodžiukas užėmė trečiąsias 
vietas. Gerai sekėsi ir „Kopė-
čių“ rungtis – Birutė Tamonienė 
ir Stasys Astrauskas buvo pir-
mi, o Kazimieras Jurgaitis už-
ėmė antrą vietą. Mėtant baudas 
Gintautas Zakšauskas buvo an-
tras, o Petras Rudžianskas pasi-
puošė bronzos medaliu. Kimšti-
nio kamuolio metimo rungtyje 
Viačeslavas Kostiukevičius liko 
ant ras, rankų lenkimo čempio-
ne tapo Irena Vilniuvienė. Po il-
gų ir įtemptų kovų mūsų vyrų 
bočios komanda (S. Astrauskas, 
P. Rudžianskas ir Č. Turčinskas) 
užėmė antrąją vietą. 

Buvo smagu susitikti su se-
nais draugais, pasidalyti įspū-
džiais. Gavome ne vieną kvie-
timą į kitų draugijų organizuo-
jamas varžybas. Sporto sezonas 
įsibėgėja.

�� Pagėgių savivaldybės neįga-
liųjų draugijos narė Bernarda 
Ežerskienė laiške „Bičiulystei“ 
pasakoja apie aktyvią organi-
zacijos veiklą. 

Vieną karštą birželio dieną 
Pagėgių savivaldybės neįgalių-
jų draugijos užimtumo kamba-
ryje šurmuliavo būrelis moterų. 
Jas čia sukvietė saviraiškos ir 
kūrybos lavinimo vadovė Rasa 
Baranauskaitė. Moterys pano-
ro išmokti vilnos vėlimo tech-
nikos ir nusivelti žiemai šiltas 
šlepetes. Tai kruopštus ir daug 
fizinių jėgų reikalaujantis dar-
bas. Moterys dailiai klojo vil-
nelę, trynė, gniaužė, formavo 
ir rezultatas išėjo tikrai geras: 
visų rankose puikavosi įvai-
riaspalvės šlepetės. Dar reikės 
jas papuošti, o tada beliks lauk-
ti žvarbios žiemos. Be šlepečių 
dar esame vėlę sages, karolius, 
pirties kepures, šalikus.

Užimtumo veikla draugijoje 
vyksta ištisus metus. Mes daro-

me įvairias gėles, papuošalus iš 
atlaso, bižuteriją, piname dė-
žutes, krepšelius, komponuo-
jame paveikslėlius, iš gamtinių 
medžiagų darome kalėdinius, 
velykinius vainikėlius ir daug 
kitų dalykų. Dabar ruošiamės 
tapyti ant šilko. Pasigaminsi-
me lengvų spalvingų šalikėlių 
sau ir draugams. Visų šių dar-
bų mus moko jau minėtoji Rasa.

Mes ne tik dirbame, bet ir 
dalyvaujame Lietuvos neįgalių-
jų draugijos renginiuose, mugė-
se, vykstame į ekskursijas, kar-
tu švenčiame įvairias šventes. 
Turime moterų ansamblį, kuris 
dalyvauja neįgaliųjų šventėse, 
kviečiamas į įvairius renginius.

Kaip gerai, kad yra tokia 
draugija: čia galima daug ko 
išmokti, pasigaminti norimą 
daiktą, o svarbiausia – galima 
pabendrauti.

Visa tai padeda neįgalie-
siems išreikšti save, lengvesnė 
tampa neįgalumo našta.

Draugijoje ir mokomės, 
ir bendraujame

Pagėgiai:

Suvienijo regioninė 
neįgaliųjų sporto šventė 

Radviliškis:

„Bočios“ žaidimo komandos prizininkai.

(atkelta iš 1 psl.)

Įsipareigojimai šeimai ir darbas – 
suderinami dalykai

direktyvą, būtų privalomos vi-
soms ES valstybėms narėms, – 
pasakoja europarlamentarė. – 
Sutarėme, kad 4 mėnesiai vai-
ko priežiūros atostogų priklau-
sytų mamai ir 4 mėnesiai – tė-
čiui – juk vaiku rūpintis turi abu 
tėvai. Todėl nusprendėme, kad 
šios atostogos negali būti per-
leidžiamos, perkeliamos – jeigu 
tėtis tokia galimybe pasinaudo-
ti nenorės, mama 8 mėn. vaiko 
prižiūrėti negalės.“ 

V. Blinkevičiūtės teigimu, 
dar labai svarbu, kad direkty-
vos projekte numatytas am-
žius, iki kurio tėtis ar mama ga-
lės pasinaudoti vaiko priežiū-
ros atostogomis. „Europos Ko-
misija (EK) buvo pasiūliusi lai-
ką iki vaikui sueis 8 metai, mes 
Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komitete pasiūlėme šį terminą 
pratęsti iki 10 metų“, – pasiek-
tu susitarimu džiaugėsi komi-
teto pirmininkė. 

Moterų teisių ir lyčių lygy-
bės komitete pasiektas ir dar 
vienas vaikus prižiūrintiems 
tėvams palankus sutarimas. EK 
pateiktame direktyvos projek-
te buvo siūloma, kad šios atos-
togos būtų apmokamos taip, 
kaip kiekvienoje šalyje apmo-
kama ligos, laikino nedarbin-
gumo atveju. „Mano, kaip šešė-
linės pranešėjos, nuomone, lai-
kino nedarbingumo analogija 
netinka, nes ES valstybėse na-
rėse šis apmokėjimas labai ski-
riasi. Yra tokių valstybių narių, 
kuriose už laikiną nedarbingu-
mą mokama vos 25 proc. atly-
ginimo. Mes pasiūlėme, kad už 
vaiko priežiūros atostogas bū-
tų skiriama 85 proc. darbo už-
mokesčio. Po derybų pasiektas 
rezultatas – vaiko priežiūros 
atostogos siūlomos apmokėti 
ne mažiau kaip 80 proc. mamos 
ar tėčio gaunamo atlyginimo“, – 
sako V. Blinkevičiūtė.

Pasak jos, komitetas pasiū-
lė sumažinti ir minimalaus sta-
žo reikalavimą, kad būtų įgyta 
teisė į vaiko priežiūros atosto-
gas. 1 metų darbo stažo reika-
lavimas pakeistas į 6 mėnesius. 

Tėvystės atostogų 
galimybė 

Tėčio atostogos Lietuvoje – 
jau įprastas dalykas, tačiau ES 
mastu į direktyvos projektą jos 
įtrauktos pirmą kartą. „Siūlo-

ma, kad kūdikiui gimus ir tėčiai 
turėtų teisę gauti 2 savaičių ap-
mokamas atostogas, – dar vie-
ną palankią nuostatą demogra-
finei situacijai gerinti pristato 
V. Blinkevičiūtė. – Jeigu darbuo-
tojas norėtų jomis pasinaudo-
ti, darbdavys privalėtų jas su-
teikti. Tiesa, buvo siūlymų sekti 
Skandinavijos šalių pavyzdžiu, 
kuriose tėvystės atostogos yra 
privalomos, tačiau sutarėme 
leisti apsispręsti pačiam tėčiui.“ 

Po ilgų diskusijų buvo nu-
spręsta nereikalauti ir mini-
malaus stažo, svarbu, kad žmo-
gus dirbtų. Šios atostogos turė-
tų būti apmokamos taip, kaip 
motinystės (arba nėštumo ir 
gimdymo) atostogų apmokėji-
mą numato ES valstybių narių 
nacionalinė teisė. Lietuvoje tė-
vystės atostogos apmokamos 
100 proc. 

Direktyvos projekte buvo 
siūloma, kad tėtis tomis atos-
togomis galėtų pasinaudoti per 
metus nuo vaiko gimimo. Mote-
rų teisių ir lyčių lygybės komi-
teto narių nuomone, šių atosto-
gų paskirtis kita – tai ne vaiko 
priežiūros atostogos. Jos numa-
tytos tam, kad tėtis būtų šalia, 
kai vaikelis gimsta. Todėl, pa-
sak V. Blinkevičiūtės, jos vado-
vaujamo komiteto nariai apsi-
sprendė apibrėžti, kad tėvys-
tės atostogomis turi būti pasi-
naudojama motinystės atosto-
gų laikotarpiu.

Slaugos atostogos – 
naujovė visoje ES

Slaugos atostogų ES taip pat 
iki šiol nebuvo. Direktyvos pro-
jekte siūloma, kad kiekvienas 
darbuotojas 5 dienas per me-
tus galėtų kreiptis į darbdavį 
dėl slaugos atostogų suteikimo. 
Siūloma, kad jos būtų apmoka-
mos 80 proc. darbuotojo dar-
bo užmokesčio. „Mes siūlome 
išplėsti giminaičių ratą, kurių 
priežiūrai darbuotojas galėtų 
paimti slaugos atostogas. Jos tu-
rėtų būti suteikiamos vaikams, 
tėvams, broliams, seserims, 
seneliams, globojamiems vai-
kams, sutuoktiniams slaugyti. 
Dažniausia tai būna sergantys 
tėvai, negalią turintys šeimos 
nariai, – dar vieną planuojamą 
naujovę pristato V. Blinkevičiū-
tė. – Savaitė – gal ir nedaug, bet 
dažnai ir tiek laiko pakanka, 
kad sergantis žmogus sustiprė-

tų, jį būtų galima ramiai parsi-
vežti iš ligoninės ar surasti, kas 
galės juo rūpintis vėliau.“ 

Gyvenimo trukmė ilgėja vi-
soje Europoje. Ir Lietuvoje pa-
daugėjo žmonių, perkopiančių 
80 metų ribą. V. Blinkevičiūtė 
neslepia – tai rodo, kad gyveni-
mo kokybei užtikrinti reikės in-
vestuoti vis daugiau ir daugiau 
lėšų. Daugiau reikės ir kvalifi-
kuotų socialinių darbuotojų, ir 
įvairių dienos centrų, techni-
nės pagalbos priemonių, kad 
garbaus amžiaus sulaukę žmo-
nės galėtų gyventi kuo kokybiš-
kiau. Todėl svarbūs visi to siek-
ti padedantys žingsniai. 

Direktyvos priėmimo dar 
reikės palaukti 

Jau antrą kadenciją EP dir-
banti V. Blinkevičiūtė nemažai 
prisidėjo, kad dabar svarsto-
mas darbo ir šeimos suderini-
mo direktyvos projektas aps-
kritai atsirastų. Kad Europos 
Komisija jį pateiktų, turėjo su-
laukti EP iniciatyvinio praneši-
mo, kad tokios direktyvos bū-
tinai reikia. Būtent V. Blinkevi-
čiūtė jį ir pateikė.

Užimtumo ir socialinių rei-
kalų komitetas, kurio narė yra 
Lietuvos atstovė, paskirtas pa-
grindiniu šį direktyvos projek-
tą svarstančiu komitetu. „Da-
bar jam pateikėme Moterų tei-
sių ir lyčių lygybės komiteto 
nuomonę. Bendrą poziciją su-
formuos pagrindinis komite-
tas. Balsavimas jame bus liepą 
vyksiančiame komiteto posė-
dyje. Tikimės, kad rudenį, gal 
rugsėjo mėnesį, šį klausimą pa-
vyks apsvarstyti plenariniame 
posėdyje. Kadangi tai teisėkū-
ros dokumentas, prasidės tri-
šaliai dialogai, derybos su Eu-
ropos Komisija, Europos Par-
lamentu ir Europos Taryba. Vi-
sos valstybės turi savo nuomo-
nę, tam tikrą poziciją. Reikės jas 
suderinti. Laukia rimtos disku-
sijos“, – apie ES direktyvų pri-
ėmimą pasakoja V. Blinkevičiū-
tė. Pasak jos, jau daug padary-
ta, todėl labai tikimasi, kad šią 
direktyvą patvirtins dar šios 
kadencijos Europos Parlamen-
tas. Juk jau kitų metų gegužę 
rinksime tuos, kas Lietuvai ki-
tus penkerius metus atstovaus 
Europos Parlamente.

Aldona MiliEšKiEnė
Autorės nuotr.

Europos Parlamentas kasdien daugybės čia vykstančiu darbu besidominčių lankytojų delegacijų.
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Daktaras
Aiskauda

Nervinis išsekimas (sinoni-
mai: asteninė neurozė, neu-

rastenija, nervinis pervargimas, 
nervinis silpnumas, chroniškas 
nuovargis, emocinė krizė) – vie-
na iš neurozės formų, labai daž-
na šiuolaikiniame pasaulyje. 
Nervinis išsekimas trukdo žmo-
gui normaliai mokytis, dirbti, il-
sėtis, bendrauti.

Paaiškinimas: neurozė – psi-
chinės kilmės liga, kylanti dėl 
žmogaus vidinės graužaties ar-
ba dėl labai jį skaudinančių konf-
liktų su aplinka.

Priežastys
 reguliari protinė veikla, 

susijusi su monotonišku, nuo-
bodžiu darbu;
	nenormuota darbo diena, 

darbas naktį;
	stresai; 
	chroniškas neišsimiegoji-

mas;
 nesubalansuota mityba 

(sukelia vitaminų stygių);
 infekcinės bei kitos kilmės 

ligos;
 chirurginė intervencija, fi-

zinės ir psichologinės traumos;
 žalingi įpročiai (rūkymas, 

alkoholio, narkotikų vartoji-
mas);
 kai kurių vaistų vartoji-

mas;
 periodas po nėštumo.

Pagrindiniai požymiai
 imuniteto nusilpimas;
 darbingumo sumažėjimas;
 aukštas arba nepastovus 

arterinis kraujospūdis;
 širdies ritmo sutrikimai, 

skausmai širdies plote;
 padidėjęs nervinis dirglu-

mas (atsiranda nepakantumas 
bet kokiems išoriniams dirgik-
liams, pradedant garsia kalba ir 
baigiant maisto kvapais);
 emocinis nestabilumas, 

nekantrumas, nerimas;
 nuolatinės negatyvios 

mintys, humoro jausmo prara-
dimas;

 šalčio ir tirpimo pojūtis 
galūnėse;
 pastovus silpnumo, nuo-

vargio pojūtis;
 pasunkėjęs kvėpavimas;
 reguliarūs galvos skaus-

mai (kartais labai stiprūs, daž-
niausiai kaktos ir smilkinių sri-
tyje); 
 nugaros skausmai;
 negebėjimas susikoncent-

ruoti, chroniškas užmaršumas;
 pašaliniai garsai ausyse 

(galimos ir garsinės haliucina-
cijos);
 neryškus matymas;
 apetito stoka, virškinimo 

sutrikimai (gali periodiškai var-
ginti pykinimas, vėmimas, vidu-
riavimas);
 svorio netektis;
 nemiga;
 pasitikėjimo savimi prara-

dimas;
 abejingumas įvykiams ir 

aplinkiniams žmonėms;
 kalbos sutrikimai.

Profilaktika
 naudinga saikinga kasdie-

nė fizinė veikla;
 būtina planuoti savo dar-

botvarkę, skirti pakankamai lai-
ko poilsiui (pageidautina išei-
ti atostogų ir pakeisti aplinką), 
atsipalaidavimui, miegui (reiktų 
gultis anksčiau nei 24 valanda), 
mažiau laiko praleisti prie kom-
piuterio ir televizoriaus;
 į santykius su žmonėmis 

žiūrėti filosofiškai (nėra šimtu 
procentų idealių žmonių), nesi-
sieloti dėl smulkmenų;

 neatidėlioti kitų ligų gydy-
mo;
 sveikai maitintis, mažin-

ti kavos vartojimą, per dieną iš-
gerti apie 1,5 litro vandens;
 darbo problemas palikti 

darbe;
 save pamaloninti kokiu 

nors maloniu užsiėmimu.

Dieta 
Rekomenduojama valgyti 

nedidelėmis porcijomis, bet daž-
nai (per dieną ne mažiau kaip 5 
kartus). Pusryčiai turi būti so-
tūs, kiek mažiau sotūs – pietūs, 
vakarienė – lengva; dietos ka-
loringumas neturi viršyti 2500 
kilokalorijų.

Jeigu ši dieta labai skiria-
si nuo ligi tol buvusių valgymo 
įpročių, meniu reikia koreguoti 
pamažu, nes staigios permainos 
mityboje gali sukelti organizmui 
papildomą stresą.

Iš raciono būtina pašalinti 
agresyvius gėrimus: kavą, stip-
rią žaliąją arbatą, energetinius 
gėrimus, saldintus gazuotus gė-
rimus. Esant nervų sistemos su-
trikimų ypač pavojinga varto-
ti alkoholį, kuris neutralizuoja 
naudingą dietos bei vaistų po-
veikį. Taip pat reiktų atsisakyti 
ir nikotino, jeigu rūkoma.

Mityba turi būti subalan-
suota. Per dieną rekomenduo-
jama suvartoti po 300 gramų 
lėtai įsisavinamų angliavande-
nių (kruopos, pupos), 70–80 g 
augalinių ir gyvūninių baltymų 
(daržovės, mėsa, kiaušiniai), iki 
70 g naudingų riebalų. Ruošiant 

maistą nereikia piktnaudžiauti 
prieskoniais ir valgomąja drus-
ka (druskos dienos norma – 6 g). 
Jeigu maistas kepamas, turi bū-
ti naudojama nedaug aliejaus 
ar kitokių riebalų. Valgius ir 
gėrimus būtina vartoti šiltus, 
per daug karšti ar šalti gali pa-
kenkti centrinei nervų sistemai 
ir skrandžiui. Paprastai reko-
menduojama per dieną išger-
ti apie 1,5 litro gryno vandens, 
tačiau bent retkarčiais naudin-
ga vartoti ir mineralinį vandenį 
(koks mineralinis vanduo tinka 
konkrečiam ligoniui, gali patar-
ti gydytojas arba vaistininkas), 
kuris papildys organizmo mine-
ralų atsargas.

Nerekomenduojami 
produktai 

 garstyčios, krienai, aštrūs 
padažai, pipirai;
 kava, kakava, stipri arbata; 
 alkoholiniai gėrimai;
 šokoladas ir gaminiai, tu-

rintys šokolado;
 kepta kiaušinienė, kietai 

virti kiaušiniai;
 šviežiai iškepta duona;
 rūkyta dešra, kiti rūkyti 

produktai, pusgaminiai, troš-
kintos mėsos konservai;
 riebi mėsa;
 sūdyta ir kepta žuvis, žu-

vies konservai, ikrai;
 česnakai, svogūnai, ridi-

kai, ridikėliai, rūgštynės, špina-
tai, agurkai;
 įvairūs marinatai, sūdyti, 

rauginti produktai.

Būtini produktai
 džiovinta dietinė duona, 

džiūvėsiai;
 neriebi apkepinta arba 

virta paukštiena, veršiena, triu-
šiena;
 visų rūšių kruopos;
 liežuvis, kepenys;
 lydeka, menkė, ešerys;
 jūros produktai;
 troškinti kotletai ir malti-

nukai;
 neriebūs pieno produktai 

(varškė, sūris, grietinė, kefyras);

 natūralus jogurtas (be da-
žiklių ir kitų priedų);
 sviestas, augaliniai alie-

jai (saulėgrąžų, alyvuogių, linų 
sėmenų, sezamo) vartojami sai-
kingai;
 šviežios daržovės ir jų 

sultys;
 švieži ir džiovinti vaisiai 

bei uogos (pageidautina, kad 
šie produktai nebūtų rūgštūs);
 svogūnų padažas su grie-

tine arba daržovių nuoviru.
Pastabos: 
1) Nereikia užmiršti ląste-

lienos turinčių maisto produk-
tų (vaisių, grūdų produktų, 
kruopų). Mat ląsteliena pade-
da organizmui apsivalyti nuo 
žalingų medžiagų ir toksinų, 
gerina savijautą bei išvaizdą.

Paaiškinimas: toksinai – bio-
loginės kilmės nuodai: medžia-
gos, slopinančios organizmo fi-
ziologines funkcijas, susidaran-
čios daugelyje bakterijų, nuo-
dinguosiuose augaluose ir gyvū-
nuose, kai kuriuose grybeliuose. 

2) Jeigu be aukščiau išvar-
dytų ligos požymių dar atsi-
randa raumenų spazmų, neva-
lingų judesių, rekomenduojama 
daugiau vartoti fosforo turinčių 
produktų (fermentiniai sūriai, 
kiaulių kepenys, varškė, džio-
vinti grybai, žalieji žirneliai, pu-
pos, pupelės, jautiena).

3) Kai padidėja nervingu-
mas ar būna agresijos priepuo-
lių, dažniau vartotinas maistas, 
turintis magnio (duona, kruo-
pos, sėlenos, žirniai, petražo-
lės, krapai, krabai, krevetės, 
jūros kopūstai, moliūgai). Be-
je, nervingumas gali padidėti ir 
tuomet, kai organizmui trūksta 
kalcio (pienas ir pieno produk-
tai, ypač varškė, rupaus malimo 
ruginių miltų gaminiai, kiek ma-
žiau – kiaušinio trynyje, kopūs-
tuose, petražolėse, brokoliuose, 
šviežiose daržovių ir vaisių sul-
tyse, migdoluose, mėsoje).

4) Nerviniam išsekimui už-
sitęsus bei įgavus sunkią for-
mą, būtina kreiptis į gydytoją.

Romualdas OGinSKAS

Pamėlusios lūpos 
Žmonėms, turintiems įta-

rimų dėl širdies būklės, pasak 
E. Ramaškienės, svarbu atkreip-
ti dėmesį į lūpų spalvą. Pamėlu-
sios lūpos įspėja apie širdies ne-
pakankamumo sindromą. „Taip 
pat gali pamėlti rankų ir kojų 
pirštai, nosis, akių junginė, lie-
žuvis. Širdies nepakankamumui 
būdingos ir pirštų deformacijos. 
Kai trūksta deguonies, pakin-
ta pirštų nagai, jų forma prime-
na laikrodžio stikliuką. Pirštai 

tampa panašūs į būgno lazde-
les“, – teigia E. Ramaškienė.

Raukšlėti ausų speneliai
Farmacininkė pastebi, kad 

išoriškai matoma raukšlė ant 
ausies spenelio rodo padidėjusią 
aterosklerozės riziką. „Tai lėtinė 
uždegiminė liga, kai dėl arteri-
jų sienelėse besikaupiančių rie-
balų ir kalcio susidaro opėjan-
čios ir randėjančios plokštelės. 
Jos siaurina kraujagyslių spindį 
ir sukelia kraujotakos sutriki-
mą“, – sako vaistininkė.

Riebalų mazgeliai
Dar vienas išorinis širdies 

problemų rodiklis – geltoni rie-
balų mazgeliai, vadinamosios 
ksantomos. Dažniausiai jos at-
siranda ant alkūnių, kelių, sėd-
menų ir akių vokų. „Patys maz-
geliai yra nekenksmingi, tačiau 
jie gali būti rimtų ligų priežasti-
mi. Ksantomos dažniausiai pasi-
reiškia žmonėms, turintiems ge-
netinę ligą, vadinamą šeimynine 
hipercholesterolemija. Šią ligą 
turinčių žmonių kraujyje gausu 
blogojo cholesterolio“, – teigia 
farmacininkė.

Riebalų nuosėdos aplink 
rainelę
E. Ramaškienės teigimu, rie-

balų nuosėdos gali akyje bū-
ti matomos kaip pilkas žiedas 
aplink rainelės išorę. „Apie 45 
proc. žmonių, vyresnių nei 40 
metų, ir apie 70 proc. žmonių, 
kuriems daugiau kaip 60 metų, 
turi tokius riebalų ratilus. Nu-
statyta, kad šis riebalinis žiedas 

yra susijęs su koronarinės šir-
dies ligų rizikos veiksniais. Daž-
niausiai tai susiję su padidėju-
siu blogojo cholesterolio kiekiu 
kraujyje“, – aiškina specialistė.

Dantenų uždegimas 
Vaistininkė sako, kad bur-

nos sveikatos būklė taip pat gali 
būti ženklas, kad sutriko širdies 
ir kraujagyslių sistema. O kar-
tais tai gali tapti ir priežastimi. 
„Burnoje pilna bakterijų, todėl 
dėl pastovaus dantenų užde-
gimo, bakterijų ir apnašų kau-
pimosi išsivysto periodontitas 
ir blogosios bakterijos iš bur-
nos lengviau patenka į kraują, 
taip sukeldamos kraujagyslių 
uždegimą, kuris sukelia širdies 
ligas“, – pabrėžia „Eurovaisti-
nės“ atstovė.

Padėkime savo širdžiai
Širdis dirba be poilsio visą 

parą, todėl itin svarbu palaiky-
ti tinkamą jos veiklą. Vaistininkė 
rekomenduoja organizmą papil-
dyti širdžiai svarbiomis medžia-

gomis – omega-3 riebalų rūgšti-
mis ir širdies vitaminais: E, B3, B6 
bei folio rūgštimi.

„Siekiant išsaugoti sveiką 
širdį ir normalią kraujagyslių 
sistemą organizmui reikia gau-
ti augalinių antioksidantų bei 
kitų biologiškai veiklių medžia-
gų. Svarbus ir vitaminas C bei 
cinkas. Taip pat naudingi ir au-
galai širdžiai – nakviša, vaisti-
nė agurk lė, gudobelė, europinis 
alyvmedis, valgomasis česna-
kas“, – vardija E. Ramaškienė. 
Pasak jos, tinkamą širdies veik lą 
palaikysime ir valgydami nerie-
bų, mažai cukraus turintį mais-
tą. „Rinkitės kuo daugiau daržo-
vių ir vaisių. Vartokite kalio tu-
rinčių produktų – džiovintų vai-
sių, figų, datulių, bananų, riešu-
tų, žirnių, pupelių, grybų. Ribo-
kite suvartojamo alkoholio kie-
kį, nes jis trikdo širdies ritmą ir 
tiesiogiai kenkia širdies raume-
niui“, – pataria farmacininkė. 

„Bičiulystės“ inf.

5 neįprasti simptomai, išduodantys širdies ligas 

Nervinis išsekimas: priežastys, profilaktika, dieta

Pagal mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų Lietuva 
užima labai aukštas pozicijas, o ir tokiomis ligomis sergan-
čiųjų amžius vis jaunėja, nors būtent šias ligas galima laiku 
atpažinti ir suvaldyti, išvengiant baisiausių pasekmių. Šir-
dies ligų simptomai gali būti įvairūs – nuo gana įprasto du-
sulio, kosulio ar skausmo širdies plote, iki mažiau įprastų: 
pavyzdžiui, riebalų mazgeliai ant akių vokų. „Eurovaisti-
nės“ vaistininkė Elvyra Ramaškienė sako, kad nors neįpras-
ti simptomai iš pažiūros su širdies ligomis atrodo nesusiję, 
jei juos pamatėte ir turite įtarimų dėl sveikatos, būtina pa-
sitikrinti atidžiau.
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Žinoma, vienoje lankomiau-
sių Vilniaus gatvių apsilanko la-
bai daug žmonių, tad ir į neįga-
liųjų parduotuvę užsukančiųjų 
yra nemažai. Čia ateina ne tik 
suvenyrų ieškantys turistai, bet 
ir nebrangių originalių dovanų 
besižvalgantieji. Pasak R. Vai-
čiūlionienės, pirkėjai labai ver-
tina rankų darbą, turistai daž-
niausiai renkasi natūralias me-
džiagas: molio, lino dirbinius. 

Pasibaigus panaudos sutar-
ties su savivaldybe laikotarpiui, 
vėl buvo iškilęs parduotuvės li-
kimo klausimas: buvo svarsty-
ta iškelti ją iš Vilniaus centro į 
kitas patalpas. Dabar sutartis 
jau pasirašyta, bet savivaldybė 
iškėlė sąlygų: parduotuvė pri-
valo keistis. Ji jau nebeatitinka 
dabartinių pirkėjų poreikių: ei-
damas pro šalį, gali ir nepaste-
bėti pilkos, akių netraukiančios 
iškabos, viduje taip pat būtini 
pokyčiai: lentynos tamsios, jos 
stovi nuo parduotuvėlės darbo 
pradžios. R. Vaičiūlionienė sako, 
kad ekspozicijos vitrinose daž-
nai keičiamos, bet vis tiek tarp 
daugelio įdomių Pilies gatvės 
suvenyrų parduotuvių jos atro-
do itin kukliai. Vedėja neslepia, 
kad parduotuvei išsilaikyti nė-
ra lengva. Neįgaliųjų darbams 
taikomas 30 proc. antkainis, ta-
čiau, pasak R. Vaičiūlionienės, to 
neužtenka visoms išlaidoms pa-
dengti. Lėšų remontui taip pat 
nėra. Vedėja sako jau pradėju-
si derėtis su Dailės akademi-
ja – sulaukė pažado padėti su-
tvarkyti pastato interjerą, išorę. 

Surengė improvizuotą 
plenerą

L. Paulauskienė įsitikinu-
si – ši parduotuvėlė turi išlik-
ti ir prie to turi prisidėti patys 

neįgalieji. Ji surengė trijų dienų 
improvizuotą plenerą: skvere-
lyje priešais parduotuvėlę pa-
statė molbertus, atsivežė rei-
kalingų priemonių ir tiesog ga-
tvėje ėmėsi tapyti. 

Loreta sako taip norinti už-
megzti ryšį su praeiviais, at-
kreipti dėmesį į talentingų ne-
įgaliųjų kūrybą, parodyti, kad 
vieta, kur neįgalieji gali prista-
tyti savo darbus, yra reikalinga. 
Ji tikisi, kad atsiras norinčiųjų 
prisidėti prie parduotuvėlės at-
naujinimo, o gal pavyks parduo-
ti daugiau darbų. 

L. Paulauskienė ragina ir ki-
tas neįgaliųjų organizacijas pri-
sidėti prie šios akcijos – juk vi-
sur yra kuriančių žmonių. Vie-
ni gali verti karoliukus, kiti – 
megzti ar užsiimti kitais rank-
darbiais. Kodėl gi to nepadarius 
tiesiog gatvėje – daugiau žmo-
nių atkreiptų dėmesį į šiuos 
darbus, galbūt pavyktų už-
megzti naujų pažinčių. Taip at-
sitiko ir šį kartą – pleneru susi-
domėjo iš JAV, Ohajo valstijos, į 
Lietuvą atvykęs Viljamas. Ame-
rikietis sako besidomintis me-
nu, tad stengiasi iš kiekvienos 
kelionės parsivežti po paveiks-
lą. Jį labai sudomino tiesiog ga-

tvėje piešiančios moterys. Vie-
ną dieną susipažinęs, stebėjęs, 
kaip jos tapo, kitą dieną grįžo 
įsigyti paveikslų. 

Trūksta vietos darbams 
pristatyti

Lietuvos žmonių su nega-
lia sąjungos surengtame semi-
nare „Verslumo kompetencijų 
ugdymas“ kalbėta apie tai, kad 
darbo vietos sau sukūrimas – 
gera išeitis negalią turinčiam 
žmogui. Neretam iš jų kiekvie-
ną dieną eiti į darbą ir dirbti 
8 valandas yra labai sunku ar 

net neįmanoma. Išeitis būtų sa-
vas verslas – jo privalumas tas, 
kad žmogus pats gali planuoti 
savo laiką, be to, dirbti galima 
ir namie. 

Socialinio verslo ekspertė 
Irena Pranckevičiūtė-Blaževičė 
sako, kad pradėti reikia nuo sa-
vo talentų ir gebėjimų įvertini-
mo. Pasirinkimų, ką daryti, taip 
pat gali būti labai įvairių – nuo 
mezgimo iki gėlių auginimo. La-
bai populiarios įvairios paslau-
gos – nuo internetinių svetainių 
kūrimo, kosmetologijos paslau-
gų iki restoranų maisto vertini-
mo ir pan. Galima pasinaudoti 
įvairiomis smulkaus verslo rė-
mimo programomis, kurių da-
bar tikrai nemažai. Svarbu at-
rasti ir nišą, kurioje gamina-
mi daiktai ar teikiamos paslau-
gos būtų reikalingi. I. Prancke-
vičiūtė-Blaževičė papasakojo 
apie viename kaime gyvenan-
čias moteris, kurios, norėdamos 
užsidirbti, bet laisvai planuoti 
savo laiką, įkūrė maisto gamy-
bos įmonę – pradėjo tiekti so-
čią sriubą turgaus prekeiviams.

Pasak ekspertės, labai svar-
bu, kad pagamintą daiktą ar pa-
slaugą kas nors nupirktų. Jokia 
naujiena, kad neįgalieji suku-

ria labai daug įvairių rankdar-
bių, pritapo paveikslų ir pan. 
Šių darbų galima pamatyti įvai-
riose mugėse, parodėlės dažnai 
rengiamos pačiose neįgaliųjų 
organizacijose. Vis dėlto labai 
retai jų pavyksta parduoti tiek, 
kad pakaktų pragyventi ar nors 
pastebimai prisidėti prie neįga-
liojo išmokos. Dažnai neįgalieji 
baigia dešimtis mokymų, pra-
moksta įvairių amatų, bet tai 
jiems nepadeda įsitvirtinti dar-
bo rinkoje. 

Viena iš priežasčių – apie 
neįgaliųjų kuriamus darbus la-
bai trūksta informacijos. Ne-
įgaliųjų reikalų departamen-
tas kartu su Valakupių reabi-
litacijos centru sukūrė tinkla-
lapį www.meskuriame.lt, kuris 
skirtas negalią turinčių žmo-
nių darbams pristatyti, bet jis 
netapo žinomas ir populiarus. 
Projekto „Dešinioji ranka“ įkū-
rėjos Rita Adomavičienė ir San-
dra Jakštaitė pabrėžė, kad labai 
gera terpė pristatyti savo veik-
lą – socialiniai tinklai. Tiesiog 
reikia išnaudoti jų teikiamas 
galimybes. To paties galima bū-
tų palinkėti ir Pilies gatvėje vei-
kiančiai parduotuvėlei. 

Aurelija BABinSKiEnė

Nuo 2019 m. sausio 1 d. į 
SADM pavaldžias socialinės glo-
bos įstaigas galės patekti tik tie 
asmenys, kuriems numatytas 
specialusis nuolatinės slaugos 
ar nuolatinės priežiūros porei-
kis. Atskirais atvejais nuo 2019 
m. gali būti ribojamas naujų as-
menų su negalia apgyvendini-
mas į Pertvarkomų įstaigų sąra-
šą įtrauktose įstaigose, kol bus 
baigtas pertvarkos procesas. 

Nuo 2024 m. sausio 1 d. į li-
kusius pertvarkytų įstaigų ins-
titucinės ilgalaikės socialinės 
globos padalinius numatoma 
nebepriimti naujų asmenų, ku-
riems nustatyta proto negalia 
ar psichikos sutrikimų, o nuo 
2030 m. sausio 1 d. tokie asme-
nys nebegalės būti priimami į 
jokias SADM pavaldžias socia-
linės globos įstaigas.

Siekiant, kad pertvarka vyk-
tų optimaliai, bus atsižvelgiama 
į regionų specifiką, numatoma 
kooperuoti savivaldybių pajė-
gumus. Regionuose turės at-
sirasti grupinio, savarankiško 
gyvenimo namų (ekspertai re-
komenduoja orientuotis į nedi-
delius, ne daugiau kaip 40 vie-
tų namus), naujų dienos užim-
tumo, dienos globos paslaugų, 
socialinių dirbtuvių ir kt. Ska-

tinant žmonių su negalia sava-
rankiškumą, bus ieškoma bū-
dų juos įtraukti ir į darbo rinką. 

Neįgaliųjų reikalų tarybos 
nariai siūlė pasirūpinti ir dar-
buotojų, kurie teiks socialines 
paslaugas, rengimu – pavyz-
džiui, jiems būtų pravartu su-
sipažinti su gestų kalba, Brai-
lio raštu. Į pertvarkos procesą 
siūloma įtraukti ir nevyriausy-
binį sektorių, kuris taip pat ga-
lėtų teikti viešąsias paslaugas.

Nuo užimtumo 
iki informacijos 
prieinamumo

Posėdyje svarstyti ir kiti ak-
tualūs klausimai. Socialinės ap-
saugos ir darbo ministras Li-
nas Kukuraitis aptarė žmonių 
su negalia užimtumo rėmimo 
sistemos tobulinimo situaciją. 
Pasak ministro, parengtas So-
cialinių įmonių įstatymas, kuris 
turėtų pristabdyti nevaldomą 
socialinių įmonių plėtrą: jame 
numatoma, kad valstybės sub-
sidijos už neįgaliųjų darbo vie-
tas bus terminuotos, netermi-
nuotos liktų tik už sunkią nega-
lią turinčių asmenų įdarbinimą. 
L. Kukuraitis patikino, kad pla-

nuojama visai atsisakyti Socia-
linių įmonių įstatymo, o neįga-
liųjų ir kitų atskirties grupių as-
menų įdarbinimą reglamentuo-
ti bendru Užimtumo įstatymu. 
Šio įstatymo rengimą kuruoja 
LR Seime dirbanti Neįgaliųjų 
teisių komisija, kuriai vadovau-
ja Justas Džiugelis.

Europos Sąjungos (ES) in-
ternetinių puslapių direktyvos 
įgyvendinimo eigą pristatė Su-
sisiekimo ministerijos (SM) In-
formacinės visuomenės politi-
kos departamento Informacinės 
visuomenės plėtros skyriaus vy-
riausioji specialistė Asta Balevi-
čiūtė. Ji informavo apie numaty-
tus darbus: tai direktyvai įgy-
vendinti būtinų teisės aktų kei-
timas, mokymo programų, kaip 
kurti, valdyti ir atnaujinti inter-
netinių svetainių turinį, kūri-
mas ir mokymų organizavimas, 
priemonių, susijusių su prieina-
mumo reikalavimais, sklaida. Už 
visų šių darbų vykdymą atsa-
kingas Informacinės visuome-
nės plėtros komitetas prie SM. 

Posėdyje dalyvavusių Lie-
tuvos neįgaliųjų forumo atsto-
vų nuomone, šalyje turėtų bū-
ti įgyvendinti ne tik minimalūs 

Direktyvoje numatyti reikala-
vimai ‒ Direktyva turėtų bū-
ti taikoma plačiau. Pavyzdžiui, 
reikėtų pasirūpinti žmonėms 
su negalia svarbios informaci-
jos pateikimu gestų ir lengvai 
suprantama kalbomis, numa-
tyti sankcijas už Direktyvos 
reikalavimų nesilaikymą ir kt. 
SM atstovė patikino, kad kol kas 
parengtas tik Direktyvos per-
kėlimo projektas, ir prašė siųs-
ti pasiūlymus. 

Aplinkos ministerijos (AM) 
Statybos ir teritorijų planavimo 
departamento vyresnysis pata-
rėjas Dangyras Žukauskas po-
sėdžio dalyvius informavo apie 
Nacionalinės neįgaliųjų sociali-
nės integracijos 2013–2019 me-
tų programos 2016‒2018 me-
tų veiksmų plano įgyvendini-
mą. Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento direktorės pavaduo-
toja Jolanta Šliužienė pristatė 
Jungtinių Tautų Neįgaliųjų tei-
sių konvencijos rekomendacijų 
įgyvendinimo priemonių planą. 
Pranešimas sukėlė daug klausi-
mų ir diskusijų, numatyta arti-
miausiu metu tikslinti proble-
mines dokumento vietas. 

Sigita inČiŪRiEnė 

(atkelta iš 1 psl.)

(atkelta iš 1 psl.)

Kaip pristatyti neįgaliųjų darbus, kad juos visi norėtų pirkti?

Paslaugos – savoje bendruomenėje

Lietuvos žmonių su negalią sąjungos surengtame seminare „Verslumo kom-
petencijų ugdymas“ kalbėta apie galimybes susikūrimas darbo vietą.

Neįgaliųjų darbų parduotuvės vadovė Raisa Vaičiūlionienė sako, kad par-
duotuvėje galima rasti įvairiausių suvenyrų.

Neįgalieji tapė tiesiog gatvėje.

Šią vasarą ir rudenį numatytos 
trys dienos, kai į Vilniaus te-

levizijos bokšto apžvalgos aikš-
telę bus leidžiama keltis judėji-
mo negalią turintiems žmonėms.

Lietuvos radijo ir televizijos 
centras (Telecentras) informa-
vo, kad tai bus birželio 27, liepos 
22 ir rugsėjo 23 dienos.

Šiomis dienomis bokšte bu-
dės personalas, pasirengęs žmo-
nių su judėjimo negalia evakua-
cijai, t. y. juos neštų laiptais, jei 
kiltų ekstremali situacija.

„Labai džiaugiuosi, kad po 
diskusijų su neįgaliųjų organiza-
cijomis, Seimo nariu Justu Džiu-
geliu, Lygių teisių kontrolieriaus 
tarnyba ir kitomis žinybomis pa-
vyko rasti abiem pusėms priim-
tiną kompromisą, jis leis užti-
krinti galimybę žmonėms su ju-
dėjimo negalia keletą  kartų per 
metus saugiai apsilankyti aukš-
čiausiame Lietuvos pastate, pa-
sigrožėti Vilniaus ir jo apylinkių 
vaizdais”, – teigia Telecentro va-
dovas Remigijus Šeris.

Iš esmės problemą žadama 
spręsti atliekant kapitalinę te-
levizijos bokšto rekonstrukciją.

„Bičiulystės“ inf. 

Į televizijos 
bokštą – 3 dienas
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 – La-
bas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 7.30,  
8.00, 8.30 – žinios. 6.35, 8.05 – orai.  
7.05, 7.35, 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, birželio 25 d. 
09:05 Senis. N-7. 341 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė polici-
ja 6. N-7. 6/8 s. 10:50 Komisaras Reksas. 
N-7. 22 s. 11:40 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
13:05 Klauskite daktaro. 13:58 Loteri-
ja „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietu-
va. 15:40 Premjera. Seserys. N-7. 330 s. 
16:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čem-
pionatas. A grupė. Urugvajus – Rusija. 
Pertraukoje – Žinios. Orai. 19:00 Žmo-
nės, kurie sukūrė Lietuvą. Marcelė 
Kubiliūtė. 19:57 Loterija „Keno Loto“. 
20:00 Panorama. 20:35 Sportas. Orai. 
20:43 Loterija „Jėga“. 20:45 2018 FIFA 
pasaulio futbolo čempionatas. B gru-
pė. Ispanija – Marokas. 23:00 Prem-
jera. Aukštuomenės daktaras 5. N-7. 
5/6 s. 23:45 Tvin Pyksas 2. N-14. 2/15 s. 
00:30 Tvin Pyksas 2. N-14. 2/16 s. 01:15 
Tvin Pyksas 2. N-14. 2/17 s. 02:00 Tvin 
Pyksas 2. N-14. 2/18 s. 02:45 Tvin Pyk-
sas 2. N-14. 2/19 s. 03:30 Tvin Pyksas 2. 
N-14. 2/20 s. 04:20 Tvin Pyksas 2. N-14. 
2/21 s. 05:05 Tvin Pyksas 2. N-14. 2/22 s.

Antradienis, birželio 26 d. 
09:05 Senis. N-7. 342 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė polici-
ja 6. N-7. 6/9 s. 10:50 Komisaras Reksas. 
N-7. 23 s. 11:40 Beatos virtuvė. (kart.). 
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 
Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Keno 
Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 15:40 Prem-
jera. Seserys. N-7. 331 s. 16:45 2018 FI-
FA pasaulio futbolo čempionatas. C 
grupė. Danija – Prancūzija. Pertrau-
koje – Žinios. Orai. 19:00 Emigrantai. 
19:57 Loterija „Keno Loto“. 20:00 Pa-
norama. 20:35 Sportas. Orai. 20:43 Lo-
terija „Jėga“. 20:45 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. D grupė. Islan-
dija – Kroatija. 23:00 Premjera. Aukš-
tuomenės daktaras 5. N-7. 5/7 s. 23:45 
Štutgarto kriminalinė policija 6. N-7. 
6/9 s. (kart.). 00:30 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ (kart.). 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:05 Žmonės, kurie sukūrė Lie-
tuvą. Marcelė Kubiliūtė. (kart.). 01:50 
Smegenų paslaptys. Marselis Prustas. 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Gimę tą pačią dieną. (kart.). 
04:00 Seserys. N-7. 330 s. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 331 s. (kart.).

trečiadienis, birželio 27 d. 
09:05 Senis. N-7. 343 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 6. N-7. 6/10 s. 10:50 Komisaras Rek-
sas. N-7. 24 s. 11:40 Emigrantai. (kart.). 
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 
Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Keno 
Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 15:40 Prem-
jera. Seserys. N-7. 332 s. 16:45 2018 FI-
FA pasaulio futbolo čempionatas. F 
grupė. Meksika – Švedija. Pertraukoje 
– Žinios. Orai. 19:00 Gyvenimas. 19:57 
Loterija „Keno Loto“. 20:00 Panorama. 
20:35 Sportas. Orai. 20:43 Loterija „Jė-
ga“. 20:45 2018 FIFA pasaulio futbolo 
čempionatas. E grupė. Serbija – Bra-
zilija. 23:00 Premjera. Aukštuomenės 
daktaras 5. N-7. 5/8 s. 23:45 Štutgar-
to kriminalinė policija 6. N-7. 6/10 s. 
(kart.). 00:30 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 Emigrantai. (kart.). 02:00 LRT ra-
dijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Beatos virtuvė. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Gyvenimas. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 332 s. (kart.).

ketvirtadienis, birželio 28 d.
09:05 Senis. N-7. 344 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 6. N-7. 6/11 s. 10:50 Komisaras Rek-
sas. N-7. 25 s. 11:40 Gyvenimas. (kart.). 
12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 
Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Ke-
no Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
15:40 Premjera. Seserys. N-7. 333 s. 
16:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čem-
pionatas. H grupė. Japonija – Lenkija. 
Pertraukoje – Žinios. Orai. 19:00 Do-
kumentinė istorinė laida „Lietuvos 
kolumbai“. 19:57 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:00 Panorama. 20:35 Sportas. 
Orai. 20:43 Loterija „Jėga“. 20:45 2018 
FIFA pasaulio futbolo čempionatas. G 
grupė. Anglija – Belgija. 23:00 Prem-
jera. Aukštuomenės daktaras 5. N-7. 
5/9 s. 23:45 Štutgarto kriminalinė po-

licija 6. N-7. 6/11 s. (kart.). 00:30 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:05 Gyvenimas. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai“. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
333 s. (kart.).

Penktadienis, birželio 29 d. 
09:05 Senis. N-7. 345 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė po-
licija 6. N-7. 6/12 s. 10:50 Komisaras 
Reksas. N-7. 26 s. 11:40 Stilius. Gyveni-
mo būdo žurnalas. 12:35 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite dakta-
ro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 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. 334 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.). 18:00 Klausimėlis.lt. 18:20 Mun-
reikeris. N-7. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Duo-
kim garo! 22:35 Gamtos inspektoriai. 
23:00 Fantastiškas penktadienis. Tik 
tavo akims. N-14. 01:05 Štutgarto kri-
minalinė policija 6. N-7. 6/12 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. (kart.). 03:35 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. 
(kart.). 05:00 Seserys. N-7. 334 s. (kart.).

Šeštadienis, birželio 30 d. 
06:05 Beatos virtuvė. 07:00 Prem-

jera. Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai. 34, 35 
s. 07:20 Premjera. Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 2. 2/18 s. 07:30 Premjera. 
Detektyvė Miretė. 30 s. 07:45 Premjera. 
Stebuklingoji Boružėlė. 18 s. 08:10 Kari-
nės paslaptys. 09:00 Labas rytas, Lietu-
va. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, 
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas 
rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 
Labas rytas, Lietuva. 11:45 Pasaulio do-
kumentika. Gyvūnų išgyvenimo strate-
gija. 4 d. Švarinimosi būtinybė. (subti-
truota). 12:40 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Gyvūnų jaunikliai. 3 d. Mažie-
ji kalnų gyventojai. (subtitruota). 13:35 
Puaro. N-7. 2/7, 2/8 s. 15:20 Gamtos ins-
pektoriai. (kart.). 15:43 Loterija „Keno 
Loto“. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą). 16:00 2018 FIFA pasaulio 
futbolo čempionato apžvalga. 16:45 
2018 FIFA pasaulio futbolo čempiona-
tas. Aštuntfinalis. Pertraukoje – Žinios. 
Orai. 19:00 Klausimėlis.lt. 19:30 Šian-
dien prieš 100 metų, skirta Augustino 
Voldemaro ir grafo Adamo Ronikie-
rio pasirašytos sutarties dėl Lietuvos 
ir Lenkijos santykių šimtmečiui. 19:57 
Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:00 
Panorama. 20:35 Sportas. Orai. 20:45 
2018 FIFA pasaulio futbolo čempio-
natas. Aštuntfinalis. 23:00 Pradedan-
tieji. N-14. (subtitruota). 00:45 Tik tavo 
akims. N-14. (kart.). 02:50 Pasaulio do-
kumentika. Gyvūnų išgyvenimo strate-
gija. 4 d. Švarinimosi būtinybė. (subti-
truota, kart.). 03:40 Pasaulio dokumen-
tika. Gyvūnų jaunikliai. 3 d. Mažieji kal-
nų gyventojai. (subtitruota, kart.). 04:35 
Emigrantai. (kart.). 05:30 Šiandien prieš 
100 metų, skirta Augustino Voldemaro 
ir grafo Adamo Ronikierio pasirašytos 
sutarties dėl Lietuvos ir Lenkijos santy-
kių šimtmečiui. (kart.).

 Sekmadienis, liepos 1 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:35 Gimę 

tą pačią dieną. 07:30 Šventadienio 
mintys. 08:00 Gimtoji žemė. 08:30 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00 
Brolių Grimų pasakos. 8 s. Nykštukė-
nas. 10:00 Lietuvos tūkstantmečio vai-
kai. 10:55 Premjera. Kačių ABC 2. 2/3 s. 
11:40 Klausimėlis.lt. 12:00 Iškilmingas 
„Dainų šventės“ vėliavos pakėlimas Si-
mono Daukanto aikštėje. Šventės pra-
džią skelbia Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė. 12:15 Pasaulio dokumentika. Salų 
gamtos slėpiniai. 3 d. Galapagai. Dar-
vino rojus. (subtitruota). 13:05 Pasau-
lio dokumentika. Premjera. Salų gam-
tos slėpiniai 2. 2/1 d. Japonija. Kraštuti-
numų salos. (subtitruota). 14:00 Puaro. 
N-7. 2/9, 2/10 s. 15:43 Loterija „Keno Lo-
to“. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16:00 2018 FIFA pasaulio fut-
bolo čempionato apžvalga. 16:45 2018 
FIFA pasaulio futbolo čempionatas. Aš-
tuntfinalis. Pertraukoje – Žinios. Orai. 
19:00 Klausimėlis.lt. 19:25 Klausimėlis.
lt. 19:57 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 
20:00 Panorama. 20:35 Sportas. Orai. 
20:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čem-
pionatas. Aštuntfinalis. 23:00 Auksinė 
taurė. N-14. 01:05 Pradedantieji. N-14. 
(subtitruota, kart.). 02:45 Pasaulio do-
kumentika. Salų gamtos slėpiniai. 3 d. 
Galapagai. Darvino rojus. (subtitruota, 
kart.). 03:40 Pasaulio dokumentika. Sa-
lų gamtos slėpiniai 2. 2/1 d. Japonija. 
Kraštutinumų salos. (subtitruota, kart.). 
04:30 Kačių ABC 2. 2/3 s. (kart.). 05:15 
Karinės paslaptys. (kart.).

Pirmadienis, birželio 25 d. 
06:10. Televitrina. 06:25. Kempi-

niukas Plačiakelnis 11, 8. 06:55. Simp-
sonai (kart.) 16, 16. 07:25. Simpso-
nai (kart.) 16, 17. 07:55. Svajonių so-
dai (kart.) 40. 08:55. Meilės sūkuryje. 
10:00. Tai - mano gyvenimas 3. 10:50. 
Tai - mano gyvenimas 3. 12:00. Kobra 
11 (kart.) 20, 7. 13:00. Pažadėtoji 849. 
13:30. Pažadėtoji 850. 14:00. Pažadė-
toji 851. 14:30. Pažadėtoji 852. 15:00. 
Simpsonai 16, 18. 15:30. Simpsonai 
16, 19. 16:00. TV3 žinios 84. 16:28. TV3 
orai. 16:30. TV Pagalba 9, 38. 18:30. 
TV3 žinios 176. 19:22. TV3 sportas. 
19:27. TV3 orai 176. 19:30. Paskutinis 
iš Magikianų 1, 21. 20:00. Tarp mūsų, 
mergaičių 101. 21:00. Kam ta meilė?. 
21:30. TV3 vakaro žinios 98. 22:22. 
TV3 sportas. 22:27. TV3 orai 98. 22:30. 
Ekipažas. 01:20. Kvantikas 2, 12. 02:10. 
Amerikiečiai 5, 1. 03:05. Aferistas 5, 
4. 03:55. Ekstrasensai tiria 75. 04:55. 
Kvantikas (kart.) 2, 12.

Antradienis, birželio 26 d. 
06:10. Televitrina. 06:25. Kempi-

niukas Plačiakelnis 11, 9. 06:55. Simp-
sonai (kart.) 16, 18. 07:25. Simpsonai 
(kart.) 16, 19. 07:55. Kam ta meilė? 
(kart.). 08:25. Paskutinis iš Magikia-
nų 1, 21. 08:55. Meilės sūkuryje. 10:00. 
Tai - mano gyvenimas 3. 12:00. Tarp 
mūsų, mergaičių (kart.) 101. 13:00. 
Pažadėtoji 853. 13:30. Pažadėtoji 854. 
14:00. Pažadėtoji 855. 14:30. Paža-
dėtoji 856. 15:00. Simpsonai 16, 20. 
15:30. Simpsonai 16, 21. 16:00. TV3 
žinios 85. 16:28. TV3 orai. 16:30. TV 
Pagalba 9, 39. 18:30. TV3 žinios 177. 
19:22. TV3 sportas. 19:27. TV3 orai 
177. 19:30. Paskutinis iš Magikianų 
1, 22. 20:00. Tarp mūsų, mergaičių 
102. 21:00. Kam ta meilė?. 21:30. TV3 
vakaro žinios 99. 22:22. TV3 sportas. 
22:27. TV3 orai 99. 22:30. Ore. 00:20. 
Elementaru 5, 15. 01:20. Kvantikas 2, 
13. 02:10. Amerikiečiai 5, 2. 03:05. Afe-
ristas 5, 5. 03:55. Ekstrasensai tiria 76. 
04:55. Elementaru (kart.) 5, 15. 05:35. 
Virtuvė 4, 15.

  trečiadienis, birželio 27 d. 
06:10. Televitrina. 06:25. Kem-

piniukas Plačiakelnis 11, 10. 06:55. 
Simpsonai (kart.) 16, 20. 07:25. Simp-
sonai (kart.) 16, 21. 07:55. Kam ta 
meilė? (kart.). 08:25. Paskutinis iš 
Magikianų 1, 22. 08:55. Meilės sūku-
ryje. 10:00. Tai - mano gyvenimas 3. 
12:00. Tarp mūsų, mergaičių (kart.) 
102. 13:00. Pažadėtoji 857. 13:30. Pa-
žadėtoji 858. 14:00. Pažadėtoji 859. 
14:30. Pažadėtoji 860. 15:00. Simp-
sonai 17, 1. 15:30. Simpsonai 17, 2. 
16:00. T V3 žinios 86. 16:28. T V3 
orai. 16:30. TV Pagalba 9, 41. 18:30. 
TV3 žinios 178. 19:22. TV3 sportas. 
19:27. TV3 orai 178. 19:30. Paskuti-
nis iš Magikianų 1, 23. 20:00. Tarp 
mūsų, mergaičių 103. 21:00. Kam 
ta meilė?. 21:30. TV3 vakaro žinios 
100. 22:17. TV3 sportas. 22:22. TV3 
orai 100. 22:25. Vikinglotto. 22:30. 
Mirtinas smūgis. 00:20. Elementaru 
5, 16. 01:20. Kvantikas 2, 14. 02:15. 
Amerikiečiai 5, 3. 03:05. Aferistas 5, 
6. 03:55. Ekstrasensai tiria 77. 04:55. 
Elementaru (kart.) 5, 16.

ketvirtadienis, birželio 28 d. 
06:10. Televitrina. 06:25. Kem-

piniukas Plačiakelnis 11, 11. 06:55. 
Simpsonai (kart.) 17, 1. 07:25. Simp-
sonai (kart.) 17, 2. 07:55. Kam ta mei-
lė? (kart.). 08:25. Paskutinis iš Magi-
kianų (kart.) 1, 23. 08:55. Meilės sū-
kuryje. 10:00. Tai - mano gyvenimas 
3. 11:00. Tai - mano gyvenimas 3. 
12:00. Tarp mūsų, mergaičių (kart.) 
103. 13:00. Pažadėtoji 861. 13:30. Pa-
žadėtoji 862. 14:00. Pažadėtoji 863. 
14:30. Pažadėtoji 864. 15:00. Simp-
sonai 17, 3. 15:30. Simpsonai 17, 4. 
16:00. TV3 žinios 87. 16:28. TV3 orai. 
16:30. TV Pagalba 9, 42. 18:30. TV3 
žinios 179. 19:22. TV3 sportas. 19:27. 
TV3 orai 179. 19:30. Paskutinis iš Ma-
gikianų 1, 24. 20:00. Sportas: Pasaulio 
vyrų krepšinio čempionato atrankos 
rungtynės. Lenkija - Lietuva. 21:50. 
TV3 vakaro žinios 101. 22:42. TV3 
sportas. 22:47. TV3 orai 101. 22:50. 
Pagrobimas. 00:45. Elementaru 5, 17. 
01:30. Kvantikas 2, 15. 02:20. Ameri-
kiečiai 5, 4. 03:15. Aferistas 5, 7. 04:05. 
Ekstrasensai tiria 78. 05:05. Elemen-
taru (kart.) 5, 17.

Penktadienis, birželio 29 d. 
06:10. Televitrina. 06:25. Kem-

piniukas Plačiakelnis 11, 12. 06:55. 
Simpsonai (kart.) 17, 3. 07:25. Simp-
sonai (kart.) 17, 4. 07:55. Simpsonai 
17, 5. 08:25. Paskutinis iš Magikianų 1, 
24. 08:55. Meilės sūkuryje. 10:00. Tai 
- mano gyvenimas 3. 12:00. Vasara, 
ateik čia 101. 13:00. Pažadėtoji 865. 
13:30. Pažadėtoji 866. 14:00. Pažadė-
toji 867. 14:30. Pažadėtoji 868. 15:00. 
Simpsonai 17, 5. 15:30. Simpsonai 17, 

Pirmadienis, birželio 25 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (160). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (161). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(162). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukš-
mingi“ (17). 07:55 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (142). N-7. 08:55 Rytas 
su LNK. 10:55 „Ponas Bynas“ (4). N-7. 
11:25 „Geriau vėliau, negu niekada“ 
(4). N-7. 12:25 Nuo... Iki... 13:25 „Gyve-
nimo daina“ (17). N-7. 14:25 „Dvi šir-
dys“ (892). 14:55 „Dvi širdys“ (893). 
15:25 „Dvi širdys“ (894). 15:55 „Dvi 
širdys“ (895). 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 Gyvenimiškos istori-
jos. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Oplia! N-7. 20:00 Valanda 
su Rūta. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS 
Grafas Montekristas. N-7. 01:05 Aš 
Žvaigždė. N14.

Antradienis, birželio 26 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (163). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (164). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(165). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukš-
mingi“ (18). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (143). N-7. 08:55 Rytas su 
LNK. 10:55 Oplia! N-7. 11:25 „Polici-
jos akademija“ (13). N-7. 12:25 Gyve-
nimiškos istorijos. 13:25 „Gyvenimo 
daina“ (18). N-7. 14:25 „Dvi širdys“ 
(896). 15:25 „Dvi širdys“ (897). 15:55 
„Dvi širdys“ (898). 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17:35 Gyvenimiškos is-
torijos. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 Oplia! N-7. 20:00 
Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 22:24 
Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO 
SEANSAS Pabėgimas. N14. 00:20 „Ju-
dantis objektas“ (13). N-7. 01:15 Grafas 
Montekristas. N-7.

trečiadienis, birželio 27 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (166). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (167). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(168). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukš-
mingi“ (19). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (144). N-7. 08:55 Rytas su 
LNK. 10:55 Oplia! N-7. 11:25 „Polici-
jos akademija“ (14). N-7. 12:25 Gyve-
nimiškos istorijos. 13:25 „Gyvenimo 
daina“ (19). N-7. 14:25 „Dvi širdys“ 
(899). 14:55 „Dvi širdys“ (900). 15:25 
„Dvi širdys“ (901). 15:55 „Dvi širdys“ 
(902). 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Gyvenimiškos istorijos. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 Oplia! N-7. 20:00 Valanda su Rū-
ta. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Karo 
menas. N14. 00:55 „Judantis objek-
tas“ (14). N-7. 01:45 Pabėgimas. N14.

ketvirtadienis, birželio 28 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (169). N-7. 

06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (170). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(171). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukš-
mingi“ (20). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (145). N-7. 08:55 Rytas su 
LNK. 10:55 Oplia! N-7. 11:25 „Polici-
jos akademija“ (15). N-7. 12:25 Gy-
venimiškos istorijos. 13:25 „Gyveni-
mo daina“ (20). N-7. 14:25 „Dvi šir-
dys“ (903). 14:55 „Dvi širdys“ (904). 
15:25 „Dvi širdys“ (905). 15:55 „Dvi 
širdys“ (906). 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 Gyvenimiškos isto-
rijos. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 Oplia! N-7. 20:00 
Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 22:24 
Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO 
SEANSAS Eik su manim. N14. 00:20 
„Judantis objektas“ (15). N-7. 01:10 
Karo menas. N14. 03:10 Alchemija 
XVII. Niekam nežinomas meninin-
kas. 03:40 RETROSPEKTYVA. Kultū-
rinė dokumentika. Ciklas „Meninin-
kų portretai“.

Penktadienis, birželio 29 d. 
06:10 Dienos programa. 06:15 

„Mano gyvenimo šviesa“ (172). N-7. 
06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (173). 
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 
(174). N-7. 07:30 „Neramūs ir triukš-
mingi“ (21). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (146). N-7. 08:55 Rytas su 
LNK. 10:55 Oplia! N-7. 11:25 „Polici-
jos akademija“ (16). N-7. 12:25 Gyve-
nimiškos istorijos. 13:25 „Gyvenimo 
daina“ (21). N-7. 14:25 „Dvi širdys“ 
(907). 14:55 „Dvi širdys“ (908). 15:25 
„Dvi širdys“ (909). 15:55 „Dvi širdys“ 
(910). 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Nuo... Iki... 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 penk-
tadienis. N-7. 21:00 SAVAITĖS HITAS 
2 ginklai. N14. 23:10 Visi geri dalykai. 
N14. 01:05 Eik su manim. N14.

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

„Peliukas Stiuartas Litlis“ (13). 06:55 
„Neramūs ir triukšmingi“ (20). 07:20 
„“Nickelodeon“ valanda. Žuviukai 
burbuliukai“ (1). 07:45 „Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys“ (14). 08:10 „Pa-
baisiukas Bansenas“ (1). 08:35 „Tomo 
ir Džerio šou“ (14). 09:00 „Saugokis 
meškinų“ (32). 09:15 „Saugokis meš-
kinų“ (33). 09:30 „Drakonų kova. Su-
per“ (23). N-7. 10:00 KINO PUSRYČIAI 
Pramuštgalviai. 11:35 Drakono perlo 
paslaptis. N-7. 13:30 TKKG ir paslap-
tinga proto mašina. N-7. 15:45 Polici-
jos akademija 4. Civiliai patruliai. N-7. 
17:30 „Geriau vėliau, negu niekada“ 
(1). N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS Smur-
fai 2. 21:45 Nebrendylos 2. N14. 23:50 
Vampyrai užkniso juodai. N14. 01:30 
2 ginklai. N14.

Sekmadienis, liepos 1 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Žvėrelių būrys“ (1). 06:55 „Neramūs 
ir triukšmingi“ (21). 07:20 „“Nickelo-
deon“ valanda. Žuviukai burbuliu-
kai“ (2). 07:45 „Kiaulė, Ožka, Bana-
nas ir Svirplys“ (15). 08:10 „Pabai-
siukas Bansenas“ (2). 08:35 „Tomo 
ir Džerio šou“ (15). 09:00 „Saugo-
kis meškinų“ (34). 09:15 „Saugokis 
meškinų“ (35). 09:30 „Drakonų ko-
va. Super“ (24). N-7. 10:00 KINO PUS-
RYČIAI. PREMJERA Voverių maištas. 
11:35 Raudonplaukė Zora. 13:35 Ma-
no monstriukas ir aš. 15:40 Prarasta-
sis. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 Teleloto. 20:35 Pa-
skutinis jaunikio išbandymas. N-7. 
22:50 Saulėlydis. N14. 01:10 Mirčių 
kolekcionierius 2. S. 02:45 Nebren-
dylos 2. N14.

Pirmadienis, birželio 25 d. 
06:15 „Viena už visus“ (137). N-7. 

06:50 „Viena už visus“ (138). N-7. 07:25 
„Prokurorų patikrinimas“ (468). N-7. 
08:35 „44-as skyrius“ (91). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (63). N-7. 10:30 „Ko-
bra 11“ (15). N-7. 11:35 „Mirtinas gin-
klas“ (3). N-7. 12:35 „Stoties policija“ 
(15). N-7. 13:35 „Prokurorų patikrini-
mas“ (469). N-7. 14:50 „44-as skyrius“ 
(92). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (64). 
N-7. 16:50 „Kobra 11“ (16). N-7. 17:55 
„Mirtinas ginklas“ (4). N-7. 18:55 „Sto-
ties policija“ (16). N-7. 20:00 Info die-
na. 20:25 „Nusikaltimų miestas“ (6). 
N-7. 21:00 Žemė - nauja pradžia. N-7. 
22:55 Angelai ir Demonai. N14. 01:30 
„Juodasis sąrašas“ (8). N-7. 02:15 „Iš-
bandymų diena“ (11). N14.

Antradienis, birželio 26 d. 
06:15 „Viena už visus“ (139). N-7. 

06:50 „Viena už visus“ (140). N-7. 07:25 
„Prokurorų patikrinimas“ (469). N-7. 
08:35 „44-as skyrius“ (92). N-7. 09:35 
„Tokia tarnyba“ (64). N-7. 10:30 „Ko-
bra 11“ (16). N-7. 11:35 „Mirtinas gin-
klas“ (4). N-7. 12:35 „Stoties policija“ 
(16). N-7. 13:35 „Prokurorų patikri-

tV3

Lnk

btV

6. 16:00. TV3 žinios 88. 16:28. TV3 
orai. 16:30. TV Pagalba 9, 43. 18:30. 
TV3 žinios 180. 19:22. TV3 sportas. 
19:27. TV3 orai 180. 19:30. Boltas. 
21:20. Kelnėse dar ne senelis. 23:30. 
Konanas barbaras. 01:40. Pagrobimas 
(kart.). 03:15. Mirtinas smūgis (kart.). 
04:55. Kvantikas 2, 15.

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

nas (kart.) 149. 07:00. Ančiukų isto-
rijos 1, 42. 07:30. Vėžliukai nindzės 
3, 21. 08:00. Aladinas 150. 08:30. Ko-
bra 11 20, 8. 09:30. Eldorado beieš-
kant 101. 10:30. Skaniai ir paprastai 
1. 11:00. Užburta meilė. 12:05. Tita-
nikas. 16:00. Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys. 16:35. Batuotas katinas 
Pūkis. Trys velniūkščiai. 16:45. Eks-
trasensai tiria 604. 18:30. TV3 žinios 
181. 19:17. TV3 sportas. 19:22. TV3 
orai 181. 19:25. Eurojackpot. 19:30. 
Galiūnas Džo. 21:50. Iksmenai. Pirma 
klasė. 00:20. Velnio stuburo paslaptis. 
02:05. Kelnėse dar ne senelis (kart.). 
03:55. Konanas barbaras (kart.).

Sekmadienis, liepos 1 d. 
06:15. Televitrina. 06:30. Aladi-

nas (kart.) 150. 07:00. Ančiukų istori-
jos 1, 43. 07:30. Vėžliukai nindzės 3, 
22. 08:00. Aladinas 151. 08:30. Kobra 
11 20, 9. 09:30.  Šefai vikingai. 10:00. 
Sibilės knyga 102. 11:00. Prezidento 
sūnus. 13:05. Gerbėja. 14:55. Marko 
ir Raselo pašėlęs pasivažinėjimas. 
16:45. Ekstrasensai tiria 605. 18:30. 
TV3 žinios 182. 19:22. TV3 sportas. 
19:27. TV3 orai 182. 19:30. Džiun-
glių knyga 2. 21:00. Sportas: Pasau-
lio vyrų krepšinio čempionato at-
rankos rungtynės. Vengrija - Lietuva. 
23:00. Ekstraordinarių džentelme-
nų lyga. 01:10. Iksmenai. Pirma klasė 
(kart.). 03:25. Velnio stuburo paslap-
tis (kart.). 05:00. Virtuvė 4, 16. 05:25. 
Virtuvė 4, 17.

Lrt
nimas“ (470). N-7. 14:50 „44-as sky-
rius“ (93). N-7. 15:50 „Teisingumo 
agentai“ (1). N-7. 16:50 „Kobra 11“ 
(17). N-7. 17:55 „Mirtinas ginklas“ (5). 
N-7. 18:55 „Stoties policija“ (17). N-7. 
20:00 Info diena. 20:25 „Nusikaltimų 
miestas“ (7). N-7. 21:00 „Delta“ būrys. 
N14. 23:40 Žemė - nauja pradžia. N-7. 
01:30 „Įkaitai“ (10). N14. 02:15 „Detek-
tyvų istorijos“ (4). N-7.

trečiadienis, birželio 27 d. 
06:15 „Viena už visus“ (141). 

N-7. 06:50 „Viena už visus“ (142). 
N-7. 07:25 „Prokurorų patikrinimas“ 
(470). N-7. 08:35 „44-as skyrius“ (93). 
N-7. 09:30 „Teisingumo agentai“ (1). 
N-7. 10:30 „Kobra 11“ (17). N-7. 11:35 
„Mirtinas ginklas“ (5). N-7. 12:35 „Sto-
ties policija“ (17). N-7. 13:35 „Proku-
rorų patikrinimas“ (471). N-7. 14:50 
„44-as skyrius“ (94). N-7. 15:50 „Tei-
singumo agentai“ (2). N-7. 16:50 „Ko-
bra 11“ (18). N-7. 17:55 „Mirtinas gin-
klas“ (6). N-7. 18:55 „Stoties polici-
ja“ (18). N-7. 20:00 Info diena. 20:25 
„Nusikaltimų miestas“ (8). N-7. 21:00 
Smūgio banga. Akimirka iki katas-
trofos. N14. 22:50 „Delta“ būrys. N14. 
01:20 „Įkaitai“ (11). N14. 02:05 „Kas 
žudikas?“ (34). N-7.

ketvirtadienis, birželio 28 d. 
06:15 „Viena už visus“ (143). 

N-7. 06:50 „Viena už visus“ (144). 
N-7. 07:25 „Prokurorų patikrinimas“ 
(471). N-7. 08:35 „44-as skyrius“ (94). 
N-7. 09:30 „Teisingumo agentai“ (2). 
N-7. 10:30 „Kobra 11“ (18). N-7. 11:35 
„Mirtinas ginklas“ (6). N-7. 12:35 „Sto-
ties policija“ (18). N-7. 13:35 „Proku-
rorų patikrinimas“ (472). N-7. 14:50 
„44-as skyrius“ (95). N-7. 15:50 „Tei-
singumo agentai“ (3). N-7. 16:50 „Ko-
bra 11“ (19). N-7. 17:55 „Mirtinas gin-
klas“ (7). N-7. 18:55 „Stoties policija“ 
(19). N-7. 20:00 Info diena. 20:25 Sa-
vaitės kriminalai. N-7. 21:00 Kitos 48 
valandos. N14. 23:00 Smūgio banga. 
Akimirka iki katastrofos. N14. 00:45 
„Įkaitai“ (12). N14. 01:35 „Reali mis-
tika“ (30). N-7.

Penktadienis, birželio 29 d. 
06:15 „Viena už visus“ (145). N-7. 

06:50 „Viena už visus“ (146). N-7. 07:25 
„Prokurorų patikrinimas“ (472). N-7. 
08:35 „44-as skyrius“ (95). N-7. 09:30 
„Teisingumo agentai“ (3). N-7. 10:30 
„Kobra 11“ (19). N-7. 11:35 „Mirtinas 
ginklas“ (7). N-7. 12:35 „Stoties po-
licija“ (19). N-7. 13:35 „Prokurorų pa-
tikrinimas“ (473). N-7. 14:50 „44-as 
skyrius“ (96). N-7. 15:50 „Teisingumo 
agentai“ (4). N-7. 16:50 „Kobra 11“ 
(20). N-7. 17:55 „Mirtinas ginklas“ (8). 
N-7. 18:55 „Stoties policija“ (20). N-7. 
20:00 Info diena. 21:00 Amerikos ki-
borgas. Plieninis karys. N14. 22:55 Ki-
tos 48 valandos. N14. 00:55 „Įkaitai“ 
(13). N14. 01:45 Dyzelio mįslė.

Šeštadienis, birželio 30 d. 
06:15 „Viena už visus“ (140). N-7. 

06:45 „Viena už visus“ (141). N-7. 07:15 
„Viena už visus“ (142). N-7. 07:45 „Vie-
na už visus“ (143). N-7. 08:15 „Viena 
už visus“ (144). N-7. 08:45 Sveikatos 
ABC televitrina. 09:00 Autopilotas. 
apie automobilius. 09:30 Apie žūklę. 
10:05 „Vaikai šėlsta“ (1). 10:40 „Mano 
siaubūnėlis“ (3). 11:45 Europos sep-
tynetų regbio taurė. 12:10 „Gamtos 
stebuklas. Našlaičiai“ (3). 13:25 „Ant-
honis Bourdainas. Nepažįstami kraš-
tai“ (2). N-7. 14:30 Europos septyne-
tų regbio taurė. 14:55 „Reali mistika“ 
(31). N-7. 15:55 „Detektyvų istorijos“ 
(6). N-7. 16:45 „Nusikaltimų miestas“ 
(7). N-7. 17:15 Europos septynetų reg-
bio taurė. 17:40 „Nusikaltimų mies-
tas“ (8). N-7. 18:20 „Kas žudikas?“ (35). 
N-7. 19:30 Muzikinė kaukė. Muziki-
nis šou. 22:05 MANO HEROJUS Snai-
peris. N14. 00:10 AŠTRUS KINAS Na-
kvynės namai. S. 01:55 „Įkaitai“ (12). 
N14. 02:40 „Įkaitai“ (13). N14. 03:25 
Muzikinė kaukė.

Sekmadienis, liepos 1 d. 
06:30 Galiūnų Čempionų ly-

ga Graikijoje. 07:30 „Viena už visus“ 
(145). N-7. 08:00 „Viena už visus“ (146). 
N-7. 08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 
Pasaulio komandinis Galiūnų čem-
pionatas. 09:55 Europos septynetų 
regbio taurė. Ketvirtfinaliai. 11:30 
„Gamtos stebuklas. Našlaičiai“ (1). 
12:45 „Anthonis Bourdainas. Nepa-
žįstami kraštai“ (3). N-7. 13:55 Euro-
pos septynetų regbio taurė. Pusfi-
naliai. 14:40 „Ekstrasensų mūšis“ (6). 
N-7. 16:45 Europos septynetų regbio 
taurė. Finalai. 17:35 „Detektyvų isto-
rijos“ (7). N-7. 18:30 „Kas žudikas?“ 
(36). N-7. 19:30 „PREMJERA Rivjera“ 
(1). N-7. 20:30 „PREMJERA Rivjera“ (2). 
N-7. 21:30 „Juodasis sąrašas“ (9). N-7. 
22:30 „Išbandymų diena“ (12). N14. 
23:30 „Ekstrasensų mūšis“ (6). N-7. 
01:35 Nakvynės namai. S.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Prieš keletą mėnesių Panevė-
žyje duris atvėrė sporto klu-
bas „Free motion“, kuris ragina 
žmones sportuoti ne madingai, 
o protingai. Pagrindinis sporto 
klubo treneris Vytautas Glem-
ža neslepia – dar visai neseniai 
po sunkios traumos gydytojai 
jam buvo uždraudę sportuo-
ti ir prognozavo fizinę negalią. 
Nuo vaikystės aktyviai sportu 
užsiimantis jaunas vyras nesu-
tiko su tokiomis prognozėmis 
ir į fizinę veiklą pradėjo gilintis 
dar rimčiau. Šiandien jis kuria 
fizinio aktyvumo programas ne 
tik sportuojantiems laisvalaikiu 
žmonėms, bet ir turintiems rim-
tų judėjimo sutrikimų. 

V. Glemža sportuoti pradė-
jo ankstyvoje vaikystėje, vė-
liau baigė Sporto universitetą ir 
pradėjo dirbti įvairiuose Lietu-
vos sporto klubuose. „Sukaupęs 
nemažai žinių ir patirties pra-
dėjau pastebėti, kad labai daug 
žmonių sportuoja netinkamai. 
Sporto klubuose, kuriuose te-
ko dirbti treneriu, mano idėjos 
ir pasiūlymai būdavo atidėlioja-

mi, vadovai daugiausia dėmesio 
skirdavo klientų skaičiui ir pel-
nui auginti. Jaučiau, kad negaliu 
savęs visapusiškai realizuoti, 
nors visuomet norėjau žmones 
mokyti, skatinti sportuoti są-
moningai, jausti ir suvokti savo 
kūną, jo poreikius. Be to, labai 
norėjau sukurti tokį sporto klu-
bą, kuriame ypatingas dėmesys 
būtų skiriamas visiems sportuo-
jantiesiems, o ne tik tiems, kurie 
papildomai už tą dėmesį susimo-
ka“, – pasakoja V. Glemža. 

Jis sako visais pastebėjimais 
nuolat dalydavęsis su žmona, 
kol vieną dieną ji ėmėsi iniciaty-
vos ir pasiūlė įkurti savo sporto 
klubą. Pamažu tai tapo realybe. 

V. Glemža pasakoja, kad nu-
sprendus atidaryti sporto klu-
bą, kartu su žmona Ernesta jie 
turėjo tik idėją, kuria labai tikė-
jo, ryžtą ir nuolatines pajamas – 
jokių santaupų ar turto, kuriuo 
būtų galima laiduoti. Aukštai-
tijos kredito unija suteikė pa-
skolą pagal verslumo skatinimo 
programą, finansuojamą iš Eu-
ropos socialinio fondo. 

Sporto treneris: kai gydytojai 
prognozavo fizinę negalią, įkūriau 

sporto klubą 
Portale www.sekunde.lt Eglė Rakauskaitė rašo apie trene-
rį, kuris, užuot pasidavęs negaliai, ėmė rūpintis kitų fizine 
sveikata. 

Įsipareigojo įdarbinti 
milijoną neįgaliųjų

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Nusivylimas, nepagrįstos 
baimės, savęs nevertini-
mas... Didžiosios Britani-
jos įdarbinimo agentūros 
„Shaw Trust“ vadovas, gar-
sus neįgaliųjų reabilitacijos 
specialistas Rojus O‘Šonesis, 
svečiuodamasis įvairiose 
Europos šalyse ir domėda-
masis, kaip sekasi įdarbin-
ti neįgaliuosius, mato tas 
pačias problemas, kaip ir 
jo gimtojoje šalyje. Vis dėl-
to britas turi kuo pasigirti.

Žingsnis po žingsnio
„Didžiojoje Britanijoje labai 

trūksta kvalifikuotų darbuoto-
jų, o kita vertus, turime 2,2 mi-
lijono neįgaliųjų, kurie galėtų 
dirbti, – pasakoja R. O‘Šonesis. – 
Deja, jie yra neaktyvūs, bijo, kad 
nesugebės, neatitiks reikalavi-
mų. Kaip juos pakviesti, paska-
tinti? Sukūrėme svarbias ir ak-
tualias mūsų šaliai programas, 
kurios padeda įveikti kilusias 
problemas. Štai „Disability Con-
fident“ padeda darbdaviams ir 
neįgaliesiems rasti vieniems ki-
tus. Pastaruosius dvejus metus 
kantriai dirbome, žingsnis po 
žingsnio diegėme naują sveika-
tinimo sistemą. Nesvarbu, kokia 
negalia kankina pas mus darbo 
ieškantį neįgalųjį – įgimta fizinė 
ar protinė, o gal jis neseniai įvei-
kė vėžį. Ta liga gal netrukus vėl 
sugrįš, bet žmogus juk negali sė-
dėti namie ir kažko laukti. Sten-
gėmės tinkamomis treniruotė-
mis ir pratybomis kiekvienam 
suteikti naujų jėgų ir optimiz-
mo, padėjome rasti darbo vietą.“ 

„Shaw Trust“ jau įdarbino 
3500 neįgaliųjų. Planas: iki 2027 
metų rasti darbo milijonui ne-
įgaliųjų.

Dažnai problema – ne 
neįgalieji, bet sveikieji

Anot brito, daugiau rūpes-
čių kelia ne neįgalūs žmonės, o 
tie kolektyvai, kur neįgalieji ža-
da prisijungti. Ar priims naujus 
bendradarbius, ar sugebės ne-
konfliktuoti?

„Labai daug klausimų! – tei-
gia jis. – Paprastai įdarbinimo 
agentūros labai abejingai žiū-
ri į neįgaliuosius. Žino, kad teks 
daug darbo įdėti, norint išsiaiš-
kinti jų galimybes ir ieškant, kur 
jas pritaikyti, tad iškart ima siū-
lyti dėlioti prekes prekybos cen-

VU lankėsi Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių ugdymo centro 
moksleiviai, kurie domėjosi stu-
dijų galimybėmis, sąlygomis, 
aukštosios mokyklos pasirengi-
mu juos priimti. Pasak mokslei-
vius lydėjusios socialinės peda-
gogės Žydrės Ragelytės, kasmet 
centras planuoja vizitus į įvai-
rias Lietuvos mokymo įstaigas. 
Šiais mokslo metais daugiausia 
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 
ugdymo centro abiturientų do-
mėjosi studijomis VU.

„Kadangi nuolat turime stu-
dentų su regos negalia, nuo-
lat atnaujiname žinias ir patir-
tį, kaip mums dirbti kartu, sie-
kiant studijų prieinamumo ir 
kokybės. Nuoširdžiai bendra-
darbiauja ir dėstytojai, ir nega-
lią turintys studentai, ir jų  kur-
siokai“, – sako VU Filologijos fa-
kulteto studijų prodekanė doc. 
dr. Nijolė Juchnevičienė. Šiuo 
metu Filologijos fakultete studi-
juoja dvi labai motyvuotos stu-
dentės – viena jų vokiečių filo-
logiją, o kita klasikinę filologi-
ją. Pastaroji disciplina – turbūt 
sudėtingiausiai pritaikoma fa-
kulteto programa, kadangi ten-
ka mokytis senosios graikų kal-
bos rašmenų su daugybe diakri-
tinių ir kirčio ženklų, studijuo-
ti Senovės Graikijos ar Romos 
žemėlapius ir pan. Kita vertus, 
anot prodekanės, tai geriausias 
įrodymas, kad viskas įmanoma.

VU bibliotekoje yra speciali 
įranga regos negalią turintiems 
studentams, o jos darbuotojai 

mielai pamokys, kaip šia įran-
ga naudotis. Tad reikiama lite-
ratūra visada prieinama, suda-
rytos geros sąlygos ruoštis pas-
kaitoms ir egzaminams.

Lietuvos aklųjų ir silpnare-
gių ugdymo centro moksleivius 
lydėjusi Ž. Ragelytė teigia, kad 
jų lūkesčiai po apsilankymo bu-
vo patenkinti su kaupu. „Nesi-
tikėjome, kad mus sutiks toks 
gausus būrys įvairių sričių VU 
specialistų. Jie išsamiai ir aiš-
kiai atsakė į mokinių klausimus, 
noriai bendravo. Susidarė įspū-
dis, kad šiame universitete atsi-
žvelgiama į neįgalių studentų 
poreikius ir kreipiantis pagal-
bos visada nuoširdžiai stengia-
masi padėti (pritaikoma moky-
mo medžiaga, atsiskaitymų for-
ma, reikalui esant tarpininkau-
jama tarp studento ir dėstyto-
jo, konsultuojama dėl socialinės 
paramos ir pan.)“, – neabejojo 
centro moksleivius lydėjusi so-
cialinė pedagogė.

Šiuo metu VU studijuoja apie 
120 studentų su negalia ir jų 
skaičius nuolat didėja. 2017 m. 
VU Senate patvirtinta strategija 
„Atviras neįgaliesiems universi-
tetas“. Esant papildomos infor-
macijos poreikiui, visada galima 
kreiptis į universiteto neįgalių-
jų reikalų koordinatores ar neį-
galiųjų kuratorius padaliniuose. 
Nuo 2017 m. VU veikia neįgalių-
jų draugija, kuri reguliariai ben-
drauja, dalijasi informacija, or-
ganizuoja seminarus, įvairius 
neformalius susitikimus.

Regos negalią turintieji padrąsinti 
studijuoti VU 

Vilniaus universiteto tinklalapyje www.vu.lt informuojama, 
kaip aukštoji mokymo įstaiga yra pasirengusi priimti regos 
negalią turinčiuosius. 

truose ar šluoti kiemą. Neįgalu-
sis ras savo vietą bet kuriame ko-
lektyve, jei mes, tarpininkai, ge-
rai atliksime savo pareigas. Mes 
labai išsamiai kalbame su darbo 
ieškančiu neįgaliuoju, išsiaiški-
name jo stiprybes ir silpnybes. 
Radę tinkamą darbo vietą, ne-
paleidžiame savo kliento iš aki-
račio. Ir darbdavys žino, kad bet 
kada gali mums skambinti ir pra-
šyti padėti. Pavyzdžiui, mums 
nesunku pasirūpinti neįgaliajam 
būtina specialios konstrukcijos 
kėde ar kita specialia darbo prie-
mone. Tokias problemas įveikti 
nesunku. Tačiau ir tai negaran-
tuoja sėkmės, nes mūsų visuo-
menė ne visuomet demonstruo-
ja toleranciją ir supratimą. Kan-
trybės reikia ne tik neįgaliajam, 
bet ir sveikiems darbuotojams, 
o pastarųjų, deja, mes neturime 
kaip tiesiogiai paveikti.“

Situaciją šiek tiek pakeis pats 
gyvenimas, nes prognozuojama, 
kad dėl darbuotojų trūkumo vis 
daugiau neįgaliųjų ateis į fabri-
kus, cechus ir biurus. Šiuo metu 
suskaičiuojama tik 2–3 proc. dir-
bančių neįgaliųjų. „Shaw Trust“ 
gali pasigirti: šioje agentūro-
je net 19 proc. darbuotojų turi 
negalią.

Į ką besti pirštu – kaltas! 
Kas kaltas dėl tų gėdingų 

2–3 procentėlių? Rojus sako: 
„Darbo rinka ir neįgalieji ne-
susikalba. Mes parodėme, kad 
norint galima rasti tarp neįga-
liųjų aukštos kvalifikacijos dar-
buotojų. Tačiau reikia norėti tai 
daryti. Įdarbinimo agentūros 
dažnai tiesiog ignoruoja neįga-
liuosius. Todėl ir įkūrėme savo 

agentūrą. Valdžia vis mėgina 
imtis kažkokių programų, ta-
čiau ir toliau neįgaliesiems au-
tomatiškai siūlomi prasčiausiai 
apmokami ir mažiausios kvalifi-
kacijos darbai. Rodos, neįgalia-
jam ant kaktos parašyta „Noriu 
dėlioti prekes supermarkete“. 
Mūsų firmos darbuotojai taip iš-
muštruoti, kad į negalią jie visai 
nekreipia dėmesio. Juk svarbus 
žmogus, jo talentai, mąstysena. 
Jauniems ir energingiems neįga-
liesiems ieškome tokio darbo, 
kuris ne tik atitiktų jų gebėji-
mus, bet šiek tiek atvertų duris 
į ateitį, į perspektyvą.

Kaip ir kitose šalyse, Didžio-
sios Britanijos neįgalieji kartais 
vengia įsidarbinti, bijodami pra-
rasti neįgaliojo pensiją ir įvai-
rias privilegijas. Rodos, išeitis 
rasta. Valdžia sugalvojo finan-
savimo būdą – universalų kre-
ditą, kuris skirtas pakeisti net 
kelių rūšių pašalpas. Šis kredi-
tas pritaikytas ir neįgaliesiems. 
Jei žmogus su negalia įsidarbina, 
jam toliau mokama trečdalis ne-
įgaliojo pensijos. Du trečdaliai 
lieka specialioje sąskaitoje. Tais 
sutaupytais pinigais neįgalusis 
galės naudotis, jei neteks darbo.

Įvairiais būdais stengiamasi 
atvesti neįgaliuosius į darbo rin-
ką. Siekiama nušauti du zuikius. 
Kone prievarta priversti neįga-
liuosius patikėti savo jėgomis, 
dirbti, mokytis, šviestis, išdi-
džiai savo pinigais apmokėti bu-
to ir kitas sąskaitas. Kita vertus, 
Didžiojoje Britanijoje taip trūks-
ta darbuotojų, kad be neįgaliųjų 
niekaip nepavyks išsiversti.     

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAliKiEnė

„Shaw Trust“ vadovas Rojus O‘Šonesis.

Golbolininkai Mantas Bra-
zauskis, Marius Zibolis, 
Nerijus Montvydas ir Min-
daugas Suchovejus apsi-
lankė Giruliuose vykstan-
čioje vaikų su regėjimo ne-
galia stovykloje „Pažinimo 
stebuklas“. Sportininkai ir 
LPOK generalinis sekreto-
rius Paulius Kalvelis supa-
žindino vaikus su neįgaliųjų 
sporto šakomis, pasidalijo 
sportinio kelio istorijomis.

„Labai džiaugiuosi, kad turi-
me tokią stovyklą ir draugauja-

me su Klaipėdos regos ugdymo 
centru. Čia susirenka vaikai su 
regėjimo negalia iš visos Lietu-
vos, kitų šalių. Mūsų tikslas – su-
pažindinti juos su parolimpiniu 
sportu. Tikiu, kad vieną dieną 
kažkas iš šių vaikų taps Europos, 
pasaulio ar net parolimpiniais 
čempionais“, – sakė P. Kalvelis.

Daugybę sporto šakų išmė-
ginęs P. Kalvelis didžiausias 
pergales yra iškovojęs žaisda-
mas šoudauną – aklųjų stalo 
tenisą. Šiaulietis 5 kartus tapo 
Lietuvos čempionu, skynė apdo-
vanojimus tarptautinėse varžy-

bose, atstovaudamas Lietuvai. 
Vaikams apie golbolą pasa-

kojęs Rio de Žaneiro parolimpi-
nis čempionas M. Brazauskis ti-
kisi, kad stovyklos dalyviai atei-
tyje pasibels ir į Lietuvos nacio-
nalinės rinktinės duris. „Tai pui-
ki proga išgirsti sėkmės istori-
jas, sužinoti apie parolimpinį 
sportą ir Lietuvos parolimpinį 
komitetą kaip organizaciją. Tai 
leidžia tikėtis, kad bus daugiau 
norinčių išbandyti vieną ar kitą 
parolimpinę sporto šaką“, – sa-
kė M. Brazauskis.

 lPOK ir „Bičiulystės“ inf.

Neįgaliųjų sportas Vaikams su regėjimo negalia – 
parolimpiečių dėmesys
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Kodėl pensininkai 
neemigruoja? 

Prie kūrybos 
šaltinio

Noras
Šį rytą aplankyti Saulę aš panorau
Ir nubridau per pievą sidabrinę.
O koks gaivus ir kvepiantis rasotas 

ryto oras,
Koks nerimas, sprogdinantis 

krūtinę!

Noriu skristi į Saulę su vėju.
Duoki kelią, gyvenime jaunas.
Mano dienos kaip viesulas skrieja,
Plėšo gyslas įkaitintas kraujas.

Sugrįžimas
Skridom išskridom visi,
Gimtąjį lizdą palikę.
Šaukė keliai tolimi,
Džiaugėmės draugą sutikę.
Nors apkeliavom kraštus 
Ir vis negalėjom sustoti,
Grįžome vėl į namus
Savo vaikystės ieškoti.

Eisim drauge paklajoti
Saulėton pievon vaikystės,
Žiedo trapaus paieškoti –
Gal dar nespėjo nuvysti.
Mes nusilenksim žemai
Tėvo vadintajam klevui – 
Oi, kaip išaugo jisai
Man iš namų iškeliavus.

Žemės  
dvelksmas
Juoda žemelė, žalia žolė.
Juodoj žemelėj būties prasmė.
Žalia – gyvybės, vilties spalva.
Suteik stiprybės, žeme gimta.
Mes taip nutolę nuo tavo 

dvelksmo,
Kaipgi senoliai į mus pažvelgtų.

Bernarda EŽERSKiEnė 
Pagėgiai

Konkursas  „Po gimtinės dangum“ 

Gražinos Kalvaitienės nuotr.



 Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Spaudos, radijo ir tele-
vizijos rėmimo fondas iš 
dalies remia projektą „Ly-
gios galimybės – atviros 
visuomenės pamatas“ ir 
jo rubrikas: „Integraci-
jos keliu“, „Tolerancijos 
link“, „Aplinka visiems“, 
„Bendruomenė: mūsų 
stiprybė – vienybėje“, 
„Kaip aš pažinau negalią“, 
„Informacinės technolo-
gijos – nauji horizontai“, 
„Prie kūrybos šaltinio“. 

Mieli skaitytojai,  
kitas „Bičiulystės“  

numeris Jus pasieks 
liepos 5 d. 

Su žmona anksčiau pešda-
vomės, kokias laidas žiūrė-

sime. Aš širdyje vis dar buvau 
jaunas, tad žiūrėdavau spor-
tą, o solidumo dėlei – politiką. 
O maniškė kaip įstrigo serialų 
džiunglėse, taip ir liko nuo jų 
priklausoma. „Tu pažiūrėk, ko-
kios ten moterys, kaip pasipuo-
šusios“, – aikčioja ji. Pažiūrėjau 
aš kartą ir išsigandau: žiūri jie 
vienas į kitą ir labai ilgai nesi-
kalba, lyg abu būtų ufonautai. 
Vyrai pasipuošę tunikom, ap-
siavę šlepetėm, vienas karolius 
užsikabinęs vaikšto, o jau jų mo-
terys tokiais dažytais veidais 
(nesvarbu, koks amžius), o jau 
brangenybių prisikrovusios, už-
tat ir sėdi namuose, nes gatvėje 
kaipmat jų netektų. Ir apdarai 
jų auksu tviska, lyg priešrinki-
minės mūsų kandidatų kalbos.  
Apie papročius net nekalbu – ne 
mano vyriškam protui supras-
ti. Tad, kad nesipyktumėm, nu-
pirkau dar vieną televizorių 
ir, maniau, bus taika. Kur tau! 
Ją pradėjo dominti įvairios te-

mos, ypač emigracijos proble-
mos. Supykau:

– Kiek metų sėdėjai uždary-
ta? Ką, neatsimeni, kai važiavai 
į brolišką užsienį, štirlicas gru-
pę lydėjo.

– Na, tai buvo tada, bet dabar 
gali važiuoti kur nori.

– Tai ir važiuoja pasaulio pa-
matyti, save parodyti. Būtum 
jauna – ir tu lėktum. Gal kokį 
užsienietį suviliotum ir prie al-
toriaus nutemptum. Jo ir pensija 
būtų tris kartus geresnė, ir dė-
mesys didesnis negu čia.

– Bet jeigu visi išsivaikš-
čios, – aimanavo manoji.

– Sugrįš. Lėkė airiai, lėkė is-
panai – sugrįžo, – raminau ją ir 
staiga supratau, kodėl pensinin-
kai beveik neemigruoja, – va, jei-
gu mes pensininkai, emigruo-
tumėm, tikrai prasidėtų krizė.

– Nusišneki, – papūtė žmo-
na gurklį.

– Pensiją užsidirbai? Užsi-

dirbai iki gyvos galvos. O čia imi 
ir emigruoji. Ką daryti? Kur ta-
vęs ieškoti? Tu ne nusikaltėlė, tu 
gyva, kur tau pervesti pensiją? 
O kas būtų, jeigu visi pensinin-
kai emigruotų? Kas sėdėtų ant 
suolelių nagrinėdami amžiną 
temą: „Jeigu aš būčiau preziden-
tas... Kas važiuotų į sostinę ger-
ti nemokamos kavos? Kas užpil-
dytų vaistinėse „laimingas va-
landas“? Kas sugebėtų išgyven-
ti iš neišgyvenamos pensijos?  

– Sako, ten laidojimo paslau-
gos brangios, – įsiterpė ji.

– Bet žemė visur vienoda. Gi 
nelėksi ten, kur kremuoja ant 
kranto, kaip tavo seriale. Su-
prask, ne ant verslininkų, o ant 
pensininkų laikosi valstybė. Ne 
su mūsų kojom nulėkt iki Lenki-
jos, perkam čia.

Žmona nusiramino, įniko į 
serialą, o aš pakartojau mintyse 
auksinę išmintį: gerai ten, kur 
mūsų, pensininkų, nėra.

Esu balzakiško plius... am-
žiaus dama. Tokiame am-

žiuje tampa aišku, kad pasitel-
kusi odos perlopytojų pastan-
gas  jaunystės nesusigrąžinsi, 
o ir daugumai pensininkių jos 
tėra miražas. Neapgaudinėkim 
savęs – gyvenimas tarsi me-
tų laikai.

Po įstatymo, kurį išmąstė 
sveikatos guru, šventei nuta-
riau pasigaminti prancūzišką 
patiekalą, kuriam reikia šlake-
lio baltojo vyno acto. Namuose 
jo nebuvo, tad teko apsilanky-
ti prekybos centre. Gerai, kad 
laik rodis rodė vidurdienį. Išsi-
rinkusi reikalingą prekę artėjau 
prie kasos. Kasininkė, metusi 
žvilgsnį į prekę, garsiai išrėkė: 

– Dokumentą rodyk.
– Kodėl? – nesupratau. 
– Kad turi dvidešimt viene-

rius metus, – nežiūrėdama į ma-
ne tėškė ji. 

– Turiu beveik tris kartus 
po dvidešimt, kurį pademons-
truoti: pavasario, vasaros ar 
rudens?

Ji pakėlė akis ir maloniai pa-
smalsavo: 

– Tai kiek trūksta iki apva-
laus skaičiuko?

 – Trijų metų, – atsidusau. 
– Negaliu parduoti, – perga-

lingai tarė pardavėja. 
– Kodėl? – vėl nesupratau. 
– Padalink penkiasdešimt 

septynis iš trijų, kiek gausi? 
Sutrikau. Staiga už manęs 

stovintis solidaus amžiaus vy-
ras kreipėsi į kasininkę: 

– Turiu atliekamus trejus 
metus, dovanoju juos poniai, – 
parodė į mane. Kasininkė pri-
tariamai linktelėjo galvą, nu-
skenavo prekę, paėmė pinigus 
ir riktelėjo: „Judam“. 

Pajudėjau iš mirties taško, o 
grįžusi namo pažvelgiau į vie-
nintelį sąžinės nepraradusį vei-
drodį klausdama – veidrodėli, 
kiek man metų? Ir... ar vyno actas 
priklauso iki tam tikro amžiaus 
draudžiamų gėrimų grupei?

Apspėkit, ką man atsakė 
veid rodis? Pasiūlė užduoti šį 
klausimą asmens pasui ir svei-
katos guru.

Gražina ČEKAviČiEnė, Jonava

Humoreskos

Kiek man metų?

Stirnelė
Ankstų, dar rasotą ir rūkais 

apgaubtą rytą, kai pirmieji sau-
lės spinduliai glostė medžių vir-
šūnes, išėjau ieškoti fotokadrų.

Gražioje, rasos deimantais 
spindinčioje pievoje, kur linga-
vo baltos ramunės ir geltonavo 
vėd rynai, pajutau įdėmų žvilgs-
nį. Tai buvo išsigandusios, bet 
kartu ir susidomėjusios stirnelės 
akys. Stovėjo ir žiūrėjo. Žvelgiau 
ir aš į tą mielą gyvūnėlį.

Užplūdo prisiminimai iš vai-
kystės, kai tėvelis parnešė iš pa-
miškės mažą, sužeista kojele, 
stirniuką. Tėtis dirbo kolūkyje 
veterinarijos sanitaru, tad per-
rišinėdavo žaizdeles. Mamytė 
su čiulptuku kas kelios valandos 
po mažą šlakelį girdė stirniuką 
karvutės pienu. Po keleto diene-

lių stirnelė striksėjo. Apgyvendi-
no tėvelis ją šalia avelių gardo. 
Stirnytė susibičiuliavo su ma-
žais ėriukais ir kas rytą išbėg-
davo į ganyklą. 

Taip ir augo vis didyn ir gra-
žyn, kol vieną rudenio rytą prie 
avių prisiartino stirnų pulkelis. 
Ilgai jos uostinėjo mūsų mažą 
stirnelę, ilgai bučiavosi. Ir taip 
kiekvieną rytą... Meilutė (tokį 
vardą mes jai išrinkome) taip 
pat pradėjo vis dažniau žvilg-
čioti miško pusėn. Ir vieną ūka-
notą rudenio rytą mūsų stirnelė 
pradingo. Tik rytais vis matyda-
vom gražuolių stirnų pulkelį, iš 
kurio viena vis pribėgdavo prie 
avyčių ir vėl dingdavo rudenio 
rūkuose...

Gražina KAlvAitiEnė 
Kazlų Rūda

Sveikiname birželio  
mėnesį gimtadienį  

šventusius

Šakių r. neįgaliųjų draugijos  
pirmininką Saulių Rakauską,  
Zarasų r. neįgaliųjų draugijos  

pirmininkę Vilhelminą Dubnikovą,  
Garliavos neįgaliųjų draugijos  

pirmininkę Vitaliją Gabartienę, 
Alytaus m. neįgaliųjų draugijos  

pirmininkę Daivą Latvytę,  
Šiaulių r. neįgaliųjų draugijos  

pirmininkę Eleną Kačinskienę.

Tebus gyvenimas –  
švelnus prisiglaudimas,  

Tebūna darbas –  
mėgstamas užsiėmimas,  

Telydi meilė –  
lyg švelnus likimas...

lietuvos neįgaliųjų draugijos 
administracija


