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Korupcijos voratinklis teberaizgo 
neįgalumo nustatymo sistemą

vo kraštą“, koncertas „Būkime 
kartu“. 

Apie 400 neįgaliųjų, atvy-
kę iš 35 įvairių įstaigų, prekia-
vo savo dirbiniais, koncertavo 
scenoje, kiti tiesiog žvalgėsi po 
spalvingą Klaipėdą. Žvejų šven-
tę pradėjo ir svarbiu jos akcentu 
tapo nacionalinio „Spalvų muzi-
kos“ orkestro ir Emilio Korickio 
pasirodymas. Kartu grojo, dai-
navo ir Klaipėdos atlikėjai, tarp 
jų – meras Vytautas Grubliaus-
kas. Į sceną vienas po kito lipo 
neįgaliųjų kolektyvai. Jų pasi-
rodymų buvo galima pasiklau-
syti ne tik pagrindinėje sceno-
je, bet ir koncerte „Sveiki gyvi, 
sveteliai“. 

Šventės dalyvius sveikino 
Žemės ūkio ministras Bronius 
Markauskas, uostamiesčio me-
ras V. Grubliauskas, ministro 

Antrasis regioninis šių 
metų neįgaliųjų bend
ruomenės renginys „Bū
kime kartu“ vyko Klai
pėdoje, kultūros sostinė
je. Antrus metus po ša
lies regionus pasklidusi 
šventė šį kartą įsiliejo į 
Tarptautinės žvejų die
nos renginius. 

Tolerancijos link

Lietuvos kultūros sostinėje – neįgaliųjų dainos ir darbai   

Neįgalieji – bendros 
šventės dalis

Po mišių Marijos Taikos ka-
ralienės bažnyčioje, kurios buvo 
verčiamos į gestų kalbą, šventės 
dalyviai būriavosi pačioje Klai-
pėdos širdyje – Teatro aikštė-
je, kur vyko mugė „AuGink sa- (nukelta į 5 psl.)

Korupcijos grėsmės 
neslopsta

Objektyvus ir skaidrus ne-
įgalumo, darbingumo lygio ar 
specialiųjų poreikių nustaty-
mas – nuolatines abejones, dis-
kusijas, o dažnai ir nepasitenki-
nimą kelianti tema. Nepaisant 
to, kad NDNT imasi įvairių prie-
monių, stiprinančių priimamų 
sprendimų kontrolę, dalis į tar-
nybą besikreipiančių neįgalių-
jų nepasitiki NDNT specialistų 
priimamomis išvadomis. Ypač 
tie, kurių lūkesčių šie sprendi-
mai nepateisino.

Kasmet į NDNT kreipiasi 
apie 100 tūkst. šalies gyventojų. 
Vien 2016 metais pirmą kartą 
darbingumo lygis buvo vertina-
mas daugiau kaip 13 tūkst. as-

Neįgalumo ir darbingu
mo nustatymas vėl su
laukė Specialiųjų tyri
mų tarnybos (STT) dė
mesio. Šįkart į STT spe
cialistų akiratį pateko 
Neįgalumo ir darbingu
mo nustatymo tarnybos 
prie Socia linės apsau
gos ir darbo ministeri
jos (NDNT) Klaipėdos ir 
Šiaulių teritoriniai sky
riai. Įtarimai dėl kyši
ninkavimo, papirkimo 
ir prekybos poveikiu pa
reikšti 9 NDNT tarnau
tojams. Įtarimų taip pat 
neišvengė 5 pacientai bei 
vienos privačios Šiaulių 
klinikos gydytojas.

Integracijos keliu

menų. Beveik 2 tūkst. iš jų pri-
pažinti darbingais. Vieni tokius 
sprendimus skundžia (NDNT 
Sprendimų kontrolės skyrius 
pernai išnagrinėjo daugiau kaip 
3 tūkst. asmenų ir išmokas mo-
kančių institucijų skundų), kiti 
kalba, kad jiems neįgalumas ne-
buvo nustatytas, nes NDNT spe-
cialistams nedavė kyšio. 

Po STT pareikštų įtarimų 
NDNT Klaipėdos ir Šiaulių sky-
rių tarnautojams, internete pa-
sirodė raginimų šiuos pareigū-
nus apsilankyti Tauragėje, Aly-

tuje, sugrįžti į Kauną, kur prieš 
keletą metų taip pat buvo kilęs 
kyšininkavimo skandalas. Tiki-
nama, kad šiuose NDNT pada-
liniuose taip pat klesti korup-
cija – esą be kyšio neįgalumo 
čia negausi.

STT įžvelgė dar didesnius 
pažeidimus. Pasak šios tarny-
bos išplatinto pranešimo, įta-
riama, jog Šiauliuose galimai 
veikė korupcinių ryšių siste-
ma, kai pacientai, siekiantys, 
kad jiems būtų nustatytas neį-
galumo ar darbingumo lygis ar-

ba nustatytas didesnis nei pri-
klauso neįgalumo ar nedarbin-
gumo lygis, kreipdavosi į vie-
nos privačios Šiaulių klinikos 
gydytoją, kuris už kyšius pa-
ruošdavo reikalingus medici-
ninius dokumentus. Esant bū-
tinybei, gydytojas, pasinaudo-
damas savo pažintimis ir įtaka, 
pacientus nusiųsdavo pas jam 
palankius specializuotus gydy-
tojus, kurie medicininiuose do-
kumentuose įrašydavo tik rovės 
neatitinkančias, bet reikiamas 
(trūkstamas) ligų diag nozes, 

kad, vėliau susitarus, NDNT 
Šiaulių skyriuje šiems asme-
nims be kliūčių būtų nustaty-
tas norimas neįgalumo ar dar-
bingumo lygis. 

Netikslios diagnozės – 
pirmasis sąžiningumo 

išbandymas 
Neįgalumo, darbingumo ly-

gio ar specialiųjų poreikių nu-
statymas prasideda nuo sveika-
tos priežiūros įstaigos parengto 
siuntimo. NDNT direktoriaus 
Manfredo Žymanto teigimu, 
objektyvaus sprendimo priė-
mimą dažnai apsunkina netiks-
lios diagnozės. Jis vardija atve-
jus, kai netgi garbūs profesoriai 
kartais pateikia ne konkretaus 
žmogaus būklę, o iš anksto nu-
matytos (norimos) diagnozės 
kriterijus idealiai atitinkančias 
išvadas. Tačiau, pasak M. Žy-
manto, pasitaiko ir tokių atve-
jų, kai medikai tinkamai neuž-
fiksuoja visų ligų, todėl galuti-
nis sprendimas būna nepalan-
kus besikreipiančiam žmogui. 
Deja, NDNT neturi galimybių 
patikrinti abejonių keliančių 
diagnozių. 

Praeitų metų viduryje bu-
vo pabandyta užkardyti nesą-
žiningų medikų piktnaudžiavi-
mo galimybes – netikslias diag
nozes sistemingai pateikiantys 
medikai buvo perspėti, kad gali 
netekti licencijų. Tačiau beveik 
per metus NDNT nė karto nesi-
kreipė dėl licencijų sustabdymo.  

(nukelta į 3 psl.)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktorius Manfredas Žymantas. Aldonos Milieškienės nuotr. 

Neįgaliųjų atliekama muzika skambėjo ne tik scenoje.
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Vilkaviškis: 
�� „Bičiulystei“ laišką at

siuntusi Vilkaviškio krašto 
neįgaliųjų draugijos narė 
Regina Matulienė pasi
dalijo įspūdžiais iš įsimin
tinos miesto šventės, į kurią 
darniai įsiliejo ir kūrybingi 
neįgalieji. 

Birželio 24ąją vilka-
viškiečiai rinkosi į tradi-
cinę šventę „Mano mies-
tas Lietuvoj įrašytas“. Šį-
syk proga švęsti buvo tik
rai neeilinė – Vilkaviškio 
miesto teisėms ir herbui 
sukako 320 metų! Ši sim-
bolinė data buvo paminė-
ta į bendrą būrį sukvietus 
miesto, rajono bendruo-
menes, svečius iš svetur 
ir visus, norinčius pajusti 
bendrystės dvasią.

Organizatoriai kvietė 
dainuoti, šokti, sportuoti, 
kurti, susipažinti su įvai-
riomis veiklomis, jas išmė-
ginti, klausytis koncertų, 
pramogauti. Prie šventės 
prisijungė ir Vilkaviškio 
krašto neįgaliųjų draugija. 
Pirmininkė Valė Masiliū-
nienė pasiūlė idėją – šven-
tei nupinti Joninių vainiką. 
Sulaukę Kultūros centro 
pritarimo, ėmėmės dar-
bo. Pirmiausia prisirinko-
me klevo, ąžuolo lapų. Be-
dirbant gimė daug įdomių 

Miesto šventėje – ir neįgaliųjų 
kūrybinis indėlis

minčių. Pirmininkei pa-
siūlius iš suneštų lapų nu-
sprendėme rišti rožių žie-
dus. Ji ir pamokė, kaip tai 
daryti. Ne visoms iš karto 
pavyko surišti pirmą rožę, 
tačiau pamažu įgudome ir 
pražydinome daugiau kaip 
40 gėlių. 

Po keleto dienų kibom 
į pagrindinį darbą – pin-
ti vainiką. Susirinko ne-
mažas būrys norinčių pri-
sijungti. Vainiką pynėme 
prie netoli draugijos esan-
čios Šeimenos upės. Paty-
rusių pynėjų turėjome dvi: 
tai aš, Regina Matulienė, ir 
Gražiškių padalinio narė 
Renalda Mačiulskienė. Pa-
juokaujant, dainas dainuo-
jant ir darbas sparčiau ėjo-
si. Nė nepastebėjom, kaip 
prabėgo pora gerų valan-
dų ir mūsų Joninių vaini-
kas buvo baigtas. 

Nuo pat ankstyvo ryto 
Vilkaviškio miesto J. Basa-
navičiaus aikštė skendėjo 
muzikos ir dainų garsuose. 
Pirmieji Vilkaviškio krašto 
žmones ir svečius pasvei-
kino miesto seniūnas Re-
migijus Kurauskas ir Seimo 
narys Kęstutis Smirnovas.

Po sveikinimų ir linkė-

jimų skambėjo moksleivių 
dainos, šokiai. Neatsiliko 
ir suaugusių šokėjų grupė 
bei pradedantieji mokinu-
kai. Grojant Kybartų pu-
čiamųjų orkestrui šventės 
vedėja pristatė mus, Vil-
kaviškio krašto neįgalių-
jų draugijos ansamblietes. 
Pakvietė iš ąžuolo ir klevo 
lapų nupintą vainiką pa-
dėti prie J. Basanavičiaus 
paminklo – kaip padėkos 
simbolį už nuveiktus dar-
bus mūsų miestui ir Tėvy-
nės labui. 

Pasibaigus pasirody-
mams dūdų orkestro ve-
dini ėjome Katedros link. 
Buvo aukojamos šv. mi-

šios. Po jų daugelis patrau-
kė Kultūros centro aikštės 
link. Ten šurmuliavo mugė, 
bendruomenių kiemeliai. 
Skverelyje po gluosniais 
susirinkusiuosius links-
mino rajono meno mė-
gėjų kolektyvai. Pasibai-
gus jų pasirodymams vi-
sų žvilgsniai nukrypo į di-
džiąją sceną, kur savo me-
ninius gebėjimus pristatė 
svečiai. Ypač daug dėme-
sio ir ovacijų sulaukė Me-
rūnas Vitulskis. Paskutinis 
šventės akcentas buvo fe-
jerverkai... 

Tikimės dar ne kartą 
prisidėti prie Vilkaviškio 
miesto švenčių.

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Mūsų atmintis turi nuostabią savybę viską sudėti į 
„stalčiukus“. Daug kartų esame įsitikinę, kad mū-

sų smegenyse yra archyvuojamos net mažiausios smul-
kmenos. Vietą žemėje, prie kurios esame švelniai prisi-
rišę, vadiname tėviške. Prieš daugel metų, kada Lietuva 
buvo agrarinis kraštas, septyni iš dešimties jos gyven-
tojų turėjo nuosavos žemės. Ji maitino. Gal todėl iki šiol 
atėjus pavasariui visi skubame į žemę įsprausti kele-
tą daigelių. Bet tėviškės sąvoka ne visuomet yra tapa-
ti ,,nuosavos žemės lopinėliui“. Sunku vadinti tėviške 
mažą butą daugiaaukščiame name, bet erdvės, kurios 
supo tą namą, visgi telpa į tėviškės sąvoką. Tėviškė ir 
tėvynė – labai artimos sąvokos. Daug yra parašyta apie 
tėvynę praradusių žmonių jausmus. Ilgimasi savo pra-
eities, krašto, kuriame gyventa. Tokius jausmus vadi-
name nostalgija. Žmonės, išgyvenę be tėvynės kelis de-
šimtmečius, nostalgijos jausmo vedami sukūrė daugy-
bę literatūros, dailės, muzikos, kino, mokslo šedevrų. 
Atsirado net išeivijos, tremtinių literatūra. Tačiau da-
bartiniam žmogui nugyventi visą gyvenimą viename 
mažame žemės lopinėlyje pasidarė jau beveik neįma-
noma. Šiandien tapo kasdienybe gyventi ir dirbti toli 
nuo savo gimto kaimo, miesto, šalies. Atsirado nauja so-
cialinė žmonių grupė – ekonominiai, kultūriniai emig
rantai, kurie tėvynę palieka savo noru. Dauguma toli-
muose kraštuose susikuria sau patogią buitį. Ką gi, juk 
sakoma: „Žuvis ieško kur giliau, žmogus – kur geriau.“ 

Bet kartą ar du per metus susikrauna išvažiavusie-
ji lagaminus ir grįžta aplankyti vaikų, tėvų, draugų ar 
širdžiai brangių vietų, o kartais ir sveikata pasirūpin-
ti. Ne paslaptis, kad medicinos paslaugų kainos Lie-
tuvoje daug žemesnės nei Anglijoje ar JAV. Šį procesą 
galime pavadinti populiariu visame pasaulyje medici-
niniu turizmu, kuomet žmonės renkasi pigesnes pas-
laugas teikiančias šalis. Bet mūsų atvejai nuo tikrojo 
medicininio turizmo skiriasi. 

Ilgą laiką išvykę žmonės nedeklaruodavo savo gy-
venamos vietos. Iki įvedant visiems privalomą sveika-
tos draudimą (PSD), jie tebeturėjo savo medicinines 
korteles mūsų sveikatos priežiūros įstaigose. Tad sve-
tur susirgus buvo labai patogu sugrįžti Lietuvon ir su-
sitvarkyti pašlijusią sveikatą. Išvykėliams apmokėjus 
sveikatos draudimą, jau kitą dieną medicinos paslau-
gos teikiamos kaip ir kitiems gyventojams, kurie įmo-
kas iš savo atlyginimo mokėjo kas mėnesį. Mano ma-
nymu, toks neatitikimas privalomojo sveikatos drau-
dimo srityje buvo labai taisytinas. 

Taigi nuo 2016 metų sausio 1 dienos išvykusiems 
buvo iškelta sąlyga deklaruoti savo gyvenamą vietą ir 
susimokėti PSD kas mėnesį, kaip ir Lietuvoje dirban-
tiems. Ši naujovė sukėlė daug diskusijų bei pykčio. „Ko-
dėl aš turiu mokėti PSD dirbdamas užsienyje ir naudo-
damasis medicininėmis paslaugomis Lietuvoje tik kar-
tą ar du per metus?“ – klausė dažnas. Ypač juos papik-
tino įstatymas, nustatantis PSD įsigaliojimą tik po trijų 
mėnesių. Jis suerzino ir niekur oficialiai nedirbančius 
Lietuvos gyventojus, kurie PSD privalo susimokėti sa-
varankiškai. Šiuo metu PDS dydis siekia 9 proc. mini-
malaus mėnesinio atlygio. Tai nėra didelė suma, bet ne-
dirbančiam piliečiui tai ženklu. Tačiau kodėl nedirba? 
Darbo Lietuvoje netrūksta, deja, nenorinčių dirbti – 
apstu. Darbo biržoje registruoti, pašalpas gaunantys 
piliečiai nuo PSD atleidžiami, tiksliau, už juos sumo-
ka valstybė. Deja, mūsų santykis su valstybe pasida-
rė labai iškreiptas: ji privalo sukurti žmogui gerovę, o 
žmogus neprivalo nieko. Gudraujame kūrybingai: už-
siregistravę darbo biržoje dirbame nelegaliai, važiuo-
jame mėnesiui dirbti į užsienį ir t.t. Taip mąstančių yra 
labai daug. Ketvirtį amžiaus vis bandėme sukurti są-
moningų piliečių visuomenę, bet apsižvalgius aplink, 
jos vis nesimato...

Norisi tokių piliečių paklausti, kiek tėvynės sąvoka 
jiems yra brangi ir ką jie padarė, kad mūsų valstybėje 
būtų geriau gyventi visiems? 

Ar mes valstybei ką 
nors privalome?

Apie tai,
kas

jaudina

Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugijos dovana miesto šventei – 
Joninių vainikas. Vito Geibaičio nuotr.

Jonava: 
�� Laiške „Bičiulystei“ Ma-

rius Glinskas papasako
jo apie turiningą jonaviš
kių išvyką.

Pusšimtis aktyviausių 
Jonavos rajono neįgalių-
jų draugijos narių auto-
busu keliavo po Rytų Že-
maitiją. Pasiekta Šiluva 
(Raseinių r.), pasižvalgyta 
Tytuvėnuose (Kelmės r.), 
Šiauliuose, pasigrožėta 
mūsų sakralinio paveldo 
pamink lu – Kryžių kalnu.

Šiluvoje, kur 1608 m. 
apsireiškė Švč. Mergelė 
Marija, kai kurie keliau-
tojai lankėsi pirmą kar-
tą. Šios vietovės trauka 
stebuklinga, čia kaskart 
norisi sugrįžti. Pasimels-
ta bažnyčioje, koplyčioje, 
susikaupta prie stebuklin-
go Dievo Motinos su kūdi-

Piligriminė kelionė

kiu paveikslo, pagiedota 
giesmių. Kiekvienas pasi-
juto stipresnis, dvasiškai 
turtingesnis, sustojęs to-
je vietoje, kur popiežius 
Jonas Paulius II, lydimas 
kardinolo Vincento Slad-
kevičiaus, 1993 m. rug-
sėjo 7 d. meldėsi už Lie-
tuvos žmones. Po to Ty-

tuvėnuose susipažinta su 
bažnyčios ir vienuolyno 
ansamblio istorija, stebė-
tasi čia gyvenusių vienuo-
lių asketiška buitimi ir pa-
maldumu. 

Simboliška šv. Petro ir 
Povilo dienos išvakarėse 
buvo praverti Šiaulių ka-
tedrą, vadinamą šių apaš-

talų vardais. Stebėtasi mal-
dos namų aukščiu ir baltu-
mu, jos renesansine archi-
tektūra, net nuo 1625 m. 
fasade išlikusiu saulės 
laik rodžiu. Lyg piligrimai 
iš Saulės miesto visi pa-
traukė Kryžių kalno link. 
Čia ne vienas rado kadai-
se savo pastatytą ar užka-
bintą kryželį, ne vienas ir 
dabar užkabino. Ypač įdo-
mu buvo išvysti neseniai 
pastatytą Lietuvai dėkingų 
Ukrainos ginkluotųjų pajė-
gų kryžių, perrištą mėlynu 
kaspinu.

Į prasmingą ekskursiją 
išvykti padėjo adventinio 
vainiko konkurse laimė-
ta pirmoji vieta, už kurią 
klebonas dekanas Audrius 
Mikitiukas skyrė 100 eu-
rų, kitų geradarių parama.

Jonavos rajono neįgalieji keliavo po sakralines Lietuvos vietas.
Mariaus Glinsko nuotr. 

�� Vilkaviškio rajono ne
įgaliųjų draugijos narys 
Daivas Mickevičius „Bi
čiulystei“ atsiųstame laiš
kelyje pasidalijo išvykoje 
patirtais įspūdžiais. 

Vilkaviškio rajono ne-
įgaliųjų draugijos nariai 
nekantrai laukė vasaros, 
kelionių po Lietuvą sezo-
no pradžios. Pirmoji išvy-
ka – kelionė laivu Kauno 
mariomis į Kadagių slė-
nį. Norinčių buvo daug, 
tačiau laivas plaukia tik 
šeštadieniais, tad ne visi 
suplanuotą dieną galėjo 

važiuoti. Nuspręsta išvy-
ką rengti 3 šeštadienius iš 
eilės, kad nė vienas nebū-
tų nuskriaustas. 

Kelionė laivu prasidė-
jo nuo Pažaislio vienuoly-
no prieplaukos. Plaukda-
mi klausėmės išsamaus 

gido pasakojimo, grožėjo-
mės Kauno marių peiza-
žu. Išlipę iš laivo kopėme į 
kalną. Vieni kitiems padė-
dami sėkmingai įveikėme 
114 laiptelių. Ir už tai bu-
vome apdovanoti – prieš 
mūsų akis atsivėrė neap-
sakomas Nemuno vingio 
grožis. 

Pakeliui į namus dar 
aplankėme Pažaislio vie-
nuolyną, Kauno botanikos 
sodą, užsukome į Biršto-
no miesto šventę. Grįžome 
pavargę, tačiau kupini il-
gam išliksiančių įspūdžių. 

Įspūdžių kupina išvyka

Vilkaviškiečius sužavėjo Nemuno vingio panorama.
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Kas vasaros išvykas planuo-
ja į egzotiškus kraštus, kur 

visada giedra ir saulė, kas lanko 
gražiausio kraštovaizdžio vieto-
ves Lietuvoje, o kam miela išvy-
ka ir iki pasiilgtų bičiulių sporto 
varžybų stadiono. 

Praėjusį antradienį išskir-
tinių svečių pulko sulaukė Ku-
piškio Povilo Matulionio pro-
gimnazijos pedagogai ir moki-
nukai, lankantys etnokultūros 
būrelį „Zbitkai“. Pastarieji su-
rengė trumpą koncertą iš aplin-
kinių Aukštaitijos rajonų į spor-
to šventę suvažiavusiems neįga-
liesiems. 

Kupiškio krašto žmonių su 
negalia sąjunga parašė Sociali-
nės intergracijos per kūno kul-
tūrą ir sportą projektą, finansuo-
jamą Neįgaliųjų reikalų departa-
mento, o rėmėjais tapo ir savi-
valdybė, ir švietimo bendruome-
nė. Svečius sveikino ir varžybų 
pradžioje dalyvavo Kupiškio ra-
jono meras Dainius Bardauskas. 

Šventėn atvyko įvairių neį-
galiųjų organizacijų – Panevė-

žio regiono išsėtinės sklerozės 
asociacijos, Panevėžio ir Utenos 
regionų aklųjų ir silpnaregių są-
jungos, Panevėžio krašto žmo-
nių su negalia sąjungos, Kaišia-
dorių krašto neįgaliųjų sąjun-
gos, Kupiškio rajono neįgaliųjų 
draugijos atstovų. 

Progimnazijos sporto salė-
je vyko individualios smiginio 
varžybos, stadione vyrai ir mo-
terys varžėsi kamuoliuko me-
timo, bočios rungtyse. Po gerų 
trijų valandų smagių varžytu-
vių paaiškėjo laimėtojai, pirmą-
ją vietą užėmė šventės organiza-
toriai – Kupiškio krašto žmonių 
su negalia sąjungos atstovai, an-
trąją – šios sąjungos atstovai iš 
Panevėžio rajono, trečiąją – kai-
šiadoriečiai. 

„Visi laimėjome gerą nuo-
taiką, draugystę, dalijomės va-
sariškais įspūdžiais“, – taip kal-
bėjo po smagios mankšos sta-
dione prie bendrų vaišių stalo 
dar pasibuvę negalios bičiuliai. 

Valius DOMANTAS 
Autoriaus nuotraukos

Kupiškis:

Neįgaliųjų vasara – 
sportiška ir emocinga

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos stadione vyko įvairias neįgaliųjų 
organizacijas subūrusi sporto šventė.

Kviečiame registruotis  
į Lietuvos neįgaliųjų draugijos  

organizuojamas stovyklas:
Jaunimo stovykla „aktyvus turizmas gamtos apsuptyje“ 
Stovyklos laikas – rugpjūčio 23–28 d.,
Vieta – Šventosios mokymo ir reabilitacijos centras. Mėguvos g. 
13, Šventoji. 
Nuostatai, registracijos anketa tinklapyje www.draugija.lt

neįgalių literatų kūrybinė stovykla
Stovyklos laikas – rugsėjo 6–11 d., 
Vieta – Veprių laisvalaikio užimtumo ir turizmo centras. Slabados 
kaimas, Vepriai, Ukmergės rajonas.
Išsamesnė informacija artimiausiu metu bus paskelbta tinklapyje 
www.draugija.lt

neįgalių fotografų kūrybinė stovykla
Stovyklos laikas – rugsėjo 14–19 d., 
Vieta – Neringos miesto socialinės reabilitacijos kultūros centras. 
Taikos g. 13/15, Nida.
Nuostatai, registracijos anketa tinklapyje www.draugija.lt.

Telefonas pasiteirauti: 8 618 00338.

M. Žymanto teigimu, šis dviejų 
ministrų pasirašytas įsakymas – 
labiau prevencinė, o ne baudžia-
moji priemonė. 

Nors apie klysti mėgstančius 
medikus NDNT praneša sveika-
tos priežiūros įstaigų adminis-
tracijoms, vis dėlto praktika ro-
do, kad gydytojai atsakomybės 
išvengia. Tai, pasak NDNT vado-
vo, patvirtina ir ką tik pasibai-
gęs teismo procesas, kuriame 
buvo nagrinėta didžiulį visuo-
menės pasipiktinimą sukėlusi 
aklumą simuliavusios šiaulie-
tės byla. Nuosprendis paskelb-
tas tik pačiai Virginijai Račienei 
(ji turės grąžinti daugiau kaip 
17 tūkst. eurų neteisėtai gautų 
neįgalumo išmokų), o sunkią 
akių ligą diagnozavusi medikė 
nuo baudžiamosios atsakomy-
bės atleista. 

Teismui dar nepriėmus šio 
sprendimo, STT įtarimų dėl ky-
šininkavimo, papirkimo ir pre-
kybos poveikiu sulaukė kitas 
Šiaulių medikas. Panašu, kad 
griaudėjęs korupcijos skanda-
las neturėjo nei šviečiamojo, nei 
drausminančio poveikio.

Jei neduos – neims?
Kyšininkavimo procese visa-

da dalyvauja dvi šalys: duodan-
tysis ir imantysis. Tai patvirti-
na ir STT pranešimas: įtarimai 
pareikšti ir 5 galimai kyšius da-
vusiems pacientams. STT netgi 
nurodo sumas, už kokias esą bu-
vo perkami palankesni sprendi-
mai: Klaipėdoje pacientų duotų 

kyšių suma siekia 100–1000 eu-
rų, Šiauliuose – 400–600 eurų.

Pasak NDNT direktoriaus 
M. Žymanto, kol neįgalumo fak-
to nustatymą lydės tik piniginės 
išmokos, o ne neįgaliojo gyveni-
mą galinčios palengvinti paslau-
gos, tol bus sunku išvengti nesą-
žiningų manipuliacijų. Neįgalu-
mo išmokomis vis dar bandoma 
spręsti socialines problemas – 
nedarbo, mažų atlyginimų, men-
kų pensijų sukurtas pasekmes. 

M. Žymantas tikina, kad 
sprendimai dėl neįgalumo, dar-
bingumo lygio ar specialiųjų 
poreikių priimami vadovaujan-
tis pirminių sveikatos priežiū-
ros įstaigų parengtais medicini-
niais dokumentais, teisės aktuo-
se įteisintais kriterijais. Pasak jo, 
NDNT darbuotojai neturi gali-
mybių jų pakeisti. Kad sprendi-
mai būtų patikimesni, su pacien
tu dažnai susitinka ne vienas, o 
du tarnybos specialistai. 

Tačiau, kaip rodo praktika, 
korupcinių susitarimų nemažė-
ja. Ir nors, pasak NDNT direkto-
riaus, joks piniginis atlygis nei 
medikų nurodytų diagnozių, 
nei vertinimo kriterijų pakeis-
ti negali, pacientai vis dar neša 
vokelį. „Jie perka ne neįgalumą, 
o ramybę, kad tarnybos speci-
alistas padarys viską, ką galės, 
kad būtų priimtas palankesnis 
sprendimas. Iš tiesų šis spren-
dimas nuo jo nepriklauso, – ti-
kina M. Žymantas. – Jeigu žmo-
gus kyšio neduos, tarnautojas jo 
neims. Už tokią korupcinę veiką 
vienodai atsakingos abi pusės.“

NDNT dirba apie 400 dar-
buotojų. Visų sukontroliuoti 
tiesiog neįmanoma. Be to, pa-
sak M. Žymanto, NDNT – viešojo 
administravimo įstaiga ir neturi 
teisinių įgaliojimų atlikti tokių 
operatyvinių veiksmų, kaip STT. 
Ieškodama būdų, kaip užkardyti 
korupcines apraiškas, NDNT bu-
vo numačiusi savo teritoriniuo-
se skyriuose įrengti vaizdo ka-
meras. Nors apie tai buvo keti-
nama informuoti ir pacientus, ir 
darbuotojus, Valstybinė duome-
nų apsaugos inspekcija tai palai-
kė pertekliniu dalyku ir nedavė 
leidimo stebėjimo kameroms 
įrengti. Gal po pastarųjų įvykių 
jos pozicija pasikeis?

NDNT jau yra paprašiusi STT 
penkiuose didžiuosiuose mies-
tuose veikiančiuose skyriuose 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Pa-
nevėžyje ir Šiauliuose sureng-
ti specialius mokymus. Taip pat 
ketinama aptarti galimybes, kad 
STT sistemiškai tikrintų NDNT 
teritorinių skyrių darbą. M. Žy-
manto teigimu, tik nuolatinė 
kontrolė, žinojimas, kad bet kada 
gali būti patikrintas ir nubaus-
tas, gali padėti suvaldyti situaci-
ją. Teismui įrodžius, kad NDNT 
tarnautojai kyšius iš tikrųjų pa-
ėmė, jiems gali grėsti iki 5 ar net 
7 metų laisvės atėmimo bausmė. 

Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministras, reaguodamas į šią 
situaciją, yra pažadėjęs sugriež-
tinti neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tvarką bei stiprinti 
kovą su korupcija. 

Aldona MilieškieNė 

�� Akmenės krašto Parkinso
no bendrijos pirmininkės pava
duotoja Janina Žąsytienė „Bi
čiulystei“ rašo apie organizaci
jos keliones. 

Vasara toks metas, kai no-
risi keliauti, judėti, pasižvalgy-
ti. Vieną birželio popietę Par-
kinsono bendrijos pirmininkė 
Danutė Rudienė pakvietė mus 
pasidairyti į netoli esančius ir 
Latvijoje seniai žinomus Keve-
lės šaltinius. Susirinko nema-
žas būrelis entuziastų, norinčių 
aplankyti šį jau legenda tapusį 
gamtos kampelį. Kambaros kal-
vos šlaite susidariusioje dau-
boje trykšta devyni šaltiniai, iš 
kurių septyni atskirti akmeni-
mis išmūrytu tilteliu. Du ver-
žiasi žemiau tiltelio, per kurį 
nusidriekusios eglių šaknys. 
Visi šaltiniai susilieja į upelį ir 
nuteka į kalno papėdėje esan-
tį Rūdajų ežerėlį. Iš jo įteka į 
Vadaksties intaką – Lyguotnės 
upelį. Šaltiniai garsėja nuo se-
nų laikų, nes dar viduramžiais 
gyventojai jų vandeniu gydė 
skaudančias vietas, žaizdas, 
akių ligas. Legenda byloja, kad 
Kevelės šaltinių vandeniu buvo 
išgydytas Šiaurės karo mūšyje 
sužeistas Švedijos karalius Ka-
rolis XII. Nuo tada šie šaltiniai 
vadinami karališkaisiais. Pasi-
grožėti šiuo gamtos kampeliu 
ir išbandyti vandens galią žmo-
nės atvažiuoja iš gana toli. Gy-
dosi kaip kas išmano. 

Mes taip pat sėmėme šal-
tinio vandenį, prausėmės, kai 
kas pabraidė po labai šaltą šio 
paslaptingo upelio vandenį. Po 
to susėdome prie didelio sta-
lo. Sudėjome kuklias vaišes, 
arbatą, kavą. Pirmininkė mus 
vaišino savo keptais gardžiais 
pyragais. Ji apžvelgė per pus-
metį nudirbtus darbus, kelio-
nes, organizuotus renginius. 
Pasirašyta bendra darbiavimo 
sutartis su kolegomis iš Šiau-
lių ir Telšių. Dalyvauta lau-
ko margučio konkurse. O kiek 
kojinių, riešinių, šlepečių pri-
mezgė bend rijos darbštuolės. 
Apie mūsų nuveiktus darbus 
byloja pirmininkės kruopščiai 
vedamas met raštis. Pabendra-
vę ir pasivaišinę nepamiršome 
pasveikinti ir birželio mėne-

sį gimusius bendrijos narius. 
Grožėjomės paslaptinga 

gamta ir sėmėmės energijos 
iš įspūdingų šimtamečių eglių. 
Jautėmės puikiai pailsėję, gerai 
nusiteikę ir linksmi. Pabuvome 
tik kelias valandas, o įspūdžių 
užteks ilgam. Įsitikinome, kad 
sveikata ir gera nuotaika pri-
klauso ne tik nuo saujomis ge-
riamų vaistų. 

Ne paslaptis, kad tokių šal-
tinių gausu ir Žemaitijoje: prie 
Gargždų, prie Daubarių, neto-
li Rubikių, Šerkšnėnuose prie 
Mažeikių ir t. t. Tačiau šaltinių 
vandenys neištirti. Nežinomas 
jų užterštumo laipsnis ir nie-
kas neatsako už šio vandens 
kokybę. Medicinos darbuoto-
jai nepataria gerti vandens iš 
šaltinių. 

Į kelionę pakvietė šaltiniai

Korupcijos voratinklis teberaizgo 
neįgalumo nustatymo sistemą

(atkelta iš 1 psl.)

Akmenės krašto Parkinsono bendrijos nariai mėgsta keliauti.

„Bičiulystę“  
skaitykite ir 

internete
www.biciulyste.lt
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Daktaras
Aiskauda

Dėl tos pačios priežasties trau-
kiant įsisiurbusią erkę pataria-
ma nenaudoti jokių tirpalų, nes 
jie gali priversti erkę aktyviau 
išskirti seiles, kuriose gali būti 
ligos sukėlėjų.

Sekite savo savijautą
Pašalinusiam įsisiurbusią 

erkę gyventojui reikėtų atidžiai 
save stebėti bent mėnesį – tiek 
gali užsitęsti erkinio encefalito 
inkubacinis periodas. Į gydyto-
ją kreiptis būtina, jeigu pajau-
čiate bendrą silpnumą, pradeda 
kamuoti galvos, kaulų, raumenų 
skausmai, pakyla temperatūra, 
įkandimo vieta parausta ir ple-
čiasi. Tai gali būti požymiai, kad 
įkandęs parazitas pernešė pa-
vojingą ligą.

„Bičiulystės“ inf.

Daugeliu atvejų naudingiau-
sia valgyti (ypač suaugu-

siems žmonėms) šviežias prisir-
pusias tamsiai raudonas braškes 
(iš pus žalių maža naudos). Ruošti 
iš jų kompotus ir uogienes nepa-
geidautina, nes dėl terminio ap-
dorojimo beveik nebelieka bio-
logiškai aktyvių medžiagų. Kitas 
reikalas, jei šios uogos užšaldo-
mos šaldik lyje – prarandama tik 
nedidelė dalis gydomųjų savybių. 
Beje, šaldomos uogos turi būti ne-
pjaustytos ir netrintos, antraip 
bus pakenkta vitaminui C. Kad 
išliktų raudona spalva, braškės 
apšlakstomos citrinos sultimis.

Žinoma, yra dar vienas va
riantas, padedantis patikimai 
išsaugoti uogas ilgesnį lauką. 
Daroma taip: braškės sumala-
mos mėsmale (sugrūdamos ko-
čėlu ar dar kitaip), sumaišomos 
su cukrumi (santykis 2:1), gauta 
masė išfasuojama į sterilizuotus 
stiklainius. Stiklainiai užsanda-
rinami plastikiniais dangteliais 
ir sudedami į šaldytuvą.

Kasdien – 250 g braškių
Suaugusiems žmonėms per 

sezoną (beje, vidutiniškai jis 
trunka tik 3–4 savaites) gali-
ma kasdien suvalgyti apie 250 g 
braškių. Per pirmąsias 2 dienas 
ši dozė turėtų būti perpus ma-
žesnė. Jeigu pasireiškia vidurius 
laisvinantis efektas, vartotini dar 
mažesni uogų kiekiai. Paskai-
čiuota, kad, pavyzdžiui, imuninei 
sistemai stiprinti pakanka kas-
dien suvalgyti 4–5 vidutinio dy-
džio tamsiai raudonas braškes.

Nors braškės ir saldžios, ta-
čiau figūrai nekenkia – 100 g 
braškių turi tik 30 kilokalorijų. 
Beje, toks pat kiekis džiovintų 
braškių turi 286 kilokalorijas.

Gydomosios savybės 
  gerina galvos smegenų 

kraujotaką, 
 stiprina atmintį, 
 palaiko gerą nuotaiką, 
  daro teigiamą poveikį 

akims,
 kažkiek normalizuoja šir-

dies ir kraujagyslių veiklą,
 stiprina imunitetą, 
  turi medžiagų, reikalin-

gų kaulams, dantims bei nervų 
sistemai,
 papildo organizmą vita-

minais A, B grupės, H (biotinu), 
K, PP, E, C, folio rūgštimi, cinku, 
geležimi, kalciu, kaliu, fosforu, 
mag niu, selenu, variu ir kai ku-
riais kitais mineralais, 
 mažina žalingą laisvųjų ra-

dikalų poveikį,
 lėtina organizmo senėji-

mo procesus,
 stabdo aterosklerozės ir 

artrito vystymąsi, 
 padeda išvengti blogo bur-

nos kvapo,
  lengvina reumatinių li-

gų eigą, 
 tinka vidurių užkietėjimo 

profilaktikai ir gydymui, 
  turi antimikrobinių, an-

tiuždegiminių, antiastminių, an-
tistresinių, antidepresinių ir an-
tivėžinių savybių (tinka krūties, 
gimdos kaklelio, storosios žarnos 
ir stemplės vėžio profilaktikai),
 šviesina strazdanas ir pig

mentines dėmes (naudojamos 
braškių sultys, sumaišytos su 
cit rinų sultimis ir grietine),
 aktyvina druskų apykaitą, 
 varo šlapimą, prakaitą, pa-

deda organizmui atsikratyti per-
tekliniais skysčiais ir kai kuriais 
taršalais, 
 stabilizuoja žarnyno mik

roflorą (tinka gydant disbakte-
riozę),
 mažina karščiavimą,
 skystina kraują, 
 reguliuoja kraujyje gliu-

kozės lygį,
 didina hemoglobino kiekį,
 neleidžia atsirasti pertek

liniam cholesterolio kiekiui,
 gerina virškinimą,
 malšina troškulį,
 didina energingumą,
 jaunina organizmą,
 neleidžia odai prarasti elas-

tingumo, riebumo ir drėgmės.
Paaiškinimai:
1. Laisvieji radikalai – nestabi-

lūs atomai, molekulės, jonai, kurie 
turi vieną ar daugiau nesuporin-
tų elektronų. Jie pasisavina elek-
tronus iš kitų ląstelių molekulių 
ir sutrikdo normalius organizmo 
cheminius procesus. Pagrindiniai 
laisvųjų radikalų šaltiniai: biolo-
ginės kilmės nuodingos medžia-
gos, taršalai, ląstelių medžiagų 
apykaitos produktai, jonizuojanti 
radiacija, traumos, rūkymas, ne-
pakankama mityba, stresai. Lais-
vųjų radikalų sukeliami pažeidi-
mai pastebimi organizmui sens-
tant, vystantis aterosklerozei. 

2. Disbakteriozė – žarnyno 
mikrofloros sudėties bei savybių 
pasikeitimas. Disbakteriozė atsi-
randa sergant kai kuriomis ligo-
mis (pavyzdžiui, lėtinėmis virški-
namojo trakto, infekcinėmis), ne-
tinkamai maitinantis, apsinuodi-
jus žarnų sieneles žalojančiomis 
medžiagomis, dėl rentgenote-
rapijos, jonizuojančiojo spindu-
liavimo poveikio. Šia liga dažnai 
suserga tie žmonės, kurie gydosi 
įvairiais cheminiais preparatais, 
ypač imunodepresantais ir an-
tibiotikais, nes daugelis jų labai 
slopina arba naikina organizmui 
reikalingas bakterijas. 

Pastabos: 
a) organizmas iš braškių ge-

riausiai įsisavina geležį tuomet, 
kai uogos valgomos sutrintos;

b) geriau įsisavinami vitami-
nai A ir E, kai braškės valgomos 
su grietinėle, kefyru, jogurtu ar 
pasukomis.

Braškės nevartotinos, kai 
sergama:
 podagra,
 gastroduodenitu (skran-

džio ir dvylikapirštės žarnos už-
degimu),
 skrandžio ir dvylikapirštės 

žarnos opalige ir erozija,

 cholecistitu (tulžies pūslės 
uždegimu),
 apendicitu,
 kariesu,
  pielonefritu (inksto au-

dinio, geldelių ir taurelių užde-
gimu),
 astma,
 osteoporoze,
  cistitu (šlapimo pūslės 

gleivinės uždegimu),
 alergija braškėms.

Reikalingas atsargumas
1. Braškes reiktų vartoti at-

sargiai, kai jaučiami diegliai 
kepenų srityje, yra padidėjęs 
skrandžio sulčių rūgštingumas.

2. Valgant braškes su kefyru, 
jogurtu ar neriebia grietine gali-
ma tikėtis, kad nebus pakenkta 
jautriai ar kokios nors ligos su-
sargdintai skrandžio ar dvylika-
pirštės žarnos gleivinei. Alergiš-
ki braškėms žmonės taip pat ga-
lėtų vartoti šias uogas su čia nu-
rodytais rauginto pieno produk-
tais, antraip teks jų atsisakyti. 

3. Šių uogų geriau nevartoti, 
kai gydomasi enalaprilio turin-
čiais preparatais (šie vaistai gy-
do aukštą kraujospūdį), nes gali 
padidėti inkstų apkrova.

4. Nerekomenduojama duoti 
grynų braškių vaikams iki trejų 
metų amžiaus, nes jų skrandis 
ir žarnynas tam dar nėra pasi-
ruošęs. Mažyliams pamažu gali-
ma duoti tik kokią sutrintą nedi-
delę uogą, įmaišytą į pieno kok-
teilį. Po trejų metų amžiaus vai-
kai pratinami prie uogų taip pat 
laikantis atsargumo – pradžio-
je (pirmą dieną) duodama pusė 
uogos, kitą dieną – visa uoga, per 
savaitę ar dvi galima uogų die-
nos normą padidinti iki 50 gra-
mų. Alergijos tikimybė sumažė-
ja iki minimumo (tiek vaikams, 
tiek suaugusiems), kai vartoja-
mos virtos arba šaldytos braš-
kės. Ankstyvųjų braškių rūšys, 
tręštos azotinėmis trąšomis, vai-
kams nerekomenduotinos.

5. Kai braškės tręšiamos ne-
leistinu būdu – neperdegusiu 
mėšlu, kuriame gali būti apvalių-

Braškės: pakankamai saldžios, 
tačiau figūrai nekenkia 

jų žarnyno kirmėlių (askaridžių) 
kiaušinėlių, atsiranda tikimybė, 
kad tiek vaikai, tiek suaugusieji 
bus užkrėsti šiomis kirmėlėmis. 
Taigi į namus parneštas braškes 
pradžioje būtina gerai nuplauti 
tekančiu vandeniu, po to, subė-
rus jas į kiaurasamtį, dar nupli-
kyti karštu vandeniu (nuo karš-
čio askaridžių kiaušinėliai žūva).  

6. Nerekomenduojama braš-
kes valgyti tuomet, kai tuščias 
skrandis.

Braškių sukeltos alergijos 
požymiai:
 burnos gleivinės niežėji-

mas, perštėjimas, dilgčiojimas,
 liežuvio, lūpų, gomurio pa-

tinimas,
 akių niežėjimas,
 sloga,
 čiaudulys,
 vėmimas,
 stiprūs pilvo skausmai,
 viduriavimas, 
 dilgėlinė (pasireiškia odos 

niežėjimu, pūkšliniu odos (kar-
tais ir gleivinių) įvairaus dydžio 
išbėrimu, primenančiu sudilgi-
nimą dilgėle),
  kontaktinis dermatitas 

(odos uždegimas),
 astmos (jei ja sergama) pa-

ūmėjimas,
 anafilaksinis šokas (ūmi 

gyvybei pavojinga išplitusi orga-
nizmo alerginė reakcija).

Pastabos:
1. Alergiją gali sukelti ne tik 

šviežios ir džiovintos braškės 
(dažniausiai alergizuoja raudo-
nosios braškės, baltųjų braškių 
rūšis šiuo atžvilgiu paprastai yra 
saugi), bet ir įvairūs braškių sko-
nio (ar aromato) saldumynai, le-
dai, dantų pastos, kremai, prau-
sikliai, taip pat uogienės, džemai.

2. Paprastai braškėms bū-
na jautrūs tie žmonės, kuriems 
alerginę reakciją sukelia ambro-
zijos ir beržo žiedadulkės. Beje, 
jeigu žmogus yra jautrus beržo 
žiedadulkėms, dažniausiai jis 
bus alergiškas ne tik braškėms, 
bet taip pat žemuogėms, obuo-
liams, vyšnioms, slyvoms, abri-
kosams, nektarinams. Paradok-
sas: kas yra jautrus braškėms, 
nebūtinai bus alergiškas beržo 
žiedadulkėms.

Romualdas OGiNSkAS

gistruojančių susirgimų erkių 
platinamomis ligomis atvejus. 
Daugiausia užsikrėtusių erkių 
platinamomis ligomis – Kauno, 
Šiaulių ir Panevėžio apskrity-
se“, – skaičiuoja Mindaugas Ba-
linskas, „Compensa Vienna Insu-
rance Group“ žalų departamen-
to vadovas.

5 patarimai vykstantiems 
į gamtą

„Lietuvos draudimo“ gyven-
tojų turto draudimo vadovas An-
drius Gimbickas atkreipia dėme-
sį, kad dažniausiai erkės tyko au-
kų ant vešlios žolės ir neaukštų 
krūmų, jos ypač mėgsta drėg

nesnes, prieblandoje esančias 
vietas. Patekusios ant žmogaus 
kūno jos ieško tinkamos vietos 
įsisiurbti, dažniausiai – minkš-
tesnės odos vietos, kurioje būtų 
daug kraujagyslių. Kaip taisyklė 
tai – natūralios kūno raukšlės – 
pakinkliai, kirkšnys, alkūnių vi-
dinės pusės, pažastys, zona už 
ausų. Todėl vykstant į gamtą, 
verta įsidėmėti keletą patarimų.

Tinkamai apsirenkite
Vykstant į gamtą patariama 

apsirengti drabužiais ilgomis 
rankovėmis, mūvėti ilgas kel-
nes, kuo labiau priglundančias 
prie kūno. Rekomenduoja rink-
tis šviesius drabužius, nes ant jų 
galima lengviau pastebėti užro-
pojusį voragyvį.

Naudokite atbaidančias 
priemones

Atviras kūno vietas bei dra-
bužius rekomenduojama api-
purkšti erkes atbaidančiais 
purškalais, tačiau verta atmin-

ti, kad pastarųjų poveikis yra ri-
boto laiko.

Grįžę namo – pasitikrinki-
te, drabužius išpurtykite lauke

Kaskart grįžus iš gamtos ver-
tėtų apsižiūrėti, ar neparsiga-
benote su savimi ir nekviestų 
svečių. O gamtoje dėvėtus dra-
bužius reikėtų išpurtyti lauke 
ir dar palikti per naktį pakabo-
ti atokiau.

Įsisiurbusią erkę ištrauki-
te paprastai

Pastebėjus įsisiurbusią erkę, 
rekomenduojama nedelsiant ją 
ištraukti, geriausia – pincetu, 
staigiu judesiu traukiant ją at-
gal. Sukti pinceto traukimo me-
tu nerekomenduojama, nes er-
kės straub liukas susideda iš ma-
žų kabliukų girliandos, todėl jei 
sukiosite, šie kabliukai liks odo-
je. Traukiant erkę taip pat reikia 
nepersistengti ir jos nesutraiš-
kyti, nes ligos sukėlėjai yra er-
kės virškinimo trakte ir seilėse. 

Erkių platinamos ligosLietuvos gyventojų sergamumas erkių platinamomis 
ligomis yra vienas didžiausių Europoje ir toliau auga. 
Per metus sergančiųjų Laimo liga skaičius išaugo dau
giau kaip 30 proc., o erkiniu encefalitu – daugiau kaip 
90 proc. Erkės savo aukų tyko ne tik užmiestyje, bet ir 
žaliosiose miestų erdvėse, todėl apsaugoti sveikatą ir 
nervus gali padėti tik kompleksas priemonių.

Daugiau sergančiųjų 
Laimo liga

Kaip rodo Užkrečiamųjų ligų 
ir AIDS centro skelbiami duome-
nys, pernai erkių platinamomis 
ligomis Lietuvoje sirgo pastebi-
mai daugiau gyventojų nei anks-
tesniais metais. Sergančiųjų er-
kiniu encefalitu skaičius perko-
pė 600, o sergančiųjų Laimo li-
ga priartėjo prie beveik 3 tūkst.

„Mūsų bendrovės sukaupta 
klientų sergamumo erkių plati-
namomis ligomis statistika taip 
pat rodo, kad Laimo liga yra kur 
kas dažnesnė nei erkinis ence-
falitas. Laimo liga būna užsi-
krėtę net 90 proc. klientų, re-
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Į klausimą atsako Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
Socialinio draudimo ir kaupimo 
pensijų skyriaus vyriausioji spe
cialistė Sandra Šatė.

Išankstinė senatvės pensija 
skiriama asmeniui, kuriam iki 
nustatyto senatvės pensijos am-
žiaus yra likę ne daugiau kaip 5 
metai. 2017aisiais nustatytas 
senatvės pensijos amžius mo-
terims yra 62 metai, todėl iš-
ankstinės senatvės pensijos am-
žius 2017 metais moterims yra 
57 metai.

Skiriant išankstinę senatvės 
pensiją asmuo kreipimosi metu 
turi būti sukaupęs ne mažesnį 
nei 30 metų valstybinio sociali-
nio pensijų draudimo stažą. Šis 
30 metų pensijų stažo reika-
lavimas netaikomas, jei esa-
te tėvai, kurie ne mažiau kaip 
15 metų slaugė namuose sa-
vo neįgalius vaikus ar vaikus, 
pripažintus netekusiais 60 
proc. ir daugiau darbingumo, 
arba ne mažiau kaip 15 me-
tų slaugėte namuose neįga-
liuosius, kuriems nustatytas 

specialusis nuolatinės slau-
gos poreikis.

Taip pat išankstinė senatvės 
pensija skiriama, jei nedirbate 
ir negaunate jokių darbinių pa-
jamų bei jokių kitų periodinių 
išmokų (išskyrus šalpos pensi-
jas, įstatymu nustatytais atve-
jais mokamas namuose invali-
dus slaugantiems asmenims ir 
pensijų išmokas, mokamas pa-
gal Pensijų kaupimo įstatymą).

Atkreipiame dėmesį, kad pa-
skirta išankstinė senatvės pen-
sija mažinama po 0,4 procento 
už kiekvieną pilną mėnesį, as-
meniui likusį iki senatvės pen-

sijos amžiaus. O sukakus senat
vės pensijos amžių paskirta se-
natvės pensija taip pat mažina-
ma po 0,4 procento už kiekvie-
ną pilną mėnesį, kai asmuo ga-
vo išankstinę senatvės pensiją.

Jei atitinkate visas minėtas 
sąlygas, dėl išankstinės pensi-
jos skyrimo reikia pateikti pra-
šymą artimiausiam „Sodros“ te-
ritoriniam skyriui arba prisijun-
gus prie Elektronines gyventojų 
aptarnavimo sistemos (EGAS).

Jums taip pat reiktų pateik-
ti asmens dokumentą, doku-
mentus, įrodančius stažą, įgy-
tą iki 1993 m. gruodžio 31 d. 

(jei dar nesate pateikusi), taip 
pat jei ne mažiau kaip 15 metų 
slaugėte namuose savo neįga-
lius vaikus ar vaikus, pripažin-
tus netekusiais 60 proc. ir dau-
giau darbingumo ir neturite 30 
metų socialinio pensijų draudi-
mo stažo, papildomai reikės pa-
teikti slaugyto namuose vaiko 
gimimo liudijimą bei sveikatos 
priežiūros įstaigų gydytojų kon-
sultacinės komisijos ir (ar) Neį-
galumo ir darbingumo nustaty-
mo tarnybos išduotus pažymė-
jimus, patvirtinančius, kuriuo 
laikotarpiu asmuo buvo pripa-
žintas neįgaliu.

Klausėte–atsakome Neįgaliųjų tėvams – paprastesni 
reikalavimai išankstinei pensijai Vilkaviškietė skaitytoja M. P. teiraujasi, ar tikrai ma-

mos, auginančios neįgalius vaikus, gali į pensiją išeiti 
55 metų. 

pirmininko visuomeninis kon-
sultantas Juozas Bernatavičius, 
Neįgaliųjų reikalų departamen-
to direktorė Asta Kandratavičie-
nė. Jie pasidžiaugė, kad Klaipė-
doje tradicinė neįgaliųjų šven-
tė rengiama ne atskirai, o kaip 
svarbaus miesto renginio dalis. 

Neįgalieji turėtų būti 
labiau matomi

Į šventę suvažiavo neįgalių-
jų visuomeninės organizacijos, 
savivaldybių dienos centrai, glo-
bos namai – neįgalieji kuria, dai-
nuoja, daro rankdarbius dauge-
lyje vietų. 

Mažeikių rajono neįgaliųjų 
centras į mugę atvežė neįgalių-
jų dirbinių, programą parengė 
ansamblis. Centras vienija kele-
tą organizacijų: neįgaliųjų, kur-
čiųjų draugijas, aklųjų ir silpna-
regių tarybą bei cerebrinio pa-
ralyžiaus asociaciją. Neseniai į 
centrą priimama pasiprašė ir 
Diabeto asociacija. Centro va-
dovė Audronė Šimkuvienė pa-
sakoja, kad šios organizacijos ne 
tik buriasi po vienu stogu, bet ir 
bendrai teikia projektus, taigi ir 
dauguma užsiėmimų vyksta kar-
tu. Tai, pasak A. Šimkuvienės, or-
ganizacijoms suteikia tvirtumo. 
Centro vadovei pritaria ir Ma-
žeikių rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkas Edvardas Naju-
lis: tokio centro privalumas tas, 
kad neišskaidomos administra-
cinės išlaidos, todėl lieka dau-
giau pinigų konkretiems pro-
jektams vykdyti. Jo teigimu, ne-
įgalieji neturėtų skirstytis pagal 
negalias. Jie ir taip neretai visuo-
menėje išskiriami. Pagrindinis 
centro finansavimo šaltinis – so-

cialinės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenėje 
projektas. Mažeikių rajono savi-
valdybė finansuoja čia teikiamas 
kirpimo, maudymo, skalbimo, 
lyginimo ir džiovinimo paslau-
gas, vyksta grupinio socialinio 
darbo užsiėmimai neįgaliems 
vaikams ir jų šeimos nariams. 
Mažeikių rajono neįgaliųjų cen-
tro vadovės teigimu, norint NVO 
išsilaikyti, niekada negalima su-
stoti – reikia nuolat galvoti, ką 
veikti, dalyvauti įvairiuose pro-
jektuose. Na, o galimybių tikrai 
yra. Pasak A. Šimkuvienės, nors 
projektai teikiami po viena vė-
liava, tačiau kai reikia išsaky-
ti savo poziciją, ginti neįgaliųjų 
teises, balsą turi kiek viena or-
ganizacija. 

Mažeikių rajono neįgaliųjų 
centro vadovė sako, jog visada 
stengiamasi dalyvauti įvairiuose 
bendruomenės renginiuose, kad 
neįgalieji, jų pasiekimai, darbai 
būtų matomi. „Kai būname visi 
kartu, tai ir yra tikroji integraci-
ja. Tokie renginiai, kaip „Gubo-
jos“ organizuojama mugėkon-
certas „Būkime kartu“ prie to 
svariai prisideda“, – sako A. Šim-
kuvienė.

Į draugiją – susitikti su 
bendraminčiais 

Iš Skuodo į renginį atvažiavo 
grupelė organizacijų – neįgalių-
jų, sutrikusio intelekto, kurčiųjų 
draugijų atstovai. Jie į mugę at-
vežė parodyti, ką per metus su-
kūrė, ką naujo išmoko. Moterys 
keletą kartų per savaitę renkasi 
į užimtumo užsiėmimus, kur iš-
bando naujas rankdarbių rūšis, 
imasi jau pamėgtų veiklų. Mu-
gėje galima buvo įsigyti skuo-
diškių dekupažo darbų, dirbi-

nių iš odos, mezginių, nėrinių. 
Pasak Neįgaliųjų draugijos pir-
mininkės Ramintos Zabitienės, 
susidarė tam tikra bendruome-
nė, bendraminčių būrelis, kurio 
narės į draugiją eina reguliariai, 
kaip į darbą. Ne tik daro rank-
darbius, bet ir itin entuziastin-
gai repetuoja neseniai susikūru-
sioje teatro grupėje. 

Šiaulių miesto socialinių 
paslaugų centro moterys atve-
žė į mugę įvairių mezginių. Šiltų 
spalvingų kojinių, pirštinių ant 
prekystalio prikrovusios Euge-
nija Budrienė ir Zigrita Mažans-
kaitė sako labai noriai lankan-
čios centre vykstančius užsiė-
mimus. Čia jos mezga, siuvinėja, 
dirba su oda, taip pat ir paspor-
tuoja. Tačiau pats svarbiausias 
dalykas, kuris į centrą traukia 
moteris – bendravimas su ben-
draamžiais, bendraminčiais. 
Kartu leidžiant laiką dienos at-
rodo prasmingesnės. 

Macikų socialinės globos na-
mų gyventojai mugėje pristatė 
dailius keramikos dirbinius. Do-
natas Balčiauskas labai norėjo 
parodyti, prie kokio darbelio jis 
prisidėjo, didžiavosi tuo, ką pa-
vyko sukurti. Macikų socialinės 
globos namuose gyvena proto 
ir psichikos negalią turintieji. 
Pasak direktoriaus pavaduoto-
jos Irenos Gimbutienės, sten-
giamasi gyventojams pasiūly-

ti įvairų užimtumą pagal gali-
mybes ir pomėgius. Matydami, 
kad jų darbais mugės lankytojai 
džiaugiasi, netgi perka, jie būna 
labai patenkinti. 

Siekiame būti kartu
Lietuvos specialiosios kū-

rybos draugija „Guboja“ šiemet 
mini savo veiklos 25metį. Pa-
sak jos vadovės Viktorijos Vitai-
tės, ta proga suplanuota daugy-
bė renginių: tai tradicinės „Bū-
kime kartu“ šventės, tarp jų ir 
„Tau, Vilniau“, „Perliukų“ kon-
kursas, įvairios parodos, koncer-
tai ir pan. V. Vitaitė sako, kad pir-
mą kartą pabandyta šventę „Bū-
kime kartu“ integruoti į miesto 
renginį – neįgalieji savo darbais 
prekiavo ne atskirai, o tarp kitų 
menininkų, kūrėjų, prekybinin-
kų, kartu koncertavo scenoje.

Ar ši praktika pasiteisino? 
V. Vitaitės manymu, taip labiau 
integruojamasi, neįgalieji tampa 
lygiaverčiais renginio dalyviais. 
Tačiau ji neslepia, kad iškilo ir 
sunkumų: žmonėms patiems 
reikėjo susiorientuoti, daug pa-
daryti savarankiškai. „Tačiau 
taip mes mokomės ir tobulėja-
me“, – sako šventės organizato-
rė. Iš pradžių buvo neramu, ar 
neišgąsdins šventės svečių iš ry-
to užklupęs lietus ir išvakarėse 
praūžusi Joninių šventė. Tačiau 
orui išsigiedrijus į renginį žmo-
nių susirinko nemažai.

„Mūsų tikslas – bendrauti, 
bendradarbiauti, kartu eiti į vi-
suomenę. Patiems pažinti kitus 
ir pristatyti savo veiklą visuo-
menei“, – sako V. Vitaitė. 

Aurelija BABiNSkieNė 
Autorės nuotr.

Lietuvos kultūros sostinėje – neįgaliųjų dainos ir darbai
(atkelta iš 1 psl.)

Macikų socialinės globos namų 
gyventojas Donatas Balčiauskas di-
džiuojasi savo darbais. Neįgalieji savo dainomis linksmino mugės lankytojus.

Klaipėdoje vykusioje mugėje suvenyrų kiekvienas galėjo pasirinkti pagal 
savo skonį. 

Skuodo rajono neįgaliųjų draugija į mugę atvežė užimtumo būrelyje pada-
rytų darbelių.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, liepos 10 d. 
09:10 Komisaras Reksas 16. N-7. 

16/10 s. 10:00 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 2/4 s. (10 s.). 11:00 Aukštuome-
nės daktaras 1. N-7. 2 s. (kart.). 11:50 
Savaitė. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietu-
va. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 86 s. 
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 17:55 
Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Premjera. Aukštuo-
menės daktaras 1. N-7. 3 s. 19:15 Klau-
simėlis.lt. 19:30 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 20:55 Dėmesio centre. 21:10 
Sportas. 21:15 Orai. 21:19 Loterija „Jė-
ga“. 21:20 Nacionalinė ekspedicija „Ne-
munu per Lietuvą“. 22:15 Auksinis protas. 
23:25 Trumposios žinios. 23:30 Premje-
ra. Svetimšalė 1. N-14. 4 s. 00:25 Kelias 
į namus. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 
Premjera. Detektyvas Monkas 1. N-7. 11 
s. 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Komi-
saras Reksas 16. N-7. 16/10 s. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:10 Klauski-
te daktaro. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per 
Lietuvą“. (kart.).

Antradienis, liepos 11 d. 
09:10 Komisaras Reksas 16. N-7. 

16/11 s. 10:00 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 2/5 s. (11 s.). 11:00 Aukštuomenės 
daktaras 1. N-7. 3 s. (kart.). 11:50 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. 12:40 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klaus-
kite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 
Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 
87 s. 17:00 Klausimėlis.lt. (kart.). 17:30 
Žinios (su vertimu į gestų k.). 17:55 Spor-
tas. 17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 18:30 Premjera. Aukštuome-
nės daktaras 1. N-7. 4 s. 19:15 Klausi-
mėlis.lt. 19:30 Emigrantai. 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:55 Dė-
mesio centre. 21:10 Sportas. 21:15 Orai. 
21:19 Loterija „Jėga“. 21:20 Nacionalinė 
ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. 22:15 
Auksinis protas. 23:25 Trumposios žinios. 
23:30 Premjera. Svetimšalė 1. N-14. 5 s. 
00:25 Stambiu planu. 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:05 Premjera. Detektyvas Mon-
kas 1. N-7. 12 s. 02:00 LRT radijo žinios. 
02:10 Komisaras Reksas 16. N-7. 16/11 
s. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 04:00 LRT radi-
jo žinios. 04:05 Emigrantai. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Nacionalinė eks-
pedicija „Nemunu per Lietuvą“. (kart.).

trečiadienis, liepos 12 d. 
09:10 Komisaras Reksas 16. N-7. 

16/12 s. 10:00 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 2/6 s. (12 s.). 11:00 Aukštuome-
nės daktaras 1. N-7. 4 s. (kart.). 11:50 
Emigrantai. 12:40 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietu-
va. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 88 s. 
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 17:55 
Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Premjera. Aukš-
tuomenės daktaras 1. N-7. 5 s. 19:15 
Klausimėlis.lt. 19:30 Gyvenimas. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:50 Sportas. 20:55 Orai. 20:57 Lote-
rija „Jėga“. 21:00 UEFA Čempionų ly-
gos kvalifikacija. Vilniaus FK „Žalgiris“ – 
Razgrado „Ludogorec“. 23:05 Trumpo-
sios žinios. 23:10 Klausimėlis.lt. (kart.). 
23:30 Premjera. Svetimšalė 1. N-14. 6 
s. 00:25 Stop juosta. 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:05 Premjera. Detektyvas Mon-
kas 1. N-7. 13 s. 02:00 LRT radijo žinios. 
02:10 Komisaras Reksas 16. N-7. 16/12 
s. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 04:00 LRT radi-
jo žinios. 04:05 Gyvenimas. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Stilius. (kart.). 
05:45 Klausimėlis.lt. (kart.).

ketvirtadienis, liepos 13 d.
06:05 Labas rytas, Lietuva. 06:30 Ži-

nios. 06:35 Orai. 06:37 Labas rytas, Lietu-
va. 07:00 Žinios. 07:05 Orai. 07:07 Spor-
tas. 07:10 Labas rytas, Lietuva. 07:30 Ži-
nios. 07:35 Orai. 07:37 Sportas. 07:40 
Labas rytas, Lietuva. 08:00 Žinios. 08:05 
Orai. 08:07 Labas rytas, Lietuva. 08:30 Ži-
nios. 08:35 Orai. 08:37 Labas rytas, Lietu-
va. 09:00 Žinios. 09:03 Orai. 09:05 Senis. 
N-7. 102 s. 10:05 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 2/7 s. (13 s.). 11:05 Aukštuomenės 
daktaras 1. N-7. 5 s. (kart.). 11:50 Gyve-

nimas. 12:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 89 s. 17:30 Ži-
nios (su vertimu į gestų k.). 17:55 Spor-
tas. 17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 18:30 Premjera. Aukštuomenės 
daktaras 1. N-7. 6 s. 19:15 Klausimėlis.lt. 
19:30 Specialus tyrimas. 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:55 Dė-
mesio centre. 21:10 Sportas. 21:15 Orai. 
21:19 Loterija „Jėga“. 21:20 Pokalbių lai-
da „Svarbios detalės“. 22:10 Trumposios 
žinios. 22:15 Auksinis protas. 23:25 Trum-
posios žinios. 23:30 Premjera. Svetimšalė 
1. N-14. 7 s. 00:25 Atspindžiai. 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:05 Premjera. Detektyvas 
Monkas 2. N-7. 2/1 s. 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:05 Komisaras Štolbergas. N-7. 
2/7 s. (13 s.) (kart.). 03:10 Klauskite dak-
taro. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Specialus tyrimas. (kart.). 05:00 LRT ra-
dijo žinios. 05:05 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“. (kart.).

Penktadienis, liepos 14 d. 
06:05 Labas rytas, Lietuva. 06:30 Ži-

nios. 06:35 Orai. 06:37 Labas rytas, Lietu-
va. 07:00 Žinios. 07:05 Orai. 07:07 Spor-
tas. 07:10 Labas rytas, Lietuva. 07:30 Ži-
nios. 07:35 Orai. 07:37 Sportas. 07:40 
Labas rytas, Lietuva. 08:00 Žinios. 08:05 
Orai. 08:07 Labas rytas, Lietuva. 08:30 Ži-
nios. 08:35 Orai. 08:37 Labas rytas, Lietu-
va. 09:00 Žinios. 09:03 Orai. 09:05 Senis. 
N-7. 103 s. 10:05 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 2/8 s. (14 s.). 11:05 Aukštuomenės 
daktaras 1. N-7. 6 s. (kart.). 11:50 Pokal-
bių laida „Svarbios detalės“. (kart.). 12:45 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. 
N-7. 90 s. 17:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Prem-
jera. Aukštuomenės daktaras 1. N-7. 7 s. 
19:15 Klausimėlis.lt. 19:30 Dokumentinė 
istorinė laida „Lietuvos kolumbai“. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija 
„Jėga“. 21:00 Duokim garo! 22:30 Trum-
posios žinios. 22:35 Virš įstatymo. N-14. 
(subtitruota). 00:25 Lietuva mūsų lūpose. 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Premjera. 
Detektyvas Monkas 2. N-7. 2/2 s. 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Komisaras Štol-
bergas. N-7. 2/8 s. (14 s.) (kart.). 03:05 Do-
kumentinė istorinė laida „Lietuvos kolum-
bai“. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Romo Dambrausko ir grupės gyvo garso 
koncertas „Prisiliesk...“ (kart.).

Šeštadienis, liepos 15 d. 
06:05 Karinės paslaptys. 06:55 

Premjera. Tobotai 2. 2/20 s. 07:20 Ta-
tonka ir mažieji draugai. 35 s. s. 07:35 
Šervudo padauža Robinas Hudas. 31 s. 
07:50 Džiunglių knyga 2. 2/34 s. 08:05 
Premjera. Mūsų miesteliai. Plateliai. 4 d. 
09:00 Labas rytas, Lietuva. 09:30 Žinios. 
Orai. 09:35 Labas rytas, Lietuva. 10:30 
Žinios. Orai. 10:35 Labas rytas, Lietu-
va. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 Labas ry-
tas, Lietuva. 12:10 Pasaulio dokumen-
tika. Laukiniai sparnuočiai. 1 d. Rudens 
kelionė. Gandrų migracija. (subtitruota). 
13:05 Pasaulio dokumentika. Erdvės. Pa-
saulio žavesys. 3 d. Mianmaras. Didysis 
Ajejarvadžio slėnis. (subtitruota). 14:05 
Džesika Flečer 3. N-7. 3/4, 3/5 s. 15:45 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:00 Sveikinimų koncertas. 17:30 Ži-
nios (su vertimu į gestų k.). 17:58 Spor-
tas. 18:01 Orai. 18:05 Giminės. Gyveni-
mas tęsiasi 2. 9, 10 s. 2016 m. 19:40 Sti-
lius. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 21:00 Mūsų legenda – Stasys Po-
vilaitis. 22:30 Trumposios žinios. 22:35 
Koko. N-7. (subtitruota). 00:10 Šnipų žai-
dimas. N-14. 02:15 Pasaulio dokumenti-
ka. Laukiniai sparnuočiai. 2 d. Luangvos 
gandrai. (subtitruota, kart.). 03:10 Klau-
simėlis.lt. (kart.). 03:30 Pasaulio doku-
mentika. Erdvės. Pasaulio žavesys. 3 d. 
Mianmaras. Didysis Ajejarvadžio slėnis. 
(subtitruota, kart.). 04:25 Džesika Flečer 
3. N-7. 3/4, 3/5 s. (kart.).

Sekmadienis, liepos 16 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. 06:35 Nacionali-

nė paieškų tarnyba. (kart.). 07:30 Šventa-
dienio mintys. 08:00 Gimtoji žemė. 08:30 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00 
Premjera. Tobotai 2. 2/21 s. 09:25 Džiun-
glių knyga 2. 2/35 s. 09:35 Premjera. Au-
klė Mun. 39 s. 09:45 Premjera. Šikšnos-
parnis Patas. 33 s. 10:00 Premjera. Bro-
lių Grimų pasakos. 33 s. Princas su lokio 
gaurais. 11:00 Šunų ABC 2. 2/8 s. 11:50 
Pasaulio dokumentika. Plėšrūnai. 4 d. Al-
kis vandenynuose. (subtitruota). 12:40 Pa-
saulio dokumentika. Islandija. Gyvenimas 
ugnikalnio papėdėje. (subtitruota). 13:35 
Mis Marpl 1. N-7. 1/4 s. Paskelbta žmog-
žudystė. 15:10 Folčio viešbutis 1. N-7. 4 
s. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų 
kalbą). 16:00 Lietuvos televizijos jubilie-

Pirmadienis, liepos 10 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (7). N-7. 06:55 Simp-
sonai (10) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (11) 
(R). N-7. 07:55 Rezidentai (9). N-7. 08:25 
Rezidentai (10). N-7. 08:55 Meilės sūku-
ryje (2628). N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 
12:00 Kobra 11 (12). N-7. 13:00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (8). N-7. 13:30 Simp-
sonai (12). N-7. 14:00 Simpsonai (13). 
N-7. 14:30 Pažadėtoji (1260). N-7. 15:30 
Pamilti vėl (47). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Tėvelio du-
krytės (45). N-7. 20:00 Tėvelio dukrytės 
(46). N-7. 20:30 Tėvelio dukrytės (47). 
N-7. 21:00 2 Barai. N-14. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Nuotykių ieškotojas. N-7. 00:20 
Nusikalstami protai. Kitapus sienų (2). N-7. 
01:20 APB (5). N-14. 02:10 Amerikietiška 
siaubo istorija (9). N-14.

Antradienis, liepos 11 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (8). N-7. 06:55 
Simpsonai (12) (R). N-7. 07:25 Simpso-
nai (13) (R). N-7. 07:55 Rezidentai (11). 
N-7. 08:25 Rezidentai (12). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2629). N-7. 10:00 TV 
Pagalba (2629). N-7. 12:00 Tėvelio du-
krytės (46) (R). N-7. 12:30 Tėvelio du-
krytės (47) (R). N-7. 13:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (9). N-7. 13:30 Simpsonai 
(14). N-7. 14:00 Simpsonai (15). N-7. 
14:30 Pažadėtoji (1261). N-7. 15:00 Pa-
žadėtoji (1262). N-7. 15:30 Pamilti vėl 
(48). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:25 TV3 orai. 19:30 Tėve-
lio dukrytės (48). N-7. 20:00 Tėvelio du-
krytės (49). N-7. 20:30 Tėvelio dukrytės 
(50). N-7. 21:00 2 Barai. N-14. 21:30 TV3 
vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Šebos karalienės lobis. 
N-14. 23:30 Kvantikas (18). N-14. 00:30 
Nusikalstami protai. Kitapus sienų (3). 
N-7. 01:25 APB (6). N-14. 02:15 Ameri-
kietiška siaubo istorija (10). N-14.

trečiadienis, liepos 12 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (9). N-7. 06:55 Simp-
sonai (14) (R). N-7. 07:25 Simpsonai 
(15) (R). N-7. 07:55 Rezidentai (13). N-7. 
08:25 Rezidentai (14). N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2630). N-7. 10:00 TV Pagal-
ba. N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės (49) (R). 
N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės (50) (R). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (10). N-7. 
13:30 Simpsonai (16). N-7. 14:00 Simp-
sonai (17). N-7. 14:30 Pažadėtoji (1263). 
N-7. 15:00 Pažadėtoji (1264). N-7. 15:30 
Pamilti vėl (49). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Tėvelio dukrytės (51). N-7. 20:00 
Tėvelio dukrytės (52). N-7. 20:30 Tėvelio 
dukrytės (53). N-7. 21:00 2 Barai. N-14. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 spor-
tas. 22:20 TV3 orai. 22:25 Vikingų loto. 
22:30 16 kvartalų. N-14. 00:35 Nusikals-
tami protai. Kitapus sienų (4). N-7. 01:30 
APB (7). N-14. 02:20 Amerikietiška siau-
bo istorija (11). N-14.

ketvirtadienis, liepos 13 d. 
06:10 Teleparduotuvė (2631). 06:25 

Kempiniukas Plačiakelnis (10). N-7. 06:55 
Simpsonai (16) (R). N-7. 07:25 Simpsonai 
(17) (R). N-7. 07:55 Rezidentai (15). N-7. 
08:25 Rezidentai (16). N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2631). N-7. 10:00 TV Pagal-
ba. N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės (51) (R). 
N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės (52) (R). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (11). N-7. 
13:30 Simpsonai (18). N-7. 14:00 Simp-
sonai (19). N-7. 14:30 Pažadėtoji (1265). 
N-7. 15:30 Pamilti vėl (5). N-7. 16:30 TV 
Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Tėvelio dukrytės (54). 
N-7. 20:00 Tėvelio dukrytės (55). N-7. 
20:30 Tėvelio dukrytės (56). N-7. 21:00 
2 Barai. N-14. 21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:15 TV3 sportas. 22:27 TV3 orai. 22:30 
Gynybos kodas. N-14. 00:25 Nusikalstami 
protai. Kitapus sienų (5). N-7. 01:15 APB 
(8). N-14. 02:05 Amerikietiška siaubo is-
torija (12). N-14.

Penktadienis, liepos 14 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (11). N-7. 06:55 
Simpsonai (18) (R). N-7. 07:25 Simpso-

Pirmadienis, liepos 10 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Di-

dysis žvejys 2“ (34). 07:05 „Ogis ir tara-
konai“ (65). 07:30 „Tomo ir Džerio šou“ 
(1). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(148). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (149). N-7. 09:50 24 valandos. 
N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 24 
valandos (kart.). N-7. 12:35 Nuo... Iki... 
13:30 „Amžina meilė“ (83). N-7. 14:30 
„Amžina meilė“ (84). N-7. 15:30 „Dvi šir-
dys“ (79). 16:00 „Dvi širdys“ (80). 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 valan-
dos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 Visi 
vyrai - kiaulės... 2 (28). N-7. 20:30 Visi 
vyrai - kiaulės... 2 (29). N-7. 21:00 „Vai-
kai šėlsta“ (8). 21:30 Žinios. 22:09 Spor-
tas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEAN-
SAS Absoliutus blogis. Atpildas. N14. 
00:05 „Persekiotojas“ (6). N14. 01:00 
„Judantis objektas“ (16). N-7. 01:55 „Be-
gėdis“ (1). N14.

Antradienis, liepos 11 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Di-

dysis žvejys 2“ (35). 07:05 „Ogis ir tara-
konai“ (1). 07:15 „Ogis ir tarakonai“ (2). 
07:25 „Ogis ir tarakonai“ (3). 07:30 „Tomo 
ir Džerio šou“ (2). 07:55 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (150). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (151). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:35 24 valandos (kart.). N-7. 12:35 Bus 
visko. 13:30 „Amžina meilė“ (85). N-7. 
14:30 „Amžina meilė“ (86). N-7. 15:30 
„Dvi širdys“ (81). 16:00 „Dvi širdys“ (82). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 
valandos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 Vi-
si vyrai - kiaulės... 2 (30). N-7. 20:30 Visi 
vyrai - kiaulės... 2 (31). N-7. 21:00 „Vaikai 
šėlsta“ (9). 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 
22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS 
Paskutiniai riteriai. N14. 00:35 „Perse-
kiotojas“ (7). N14. 01:30 „Judantis objek-
tas“ (17). N-7. 02:25 „Begėdis“ (2). N14.

trečiadienis, liepos 12 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Di-

dysis žvejys 2“ (36). 07:05 „Ogis ir tara-
konai“ (4). 07:15 „Ogis ir tarakonai“ (5). 
07:25 „Ogis ir tarakonai“ (6). 07:30 „Tomo 
ir Džerio šou“ (3). 07:55 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (152). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (153). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:35 24 valandos (kart.). N-7. 12:35 Bus 
visko. 13:30 „Amžina meilė“ (87). N-7. 
14:30 „Amžina meilė“ (88). N-7. 15:30 
„Dvi širdys“ (83). 16:00 „Dvi širdys“ (84). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 
valandos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 Vi-
si vyrai - kiaulės... 2 (32). N-7. 20:30 Visi 
vyrai - kiaulės... 2 (33). N-7. 21:00 „Vaikai 
šėlsta“ (10). 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 
22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS 
Sukčiai. N14. 00:10 „Persekiotojas“ (8). 
N14. 01:05 „Judantis objektas“ (18). N-7. 
02:00 „Begėdis“ (3). N14.

ketvirtadienis, liepos 13 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Di-

dysis žvejys 2“ (37). 07:05 „Ogis ir tara-
konai“ (7). 07:15 „Ogis ir tarakonai“ (8). 
07:25 „Ogis ir tarakonai“ (9). 07:30 „Tomo 
ir Džerio šou“ (4). 07:55 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (154). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (155). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:35 24 valandos (kart.). N-7. 12:35 Bus 
visko. 13:30 „Amžina meilė“ (89). N-7. 
14:30 „Amžina meilė“ (90). N-7. 15:30 
„Dvi širdys“ (85). 16:00 „Dvi širdys“ (86). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 
valandos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 Vi-
si vyrai - kiaulės... 2 (34). N-7. 20:30 Visi 
vyrai - kiaulės... 2 (35). N-7. 21:00 „Vaikai 
šėlsta“ (11). 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 
22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS 
Zodiakas. N14. 01:20 „Judantis objektas“ 
(19). N-7. 02:15 Alchemija. VDU karta. 
02:45 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė do-
kumentika. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, liepos 14 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 „Di-

dysis žvejys 2“ (38). 07:05 „Ogis ir tara-
konai“ (10). 07:15 „Ogis ir tarakonai“ (11). 
07:25 „Ogis ir tarakonai“ (12). 07:30 „To-
mo ir Džerio šou“ (5). 07:55 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (156). N-7. 08:50 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (157). 
N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, 
kaip yra. N-7. 11:35 24 valandos (kart.). 
N-7. 12:35 Nuo... Iki... 13:30 „Amžina 
meilė“ (91). N-7. 14:30 „Amžina meilė“ 
(92). N-7. 15:30 „Dvi širdys“ (87). 16:00 
„Dvi širdys“ (88). 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:35 24 valandos. N-7. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2 penktadienis. N-7. 21:00 Kruvinas 
deimantas. N14. 23:55 Oušeno trylik-
tukas. N-7. 02:10 Zodiakas (kart.). N14.

Šeštadienis, liepos 15 d. 
06:30 „Ogis ir tarakonai“ (7) (kart.). 

06:40 „Ogis ir tarakonai“ (8) (kart.). 06:50 
„Ogis ir tarakonai“ (9) (kart.). 06:55 „To-
mo ir Džerio šou“ (4) (kart.). 07:20 „“Nic-
kelodeon“ valanda. Žybsnis ir stebuklin-
gos mašinėlės“ (9). 07:45 „Harvis Bik-
sas“ (10). 08:10 „Kempiniukas Plačia-
kelnis“ (25). 08:35 „Tomo ir Džerio pa-
sakos“ (13). 09:00 „Ponas Bynas“ (14). 
09:30 „Tinginių miestelis“ (9). 10:00 KI-
NO PUSRYČIAI Pūkuoti ir dantyti. 11:45 
TKKG ir paslaptinga proto mašina. N-7. 
14:05 Miško karys. N-7. 16:05 Hugo iš-
radimas. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS Ran-
go. 21:45 PREMJERA Tami. N14. 23:40 
Skaistuolė amerikietė. N14. 01:25 Kruvi-
nas deimantas (kart.). N14.

Sekmadienis, liepos 16 d. 
06:30 „Ogis ir tarakonai“ (10) (kart.). 

06:40 „Ogis ir tarakonai“ (11) (kart.). 
06:50 „Ogis ir tarakonai“ (12) (kart.). 
06:55 „Tomo ir Džerio šou“ (5) (kart.). 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Žybsnis 
ir stebuklingos mašinėlės“ (10). 07:45 
„Harvis Biksas“ (11). 08:10 „Kempiniu-
kas Plačiakelnis“ (26). 08:35 „Tomo ir 
Džerio pasakos“ (1). 09:00 „Ponas By-
nas“ (15). 09:30 „Tinginių miestelis“ (10). 
10:00 KINO PUSRYČIAI Nerealus šuo. 
11:50 Vikis ir vikingai. 13:35 Absoliutus 
nulis. N-7. 15:25 Pričiupom! N-7. 15:55 
Pričiupom! N-7. 16:25 Kaip pavogti nuo-
taką. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 Teleloto. 20:35 Tam-
sos riterio sugrįžimas. N-7. 23:45 Ben-
drabutis. S. 01:20 Skaistuolė amerikie-
tė (kart.). N14.

Pirmadienis, liepos 10 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (16). 

N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(23) (kart.). N-7. 08:35 „Tokia tarnyba“ 
(57) (kart.). N-7. 09:30 „Voratinklis“ (20) 
(kart.). N-7. 10:30 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 11:35 „Prokurorų patikrini-
mas“ (461) (kart.). N-7. 12:45 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (24). N-7. 14:50 „To-
kia tarnyba“ (58). N-7. 15:45 „Prokurorų 
patikrinimas“ (462). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 „Savas žmogus“ (32). N-7. 19:30 
Voratinklis. Numirėlis, kuriam pasise-
kė. I dalis. N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 
Šarvuotis. N14. 22:50 Operacija „Bif-
šteksas“ (kart.). N14. 00:55 „Akloji zo-
na“ (11) (kart.). N14. 01:45 „Akloji zona“ 
(12) (kart.). N14. 02:35 „Džeikas, Storu-
lis ir šuo“ (16) (kart.). N-7. 03:20 Surika-
tos - Afrikos žvaigždės (kart.).

Antradienis, liepos 11 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (17). 

N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(24) (kart.). N-7. 08:35 „Tokia tarnyba“ 
(58) (kart.). N-7. 09:30 „Voratinklis“ (21) 
(kart.). N-7. 10:30 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.). N-7. 11:35 „Prokurorų patikrinimas“ 
(462) (kart.). N-7. 12:45 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 13:50 „Diagnozė - žmog-
žudystė“ (1). N-7. 14:50 „Tokia tarnyba“ 
(59). N-7. 15:45 „Prokurorų patikrinimas“ 

TV3

LNK

BTV

nai (19) (R). N-7. 07:55 Rezidentai (17). 
N-7. 08:25 Rezidentai (18). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2632). N-7. 10:00 TV 
Pagalba. N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės 
(53) (R). N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės (54) 
(R). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(12). N-7. 13:30 Simpsonai (20). N-7. 
14:00 Simpsonai (21). N-7. 14:30 Pa-
žadėtoji (1266). N-7. 15:00 Pažadėtoji 
(1267). N-7. 15:30 Pamilti vėl (51). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Bembis. 21:00 Iksmenai. Praėjusios atei-
ties dienos. N-7. 23:40 Nepatyręs. S. 
01:45 Gynybos kodas. N-14.

Šeštadienis, liepos 15 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (41). 07:00 Nenugalima-
sis žmogus - voras (1). N-7. 07:30 Bai-
lus voveriukas (17). 08:00 Ančiukų istori-
jos (42). 08:30 Kung Fu Panda (12). N-7. 
09:00 Kobra 11 (13). N-7. 10:00 Vasaros 
gidas. 10:30 Moderni šeima (3). N-7. 
11:00 Laimingas nelaimėlis. 13:05 Bilis 
Medisonas. N-7. 14:55 Kaubojės ir an-
gelai. 16:45 Ekstrasensų mūšis (6). N-7. 
18:30 TV3 žinios (312). 19:15 TV3 spor-
tas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eurojackpot. 
19:30 Burtininko mokinys. N-7. 21:45 Perl 
Harboras. N-7. 01:25 Iksmenai. Praėju-
sios ateities dienos. N-7.

Sekmadienis, liepos 16 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (42). 07:00 Žmogus - vo-
ras (2). 07:30 Bailus voveriukas (18). 
08:00 Ančiukų istorijos (43). 08:30 Kung 
Fu Panda (13). N-7. 09:00 Kobra 11 (14). 
N-7. 10:00 Havajai 5.0 (2). N-7. 11:00 
Skruzdėliukas Z. 12:40 Prezidento sū-
nus. 14:35 Parduotuvių maniakės išpa-
žintis. N-7. 16:45 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 2 Barai. 
N-14. 21:30 Jūrų pėstininkas 2. N-14. 
23:20 Detektyvo Hanterio sugrįžimas. 
N-14. 01:10 Nepatyręs. S.

LRT
jui. TV šou „60 akimirkų“. 17:30 Žinios (su 
vertimu į gestų k.). 17:58 Sportas. 18:01 
Orai. 18:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
2. 11, 12 s. 2016 m. 19:40 Savaitė. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
21:00 „Laisvės kaina. Savanoriai“. N-7. 2 
s. 21:55 Trumposios žinios. 22:00 Milijar-
dierius ir blondinė. N-14. 23:30 Trumpo-
sios žinios. 23:35 Premjera. Vasaros mei-
lė. N-14. 01:10 Folčio viešbutis 1. N-7. 4 s. 
(kart.). 01:40 Pasaulio dokumentika. Plėš-
rūnai. 4 d. Alkis vandenynuose. (subtitruo-
ta, kart.). 02:30 Pasaulio dokumentika. 
Islandija. Gyvenimas ugnikalnio papėdė-
je. (subtitruota, kart.). 03:25 Mis Marpl 1. 
N-7. 1/4 s. Paskelbta žmogžudystė. (kart.). 
05:05 Mūsų miesteliai. Plateliai. 4 d. (kart.).

(463). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:30 „Savas žmo-
gus“ (33). N-7. 19:30 Voratinklis. Numirėlis, 
kuriam pasisekė. II dalis. N-7. 20:30 Pasie-
nio sargyba. N-7. 21:00 Nuogas ginklas 33 
1/3. Paskutinis įžeidimas. N-7. 22:40 Šar-
vuotis (kart.). N14. 00:25 „Gyvi numirėliai“ 
(16). N14. 01:35 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 
(17) (kart.). N-7. 02:25 „Penktoji pavara“ 
(16) (kart.). 03:10 Pasienio sargyba (kart.). 
N-7. 03:35 „Penktoji pavara“ (17).

trečiadienis, liepos 12 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (18). 

N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(1) (kart.). N-7. 08:35 „Tokia tarnyba“ 
(59) (kart.). N-7. 09:30 „Voratinklis“ (22) 
(kart.). N-7. 10:30 „44-as skyrius“ (60) 
(kart.). N-7. 11:35 „Prokurorų patikrini-
mas“ (463) (kart.). N-7. 12:45 Muchtaro 
sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (2). N-7. 14:50 „To-
kia tarnyba“ (60). N-7. 15:45 „Prokuro-
rų patikrinimas“ (464). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 „Savas žmogus“ (34). N-7. 19:30 
Voratinklis. Numirėlis, kuriam pasisekė. 
III dalis. N-7. 20:30 Pagalbos skambutis. 
N-7. 21:00 Pekino ekspresas. N14. 23:10 
Nuogas ginklas 33 1/3. Paskutinis įžei-
dimas (kart.). N-7. 00:45 „Visa menanti“ 
(23). N-7. 01:35 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 
(18) (kart.). N-7. 02:25 „Penktoji pavara“ 
(17) (kart.). 03:10 Pagalbos skambutis 
(kart.). N-7. 03:35 „Penktoji pavara“ (18).

ketvirtadienis, liepos 13 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (19). 

N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (2) 
(kart.). N-7. 08:35 „Tokia tarnyba“ (60) 
(kart.). N-7. 09:30 „Voratinklis“ (23) (kart.). 
N-7. 10:30 „44-as skyrius“ (61) (kart.). N-7. 
11:35 „Prokurorų patikrinimas“ (464) (kart.). 
N-7. 12:45 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“ (3). 
N-7. 14:50 „Tokia tarnyba“ (61). N-7. 15:45 
„Prokurorų patikrinimas“ (465). N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info die-
na. 18:30 „Savas žmogus“ (35). N-7. 19:30 
Voratinklis. Numirėlis, kuriam pasisekė. IV 
dalis. N-7. 20:30 Savaitės kriminalai. N-7. 
21:00 Palikti vandenyne. N14. 22:40 Peki-
no ekspresas (kart.). N14. 00:45 „Visa me-
nanti“ (24). N-7. 01:35 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (19) (kart.). N-7. 02:25 „Savas žmo-
gus“ (33) (kart.). N-7. 03:10 „Savas žmo-
gus“ (34) (kart.). N-7. 03:55 „Savas žmo-
gus“ (35) (kart.). N-7. 04:40 Savaitės krimi-
nalai (kart.). N-7.

Penktadienis, liepos 14 d. 
06:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (20). 

N-7. 07:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (3) 
(kart.). N-7. 08:35 „Tokia tarnyba“ (61) 
(kart.). N-7. 09:30 „Ekstrasensų mūšis“ 
(10) (kart.). N-7. 11:35 „Prokurorų pati-
krinimas“ (465) (kart.). N-7. 12:45 Much-
taro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 „Dia-
gnozė - žmogžudystė“ (4). N-7. 14:50 
„Tokia tarnyba“ (62). N-7. 15:45 „Pro-
kurorų patikrinimas“ (466). N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info 
diena. 18:30 „Savas žmogus“ (36). N-7. 
19:30 „Amerikietiškos imtynės“ (27). N-7. 
20:30 „Amerikietiškos imtynės“ (27). N-7. 
21:30 Galva ar uodega. N14. 23:35 Pa-
likti vandenyne (kart.). N14. 01:15 „Visa 
menanti“ (25). N-7. 02:00 „Džeikas, Sto-
rulis ir šuo“ (20) (kart.). N-7. 02:45 Galva 
ar uodega (kart.). N14.

Šeštadienis, liepos 15 d. 
06:45 „Amerikietiškos imtynės“ 

(27) (kart.). N-7. 07:45 „Amerikietiškos 
imtynės“ (27) (kart.). N-7. 08:45 Svei-
katos ABC televitrina. 09:00 Press ralis 
2017. 09:30 Apie žūklę. 10:05 „Vande-
nyno paslaptys su Džefu Korvinu“ (7). 
10:35 BBC dokumentika. Pingvinų paš-
to tarnyba. 11:50 „Herbas arba skaičius“ 
(15). 13:00 „Žiniuonis“ (20). N-7. 14:00 
„Žiniuonis“ (21). N-7. 15:05 „Vanity Fair. 
Visiškai slaptai“ (9). N-7. 16:10 „Kas žu-
dikas?“ (34). N-7. 17:25 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 18:30 „44-as skyrius“ (62). 
N-7. 19:30 Muzikinė kaukė. 22:00 MA-
NO HEROJUS Trigubas X (XXX). N-7. 
00:20 AŠTRUS KINAS Pragaro vaikis. 
N-7. 02:35 „Visa menanti“ (24) (kart.). 
N-7. 03:15 „Visa menanti“ (25) (kart.). 
N-7. 04:00 Muzikinė kaukė (kart.).

Sekmadienis, liepos 16 d. 
06:35 Galiūnų čempionų lyga. Vo-

kietija (kart.). 07:30 Akivaizdu, bet neįti-
kėtina. 08:00 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Galiūnų 
čempionų lyga. Lietuva. 10:05 „Vandeny-
no paslaptys su Džefu Korvinu“ (8). 10:35 
BBC dokumentika. Baltasis lokys. Seklys 
ledynuose. 11:50 „Herbas arba skaičius“ 
(16). 13:00 „Viena už visus“ (145). N-7. 
13:35 Sveikinimai. 16:10 „Kas žudikas? 
Baudžiamosios bylos“ (37). N-7. 17:25 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:30 „44-as 
skyrius“ (63). N-7. 19:30 „Ekstrasensų 
mūšis“ (11). N-7. 21:45 Grojimas ketu-
riomis rankomis. N14. 23:55 „Akloji zo-
na“ (13). N14. 00:50 „Akloji zona“ (14). 
N14. 01:45 Trigubas X (kart.) (XXX). N-7. 
03:40 Pragaro vaikis (kart.). N-7.
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Neįgaliųjų keptų bandelių ska-
nauja Alytaus įmonių darbuo-
tojai, šių skanėstų jau spėjo pa-
ragauti ir Alytaus vicemerė Valė 
Gibienė, patikinusi, kad bandelių 
skoniui sunku atsispirti. 

„Norėdami, kad neįgalieji ga-
lėtų lengviau integruotis į darbo 
rinką ir turėtų kur realizuoti save, 
jaustųsi svarbūs, Alytaus profesi-
nio rengimo centre atidarėme ne-
įgaliųjų kepyklėlę. Čia yra speciali 
bandelių kepimui skirta bazė, me-
chanizmai, kuriais neįgalieji gali 
naudotis, kol Profesinio rengimo 
centro mokiniai atostogauja. Pati 
esu smaližė, ragavau kepyklėlėje 
iškeptų bandelių ir įsitikinau, kad 
jos labai skanios. Bandeles gausiai 
užsakinėja ir savo darbuotojus jo-
mis vaišina Alytaus miesto įmo-
nės. Jos informaciją apie galimy-
bę įsigyti bandelių yra išplatinu-
sios ir savo įmonių tinklalapiuose. 
Bandeles perka ir pavieniai asme-
nys“, – sėkmingu neįgaliųjų kepyk
lėlės startu džiaugėsi V. Gibienė.

Neįgaliųjų kepyklėlėje kepa-
ma dešimt rūšių mielinių ban-
delių, keksiukai, pyragai. Prie 
kepyk lėlės iki 16 valandos veikia 
ir parduotuvė, kur kiekvienas ap-
silankęs gali nusipirkti bandelių 
ar kitų skanumynų.

„Neįgalieji kepyklėlėje pagal 

receptūras sveria, dozuoja pro-
duktus. Maišant tešlą, kepant 
bandeles, jie naudoja specialius 
mechanizmus. Darbo procesą 
prižiūri technologas. Kartu su 
neįgaliaisiais dirba ir socialinė 
pedagogė, kuri jiems pataria, su 
jais bendrauja, paskatina“, – pa-
sakojo V. Gibienė.

Šiuo metu kepyklėlėje dirba 
keturi  žmonės su negalia. Iš viso 
planuojama įdarbinti aštuonis.

„Mes įsitikinome, kad savival-
dybės idėja kartu su Profesinio 
rengimo centru įkurti kepyklėlę 
pasiteisino. Ir tai tik pradžia. Sie-
kiame, kad ateityje jie galėtų dirb-
ti ir save išsilaikyti patys. Kad prie 
jų verslo prisijungtų ir tėvai, kad 
tai taptų šeimos verslu“, – pasa-
kojo Alytaus miesto savivaldy-
bės Socialinės paramos skyriaus 
vedėja Sonata Dumbliauskienė.

„Žinia apie kepamas bande-
les vis labiau sklinda po Alytų, 
žmonės perka ir taip prisideda 
prie neįgaliųjų gerovės“, – kalbė-
jo V. Gibienė.

Neįgaliųjų kepyklėlė Profesi-
nio rengimo centre atidaryta įgy-
vendinant bandomąjį projektą 
„Konditerijos dirbtuvės „Neįga-
liųjų laisvė veikti“. Projektas įgy-
vendinamas iš sutaupytų sociali-
nės paramos lėšų. 

Alytiškiai neatsispiria neįgaliųjų 
keptoms bandelėms

Raimonda Andriulionytė tinklapyje alytusplius.lt rašo apie Alytaus 
profesinio rengimo centro patalpose įrengtą neįgaliųjų kepyklėlę. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąIšbandė jėgas sporto 
šventėje

Neįgaliųjų  
sportas

Ukmergės rajono neįgaliųjų 
draugijos narė Zita pasakojo, kad 
jos 41 metų dukra, serganti ast
ma, jau daug metų registruojasi 
Ukmergės darbo biržoje. 

„Dukra labai serga, pas ją 
„greitoji“ kas antrą dieną turi va-
žinėti. Negali būti aplinkoje, kur 
yra kvapų, todėl nėra darbo, kurį 
galėtų dirbti, sirgdama tokia liga. 
Jos darbingumas 45 procentai“, – 
pasakojo ukmergiškė.

Kadangi dukrai nepavyksta 
niekur įsidarbinti, ją, sakė pa-
šnekovė, norėta išbraukti iš dar-
bo biržos bedarbių sąrašų. „Būtų 
jau išmetę, bet labai padėjo Ne-
įgaliųjų draugijos pirmininkė – 
priėmė į darbą draugijoje. Rado 
darbą pagal sveikatos galimybes: 
patvarkyti aplinką, pakrauti mal-
kų“, – sakė Zita.

Tiesa, darbas laikinas – dukra 
buvo priimta mėnesiui. Tačiau ir 
tai abiem moterims labai svarbu. 

Vilniaus teritorinės darbo 
biržos Ukmergės skyriaus vedė-
ja Edita Mončinskienė pasako-
jo apie ne vieną atvejį, susijusį 
su neįgaliųjų darbo paieškomis. 
Tačiau neretai būna ir taip, tei-
gė ji, kad paieškos nesėkmingos 
dėl pačių bedarbių nenoro dirbti. 
„Turime tokių asmenų, kurie se-
niai užsiregistravę darbo biržoje 
ir ilgą laiką nei dirba, nei mokosi. 

Neužsiima jokia nuolatine darbo 
veikla“, – sako vedėja.

Neįgaliesiems siūloma dirbti 
pas ūkininkus. Pas juos, pasakojo 
ji, tikrai atsiranda darbo vietų ne-
įgaliesiems: plauti daržoves, dėti 
jas į vakuuminius indelius. „Tačiau 
nutinka, kad padirba mėnesį – ir 
viskas... Žmonės patys nieko neno-
ri. Kiek ką pasiūlom – vis netinka, 
prie darbų nepuola... – apgailes-
tauja darbo biržos vadovė. – Yra 
ir piktybiškai nesidarbinančių.“

Anot E. Mončinskienės, jei-
gu darbo biržos klientas vis ne-
sutinka su darbo pasiūlymais ir 
nuolatos yra bedarbis, jį galima 
šalinti iš darbo biržos sąrašų. 
Kad taip nenutiktų, patariama 
ieškoti išeičių.

Viena jų – darbo biržos siūlo-
ma neįgaliesiems skirta profesi-
nės reabilitacijos programa. Ta-
čiau, anot E. Mončinskienės, net 
ir tokių siūlomų galimybių kai 
kurie neįgalūs bedarbiai atsisa-
ko. Vedėja pasakojo, kad šiuo me-
tu Ukmergės darbo biržoje regis-
truota per 140 neįgaliųjų. „Gegu-
žę į aktyvią darbo rinką įdarbi-
nom dvidešimt. Dažniausios dar-
bo vietos, kuriose pavyksta įsidar-
binti, – valytojo, vairuotojo, dar-
žovių cecho darbuotojo, siuvėjo. 
Kurie nori, tai ir subsidiją verslo 
liudijimui gauna“, – pasakojo ji.

Neįgaliems bedarbiams siūlo  
ieškoti išeičių

Vaidotė Šantarienė portale www.ukzinios.lt rašo apie neįgaliųjų 
rūpesčius ieškant darbo.

�� Šiaulių miesto neįgaliųjų 
draugija pirmininkė Rolanda 
Petronienė parašė apie regiono 
sporto šventę.

Šiaulių lengvosios atletikos 
ir sveikatingumo centre rinko-
si sportininkai iš visos Lietuvos  
neįgaliųjų draugijų ir sporto klu-
bų. Pirmą kartą atvyko neįgalūs 
sportininkai iš Latvijos Baus-
kės miesto. Vyko Šiaulių regiono 
žmonių su fizine negalia sporto 
varžybos. Jas organizavo Šiaulių 
žmonių su fizine negalia sporto 
klubas „Entuziastas“, kulkinio 
šaudymo klubas „Dešimtukas“, 
Šiaulių lengvosios atletikos ir 
sveikatingumo centras.

Savo jėgas komandos galėjo 
išmėginti bočios žaidime. Šioje 
rungtyje dalyvavo net 22 koman-
dos, o prizininkais tapo Raseinių, 
Pakruojo ir Marijampolės sporti-

ninkai. Taiklumą šaudant galėjo 
išmėginti visi norintys, bet taik
liau šaudyti nei Raimeda Bučins-
kytė iš Šiaulių niekam nepavyko. 
Smiginio rungtyje prizininke tapo 
Irena Kairytė, kuri surinko dau-
giausiai taškų tarp moterų. Ran-
kų lenkimo rungtyje tarp moterų 
stip riausia buvo Elytė Adomaitie-

nė iš Kuršėnų. Sportininkai taip 
pat dalyvavo ir baudų mėtymo 
rungtyje, bėgo 800 metrų, važia-
vo rateliais 1000 metrų, žaidė 
šaškėmis. Įpusėjus varžyboms 
visi buvome pamaitinti skania 
kareiviška koše. Sporto šventė – 
ne tik jėgų išbandymas, bet ir ge-
rai praleistas laikas ir draugystė. 

�� „Bičiulystei“ atsiųstame laiš
ke Ramutė Matiukevičiūtė-Sa-
veikienė papasakojo apie Drus
kininkuose vykusią neįgaliųjų 
sporto šventę.

Druskininkų socialinių pas-
laugų centre surengta Alytaus 
apskrities neįgaliųjų sporto 
šventė. Ją pagal Neįgaliųjų drau-
gijos pirmininko Raimundo Te-
nenio parengtą projektą parėmė 
Neįgaliųjų reikalų departamen-
tas ir savivaldybė. 

Į Druskininkus susirinkusius 

sporto mėgėjus pasveikinęs sa-
vivaldybės mero pavaduotojas 
Linas Urmanavičius pasidžiau-
gė, kad neįgalieji neabejingi 
sportui, aktyviam gyvenimui. 
Pasak renginyje dalyvavusios 
Socialinės paramos skyriaus ve-
dėjos Ligitos Baranauskienės, 
žmonės su negalia dažnai tam-
pa pavyzdžiu, kaip aktyviai leisti 
laisvalaikį ir sportuojant, ir ben-
draujant. 

Į šventę R. Tenenis pakvietė 
Lazdijų rajono neįgaliųjų drau-

gijos (pirmininkė Ona Černiaus-
kienė), Alytaus rajono neįgalių-
jų draugijos (pirmininkė Mary-
tė Bernatavičienė), Varėnos ra-
jono neįgaliųjų draugijos (pir-
mininkas Algis Ulbinas) koman-
das. Sporto šventėje dalyvavo ir 
Druskininkų sutrikusio intelek-
to žmonių globos bendrija „Vil-
tis“ su vadove Loreta Sadauskie-
ne bei patys renginio organiza-
toriai – Druskininkų savivaldy-
bės neįgaliųjų draugijos nariai.

Šventės dalyviai jėgas galėjo 
išmėginti smiginio, baudų, lėkš-
tės, žiedų, pasagos mėtymo ir 
šaškių rungtyse. Sporto šventė-
je vyravo draugiška atmosfera, 
susirinkusieji ne tik varžėsi, bet 
ir bendravo, smagiai leido laiką. 
I–III vietų laimėtojai apdovanoti 
medaliais, komandų vadovams 
įteiktos padėkos. Taurė „Neįga-
liųjų sporto šventė 2017 m.“ li-
ko pas šventės organizatorius. 
R. Tenenis padėkojo visiems pa-
dėjusiems suorganizuoti rengi-
nį, jo dalyviams ir svečiams. 

�� Valė Masiliūnienė „Bičiu
lystės“ skaitytojams parašė apie 
Marijampolėje vykusią sporto 
šventę „Olimpinė mylia“.

Marijampolės savivaldybės 
I grupės neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Irma Kavaliauskienė 
sukvietė neįgaliuosius iš aplinki-
nių rajonų, savivaldybių, sporto 
klubų į sporto šventę „Olimpi-
nė mylia“. Šis renginys organi-
zuojamas jau 19 metų. Varžybo-
se dalyvavo ir Vilkaviškio kraš-
to neįgaliųjų draugija. Stengė-
mės išmėginti jėgas daugelyje 
sporto rungčių. Daugeliui mū-
sų komandos narių nusišypso-
jo fortūna. Nepralenkiama buvo 
mūsų draugijos narė Genovaitė 
Skinkienė, kuri iškovojo pirmąją 
vietą bato mėtymo į lanką rung-
tyje. Helpongo varžytuvėse Re-
gina Matulienė buvo antra, o Vi-
lija Čiuplienė – trečia. Lenkiant 
ranką savo galią parodė Romas 
Geibaitis – jis iškovojo antrąją 
vietą. Jo priešininkai buvo pa-
tyrę, daug metų dalyvaujantys 

varžybose, sporto klubų nariai. 
Bet sporte daug lemia sėkmė. 
Daugiausiai apdovanojimų iš-
kovojo Marijampolės savivaldy-
bės I grupės neįgaliųjų draugija. 
Jiems ir atiteko nugalėtojų taurė. 
Antrąją komandinę vietą laimė-
jo Kazlų Rūdos savivaldybės ne-
įgaliųjų draugija. O trečioji vieta 
atiteko Kalvarijos savivaldybės 
neįgaliųjų draugijai.

Kadangi šventėje dalyvavo 
daug komandų, renginys užsi-
tęsė. Belaukiant bočios rezulta-

tų sporto šventės vedėjo buvo-
me pakviesti padainuoti. Tą ir 
padarėme, kadangi mūsų gre-
tose buvo keletas ansambliečių. 
Po mūsų sudainuotų dviejų dai-
nų, savo muzikinius gabumus 
parodė kalvarijiečiai. Visi buvo-
me pavaišinti skania šiupiniene, 
žirnių koše ir ledais. Po apdova-
nojimų pasidžiaugėme vieni ki-
tų laimėjimais ir draugiškai at-
sisveikinome iki kitų sportinių 
susitikimų. Didžiausias renginys 
vyks Kaune. 

Skaudžios netekties valandą dėl vyro mirties  
nuoširdžiai užjaučiame Anykščių rajono neįgaliųjų draugijos  

pirmininkę Aldoną Šerėnienę, jos šeimą ir artimuosius.
Bendradarbiai

Sportininkus lydėjo gera nuotaika 

Visuomet nugali draugystė
Alytaus apskrities sporto šventės dalyviai.

Sporto šventė Šiauliuose sukvietė gausų būrį sportininkų.

Sporto šventėje Marijampolėje pralaimėjusių nebuvo.
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Prie kūrybos 
šaltinio

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

„O aš savo sielą į eiles 
rišu...“

Panevėžio rajono literatų klu-
bo „Polėkis“ narė Janina Ja-

kimavičiūtėBaltušnikienė išlei-
do antrąją eilėraščių knygą „Žo-
džių vainikas“. Jau nuo viršelio 
ji dvelkia gaivumu ‒ lyg paža-
das, kad tas žodžių vainikas bus 
pinamas iš žalių tėviškės laukų, 
malonaus upelio čiurlenimo, la-
pų šlamėjimo... Gal ir ant to tilte-
lio autorės rymota, apie prabė-
gantį gyvenimą mąstyta. Ir ne-
apsirinki. Knygelė plonutė, bet 
joje telpa siela. O kas telpa į sie-
lą?.. Gal atsakykime J. Jakimavi-
čiūtėsBaltušnikienės posmais?

Į mano sielą telpa:
Žolynų rasos, paukščio balsas,
Šimtametės girios,
Sraunios upės, ežerai.

Į mano sielą telpa
Snieguolių žvaigždės, balto,
Puraus sniego patalai,
Rudenio lapų margumas.

Klevas, nupraustas lietaus,
Kregždė ant šelmenio stataus,
Darbšti bitutė avily,
Varpai, skambą pavakary.

Mano sieloj sutelpa sekminės,
Beržais pakvipę gegužinės
Ir mano sieloje gyva
Suklupus maldai Lietuva.

Pacitavau visą, nes eilėraštis 
„Sielos talpumas“ iš kitų išsiski-
ria ‒ toks galėtų būti programi-
nis, t.y. eiti knygos pradžioje kaip 
apibendrinantis rinkinio mintis 
ir idėjas. Pirmajame skyriuje au-
torė atsigręžia į sudėtingą Lietu-
vos istoriją, dainingai eilėmis iš-
sako tremčių patirtis, į jas išgy-
venusį lietuvį kreipiasi jautriai, 
šiltai lyg į brolį ‒ įvardžiu „tu“. To-
lima Tėvynė rodosi lyg graži pa-
saka, kur žalios rūtos, kur lelijos, 
kur pelargonijos languos... Kaip 
leitmotyvas lydi pažadas: sugrį-
ši. Tačiau kas laukia grįžus? Ar 
beras tremtinys namus tokius, 
kokius paliko? („Tremties lietu-
viui“). Panašūs ir kiti šio skyriaus 
eilėraščiai ‒ „Tėviškę paliekant“, 
„Buvusioj sodyboj“, „Išskridę 
paukščiai“, „Tėviškėlėje“... Juose 
dar gyvas praėjęs arba praras-

tas laikas, kurį iš atminties gel-
mių prikelia paaštrėję pojūčiai: 
išsklidę kvapai, ryškūs vaizdai:

Vakaras kvepia lapotais beržais,
Raudonais saulėlydžiais dega.
Kvepiančius sodus suvystė rūkai,
Suvystė ir topolį seną. 

Gamtos pasaulis autorei ne 
šiaip artimas. Atrodo, kad ji su 
gamta alsuoja vienu ritmu, jau-
čia, jog beržui skauda nuplėš-
tą kamieną (Jis atiduoda savo / 
Kraują kitiems, / Nors ir nelabai 
/ Sergantiems), netgi su juo su-
silieja (Į mano apnešiotą kūną / 
Beržas giliai šaknis įleido), tapa-
tinasi su juo lyg su atjaučiančiu, 
paglostančiu žaliomis rankomis 
žmogumi (eilėraščiai „Užuojau-
ta“, „Mano beržas“). 

J. JakimavičiūtėBaltušnikie-
nė atidi smulkmenoms: Į savą
jį pasaulį / Vis įeinu iš naujo. / 
Po mažą trupinėlį / Vis surenku 
į saują // Juodo dirvono, smėlio, 
/ Truputį papartyno / Ir gabalė
lį molio / Nuo tėviškės arimų (ei-
lėraštis „Visko po truputį“). Ji at-
kreipia dėmesį į pražydusį lino 
žiedą, katpėdėles ant kupstų, kie-
mo žoleles, dūzgiančias mažas bi-
tutes, nasturtas, naktinukes (eilė-
raščiai „Vasara“, „Dobilai“). Norisi 
pagirti, kad tiek daug žolynų, gė-
lių, medžių pavadinimų minima: 
juk šiandienos žmogus nuo gam-
tos nutolęs, tie pavadinimai jam 
gal nieko nebesako, gal jau nebe-
žino, kaip tos katpėdėlės ar nak-
tinukės atrodo. Ir kur kitur, jei ne 

posmuose, jas galima atgaivinti ir 
išsaugoti ateities kartoms?.. Dau-
giausia gamtinių eilėraščių sudė-
ta skyriuje „Po gamtos sparnu“. 
Vėlgi skaitai ir jauti tą globiančią 
gamtos ranką (ar sparną). Auto-
rės vaizduotės dėka matai kelią, 
nuo dulkių žilą, debesėlį, plau
nantį smilgas. Gamtoje žmogus 
randa nusiraminimą ir idilę, ku-
rios nesuteikia gyvenimo audros 
ir išbandymai (eilėraštis „Gyveni-
mas ‒ ne žaidimas“): 

Eini, eini gyvenimo taku,
Atrodo kietas ir saugus.
Ir tik staiga krenti, grimzti,
Tarytum liūnas priekyje klampus.

Tačiau tokių niūrių posmų 
rinkinyje maža. Į gyvenimą žvel-
giama su švelniu grauduliu, nos-
talgiškai ilgintis prabėgusios 
jaunystės (Tik kartais taip ilgu 
jaunystės, / Taip noris į ją sugrįž
ti), bet labiausiai autorei norisi 
drąsinti, suteikti vilties, raginti 
džiaugtis, kol dar esi gyvas:

Gyvenimas tartum versmė,
Jis niekad neišsenka.
Tiktai gilyn pasižiūrėk ‒ 
Ir jis tau tiesia ranką.
Pripildyta ji gėrio ir tiesos,
Skaistumo, atjautos ir meilės.
Ji neišsenka niekados
Tiktai mokėki pasisemti. 

„Gyvenimo versmė“

J. JakimavičiūtėBaltušnikie-
nė turi jautrią poetinę klausą, 
puikiai jaučia rimą ir ritmą, dau-
guma jos eilėraščių galėtų tapti 
dainomis. Ir tapo! Paskutiniame 
skyriuje „Skambantys posmai“ ‒ 
dvylika eilėraščių ir natos, muzi-
ką jiems sukūrė Edvardas Filipo-
vičius. Čia rasime ir posmų apie 
gimtinę („Himnas tėviškei“, „Tė-
viškės šauksmas“, „Žiburėli ne-
gesk“, „Raguva“), ir romantiškų 
meilės jausmų („Laukimas“, „Tu 
ateik“), ir mamai skirtų švelnių 
žodžių („Atsiskyrimas“)... J. Ja-
kimavičiūtėBaltušnikienė yra 
tradicijos tęsėja ir puoselėtoja. 
Tad jos nupintas žodžių vaini-
kas kvepės mums ilgai. 

Nijolė kVieTkAuSkė

Nors Marija Slavinskienė Vie-
vio neįgaliųjų draugijai va-

dovauja dar visai neseniai, jai 
visai gerai sekasi. Tai matyti iš 
suburto darnaus kolektyvo, ne-
įgaliesiems teikiamų paslaugų, 
vykstančių renginių (surengta 
velykinių puokščių ir rankdar-
bių paroda „Mano dainų spal-
vos“, skirta Lietuvos Valstybės 
atkūrimo 100mečiui paminėti). 
Vieviškiai prisijungė organizuo-
jant vaikų gynimo dienai skirtą 
akciją „Apkabink mane“. 

Tarp Vievio neįgaliųjų drau-
gijos narių yra nemažai poezijos 
mėgėjų, bandančių eilėmis iš-
reikšti savo mintis, todėl draugi-
jos pirmininkės ir tarybos narių 
iniciatyva buvo surengta literatų 
popietė. Kitų paklausyti ar savo 
posmų paskaityti susirinko gau-
sus kūrėjų būrys. O kokia šventė 
be svečių? Jų mes sulaukėme iš 
Grigiškių neįgaliųjų draugijos. Į 
popietę su draugijos nariais atvy-
kusi pirmininkė Aldona Voverie-
nė atsivežė šešias organizacijos 
nario, 102 metų poeto Broniaus 
Kondrato poezijos knygeles. Pa-
pasakojo apie ilgamečio poeto 
gyvenimą, kūrybą, skaitė jo eiles. 
Visus sužavėjo jautrios ilgaamžio 
kūrėjo eilės ir gili mintis, žodžių 
skambesys ir šviesus tikėjimas 

gyvenimu. Beje, šias knygeles au-
torius išleido savo lėšomis. Džiau-
giuosi, kad pernai respublikinia-
me neįgaliųjų literatų seminare 
man teko susipažinti su B. Kond
ratu ir girdėti jo eiles, išraiškingai 
paties skaitomas. 

Savo kūrybiniais bandymais 
dalijosi ir Vievio neįgaliųjų drau-
gijos nariai. Visus sudomino įvai-
riapusė (nuo lyrinės iki patrioti-
nės ar humoristinės) Viktoro Ja-
konio kūryba. Česlovo Pupalai-
gio eilės ne tik palietė visų mūsų 
širdis, bet ir sugraudino. Vitalijos 
Pačkauskienės posmai grąžino į 
vaikystės prisiminimus. 

Didžiausias atradimas mums 
buvo vyriausios mūsų bičiulės Ja-
dvygos Pauliuščenskienės eilės. 
Jose tiek daug sarkazmo, humo-
ro, savikritikos ir pokštų, kad pra-
šėme ją skaityti ne kartą. Kai kam 
patiko ir mano, Karolinos Nap
rienės, kuklūs paeiliavimai. Zofi-
ja Gliaudelienė savo kūrybą skyrė 
vaikams ir anūkams. Ji eiles dekla-
mavo atmintinai. Ir ne tik lietuviš-
kai, bet ir lenkiškai, rusiškai.

Sielas praskaidrinusi litera-
tūrinė popietė užsitęsė. Prie ar-
batos, kavos puodelio kūrėjai 
nuoširdžiai bendravo, dalijosi 
savo išgyvenimais. 

karolina NApRieNė

Kūrybinė popietė 
praskaidrino sielas 

***
Man taip reikia tavo peties,
Kad turėčiau į ką atsiremti,
Kad daugiau nebijočiau nakties,
Kada žvaigždės taip skaudžiai 

krenta.
Man taip reikia lūpų vėsos,
Kad sugertų manųjų karštį,
Reikia tavo širdies visos,
Bet tik vėjas duris mano tranko...

***
Savos kančios dar neišgėriau iki 

galo,
Kiek bežiūriu – taurė dar vis 

pilna –
Ir nors kartu nuėjom ilgą kelią,

Pabaigoje likau visai viena.
Tartum pamišusi klausausi 

žingsnių –
Gal kada nors išgirsiu ir tavus –
Už lango sodas nuo žiedų vėl 

linksta, 
Tiktai nebus jau vasaros pas 

mus...

***
Žydrą ilgesio taką
Mėnuo per lauką nutiesė.
Eisiu juo visą naktį –
Gal rytui bundant
Tako gale
Tave aš sutiksiu...

Onutė ČiRViNSkieNė
Jurbarkas

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos
Draugiškoje aplinkoje liejosi poezijos posmai.
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Šakių karilionas. Ritos Mockeliūnienės nuotr.


