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Projektų įvairovė – 
organizacijų išlikimo garantas

Fizinis aktyvumas – 
nauda ne tik kūnui

Lietuvos sporto universiteto 
(LSU) profesorius Albertas 
Skurvydas įsitikinęs, kad la-
bai svarbu būti fiziškai ak-
tyviems. Pastarųjų metų ty-
rimai rodo, kad fiziniai prati-
mai padeda 30-50 proc. ati-
tolinti apie 40 ligų (tarp jų – 
nutukimą, depresiją, Alzhei-
merį, širdies ir kraujagyslių 
sistemos sutrikimus), palai-
kyti gerą nuotaiką, suaktyvi-
na smegenų veiklą. Lietuvos 
triračių sporto asociacijos su-
rengtame seminare „Neįga-
liųjų fizinio aktyvumo skati-
nimas“ profesorius papasa-
kojo apie naujausius moks-
lininkų tyrimus, apie fizinio 
aktyvumo naudą, taip pat 
buvo pristatytos galimybės 
neįgaliesiems sportuoti. 

Integracija keliu

Integracijos keliu

Jau kuris laikas Socialinės 
reabilitacijos paslaugų ne-
įgaliesiems bendruomenėje 
projektai nėra vienintelis ne-
įgaliųjų draugijų išgyveni-
mo šaltinis. Daugelis jų įgy-
vendina socialinės integraci-
jos per kūno kultūrą ir spor-
tą, sveikatinimo projektus, 
tampa vietos veiklos grupių 
part neriais. Lietuvos neįga-
liųjų draugijos (LND) kon-
ferencijoje taip pat dalytasi 
gerąja patirtimi, diskutuo-
ta apie galimas naujas veik
las, kurios sustiprintų orga-
nizacijas. 

Neįgaliųjų organizacijų 
laukia pokyčiai

LND pirmininkė Jelena 
Ivančenko pabrėžė: turime ruoš-
tis naujam Nacionalinės neį-
galiųjų socialinės integracijos 
prog ramos įgyvendinimo eta-
pui, artėjančioms permainoms. 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijoje jau pradedama disku-
tuoti apie tai, kaip turėtų keistis 
Socialinės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems bendruomenė-
je projektai. Socialinės apsau-
gos ir darbo ministro Lino Ku-
kuraičio teigimu, organizacijos 
turės atitikti tam tikrus reikala-
vimus teikiamoms paslaugoms, 
darbuotojams, patalpoms, gauti 
akreditaciją. 

Ar neįgaliųjų organizacijos 
turėtų dėl to sunerimti? Pasak 
J. Ivančenko, labai svarbu šioms 
permainoms pradėti ruoštis iš 
anksto, ieškoti būdų, kurie pa-

dėtų neįgaliųjų organizacijoms 
sustiprėti, tapti savivaldybių par-
tneriais. 

Jau dabar kai kurių LND aso-
cijuotų narių patirtis gali tapti 
sektinu pavyzdžiu kitoms.

Paslaugas perka 
savivaldybės 

Nemažai šalyje veikiančių 
neįgaliųjų draugijų turi įsigijusios 
skalbimo mašinas, kai kurios – ir 
džiovinimo, lyginimo prietaisus, 
įsirengusios dušus. LND veiklos 
II dešimtmetyje tokie centrai bu-
vo kuriami daugelyje miestų bei 
rajonų. Tačiau pasikeitus neįga-
liųjų organizacijų veiklai ir nuo 
socialinių paslaugų perėjus prie 
socialinės reabilitacijos, tokios 
paslaugos nustotos finansuoti, o 
daugeliui centrų tapo sunku iš-
gyventi. 

Vis dėlto veiklesnės organi-
zacijos, glaudžiai bendradarbiau-
damos su savivaldybėmis, rado 
išeitį. Pasirūpinusios higie nos 
pasais, be kurių pastaruoju me-
tu nei skalbimo, nei dušo paslau-
gų teikti negalima, šias paslau-
gas pasiūlė pirkti savivaldybėms. 
Ypač tai aktualu nedidelėse sa-
vivaldybėse, kuriose arba niekas 
tokių paslaugų neteikia, arba jų 
nepakanka. 

Pagėgių savivaldybės neįga-
liųjų draugijos pirmininkė Lo-
reta Stašinskienė konferencijo-
je dalijosi savo patirtimi. Drau-
gija turi 5 skalbimo mašinas, 
džiovyklę, lyginimo presą. Pa-
sak jos, šiuo metu iš Neįgaliųjų 
draugijos savivaldybė perka hi-
gienos (skalbimo, dušo) paslau-
gas. Neįgaliesiems, mažas paja-
mas gaunantiems gyventojams 
savivaldybė kas mėnesį apmoka 

už vieną dušo ir vieną skalbimo 
paslaugą, jeigu reikia daugiau – 
žmonės susimoka patys. Be to, 
organizacija turi sudariusi sutar-
tis su verslo įmonėmis (skalbia 
joms patalynę, staltieses ir pan.). 

„Bendradarbiaudami su savi-
valdybe pasitvirtinome šių pas-
laugų įkainius. Pelno nesiekia-
me, bet iš to išsilaikome“, – sako 
L. Stašinskienė. Ji neslepia, kad 
reikia daug savanoriško darbo 
ir pastangų, vis dėlto džiaugiasi, 
kad pasiryžo imtis šios veiklos. 
O paslaugų poreikis tik auga. 

Toks bendradarbiavimas 
naudingas visoms pusėms: ir 
savivaldybei, nes jos gyventojai 
gauna reikalingas paslaugas, ir 
žmonėms, nes jie gali jomis pa-
sinaudoti, ir neįgaliųjų organiza-
cijai, nes ji gauna papildomų pa-
jamų, kurias gali panaudoti įvai-
rioms draugijos veikloms. 

Reikia įvairių paslaugų 
Ukmergės rajono savivaldy-

bei Neįgaliųjų draugijos teikia-
mos paslaugos taip pat labai rei-
kalingos. Ypač pagalba namuo-
se. Draugijos pirmininkė Zita 
Kviklienė pasakoja, kad žmonės 
buvo įpratę jas gauti nemokamai. 
O štai jau 5-erius metus draugija 
pratina neįgaliuosius, kad tiksli-
nės slaugos ar priežiūros (pagal-
bos) kompensacijos kaip tik ir 
skirtos gaunamoms paslaugoms 
apmokėti. 

Šiuo metu Ukmergės rajo-
no neįgaliųjų draugija dalyvau-
ja savivaldybės socialinių pas-
laugų programoje – gauna lėšų 
vieno darbuotojo atlyginimui, 
apmokama už degalus. Draugi-
ja prižiūri 14 žmonių, kuriems 

Patirtimi, kaip sekasi įgyvendinti papildomas veiklas, konferencijoje dalijosi Kauno miesto, Ukmergės rajono ir Pagė-
gių savivaldybės neįgaliųjų draugijų pirmininkai.

Fiziniai pratimai – vieni 
geriausių vaistų

„Fiziniai pratimai – geriausi 
vaistai, – sako LSU profesorius 
A. Skurvydas. – Mūsų raume-
nys, priklausomai nuo susitrau-
kimo trukmės, intensyvumo, 
gamina 600 natūralių vaistų, 
vadinamų miokinais. Keli šim-
tai miokinų pasilieka pačiuose 
raumenyse – jiems atnaujinti ir 
stiprinti, o kiti per kraują paten-
ka į visą mūsų organizmą ir taip 
vyksta komunikacija tarp rau-

menų ir pagrindinių žmogaus 
kūno organų. Raumenys yra at-
sakingi už viso organizmo atsta-
tymą, savęs stiprinimą, reabili-
taciją ir netgi gydymą.“ 

Profesoriaus teigimu, mūsų 
smegenys yra labai plastiškos, fi-
ziniai pratimai geriausiai stimu-
liuoja jų atsistatymą. Jau yra at-
likti eksperimentai, kai pelėms 
pavyko suauginti pažeistas nuga-
ros smegenis. Žmonėms tai pa-
daryti sudėtingiau, bet tikimy-
bė, kad tai pavyks ateityje, yra. 

A. Skurvydas pabrėžia, kad 
be viso to, fizinis aktyvumas ste-
buklingai gerina nuotaiką, kelia 
darbo našumą. Paskutiniai tyri-
mai rodo, kad siekiant geriausio 
rezultato, pratimai turi būti in-
tensyvūs – tinka ir spartus ėji-
mas, plaukimas, kopimas į kalną. 

Neįgalieji taip pat gali rasti 
būdų būti fiziškai aktyvūs, rei-
kia tik pasirinkti tinkamą bū-
dą. „Vaikštantys žmonės bėga, 
jūs – su vežimėliais važiuojat. 
Kiti žmonės tai daro su kojom, 
o jūs su rankom, – pataria pro-
fesorius. – Tai tik formos klau-
simas, o mechanizmai tie patys. 
Ar su rankom dirbsit, ar su ko-
jom – prigaminsit tų pačių vais-
tų ir kūnui, ir protui pastiprinti.“ 
Pasak A. Skurvydo, vien atsisto-
jus smegenis užplūsta milijonai 
impulsų. Pasilenkus veikia kiti 
mechanizmai. Padarai mostą – 
dar kiti. Smegenis galima akty-
vinti ir dirbant vien tik pirštais.

Andrejus Novikovas mano, kad sportas ne tik padeda sustiprėti, bet ir gerina 
nuotaiką bei atmintį.

(nukelta į 5 psl.)

(nukelta į 5 psl.)
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Seime po pateikimo pritar-
ta Lietuvos socialdemokratų 
darbo (LSDD) frakcijos na-
rės Rimantės Šalaševičiūtės 
inicijuotam Tikslinių kom-
pensacijų įstatymo pakeiti-
mų projektui.

Šiuo metu galiojančiuose 
įstatymuose yra nuostatų, su-
darančių nelygiavertes sąlygas 
asmenims gauti tikslines kom-
pensacijas. Pasak parlamenta-
rės R. Šalaševičiūtės, praktikoje 
neretai pasitaiko atvejų, kai ne-
įgalieji, dažnai senatvės pensijos 
amžių sukakę asmenys, kuriems 
paskirta tikslinė kompensaci-
ja, grįžta iš palaikomojo gydy-
mo ir slaugos ligoninių, bet dėl 
sunkios sveikatos būklės negali 
savivaldybės administracijai pa-
teikti prašymo tikslinei kompen-
sacijai gauti.

„Nepateikus prašymo at-
naujinti tikslinės kompensaci-
jos mokėjimą, žmogus jos ne-
gauna. Siūlome, kad kompen-
sacijos mokėjimas būtų atnauji-
namas ir be atskiro asmenų arba 
jų įgaliotų atstovų prašymo. Sa-
vivaldybės gautų tam reikalin-
gą informaciją iš kitų valstybės 
institucijų“, – sako parlamenta-
rė R. Šalaševičiūtė.

Kita keistina įstatymo nuos-
tata dėl tikslinės kompensacijos 
gavėjo mirties atveju. Siūloma, 
kad negauta tikslinės kompensa-
cijos suma gavėjo mirties atve-
ju būtų išmokama jį laidojusiam 
asmeniui, kuris pirmas kreipiasi. 
Kitos tikslinės gavėjui priklau-
sančios kompensacijos, kurios 
jam nebuvo išmokėtos dėl mir-
ties, išmokamos mirusiojo įpė-
diniams, kuriems paveldėjimo 
tvarka pereina mirusio asmens 
turtas, pateikusiems paveldėji-
mo teisės liudijimą.

Pasak LSDD frakcijos na-
rės R. Šalaševičiūtės, dar vie-
nas svarbus punktas įstatyme, 
sudarantis nelygiavertes sąly-
gas – ligoniams, gulintiems slau-
gos ligoninėse, tikslinės išmo-
kos nemokamos. „Pacientai yra 
nelygiavertėse situacijose. As-
menims, kuriems palaikomo-
jo gydymo ir slaugos ligoninė-
je paslaugos teikiamos iš PSDF 
biudžeto lėšų apmokamos slau-
gos, palaikomojo gydymo, pa-
liatyviosios pagalbos paslaugos, 
tikslinės kompensacijos neski-
riamos. O ligoniai, gaunantys 
sveikatos priežiūros paslaugas 
įstaigų slaugos skyriuose ar šių 
įstaigų bendruosiuose skyriuo-
se neįgaliesiems slaugyti, tiksli-
nes kompensacijas gauna. Turi-
me panaikinti šį nelygiavertišku-
mą“, – sako Seimo narė.

Iš viso tikslines kompensaci-
jas gauna apie 94 tūkst. asmenų, 
iš jų slaugos išlaidų tikslines kom-
pensacijas – 37 tūkst., priežiūros 
(pagalbos) išlaidų tikslines kom-
pensacijas – 57 tūkst. asmenų.

LRS ir „Bičiulystės“ inf. 

Siūloma 
tobulinti tikslinių 

kompensacijų 
mokėjimo tvarką

Aktualijos

�� Laiške „Bičiulystei“ Švenčionių 
rajono neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Teresa Špakova pasidalijo 
mintimis iš ataskaitinio susirinkimo. 

Į kultūros centre sureng-
tą ataskaitinį susirinkimą drau-
gijos nariai susirinko iš Pabra-
dės, Švenčionėlių, Švenčionių ir 
Adutiškio. Susirinkimas prasi-
dėjo vokalinio ansamblio „Upe-
lė“ (vadovas Rimantas Ankėnas) 
pasirodymu. Linksmai ir smagiai 
skambėjusios jų atliekamos dai-
nos sulaukė gausių aplodismen-
tų, o pasakorė ne vieną privertė 
kvatoti iki ašarų. 

Išsamioje draugijos veiklos 
ataskaitoje buvo pateikta infor-
macija apie projektinį finansavi-
mą, lėšų panaudojimą, paminė-
ta, kiek Neįgaliųjų draugijos na-
rių dalyvavo veikloje, kiek pas-
laugų suteikta neįgaliesiems ir jų 

Kartu pasieksime daugiau

šeimos nariams. Taip pat pami-
nėta, kad buvo surengtos sporto 
žaidynės, kuriose dalyvavo sve-
čiai iš Molėtų, Zarasų, Utenos, 
Ignalinos, Elektrėnų, Visagino 
neįgaliųjų draugijų. 

Gruodžio mėnesį kartu su 
kultūros centru surengtas ren-
ginys, skirtas Tarptautinei neįga-
liųjų dienai, Lietuvos 100-mečiui 
ir LND 30-čiui paminėti. Daly-
vavome kasmetiniame konkur-

se „Vilties paukštė“, šventiniame 
renginyje Talačkoniuose, kitų ra-
jonų sporto žaidynėse. 

Susirinkime buvo pateikta 
ir revizijos komisijos finansinė 
ataskaita.

Teigiamai ataskaitą įvertino 
ir sėkmės linkėjo ataskaitiniame 
susirinkime dalyvavusi Šven-
čionių rajono vicemerė Viole-
ta Čepukova ir Socialinės para-
mos skyriaus vedėja Eglė Jakš-
taitė Rouda. Švenčionių rajono 
policijos komisariato pareigūnė 
Liudmila Čeponienė papasakojo 
apie tai, kaip netapti sukčiavimo 
auka, tai šiuo metu labai aktualu.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, 
kurie dalyvavo ataskaitiniame 
susirinkime. Skambinkite, siū-
lykite, būkite aktyvūs – kartu 
pasieksime daugiau. 

Ataskaitinio susirinkimo dalyviai įdėmiai klausėsi kalbėjusiųjų.

Švenčionys:

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

�� Laiške „Bičiulystei“ Rasu-
tė Kryževičienė papasakojo apie 
kantrią ir nuoširdžią draugijos 
narę. 

Dažnai skaudi negalia la-
bai apriboja žmogaus galimy-
bes laisvai judėti, bendrauti. To-
kia dalia ištiko ir Editą Šlekie-
nę, gyvenančią viename Vilka-
viškio daugiabutyje, ketvirtame 
aukšte. Jauna moteris juda tik 
sėdėdama neįgaliojo vežimėly-
je. Sunki negalia moteriai atė-
mė galimybę vaikščioti, pažeidė 
rankas, bet ji nepasiduoda, kiek 
leidžia jėgos, stengiasi bendrau-
ti, dirbti: padedama vyro kar-
tais atvyksta į Vilkaviškio rajo-
no neįgaliųjų draugiją, kur ren-
kasi rankdarbių būrelio „Kama-
nės“ narės kurti naujų dirbinių, 
pabendrauti. Edita čia pasisemia 
naujos patirties, pasimoko naujų 

Iš jos galime pasimokyti kantrybės 
ir uolumo

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugijos narė Edita Šlekienė laisvalaikį leidžia 
kurdama rankdarbius.  

Vilkaviškis:

kūrybos būdų, o taip pat pristato 
savo jau pagamintus darbelius. 

„Kamanės“ kartais aplanko 
Editą namuose, nuveža jai do-
vanų, pasišnekučiuoja. Ir šįkart 
aplankę Editą pasigrožėjome jos 
mezginiais, siuvinėtais paveiks-
lais. Moteris pasiguodė, kad da-
rosi vis sunkiau dirbti, dėl pro-
gresuojančios negalios jau ten-
ka atsisakyti siuvinėjimo, todėl 
labiau susitelkianti į mezgimą 
virbalais, vąšeliu: mezga rieši-
nes, servetėles, kepures, šali-
kus, kojines, rankines ir kitus 
mezginius. 

Editai labai reikia specia-
lių techninių priemonių, ku-
rios gali palengvinti kasdieny-
bę, tačiau ne viską ji gali įsigy-

�� Laiške „Bičiulystei“ Kaišia-
dorių rajono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Stanislava Globienė 
papasakojo, kuo šį pavasarį gyve-
no draugijos nariai. 

Rankdarbių būrelio narių ra-
jono savivaldybėje organizuoja-
mos parodėlės jau tapo tradiciniu 
renginiu. Ir šį pavasarį čia puika-
vosi įvairūs proginiai suvenyrai, 
megzti ir siūti darbeliai, origina-
lūs Jono Katkevičiaus paveikslai 
ir jo autorinės knygos. 

Kaišiadorių parapijos klebo-
no Rimvydo Jurkevičiaus dėka 
draugijoje lankėsi Rėdės mieste-
lio (Vokietija) parapijos atstovai, 
kurie jau 19-tus metus atvyksta 
į Kaišiadoris su labdaringa mi-
sija. Svečiuodamiesi draugijoje 
jie domėjosi mūsų veikla, per-
žiūrėjo metraščius, kuriuose at-
sispindi draugijos darbai ir veik-
los nuo pat organizacijos įkūri-
mo, aplankė kelis sunkią nega-
lią turinčius žmones. Draugijos 
neįgaliesiems jie atvežė nemažai 
sauskelnių, įklotų, paklotų, laz-
delių, neįgaliojo vežimėlį. Labai 
džiaugiamės jų apsilankymu ir 
pažadu į draugiją atvykti kiek-
vienais metais. 

Mūsų dienos užimtumo bū-
relio narės svečius pavaišino ska-

Veiklos kupinas pavasaris 

nia moliūgų sriuba, cepelinais. 
Svečiams į kelionę įdėjome rank-
darbių būrelio vadovės Dalios 
Sinkevičienės suvenyrų.

Balandžio pabaigoje būrelis 
draugijos narių kartu su roman-
sų kolektyvu ,,Svajonė“ lankė-
si Vievio neįgaliųjų draugijos 
ataskaitiniame susirinkime. At-
likome 9 kūrinius, J. Katkevi-
čius paskaitė savo kūrybos eilių. 

Vievio neįgaliųjų draugijos nariai 
mus labai šiltai priėmė, sulaukė-
me daug aplodismentų, buvome 
apdovanoti draugijos narių paga-
mintais angelėliais.

Gegužės pradžioje buvo-
me išvykę į Garliavą. Viešo-
sios bib liotekos didžiojoje sa-
lėje koncertavo mūsų moterų 
vokalinis ansamblis ,,Ežiuo-
lė“. Šios bibliotekos patalpose 

Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijoje lankėsi Rėdės miestelio (Vokietija) parapijos atstovai.

Kaišiadorys:

vyksta įvairūs renginiai vai-
kams, paaugliams ir suaugu-
siems, rengiamos parodos. Ke-
letą jų smalsiai apžiūrėjo ir mū-
sų  meno kolektyvas.

Darbų ir rūpesčių draugijo-
je daug. Labai džiaugiamės, kad 
turime didelį būrį aktyvių drau-
gijos narių, kurie nori visur da-
lyvauti, keliauti, džiaugtis gy-
venimu.

ti ar išsinuomoti, ne kartą ten-
ka atsitrenkti lyg į sieną... Dau-
geliui mūsų reikėtų pasimokyti 

iš jos kantrybės, kaip neiškristi 
iš veiklios bendruomenės, būti 
naudingai ir reikalingai.
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„Bičiulystę“ skaitykite 
ir internete

www.biciulyste.lt

Aurelija Arlauskienė, žurna-
listė, kelionių vadovė, „Le-
vandų uosto“ įkūrėja ir šei-
mininkė, negalią iš arti pa-
žino dar paauglystėje. Tuo-
met ji negalėjo nujausti, kad 
tokių susitikimų bus ne vie-
nas, o negalią turintys žmo-
nės taps jos gyvenimo mo-
kytojais.

Pajausti, ką jaučia neįgalus
Aurelija pasakoja, kad sąna-

rių liga jos tėvelis susirgo bū-
damas 44-erių. „Aš nežinojau, 
kad ši liga tokia sunki, nelabai 
supratau, kaip jaučiasi tėvelis, 
visgi kai brolis išėjo į kariuo-
menę, iš laukinės mergiotės, 
kuri karstydavosi po medžius, 
lakstydavo su berniokais Vilbė-
no pakrantėmis, tapau pagrin-
dine namų darbininke. Nuo to 
laiko praėjo daug dešimtmečių, 
bet viską kuo aiškiausiai prisi-
menu. Vieną vakarą mes su tė-
veliu vežėme burokus iš laukų, 
tada tempdama karučius pirmą 
kartą pajaučiau, kad tempiu vie-
na, nes tėtis visiškai neturi jėgų. 
Man tuomet buvo gal 13 metų ir 
net neįsivaizdavau, kad taip gali 
būti.“ Aurelija sako, kad tuomet 
ji dar nepajėgė suprasti, kas yra 
negalia ir kaip jaučiasi žmogus, 
negalintis daryti to, kas anks-
čiau jam buvo visiškai įprasta ir 
paprasta. Daug vėliau, pradėju-
si rašyti knygą apie Tomą Šerną, 
vienintelį gyvą per žudynes iš-
likusį Medininkų muitinės dar-
buotoją, Aurelija suprato, kokia 
turi būti subtili ir supratinga, 
bendraudama su negalią turin-
čiu žmogumi. „Norėjau įpras-
minti reikšmingą įvykį ir paro-
dyti ypatingą asmenybę, tačiau 
artimai bendraudama su Tomu 
mokiausi, kaip derėtų elgtis su 
neįgaliu tapusiu žmogumi.“ 

Aurelija norėjo, kad Tomas 
kuo daugiau kalbėtų, pasakotų 
ir kviesdavo jį susitikti įvairio-
se vietose. „Kartą, kai susitiko-
me kavinėje, paklausiau, ar jis 
geria kavą su cukrumi. Išgirdu-
si atsakymą „Taip“, paėmiau jo 
pakelį ir atplėšiau, kad jam bū-
tų patogiau įsiberti cukraus į ka-
vą“, – prisimena Aurelija ir sako 

pamačiusi, kaip Tomas pasikeitė. 
Tuomet suprato, kad savo poel-
giu peržengė tą nematomą subti-
lią ribą, kurią nusibrėžė pats neį-
galiu tapęs žmogus. Tiesa, kai jie 
su Tomu tapo artimesni, Aurelija 
jau žinojo, kad arbatos ar kavos 
puodelį jam reikia paduoti kuo 
didesnį, nes indą su didele ąse-
le patogiau laikyti, žinojo ir tai, 
kad Tomas nemėgsta būti per-
nelyg globojamas. 

„Kai raviu savo tūkstančių 
krūmelių levandų lauką, matau, 
kaip mano kaimynas Tomas sė-
di neįgaliojo vežimėlyje ir žiū-
ri į tolį, pamirštu nuovargį. Ži-
nau, koks Tomas buvo darbštus 
iki tragedijos, kiek daug darba-
vosi savo tėvų sodyboje. Ir ne-
abejoju, kad jam yra nenusako-
mai sunkiau nei man, ravinčiai 
kvepiančius augalus.“ Beje, Au-
relijos parašyta knyga apie Tomą 
Šerną yra ne šiaip jo gyvenimo 
pasakojimas. Svarbu ir tai, kad 
kiekvienas knygos pirkėjas To-
mui padeda gydytis.

Kodėl reikia kviestis 
svečius?

Aurelija pasakoja, kad prieš 
10 metų, kai su šeima iš Vilniaus 
atsikėlė į Šalčininkų kraštą, jie 
savo gyvenimo moto pasirinko 
eilutes iš Šventojo Rašto: „Nepa-
mirškite svetingumo, nes per jį 
kai kurie, patys to nežinodami, 
buvo priėmę viešnagėn angelus.“ 
(Hebrajams 12,1). Angelais Ar-
lauskų šeima dabar vadina Vil-
niaus vaikų ir jaunimo pensiono 
auklėtinius, su kuriais prieš ke-
letą metų užsimezgė labai graži 
draugystė. „Prieš kurį laiką pa-
rašiau aštuonias miniatiūras apie 
Linksmąjį Naminuką – Mėnu-

lio vaiką, gimusį per pačią pilna-
tį po levandų krūmu, ir paskel-
biau jas savo feisbuko paskyro-
je. Minėto pensiono socialinė 
darbuotoja Violeta Medelienė, 
kuri kažkada buvo viešėjusi pas 
mus, parašė scenarijų ir gimė 
nuostabus spektaklis „Links-
masis Naminukas – Mėnulio 
vaikas“. Violeta pasakojo, kaip 
užsidegę auklėtojos ir globoti-
niai repetavo spektaklį! Kiek-
vienas atrado erdvės saviraiš-
kai: stovėti kaip medžiui ar tap-
ti šuniuku, paukščiuku... Vaiki-
nai ir merginos turėjo net po du 
vaidmenis. Spektaklį jie parodė 
įvairiose erdvėse – Vilniuje, Ja-
šiūnų dvaro rūmuose, „Levan-
dų uoste“. Taip prasidėjo mūsų 
draugystė su pensiono Ąžuolų 
šeimyna, kuriai kiekvieną va-
sarą dovanojame daugiau kaip 
savaitės patyriminę kūrybinę 
stovyklą „Levandų uoste“. Per 
tą laiką pamatėme, kiek šiuose 
žmonėse yra gerumo, tikrumo, 
o apie jų negalią tiesiog negal-
vojame“, – prisipažįsta moteris. 

„Ąžuoliukai“ tapo nuolati-
niais svečiais „Levandų uoste“. 
Paprastai stovykla būna liepos 
mėnesį, kai vyras išeina atosto-
gų. „Tada mes visi kartu tiesia-
me pasivaikščiojimo takus, da-
rome puokštes iš levandų, ru-
giagėlių, džioviname gamtoje 
randamus augalus, kad žiemą 
jie turėtų iš ko kurti paveikslus. 
Pernai stovyklautojai padarė la-
bai tvirtą prieplauką, prie ku-
rios ateina kaimo žmonės ir gė-
risi jų darbu iki šiol.“ Aurelija 
prisipažįsta, kad visi, kurie ma-
tė tą „prieplaukos gimimo pro-
cesą“ negalėjo atsistebėti vaiki-
nų darbštumu ir draugiškumu.

Moteris negali nepapasakoti 
apie vieną netikėtą ir jaudinan-
čią patirtį: „Pas mus į „Levandų 
uostą“ dažnai atvažiuoja turistų, 
bet tuomet, kai svečiuojasi šie 
vaikinai, kitų lankytojų nepri-
imame. Nutiko taip, kad kartą 
svečiai visgi įsiprašė.“ Atvažia-
vo vyrai ir moterys prabangiais 
automobiliais ir, didžiai Aure-
lijos nuostabai, vienas jų, tur-
tingas vyras, nuėjo prie vaiki-
no su Dauno sindromu ir jiedu 
abu apsikabino. „Nežinau, gal to 
žmogaus artimoje aplinkoje bu-
vo žmonių su Dauno sindromu, 
gal taip nutiko spontaniškai, bet 
toks poelgis labai sujaudino. O 
juk iš tiesų taip ir turi būti, bet 
mes vis dar mokomės pažinti ir 
priimti vieni kitus, o šie vaiki-
nai spinduliuoja kažin ką išties 
angeliško.“

Uostyti levandas išmokė 
neregiai

Aurelija yra Merkio aukštu-
pio krašto bendruomenės pir-
mininkė, o šios bendruome-
nės narė Ramunė Žukauskienė 
prieš kelerius metus pasiūlė pa-
sikviesti Lietuvos aklųjų ir sil-
pnaregių sąjungos Vilniaus fili-
alo narius bei padovanoti jiems 
Potyrių dieną. Ši dovana nere-
giams buvo teikiama du metus 
iš eilės – pirmiausia jie apsilan-
kydavo „Levandų uoste“, po to 
važiuodavo pas kitą bendruo-
menės narį, kuris augina avytes, 
ten patirdavo šių mielų gyvūnų 
artumą, paskui sukdavo į svei-
kos gyvensenos sodybą „Vaba-
lynė“, kur mėgaudavosi pirties 
malonumais. „Bendruomenės 
narius žavėjo atvykėlių gebėji-
mas džiaugtis viskuo, ką jie ga-

Integracijos keliu 

Kaip aš pažinau  
negalią

„Negalią turintys žmonės tampa mano mokytojais“
li paliesti, pauostyti. Kai aklieji 
ir silpnaregiai pirmą kartą apsi-
lankė „Levandų uoste“, pama-
čiau, kaip iš tikrųjų reikia uosty-
ti gėles. Rankomis. Ir dabar vi-
sada su šia patirtimi supažindinu 
turistus, kurių per kelis vasaros 
mėnesius pas mus apsilanko ar-
ti pusantro tūkstančio. Šiemet 
Potyrių dieną planuojame dova-
noti kitiems, nes vilniškiai žada 
vykti kažkur kitur.“ 

Praėjusiais metais Aurelija 
baigė kursus, kuriuose mokėsi, 
kaip į turizmą integruoti neįga-
liuosius. Moteris atvirai dalija-
si savo planais ir užmojais: „La-
bai noriu rengti šiems žmonėms 
ekskursijas. Buvau sukrėsta, kai 
sužinojau, kad daug turistinių 
objektų nepritaikyti neįgalie-
siems. Sujaudino neregio prane-
šimas, kuriame jis išdėstė, kaip 
reikėtų pritaikyti kaimo turiz-
mo sodybas.“ 

Atsisveikindama Aurelija 
dar papasakoja, kad vesdama 
ekskursijas, jos dalyvius visa-
da stengiasi nuvežti į Šalčinin-
kų rajono Tabariškių kaimą, ku-
riame įkurtas savamokslės daili-
ninkės Anos Krepštul muziejus. 
Čia eksponuojami neįtikėtinai 
šviesūs visą gyvenimą sirgusios 
neįgalios dailininkės paveikslai. 
Jos sesuo Danuta Moločko supa-
žindina su šios asmenybės gyve-
nimu ir kūryba – Anos darbai, 
pasklidę po visą pasaulį, liudi-
ja, kokia stipri gali būti žmo-
gaus dvasia. 

Atsisveikiname su šia ryžtin-
ga, atsidavusia idėjai moterimi 
nė nesuabejodami, kad kelionės, 
patogios neįgaliems žmonėms, 
tikrai bus organizuojamos.

Eglė KULVIETIENĖ

Vilniaus vaikų ir jaunimo pensiono auklėtiniai – dažni svečiai „Levandų uoste“.

Stovyklautojai ant pačių padaryto lieptelio. 

Altruizmas – tai nesavanaudiškas rūpinimasis kitų gerove ir 
pasiryžimas dėl kitų paaukoti savo interesus („Tarptautinių žo-
džių žodynas“).

Gražu, kai žmonės moka 
duoti, nesitikėdami ko nors gau-
ti atgal. Mūsų dienomis altruiz-
mas nėra madingas žodis, bet 
pažįstu nemažai žmonių, ku-
riems galimybė duoti savęs ne-
gailint – natūralus dalykas. 

Buvusią bendradarbę, sulau-
kusią garbingo amžiaus, sergan-
čią daugybe ligų, jau keletą metų 
globoja brolis, palikęs did miestį 
ir atvažiavęs į atokų kaimą, kad 
padėtų seseriai. „O kaip kitaip 
galėjo būti?“ – sako Vladas Rut-
kauskas, dabar gyvenantis Pas-
valio rajone, Gegabrastos kaime. 
„Susitvarkom, mums visko už-
tenka, kad tik bent kiek daugiau 
sveikatos būtų“, – ramiai baigia 
pokalbį Vladas.

Jau 8 metai sunkios ligos pa-
kirstu vyru rūpinasi radviliškie-

tė Vida Povilaitienė. Ant jos pe-
čių gula ne tik vyro priežiūra, 
bet ir visi buities rūpesčiai. Be 
to, Vida yra pradinių klasių mo-
kytoja Radviliškio „Gražinos“ 
pagrindinėje mokykloje. Žmo-
nos mokyklinius rūpesčius, jos 
mokinių pasiekimus gerai žino 
ir vyras. Į klausimą „Kaip su-
spėjate?“ sulaukiu atsakymo: 
„Reikia!“

Jau 22 metus sunkios nega-
lios kamuojamu sūnumi rūpina-
si Rūta ir Kęstutis Tamošiūnai, 
gyvenantys Radviliškio rajone, 
Sidabrave. Keletą metų Augus-
tas buvo vežiojamas į Šeduvos 
gimnazijos Specialiojo ugdymo 
skyrių. Bet tai truko iki 21 me-
tų. Dabar dieną ir naktį rūpin-
tis sūnumi tenka tėvams. Bro-
lio negaliai nėra abejingos ir 

vyresnės seserys, gyvenančios 
Vilniuje. 

Rūpintis neįgaliais artimai-
siais šiems žmonėms – natūralus 
dalykas, nors tam reikia nemažai 
jėgų, išminties. Jie, matyt, vado-
vaujasi posakiu: „Jeigu iš manęs 
kas nors ką pasiima, manęs da-
rosi ne mažiau, o daugiau.“ O gal 
tai gyvenimo prasmė?

Janina OžaLINSKaITĖ 
Radviliškis

Altruizmas
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Konsultuojame, komentuojame

Daktaras
Aiskauda

Šiuolaikiniai dietologai suta-
ria, kad pasiryžusiems atsi-

kratyti pilvo riebalų, būtina at-
kreipti dėmesį į kasdienius vi-
siems pažįstamus maisto pro-
duktus, kurie greitai numalšina 
alkį, o per ilgesnį laiką sumažina 
pilvo riebalų sankaupas. Beje, il-
gesnį laiką vartojant čia aptaria-
mus produktus taip pat galima 
tikėtis išvengti tokių sveikatos 
problemų, kaip aukštas arterinis 
kraujospūdis, medžiagų apykai-
tos, atminties sutrikimai, širdies 
ligos, diabetas ir netgi kai kurios 
vėžio rūšys.

Pilvo apimtį mažinantys 
produktai

Agurkai 
Ši daržovė naudinga plau-

kams, odai, nagams, akims, 
mažina riebalų sankaupas. Be 
to, agurkai yra natūrali šlapimą 
varanti ir tonizuojanti priemo-
nė, kuri stimuliuoja virškinimą 
ir padeda organizmui atsikraty-
ti toksinų. Agurkai labai mažai 
kaloringi, turi daug vandens, 
ląstelienos, greitai sukelia sotu-
mo pojūtį. Tai vienas iš idealių 
produktų, padedantis mažinti 
pilvo apimtį.

Pomidorai
Pomidorai turi nemažai vi-

taminų, mineralų bei kai ku-
rių kitų medžiagų (pvz., liko-
peno), laikomi viena iš natūra-
lių priemonių, tinkančių vėžio 
profilaktikai, ideali mažinant 
pilvo ir šonų apimtis. Beje, po-
midorai padeda riebalus pavers-
ti energija.

Pastaba: organizmas likope-
ną (tai yra raudonas pomidorų 
pigmentas) geriau įsisavina iš 
virtų ir keptų pomidorų. 

Obuoliai 
Kai atsiranda poreikis ma-

žinti talijos apimtis, labai nau-
dingi visų rūšių obuoliai. Be to, 
šie vaisiai turi daug ląstelienos, 
greitai sukelia sotumo pojūtį, 
padeda išvengti persivalgymo. 
Be to, obuoliuose yra oksidaci-
ją stabdančių medžiagų ir pek-
tinų, kurie padeda atsikratyti ne 
tik pilvo, bet ir kitų kūno vietų 
perteklinių riebalų.

Avižinės kruopos
Avižos žmogaus organizmui 

yra vienas pačių naudingiau-
sių produktų. Šios kruopos turi 
mažai kalorijų, kraujyje mažina 
cholesterolio koncentraciją, ge-
rina kraujotaką, reguliuoja ląs-
telių medžiagų apykaitą, pasi-
žymi organizmą valančiu efek-
tu, natūraliu būdu mažina per-
teklinius riebalus. Šias kruopas 
arba avižinius dribsnius galima 
valgyti rytais, jeigu norisi, ga-
lima šį produktą paskaninti ko-
kiomis nors uogomis.

Pastabos:
1. Bent trejetą kartų per sa-

vaitę suvalgykite avižinių dribs-
nių – imsite pastebimai lieknėti; 
dribsniuose, be kitų medžiagų, 
esama pakankamai vitamino B1.

2. Vitaminas B1 stabdo rie-
balų kaupimąsi viduriuose, ge-
rina nervų sistemą, virškinimą, 
padeda išvengti vidurių užkietė-
jimo, stiprina atmintį ir kt.

3. Skrandis avižinius dribs-
nius virškina lėtai, todėl ilgai 
nejausite alkio.

Migdolai 
Migdolai padeda deginti rie-

balus cholesterolio lygio mažini-
mo sąskaita. Šie riešutai gerina 
virškinimą, žarnyno darbą, turi 
triptofano (žmogui ir daugeliui 
gyvūnų nepakeičiamos amino-
rūgšties) ir pakankamai ląstelie-
nos. Šios medžiagos greitai su-
teikia sotumo pojūtį ir taip pa-
deda išvengti persivalgymo. Be-
je, migdolai dėl juose esančio 
didelio kiekio baltymų laikomi 
nepakeičiamu raumenų masę 
didinančiu produktu.

Pastaba: reikia turėti ome-

nyje, kad migdolai yra gana ka-
loringi, todėl per dieną nereik-
tų jų suvalgyti daugiau kaip 25 
gramus.

Česnakas
Česnakas – dar vienas natū-

ralus produktas, galintis padėti 
nusikratyti pilvo riebalų ir ne-
beleisti jiems kauptis. Tai susi-
ję su česnakuose esančiomis kai 
kuriomis veikliosiomis medžia-
gomis, padedančiomis iš orga-
nizmo šalinti „blogąjį“ choles-
terolį. Tam kiekvieną rytą reik-
tų suvalgyti ne daugiau kaip 1–2 
skilteles česnako, antraip galima 
pakenkti kepenims. Beje, dides-
nių kiekių šviežio česnako ir jo 
preparatų taip pat neturėtų var-
toti žmonės, sergantys hemoro-
jumi (paūmėjimo stadijoje) bei 
esant uždegiminiams procesams 
inkstuose.

Pagrindinės pilvo riebalų 
atsiradimo priežastys:
1. Persivalgymas ir netei-

singa mityba. Nuolat valgomas 
greitas bei kaloringas maistas, 
gazuoti saldūs gėrimai.

2. Sėdimas darbas.
3. Organizmo užteršimas 

toksinais.
4. Kai kurių vaistų varto-

jimas. Pilvo riebalai gali susi-
kaupti dėl ligos vartojant hor-
monų preparatus. Gydymo me-
tu galima sumažinti pilvo atsi-
radimo riziką tik laikantis tam 
tikros dietos ir duodant organiz-
mui reikiamą fizinį krūvį.

Pastaba: kai organizmas ap-
sivalo nuo toksinų, kur kas leng-
viau atsikratyti riebalų sankau-
pų ir perteklinio svorio; mat kai 

dingsta toksinai, greičiau degi-
nami riebalai; beje, paprasčiau-
sios organizmo valymo priemo-
nės yra šviežios daržovės, ryžiai 
ir sėlenos.

Nevisavertės dietos ir 
badavimas – ne išeitis
Negerai, kai su maistu gau-

nama mažiau kalorijų, negu jų 
reikia organizmui normaliai 
funkcionuoti. Pavyzdžiui, orga-
nizmui žalingiau per dieną gauti 
800 negu 1200 kalorijų. Užten-
ka bent 72 valandų nevisavertės 
dietos, kad riebalinės ląstelės 
pradėtų „gintis“ ir mažėtų rau-
menų masė. Valgant nevisaver-
tį maistą, stokojant kalorijų, net 
ir tuomet, kai kūno svoris nesi-
keičia, raumenų ir riebalų ma-
sės santykis kinta į blogąją pusę. 

Beje, ne tik nevisavertės die-
tos, bet ir badavimas nesunaiki-
na riebalinių ląstelių. Riebalinis 
audinys turi gerą atmintį: po ali-
nančios dietos ar badavimo at-
siranda vis daugiau riebalus su-
darančių fermentų.

Kur išeitis? Reikia išmokti 
įveikti liguistą alkio pojūtį. Tai 
labai paprasta, nepalyginti len-
gviau ir saugiau negu vargin-
ti save nevisavertėmis dietomis 
ar badauti. 

Kaip įveikti 
nenumaldomą alkį

Atsiradus nenumaldomam 
alkiui tuoj pat suvalgykite obuo-
lį, išgerkite stiklinę kefyro ar jo-
gurto. Beje, kai valgysite obuolį, 
neužmirškite suvalgyti ir sėklų 
(vieno obuolio sėklose yra jodo 
dienos norma); tai irgi mažina 
alkio pojūtį. 

Jeigu dirbate, mokotės, esate 
kelionėje, visada turėkite obuo-
lių, kopūstų lapų (kopūstai pa-
deda iš organizmo šalinti net 
cholesterolio perteklių), mor-
kų. Jei šiuos produktus valgysi-
me neskubėdami ir ypač gerai 
sukramtysime, tai ir pagrindi-
nio maisto suvalgysime kur kas 
mažiau. Jei esame namuose, pra-
vartu apetitą apgauti džiovinto-
mis figomis ar slyvomis (ypač 
tinka džiovintos slyvos). Da-
roma taip: 0,5 kg žaliavos už-

pilama 3 litrais vandens, viri-
nama, kol lieka 2,5 litro. Nuo-
viras geriamas po 0,5 stiklinės 
prieš valgį (kartu valgomos fi-
gos ar slyvos).

Piktnaudžiavimas kava 
sukelia alkį

Kartais labai norisi valgyti, 
o iš tikrųjų organizmui trūksta 
vandens (ne kavos, arbatos, gai-
viųjų gėrimų). Išgerkite stik linę 
vandens, palaukite 15–20 min. 
Jei nebejausite alkio, vadina-
si, organizmui reikėjo tik van-
dens. Optimalus skysčio kiekis 
nustatomas pagal šlapimą – jis 
turi būti skaidrus. 

Pastabos
1. Jeigu prieš valgį išgersime 

stiklinę pomidorų sulčių, būti-
ną alkiui numalšinti valgio por-
ciją sumažinsime net trečdaliu! 

2. Piktnaudžiavimas kava su-
kelia alkį – per dieną išgeriamų 
kavos puodukų skaičių apriboki-
me iki dviejų (ir dar be cukraus!).

3. Kai kam netikrą alkio 
jausmą sukelia cukrus, saldžios 
uogos, vaisiai ir t.t., ypač kai 
„pasaldinamas“ tuščias skran-
dis. Beje, ši nuoroda taikytina 
visų amžiaus grupių žmonėms. 

Pusryčiai būtini
Neatsisakykite pusryčių, an-

traip išbalansuosite medžiagų 
apykaitą ir pradėsite kaupti rie-
balus. Tačiau nepiktnaudžiau-
kite cukrumi ir riebalais (py-
ragaičiais, tortais). Jei mėgsta-
te makaronus, neatsisakykite ir 
jų, tik valgykite be mėsos, gry-
bų. Vietoje šių produktų galima 
įdėti šiek tiek sūrio ir daržovių.

Taip pat pravartu (jei nori-
me, kad puikiai funkcionuotų 
žarnynas) išsivirti grikių ar per-
linių kruopų košės.

Pastaba: sumuštiniams tiks 
rupių miltų ruginė ir kvieti-
nė duona, kuri turi daug vita-
mino B1 ir skaidulinių maisto 
medžiagų (šios medžiagos tin-
ka vidurių užkietėjimo, nutu-
kimo, dia beto, išeminės širdies 
ligos ir vėžio profilaktikai), tik 
svarbu ant duonos netepti storo 
sluoksnio sviesto. 

Romualdas OGINSKaS

Ką daryti, kad mažėtų pilvo riebalų sankaupos

Akinių lęšiai bus kompensuojami didesniam pacientų skaičiui
Didėja kompensuojamųjų 
medicinos pagalbos priemo-
nių prieinamumas regos su-
trikimų turintiems žmonėms. 
Nuo šiol Privalomojo sveika-
tos draudimo fondo (PSDF) 
biudžeto lėšomis akinių lęšiai 
gali būti kompensuojami di-
desniam pacientų skaičiui.

„Iki šiol ligonių kasos akinių 
lęšius kompensuodavo tik labai 
silpnai regintiems pacientams. 
Be to, šios priemonės vaikams ir 
suaugusiems buvo kompensuo-
jamos nustačius skirtingą regė-
jimo lygį. Nuo šiol akinių lęšiai 
PSDF lėšomis tiek vaikams, tiek 
suaugusiems pacientams bus ap-
mokami gydytojui oftalmologui 

nustačius, kad geriau reginčio-
sios akies aštrumas su visiška 
korekcija neviršija 0,4 regėjimo 
aštrumo“, – sako Valstybinės li-
gonių kasos prie Sveikatos ap-
saugos ministerijos (VLK) Vais-
tų kompensavimo skyriaus pata-
rėja Irma Medžiaušaitė.

Pasak jos, kaip ir anksčiau 
vaikams pagal gydytojų receptus 
akinių lęšiai bus kompensuoja-
mi ne dažniau kaip kartą per 
metus, o suaugusiems – kartą 
per dvejus metus. Kompensuo-
jamoji suma vaikams sieks 38 
eurus, suaugusiems – 76 eurus.

VLK specialistų skaičiavi-
mais, akinių lęšių kompensa-
vimo sąlygų pagerinimas palies 
apie 2000 pacientų. PSDF biu-
džeto išlaidos per metus šioms 

priemonėms kompensuoti suda-
rys apie 139 tūkst. eurų. 

Akinių lęšiai pacientams ski-
riami dėl įvairiausių ligų, kurios 
pažeidžia regėjimą: lęšiuko li-
gų, gyslainės ir tinklainės ligų, 

glaukomos, stiklakūnio ir akies 
obuolio ligų, regėjimo nervo ir 
regėjimo takų ligų, akies rau-
menų, akomodacijos ir refrak-
cijos sutrikimų, ragenos trans-
plantato ir kt. 

„Suprantama, kad ne kiek-
vieno apsilankymo pas gydytoją 
metu pacientams skiriami aki-
niai – kitiems reikia vaistų, ki-
to gydymo. Tačiau kalbant apie 
akinių lęšius, bus siekiama ir 
toliau didinti regėjimo aštrumo 
sąlygą, kad kasmet vis daugiau 
privalomuoju sveikatos draudi-
mu apsidraudusių pacientų galė-
tų pasinaudoti akinių lęšių kom-
pensavimo galimybėmis“, – sa-
ko I. Medžiaušaitė.

VLK primena, kad gydyto-
jui oftalmologui išrašius recep-
tą kompensuojamiems akinių 
lęšiams, dėl jų įsigijimo reiktų 
kreiptis į optikas, kurios yra su-
dariusios sutartis su teritorinė-
mis ligonių kasomis.

VLK ir „Bičiulystės“ inf. 
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reikalinga pagalba namuose. Už 
šias paslaugas jie susimoka pa-
gal savivaldybės nustatytus įkai-
nius – iki 20 proc. gaunamų pa-
jamų. Daugiausiai už pagalbos 
namuose paslaugas vienas žmo-
gus moka 113 eurų per mėnesį, 
mažiausiai – 5 eurus. Šie pini-
gai – tai draugijos uždarbis. 

Pasak Z. Kviklienės, pagal-
bos namuose paslaugų poreikis – 
didžiulis. Rajone, kaip ir visoje 
Lietuvoje, daugėja senyvo am-
žiaus žmonių, kurie dažnai yra 
vieniši, nėra kam jais pasirūpin-
ti. Į tokio darbo patirties turinčią 
draugiją pagalbos dažnai kreipia-
si jų vaikai, artimieji. Vienas to-
kių atvejų – 92 metų senelis, ne-
norintis palikti savo namų. Neį-
galiųjų draugija ėmėsi jam padė-
ti, o sąskaitą už atliktas paslaugas 
pateikia vaikams. 

Z. Kviklienės nuomone, to-
kios paslaugos – gera niša neį-
galiųjų organizacijoms. Ukmer-
giškiai netgi svarsto, ar neįkūrus 
globos namų tokiems vienišiems 
žmonėms. Juolab kad šiuo me-
tu tam gana palankios aplinky-
bės – tokius namus būtų galima 
įkurti Petronyse, uždarytos mo-
kyklos pastate. Žinoma, be savi-
valdybės pagalbos neišsiverstų, 
nes reikia ir remonto, ir keltuvo 
į antrą aukštą. „Petronyse gyve-
nantiems 13 vienišų žmonių tai 
būtų esminis pokytis, – svars-
to Z. Kviklienė. – Prireikus kur 
nors išvykti šeimos nariams 2–3 
naktimis čia būtų galima palikti 
savo artimuosius.“

Organizacijas stiprina 
Europos Sąjungos projektai

Dar viena galimybė išplėsti 
veiklą bei sustiprinti pačią orga-
nizaciją – Europos Sąjungos pro-
jektai. Kol kas juos rengti ryžtasi 
dar nedaugelis, tačiau tai padarę 
tikrai nesigaili.

Pagėgių savivaldybės neįga-
liųjų draugija įgyvendina Euro-
pos Sąjungos struktūrinių fondų 
lėšomis finansuojamą projektą 
,,Iniciatyvos suteikiant profesi-
nio tobulinimo paslaugas dar-
bingo amžiaus ekonomiškai ne-
aktyviems gyventojams“. 

Neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė L. Stašinskienė pasako-
jo, kad įgyvendinant šį projektą 
20 žmonių bus suteiktos siuvi-
mo įgūdžių tobulinimo paslau-
gos, jie bus skatinami įsitraukti į 
darbo rinką. 3 mėnesius truku-
sius mokymus jau baigė pirmoji 
7 žmonių grupė. 

Pasak L. Stašinskienės, pro-
jektą parašyti nebuvo lengva, 
tačiau jis tikrai duos daug nau-
dos – žmonės išmoks siuvimo 
amato, galbūt įsidarbins, o drau-
gijai liks projektui įgyvendinti 
įsigyta įranga (siuvimo mašinos, 
stalai ir kt.), kuria galės naudotis 
ir kiti neįgalieji.

Neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė atvira: „Tokius projektus 
vykdyti nėra lengva, tačiau ryž-
tis verta.“ 

Galimybių yra ir daugiau
LND projektų vadovė Lina 

Arlauskienė įsitikinusi: visos 
neįgaliųjų draugijos gali išplėsti 
savo veiklas, imtis naujų projek-
tų. Pasak jos, reikėtų neapsiri-
boti tik savivaldybių projektais, 
mat yra ir daug kitų, kuriuo-
se galima dalyvauti. Neįgaliųjų 
įdarbinimui skirtas ES projektas 
galėjo būti įgyvendinamas viso-
se apskrityse, tačiau jo ėmėsi tik 
LND ir Kauno miesto neįgalių-
jų draugija. 

Konferencijos dalyvius L. Ar-
lauskienė supažindino ir su kito-
mis galimybėmis teikti projek-
tus. Pavyzdžiui, Kultūros taryba 

remia meninio pobūdžio projek-
tus. „Nebijokite išeiti iš savival-
dybių konkursų lygmens“, – drą-
sino ji, pagirdama tam pasiryžu-
sias draugijas. 

LND projektų vadovė minė-
jo ir Sporto rėmimo fondą, neį-
galiųjų projektus laikantį priori-
tetiniais (jiems skiriama 10 proc. 
fondo lėšų), Sveikatos rėmimo 
fondą. Švietimo mainų paramos 
fondui galima teikti projektus, 
leidžiančius išvykti, susipažin-
ti su kitų šalių gerąja patirtimi. 

Nežinantiems nuo ko pradė-
ti, kaip tokius projektus pareng-
ti, LND žadėjo padėti, patarti. 
Svarbiausia, kad draugijos turė-
tų idėjų, sumanymų, pačios no-
rėtų keistis. 

Verslą plėtoti nelengva
Kauno miesto neįgaliųjų 

draugija yra išbandžiusi ir kito-
kią socialinio verslo idėją – pas-
laugas neįgaliesiems teikė ne pa-
ti, o jos įmonė. Draugijos pirmi-
ninkas Ignas Mačiukas pasako-
jo, kad viešoji įstaiga „Sigana“, 
iš bankrutavusių „Senųjų Kap-
sų“ perėmusi neįgaliųjų techni-
kos remontui skirtos įrangos li-
kučius, toliau tęsė šią veiklą. „Si-

gana“ dalyvaudavo Techninės 
pagalbos neįgaliesiems centro 
skelbiamuose konkursuose, gau-
davo finansavimą ir teikė paslau-
gas iš pradžių Kauno, vėliau – ir 
Tauragės, Alytaus, Marijampo-
lės apskrityse. Įsigijo papildomos 
technikos, žmonės buvo paten-
kinti greitai ir kokybiškai atlie-
kamomis paslaugomis. Dažniau-
siai vežimėlį ar vaikštynę meis-
tras suremontuodavo neįgaliojo 
namuose. Prireikus sudėtinges-
nio remonto, žmogui palikda-
vo pakaitinį vežimėlį, o suge-
dusį veždavosi į Kauną. Pasak 
I. Mačiuko, per metus „Sigana“ 
suremontuodavo apie 600-700 
vežimėlių bei kitokios neįgalių-
jų technikos. 

Deja, įmonė savo veiklą tu-
rėjo sustabdyti. Neįgaliųjų tech-
nikos remonto paslaugų viešųjų 
pirkimų konkursą visoje Lietu-
voje, išskyrus Klaipėdos apskri-
tį, laimėjus kitai įmonei, „Siga-
na“ negavo finansavimo ir teik-
tas paslaugas turėjo nutraukti, 
nes reikia nemažų investicijų 
būtinoms detalėms (ratukams, 
padangoms, pakojams, diržams 
ir pan.) įsigyti. Neįgalieji už re-
monto paslaugas nemoka, tad 

įmonei nepavyktų ne tik užsi-
dirbti, bet netgi susigrąžinti pa-
tirtų išlaidų. Tačiau I. Mačiukas 
nuleisti rankų nežada – atei-
ty planuoja ir vėl dalyvauti vie-
šuosiuose pirkimuose ir įmonės 
veik lą atgaivinti. 

Socialinis verslas – 
perspektyvi veikla

LND pirmininkė J. Ivančen-
ko sutiko, kad investicijų reika-
laujančios veiklos yra rizikin-
gos ir nebūtinai pasiteisinančios, 
joms sunku konkuruoti rinkoje. 
„Bet tai nereiškia, kad socialinis 
verslas apskritai negali egzistuo-
ti, – sakė ji. – Štai Birštono ne-
įgaliųjų draugija turi savo rank-
darbių parduotuvę – tai irgi so-
cialinis verslas. Kiekviena drau-
gija užsiima kokia nors išskirti-
ne veikla, kuriai nereikia papil-
domų investicijų. Jūsų dirbiniai 
patrauklūs, kokybiški, juos galite 
parduoti ir pinigus vėl investuo-
ti į naujas veiklas ar dar labiau 
plėsti turimas – stiprinti pačią 
organizaciją. Reikia tik pagalvo-
ti, kaip tai pateikti. Gal origina-
lų rankų darbo papuošalą įdėti į 
dailią dėžutę, sugalvoti logotipą, 
jo nuotrauką įkelti į elektroninę 
parduotuvę ar feisbuko pasky-
rą – ir reikalai pajudės.“  

Galbūt viena draugija kurs 
kokybiškus papuošalus, o kita už-
siims mezgimu, viena teiks trans-
porto paslaugas, o kita atidarys 
kepyklėlę ir keps gardžias ban-
deles ar siūlys skanius pietus – ir 
vieni, ir kiti darbai verti dėmesio 
ir pastangų. „Visi tikrai galim su-
rasti naujų veiklų, pagalvoti, kaip 
patraukliau jas pateikti ir nerimo 
dėl ateities bus mažiau“, – įsitiki-
nusi LND pirmininkė. 

aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr. 

Projektų įvairovė – organizacijų išlikimo garantas(atkelta iš 1 psl.)

Konferencijos dalyviai aktyviai diskutavo apie ateities planus.

Profesorius, apibendrinęs 
šiuolaikinių mokslininkų tyri-
mus, daro išvadą, kad sveikam 
gyvenimui būtini komponentai 
yra labai paprasti: fizinis akty-
vumas; daržovių ir vaisių val-
gymas; miegas ne mažiau kaip 7 
valandas per parą; taip pat svar-
bu nerūkyti, nepiktnaudžiau-
ti alkoholiu. Kiti mokslininkai 
dar pataria neužmiršti gyventi 
įdomiai, išlikti smalsiems, pa-
tirti kuo daugiau įspūdžių. Šie 
dalykai taip labai padeda sme-
genims atsinaujinti. 

Sportas sugrąžino 
džiaugsmą gyvenimu 
Andrejus Novikovas nuo vai-

kystės gyvena su cerebriniu pa-
ralyžiumi. Prieš keletą metų jis 
pradėjo sportuoti ir gali pasigirti 
tuo, kad yra pirmasis lietuvis, da-
lyvavęs tarptautinėse cerebrinio 
paralyžiaus asociacijos žaidynėse. 

„Iš praktikos galiu profeso-
riaus teoriją tik patvirtinti. Kai 
pradėjau užsiiminėti fizinėmis 
veiklomis, pagerėjo ir iškalba, ir 
atmintis. Viskas susideda, – da-
lijasi savo patirtimi Andrejus. – 
Vis dėlto pirmiausia sportas yra 
socializacija – ateini įsalę, su-
tinki žmonių, pabendrauji, atsi-
randa bendrų interesų, bend ros 

veik los, pakeiti aplinką.“
A. Novikovas pasakoja, kad 

baigęs vidurinę mokyklą norėjo 
mokytis toliau, tačiau per kele-
rius metus planų įgyvendinti ne-
pavyko. Nusivylęs 5 metus buvo 
užsidaręs namuose, laiką leisda-
vo prie kompiuterio. Vienintelis 
jo sportas buvo medicininė rea-
bilitacija. Tuomet nusprendė su-
sirasti vietą, kur galėtų sportuoti. 

Andrejus ėmė lankytis neį-
galiųjų dienos centre, kur pradė-
jo sportuoti padedant kinezitera-
peutui. Vėliau susidomėjo trira-
čių sportu, ėmė treniruotis. Po 
kurio laiko buvo pakviestas da-
lyvauti tarptautinėse žaidynėse. 
Andrejus sako nesitikėjęs, kad 
tai bus tokio aukšto lygio var-
žybos – prieš važiuodamas ma-
nė esąs neblogai pasirengęs, kad 
galėtų lygiavertiškai varžytis, ta-
čiau netrukus įsitikino, jog no-
rint ko nors pasiekti, poros tre-
niruočių per savaitę neužtenka. 
A. Novikovo teigimu, norint da-
lyvauti tarptautinėse neįgaliųjų 
žaidynėse, reikia įdėti labai daug 
darbo, treniruotis kompleksiškai 
ir intensyviai. Tam jis sako dar 
nesantis pasirengęs – nori spor-
tuoti savo malonumui. 

A. Novikovo manymu, ne-

galią, ypač sunkesnę, turintiems 
žmonėms susirasti kur sportuo-
ti nėra lengva. Įprastuose spor-
to klubuose reikia dirbti pačiam, 
nėra kineziterapeuto, kuris pa-
tartų, kokie pratimai esant vie-
nai ar kitai negaliai labiau tinka. 
Kita didelė problema – sunku 
nuvykti į treniruočių vietą. Pats 
Andrejus nepajėgia vienas važi-
nėti po miestą – sunku ir gat-
vę pereiti, ir į autobusą patekti. 
Nebloga išeitis – socialinis tak-
si, tačiau ir jis nebespėja paten-
kinti viso poreikio, be to, ne vi-
sur yra ši paslauga. 

Triračiai – viena iš galimybių 
sportuoti 

Pasak Lietuvos triračių spor-
to asociacijos prezidentės trene-
rės Aušros Kriškoviecienės, ne-
galią turintys žmonės nėra labai 
aktyvūs – sunku juos prikvies-
ti ir į treniruotes, ir į varžybas. 
Tačiau, jos manymu, tam esa-
ma objektyvių priežasčių. Da-
lį jų paminėjo Andrejus. Be to, 
dažnai žmonės, sėdėdami veži-
mėlyje, praranda nemažai rau-
menų masės, todėl jiems pradėti 
sportuoti būna labai sunku. Na, 
o fizinio aktyvumo nauda – di-
džiulė: padidėjęs mobilumas ir 

savarankiškumas, pagerėjusi fi-
zinė ir psichinė sveikata, suma-
žėjusi spastika ir pan. 

A. Kriškoviecienės teigimu, 
triračiai buvo išrasti Danijoje, 
todėl Skandinavijos šalyse neį-
galiųjų treniruotėms jie naudo-
jami daug metų. „Apsilankiusi 
Švedijoje buvau sužavėta, kokios 
ten sudaromos galimybės neįga-
liesiems sportuoti. Triračiais va-
žiuoja žmonės su tokiomis sun-
kiomis negaliomis, kad sunku 
įsivaizduoti“, – sako A. Kriško-
viecienė. Šis sportas vis geriau 
žinomas ir Lietuvoje, tačiau di-
deliu populiarumu pasigirti dar 
negali. Tiesa, jis yra įtrauktas į 
paralimpinių sporto šakų sąra-
šą, todėl ateityje besidominčių 
triračiais turėtų atsirasti daugiau. 

Kineziterapeutė Irena Petrai-
tienė įsitikinusi, kad situaciją rei-
kia pradėti keisti nuo požiūrio. 
Valstybė turi kur kas labiau pri-
sidėti prie visuomenės sveikati-
nimo – kuo daugiau bus įvai-
rių sporto centrų, aktyviam gy-
venimui skirtų žalių plotų, tuo 
daugiau žmonių sportuos. Ak-
tyviai gyventi neskatina ir di-
delės sporto klubų, baseinų kai-
nos. „Valstybė, remdama svei-
katinimo veiklas, laimėtų svei-

kesnę visuomenę – kuo daugiau 
fizinio aktyvumo, tuo žmonės 
sveikesni, vartoja mažiau vais-
tų, geresnė nuotaika“, – įsitiki-
nusi I. Petraitienė. 

Šiuo metu vienokią ar kito-
kią sportinę veiklą neįgaliesiems 
siūlantiems klubams išsilaiky-
ti yra labai sunku. Pavyzdžiui, 
Triračių sporto asociacija nuo-
lat susiduria su patalpų stygiu-
mi, neturi kur laikyti priemonių. 

aurelija BaBINSKIENĖ 
Autorės nuotr. 

Fizinis aktyvumas – nauda ne tik kūnui(atkelta iš 1 psl.)

LSU profesorius Albertas Skurvydas 
įsitikinęs, kad fizinis aktyvumas pa-
deda išvengti daugelio ligų.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40, 
09.10 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
8.00, 9.00 – žinios, orai. 7.00, 7.30, 
8.30 – žinios, orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, birželio 3 d. 
09:20 Senis. N-7. 259 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 6. N-7. 
6/17 s. 11:10 Komisaras Reksas 13. N-7. 
13/1 s. 12:00 Beatos virtuvė. (subti-
truota, kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 La-
ba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 
16:40 Premjera. Ponių rojus. N-7. 80 
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-
mu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 LRT 
forumas. 22:30 Dviračio žinios. 23:00 
Neužmiršti. 7 d. (kart.). 24:00 LRT ra-
dijo žinios. 00:05 Tvin Pyksas 3. N-14. 
3/10 s. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 
Savaitė. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 
Dviračio žinios (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Vartotojų kontrolė. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 
Ponių rojus. N-7. 80 s. (kart.).

Antradienis, birželio 4 d. 
09:20 Senis. N-7. 260 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 6. N-7. 
6/18 s. 11:10 Komisaras Reksas 13. N-7. 
13/2 s. 12:00 Stilius. 13:00 Klauskite 
daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių rojus. 
N-7. 81 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite 
daktaro. 19:30 (Ne)emigrantai. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panora-
ma. 21:00 Dienos tema. 21:20 Spor-
tas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Ekspedicija „Nuo Baltijos iki Bengali-
jos“. 7 d. 22:30 Dviračio žinios. 23:00 
Premjera. 12 beždžionių 3. N-14. 3/10 
s. 23:45 Klausimėlis.lt (kart.). 24:00 
LRT radijo žinios. 00:05 Tvin Pyksas 
3. N-14. 3/11 s. 01:00 LRT radijo žinios. 
01:10 Istorijos detektyvai. (subtitruo-
ta, kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 Dviračio 
žinios (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 (Ne)emigrantai. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. 
N-7. 81 s. (kart.).

trečiadienis, birželio 5 d. 
09:20 Senis. N-7. 261 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 6. N-7. 
6/19 s. 11:10 Komisaras Reksas 13. 
N-7. 13/3 s. 12:00 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. (kart.). 13:00 Klauskite 
daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių rojus. 
N-7. 82 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauski-
te daktaro. 19:30 Gyvenimas. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panora-
ma. 21:00 Dienos tema. 21:20 Spor-
tas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Aš – laidos vedėjas. 22:30 Dviračio ži-
nios. 23:00 Po vienu dangum. N-14. 6 
s. 24:00 LRT radijo žinios. 00:05 Tvin 
Pyksas 3. N-14. 3/12 s. 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:05 Stilius. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 
03:30 Dviračio žinios (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Ekspedici-
ja „Nuo Baltijos iki Bengalijos“. 7 d. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 
Ponių rojus. N-7. 82 s. (kart.).

ketvirtadienis, birželio 6 d.
09:20 Senis. N-7. 262 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 6. N-7. 
6/20 s. 11:10 Komisaras Reksas 13. N-7. 
13/4 s. 12:00 Gyvenimas. (kart.). 13:00 
Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Ke-
no Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių 
rojus. N-7. 83 s. 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klaus-

kite daktaro. 19:30 Specialus tyrimas. 
(subtitruota). 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Die-
nos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Gimę tą pačią 
dieną. (subtitruota). 22:30 Dviračio 
žinios. 23:00 Premjera. Babilonas Ber-
lynas. N-14. 16 s. 24:00 LRT radijo ži-
nios. 00:05 Tvin Pyksas 3. N-14. 3/13 
s. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Vaka-
ras su Edita. 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 Dviračio 
žinios (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Specialus tyrimas. (subtitruota, 
kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 
Ponių rojus. N-7. 83 s. (kart.).

Penktadienis, birželio 7 d. 
09:20 Senis. N-7. 263 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 6. 
N-7. 6/21 s. 11:10 Komisaras Reksas 
13. N-7. 13/5 s. 12:00 (Ne)emigran-
tai. (kart.). 13:00 Vartotojų kontro-
lė. (kart.). 13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba die-
na, Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių 
rojus. N-7. 84 s. 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. 19:30 Bea-
tos virtuvė.. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Auk-
sinis protas. 22:20 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 22:50 Fantastiškas penkta-
dienis. Akistata su dinozaurais. N-7. 
00:15 Šešėlių frontas. Lietuvos žval-
gyba 1918–1940. 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:05 Gyvenimas. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Gimę tą pačią 
dieną. (subtitruota, kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ (kart.). 03:30 Šventadienio 
mintys. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:10 Ponių rojus. N-7. 84 s. (kart.).

Šeštadienis, birželio 8 d. 
06:05 Ekspedicija „Nuo Balti-

jos iki Bengalijos“. 7 d. (kart.). 07:00 
Premjera. Gipsas. 08:30 Karinės pa-
slaptys. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, 
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 La-
bas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:00 Pa-
dėkos šv. mišios už Garbingojo My-
kolo Giedraičio paskelbimą palai-
mintuoju. 14:00 Džesika Flečer 7. 
N-7. 7/16, 7/17 s. 15:43 Loterija „Ke-
no Loto“. 15:45 Žinios. Orai (su ver-
timu į gestų kalbą). 16:00 Sveikini-
mų koncertas. 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 Eu-
romaxx. 18:30 Vakaras su Edita. 19:30 
Stilius. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. Orai. 21:00 Kompozitoriaus Algi-
manto Raudonikio 85-mečio jubilie-
jinis koncertas. 23:30 Gyvenimas yra 
gražus. N-14. (subtitruota). 01:10 Akis-
tata su dinozaurais. N-7. (kart.). 02:30 
Steiko (r)evoliucija. N-7. 04:25 Džesi-
ka Flečer 7. N-7. 7/16, 7/17 s. (kart.).

Sekmadienis, birželio 9 d. 
06:05 Beatos virtuvė.. (kart.). 

07:00 Šventadienio mintys. 07:30 
Klausimėlis.lt. 08:00 Gyventi kaime 
gera. Veikime kartu. 08:30 Ryto suk-
tinis su Zita Kelmickaite. 09:00 Bro-
lių Grimų pasakos. 19 s. Pelenė. 10:00 
Gustavo enciklopedija. (subtitruota). 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 12:00 Pasau-
lio dokumentika. Gamtos genijai. 1 
d. Pojūčiai. (subtitruota). 12:55 Pa-
saulio dokumentika. Dramblių šei-
myna ir aš. 2 d. (subtitruota). 13:50 
Mis Marpl 2. 2/3 s. Sitafordo paslap-
tis. 15:25 Klausimėlis.lt. 15:43 Loteri-
ja „Keno Loto“. 15:45 Žinios. Orai (su 
vertimu į gestų kalbą). 16:00 Istorijos 
detektyvai. (subtitruota). 16:45 Sa-
vaitė su „Dviračio žiniomis“. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.). 18:00 Duokim garo! 19:30 Sa-
vaitė. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. Orai. 21:00 Premjera. Laisvės kai-
na. Sąjūdis. 1 s. 22:00 Atostogos. N-7. 
(subtitruota). 00:10 Upė. N-14. 02:10 
Pasaulio dokumentika. Gamtos geni-
jai. 1 d. Pojūčiai. (subtitruota, kart.). 
03:05 Pasaulio dokumentika. Dram-
blių šeimyna ir aš. 2 d. (subtitruo-
ta, kart.). 03:55 Klausimėlis.lt (kart.). 
04:20 Mis Marpl 2. 2/3 s. Sitafordo 
paslaptis. (kart.).

derni šeima 7, 3. 05:00. Virtuvė 6, 6. 
05:30. Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai 26, 21. 06:10. Televitrina 
3. 06:25. Keršytojų komanda (kart.) 
1, 30. 06:55. Simpsonai (kart.) 18, 7. 
07:25. Simpsonai (kart.) 18, 8. 07:55. 
Svajonių sodai (kart.) 39. 08:55. Mei-
lės sūkuryje 3088. 10:00. Meilės spar-
nai 1, 1. 11:00. Meilės sparnai 1, 2. 
12:00. Tarp mūsų, mergaičių 1, 111. 
13:00. Pažadėtoji 6, 413. 13:30. Pa-
žadėtoji 6, 414. 14:00. Pažadėtoji 6, 
415. 14:30. Pažadėtoji 6, 416. 15:00. 
Simpsonai 18, 10. 15:30. Simpsonai 
18, 11. 16:00. TV3 žinios. Rinkimai 109. 
16:25. TV3 orai 109. 16:30. TV Pagal-
ba 11, 2. 18:30. TV3 žinios. Rinkimai 
154. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 
orai 154. 19:30.  Atsargiai! Merginos 
1, 1. 20:00.  Atsargiai! Merginos 1, 2. 
20:30. Prakeikti 7, 62. 21:00. TV3 va-
karo žinios 87. 21:52. TV3 sportas 1. 
21:57. TV3 orai 87. 22:00. Apiplėšimas 
uragano akyje.

Antradienis, birželio 4 d. 
00:05. Melas ir paslaptys 2, 207. 

01:05. Tironas 3, 7. 02:05. Amerikiečiai 
5, 4. 02:55. Tėvynė 5, 2. 03:50. Melas 
ir paslaptys (kart.) 2, 207. 04:40. Pa-
skutinis iš Magikianų 5, 19. 05:10. Pa-
skutinis iš Magikianų 5, 20. 05:40. Vir-
tuvė 6, 7. 06:10. Televitrina 3. 06:25. 
Aladinas (kart.) 1, 168. 06:55. Simp-
sonai (kart.) 18, 10. 07:25. Simpsonai 
(kart.) 18, 11. 07:55. Atsargiai! Mergi-
nos (kart.) 1, 1. 08:25. Atsargiai! Mer-
ginos (kart.) 1, 2. 08:55. Meilės sūku-
ryje 3089. 10:00. Meilės sparnai 1, 3. 
11:00. Meilės sparnai 1, 4. 12:00. Tarp 
mūsų, mergaičių 1, 112. 13:00. Paža-
dėtoji 6, 417. 13:30. Pažadėtoji 6, 418. 
14:00. Pažadėtoji 6, 419. 14:30. Paža-
dėtoji 6, 420. 15:00. Simpsonai 18, 12. 
15:30. Simpsonai 18, 13. 16:00. TV3 
žinios. Rinkimai 110. 16:25. TV3 orai 
110. 16:30. TV Pagalba 11, 40. 18:30. 
TV3 žinios. Rinkimai 155. 19:22. TV3 
sportas 1. 19:27. TV3 orai 155. 19:30. 
Atsargiai! Merginos 1, 3. 20:00. At-
sargiai! Merginos 1, 4. 20:30. Prakeik-
ti 7, 63. 21:00. TV3 vakaro žinios 88. 
21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai 
88. 22:00. Žemiau 6. Kalno stebuklas.

trečiadienis, birželio 5 d. 
00:05. Melas ir paslaptys 2, 208. 

01:05. Tironas 3, 8. 02:05. Amerikiečiai 
5, 5. 03:00. Tėvynė 5, 3. 04:05. Melas 
ir paslaptys (kart.) 2, 208. 04:50. Tarp 
mūsų, mergaičių 1, 111. 05:40. Virtu-
vė 6, 8. 06:10. Televitrina 3. 06:25. 
Aladinas (kart.) 1, 169. 06:55. Simp-
sonai (kart.) 18, 12. 07:25. Simpsonai 
(kart.) 18, 13. 07:55. Atsargiai! Mergi-
nos (kart.) 1, 3. 08:25. Atsargiai! Mer-
ginos (kart.) 1, 4. 08:55. Meilės sūku-
ryje 3090. 10:00. Meilės sparnai 1, 5. 
11:00. Meilės sparnai 1, 6. 12:00. Tarp 
mūsų, mergaičių 1, 113. 13:00. Paža-
dėtoji 6, 421. 13:30. Pažadėtoji 6, 422. 
14:00. Pažadėtoji 6, 423. 14:30. Paža-
dėtoji 6, 424. 15:00. Simpsonai 18, 14. 
15:30. Simpsonai 18, 15. 16:00. TV3 ži-
nios. Rinkimai 111. 16:25. TV3 orai 111. 
16:30. TV Pagalba 11, 8. 18:30. TV3 ži-
nios. Rinkimai 156. 19:22. TV3 spor-
tas 1. 19:27. TV3 orai 156. 19:30.  At-
sargiai! Merginos 1, 5. 20:00.  Atsar-
giai! Merginos 1, 6. 20:30. Prakeik-
ti 7, 64. 21:00. TV3 vakaro žinios 89. 
21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai 
89. 22:00. Fenikso skrydis. 22:25. Vi-
kinglotto 23.

ketvirtadienis, birželio 6 d. 
00:20. Melas ir paslaptys 2, 209. 

01:15. Tironas 3, 9. 02:15. Amerikiečiai 
5, 6. 03:05. Tėvynė 5, 4. 04:00. Melas 
ir paslaptys (kart.) 2, 209. 04:50. Tarp 
mūsų, mergaičių 1, 112. 05:40. Vir-
tuvė 6, 9. 06:10. Televitrina 3. 06:25. 
Kempiniukas Plačiakelnis (kart.) 1, 
150. 06:55. Simpsonai (kart.) 18, 14. 
07:25. Simpsonai (kart.) 18, 15. 07:55. 
Atsargiai! Merginos (kart.) 1, 5. 08:25. 
Atsargiai! Merginos (kart.) 1, 6. 08:55. 
Meilės sūkuryje 3091. 10:00. Meilės 
sparnai 1, 7. 11:00. Meilės sparnai 1, 
8. 12:00. Tarp mūsų, mergaičių 1, 114. 
13:00. Pažadėtoji 6, 425. 13:30. Paža-
dėtoji 6, 426. 14:00. Pažadėtoji 6, 427. 
14:30. Pažadėtoji 6, 428. 15:00. Simp-
sonai 18, 16. 15:30. Simpsonai 18, 17. 
16:00. TV3 žinios. Rinkimai 112. 16:25. 
TV3 orai 112. 16:30. TV Pagalba 11, 9. 
18:30. TV3 žinios. Rinkimai 157. 19:22. 
TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 157. 
19:30. Atsargiai! Merginos 1, 7. 20:00. 
Atsargiai! Merginos 1, 8. 20:30. Pra-
keikti 7, 65. 21:00. TV3 vakaro žinios 
90. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 
orai 90. 22:00. 12 galimybių.

Penktadienis, birželio 7 d. 
00:15. Melas ir paslaptys 2, 210. 

01:10. Tironas 3, 10. 02:15. Amerikie-
čiai 5, 7. 03:05. Tėvynė 5, 5. 04:05. 
Melas ir paslaptys (kart.) 2, 210. 
04:55. Tarp mūsų, mergaičių 1, 113. 
05:40. Virtuvė 6, 10. 06:10. Televitri-
na 3. 06:25. Kempiniukas Plačiakelnis 
(kart.) 1, 151. 06:55. Simpsonai (kart.) 
18, 16. 07:25. Simpsonai (kart.) 18, 17. 
07:55. Atsargiai! Merginos (kart.) 1, 7. 

Lnk
Pirmadienis, birželio 3 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(847). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (848). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (849). N-7. 07:35 „Tomo ir 
Džerio šou“ (15). 08:00 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (38). N-7. 09:00 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (39). N-7. 
10:00 „Mirtis rojuje“ (6). N-7. 11:10 
„Namai, kur širdis“ (87). 11:55 „Ne-
klausk meilės vardo“ (1). 12:30 „Ne-
klausk meilės vardo“ (2). 13:00 „Mano 
likimas“ (73). N-7. 14:00 „PREMJERA 
Našlaitės“ (1). 15:00 „PREMJERA Sva-
joklė“ (1). 16:00 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:30 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 Nuo... Iki... 20:30 Sa-
la. N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 
22:27 Orai. 22:28 Telefoninė loterija 
1634. 22:30 VAKARO SEANSAS Adju-
tantas. N14. 00:20 „Išbandymų diena“ 
(8). N14. 01:25 Žalioji zona (kart.). N14.

Antradienis, birželio 4 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(850). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (851). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (852). N-7. 07:35 „Tomo ir 
Džerio šou“ (16). 08:00 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (40). N-7. 08:55 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (41). N-7. 
10:00 „Mirtis rojuje“ (7). N-7. 11:10 
„Namai, kur širdis“ (88). 11:55 „Ne-
klausk meilės vardo“ (3). 12:30 „Ne-
klausk meilės vardo“ (4). 13:00 „Mano 
likimas“ (74). N-7. 14:00 „PREMJERA 
Našlaitės“ (2). 15:00 „PREMJERA Sva-
joklė“ (2). 16:00 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:30 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 Nuo... Iki... 20:30 Sala. 
N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Pavojai 
gelmėse 2. Rifas. N14. 00:20 „Išban-
dymų diena“ (9). N14. 01:20 Adjutan-
tas (kart.). N14.

trečiadienis, birželio 5 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(853). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (854). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (855). N-7. 07:35 „Tomo ir 
Džerio šou“ (17). 08:00 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (42). N-7. 09:00 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (43). N-7. 
10:00 „Mirtis rojuje“ (8). N-7. 11:10 

„Namai, kur širdis“ (89). 11:55 „Ne-
klausk meilės vardo“ (5). 12:30 „Ne-
klausk meilės vardo“ (6). 13:00 „Mano 
likimas“ (75). N-7. 14:00 „PREMJERA 
Našlaitės“ (3). 15:00 „PREMJERA Sva-
joklė“ (3). 16:00 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:30 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 Nuo... Iki... 20:30 Sala. 
N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Melo 
pinklės. N14. 01:05 „Išbandymų die-
na“ (10). N14. 02:00 Pavojai gelmėse 
2. Rifas (kart.). N14.

ketvirtadienis, birželio 6 d. 
06:05 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(856). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (857). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (858). N-7. 07:35 „Tomo ir 
Džerio šou“ (18). 08:00 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (44). N-7. 09:00 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (45). N-7. 
10:00 „Mirtis rojuje“ (1). N-7. 11:15 
„Namai, kur širdis“ (90). 12:00 „Ne-
klausk meilės vardo“ (7). 12:30 „Ne-
klausk meilės vardo“ (8). 13:00 „Ma-
no likimas“ (76). N-7. 14:00 „PREMJE-
RA Našlaitės“ (4). 15:00 „PREMJERA 
Svajoklė“ (4). 16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:30 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 
Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 
19:30 KK2. N-7. 20:00 Valanda su Rū-
ta. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Vidu-
ry vandenyno. N-7. 00:55 „Išbandymų 
diena“ (11). N14. 01:50 Melo pinklės 
(kart.). N14. 03:50 Alchemija. Švieti-
mo amžius. 04:20 RETROSPEKTYVA. 
Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Me-
nininkų portretai“.

Penktadienis, birželio 7 d. 
06:05 „Mano gyvenimo švie-

sa“ (859). N-7. 06:35 „Mano gyveni-
mo šviesa“ (860). N-7. 07:05 „Mano 
gyvenimo šviesa“ (861). N-7. 07:35 
„Tomo ir Džerio šou“ (19). 08:00 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (46). 
N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (47). N-7. 10:00 „Mirtis roju-
je“ (2). N-7. 11:15 „Namai, kur širdis“ 
(91). 12:00 „Neklausk meilės vardo“ 
(9). 12:30 „Neklausk meilės vardo“ 
(10). 13:00 „Mano likimas“ (77). N-7. 
14:00 „PREMJERA Našlaitės“ (5). 15:00 
„PREMJERA Svajoklė“ (5). 16:00 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:30 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 
19:27 Orai. 19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 21:00 SAVAITĖS HITAS Karalys-
tė. N14. 23:15 Mirties apsuptyje. N14. 
01:15 Anakonda. N14z. 02:55 Vidury 
vandenyno (kart.). N-7.

Šeštadienis, birželio 8 d. 
06:35 „Tomo ir Džerio šou“ (18) 

(kart.). 07:00 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“ (9). 07:30 „“Nickelodeon“ va-
landa. Sveiki atvykę į „Veiną““ (12). 
07:55 KINO PUSRYČIAI Pramuštgal-
viai. 09:30 Narsusis riteris Justinas. 
11:20 Beverli Hilso nindzė. N-7. 13:05 
Žuvelės pasaka. 14:50 Žydroji pa-
krantė. N-7. 17:00 Gyvūnų pasaulis. 
N-7. 17:30 Bus visko. 18:30 Žinios. 
19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 SU-
PERKINAS Karatė vaikis. N-7. 22:30 
Anoniminis tėtis. N14. 00:40 Skais-
tuolė amerikietė. N14. 02:15 Mirties 
apsuptyje (kart.). N14.

Sekmadienis, birželio 9 d. 
06:15 „Tomo ir Džerio šou“ (19) 

(kart.). 06:40 „Įspūdingasis Žmogus-
voras“ (10). 07:05 „“Nickelodeon“ va-
landa. Sveiki atvykę į „Veiną““ (13). 
07:35 „Kung Fu Panda“ (17). 08:05 
„Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“ 
(25). 08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“ 
(5). 09:00 Tomas ir Džeris lobių salo-
je. 10:30 Džesikos Darling sąrašiu-
kas. N-7. 12:10 Nepaprasta komanda. 
14:00 Paskutinis veiksmo filmų hero-
jus. N-7. 16:40 Ne vienas kelyje. 17:20 
Teleloto. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 
19:27 Orai. 19:30 Nepaprastas Žmo-
gus-Voras 2. N-7. 22:25 Zoologijos 
sodo prižiūrėtojo žmona. N14. 00:55 
Kaulų kolekcininkas. N-7. 03:05 Ano-
niminis tėtis (kart.). N14.

btV
Pirmadienis, birželio 3 d. 
06:30 „Džiunglių princesė Šina“ 

(9) (kart.). N-7. 07:25 „Stoties policija“ 
(47) (kart.). N-7. 08:25 „Sudužusių ži-
bintų gatvės“ (4) (kart.). N-7. 09:30 „Pa-
skutinis faras“ (50) (kart.). N-7. 10:30 
„Kobra 11“ (16) (kart.). N-7. 11:35 „Eks-
trasensų mūšis“ (8) (kart.). N-7. 13:45 
„Stoties policija“ (48). N-7. 14:50 „Su-
dužusių žibintų gatvės“ (5). N-7. 15:55 
„Paskutinis faras“ (51). N-7. 17:00 Info 
diena. 17:30 „Kobra 11“ (2). N-7. 18:30 
Betsafe–LKL. Lietkabelis - Neptūnas. 
Numatomos rungtynės dėl bronzos. 
21:00 13 valandų. Slaptieji Bengazio 
kariai. N14. 23:55 Karo menas (kart.). 
N14. 02:05 „Iliuzija“ (12) (kart.). N-7. 
02:50 „Mirties įšalas“ (4) (kart.). N14.

08:25. Atsargiai! Merginos (kart.) 1, 8. 
08:55. Aš matau tave 1, 1. 10:00. Mei-
lės sparnai 1, 9. 11:00. Meilės sparnai 
1, 10. 12:00. Tarp mūsų, mergaičių 1, 
115. 13:00. Pažadėtoji 6, 429. 13:30. 
Pažadėtoji 6, 430. 14:00. Pažadėtoji 
6, 431. 14:30. Pažadėtoji 6, 432. 15:00. 
Simpsonai 18, 18. 15:30. Simpsonai 
18, 19. 16:00. TV3 žinios. Rinkimai 113. 
16:25. TV3 orai 113. 16:30. TV Pagal-
ba 11, 14. 18:30. TV3 žinios. Rinkimai 
158. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 
orai 158. 19:30. Ratai 2. 21:35. Hobi-
tas. Penkių armijų mūšis.

Šeštadienis, birželio 8 d. 
00:30. Juodoji auklės knygelė. 

02:05. Įsikūnijimas (kart.). 04:55. Juo-
kingiausi Amerikos namų vaizdeliai 
26, 22. 05:20. Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai 26, 33. 06:15. Tele-
vitrina 3. 06:30. Ilgo plauko istorija 
(kart.) 1, 12. 07:00. Keršytojų koman-
da 1, 32. 07:30. Aladinas 1, 170. 08:00. 
Ilgo plauko istorija 1, 13. 08:30. Kem-
piniukas Plačiakelnis 1, 152. 09:00. 
Virtuvės istorijos 9, 23. 09:30. Ska-
niai ir paprastai 2, 6. 10:00. Svajonių 
ūkis 5, 40. 10:30. Noriu šio darbo! 1, 
8. 11:30. Alfa ir Omega. 13:10. Šoklieji 
bičiuliai. 14:50. Po priedanga. 16:45. 
Ekstrasensų mūšis 19, 9. 18:30. TV3 
žinios. Rinkimai 159. 19:17. TV3 spor-
tas 1. 19:22. TV3 orai 159. 19:25. Eu-
rojackpot 23. 19:30. Turtuolis vargšas 
1, 15. 21:00. Bėgantis labirintu. 23:15. 
Juodosios raganos metai.

Sekmadienis, birželio 9 d. 
01:05. Hobitas. Penkių armijų 

mūšis (kart.). 03:35. Žemiau 6. Kalno 
stebuklas (kart.). 05:20. Juokingiau-
si Amerikos namų vaizdeliai 26, 34. 
05:40. Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai 26, 35. 06:15. Televitrina 
3. 06:30. Ilgo plauko istorija (kart.) 
1, 13. 07:00. Keršytojų komanda 1, 
33. 07:30. Aladinas 1, 171. 08:00. Il-
go plauko istorija 1, 14. 08:30. Kem-
piniukas Plačiakelnis 1, 153. 09:00. 
Ūkio šefas 1, 2. 09:30. Penkių žvaigž-
dučių būstas 6, 23. 10:00. Pasaulis pa-
gal moteris 7, 23. 10:30. Svajonių so-
dai 40. 11:30. Mikė Pūkuotukas. 12:30. 
Šuniukas žvaigždė. 14:20. Audros ka-
rys. 16:10. Romanas su brangakme-
niu. 18:30. TV3 žinios. Rinkimai 160. 
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 
160. 19:30. Bibliotekininkas 3: Judo 
taurės prakeiksmas. 21:20. Brangus 
krovinys. 23:15. Persekiojama dakta-
ro. Sugrįžimas.

Lrt
Antradienis, birželio 4 d. 
06:35 „Džiunglių princesė Šina“ 

(10) (kart.). N-7. 07:30 „Stoties poli-
cija“ (48) (kart.). N-7. 08:30 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (5) (kart.). N-7. 
09:30 „Paskutinis faras“ (51) (kart.). 
N-7. 10:25 „Kobra 11“ (2) (kart.). N-7. 
11:25 „Ekstrasensų mūšis“ (9) (kart.). 
N-7. 13:45 „Pragaro virtuvė“ (1). N-7. 
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (6). 
N-7. 15:55 „Paskutinis faras“ (52). N-7. 
17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (3). 
N-7. 18:30 Betsafe–LKL. Rytas - Žal-
giris. Numatomos finalo rungtynės. 
21:00 Priverstinis kerštas. N14. 22:50 
13 valandų. Slaptieji Bengazio ka-
riai (kart.). N14. 01:45 „F. T. Budrioji 
akis“ (17). N-7.

trečiadienis, birželio 5 d. 
06:15 „Geriau vėliau, negu nie-

kada“ (1) (kart.). N-7. 07:10 „Pragaro 
virtuvė“ (1) (kart.). N-7. 08:05 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (6) (kart.). N-7. 
09:05 „Paskutinis faras“ (52) (kart.). 
N-7. 10:05 „Kobra 11“ (3) (kart.). N-7. 
11:05 „Ekstrasensų mūšis“ (7). N-7. 
13:45 „Pragaro virtuvė“ (2). N-7. 14:50 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (7). N-7. 
15:55 „Nemiga“ (1). N-7. 17:00 Info 
diena. 17:30 „Kobra 11“ (4). N-7. 18:30 
Betsafe–LKL. Neptūnas - Lietkabelis. 
Numatomos rungtynės dėl bron-
zos . 21:00 Los Andželo katastrofa. 
N-7. 22:55 Priverstinis kerštas (kart.). 
N14. 00:45 „Kas žudikas?“ (4) (kart.). 
N-7. 02:00 „F. T. Budrioji akis“ (18). N-7.

ketvirtadienis, birželio 6 d. 
06:00 „Pragaro viešbutis“ (1) 

(kart.). N-7. 06:55 „Pragaro virtuvė“ 
(2) (kart.). N-7. 07:50 „Sudužusių ži-
bintų gatvės“ (7) (kart.). N-7. 08:50 
„Nemiga“ (1) (kart.). N-7. 09:50 „Ko-
bra 11“ (4) (kart.). N-7. 10:50 „Ekstra-
sensų mūšis“ (8). N-7. 13:45 „Pragaro 
virtuvė“ (3). N-7. 14:50 „Sudužusių ži-
bintų gatvės“ (8). N-7. 15:55 „Nemiga“ 
(2). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 
11“ (5). N-7. 18:30 Betsafe–LKL. Žalgi-
ris - Rytas. Numatomos finalo rung-
tynės. 21:00 Teisingumo riba. N14. 
22:55 Los Andželo katastrofa (kart.). 
N-7. 00:45 „Kas žudikas?“ (12) (kart.). 
N-7. 01:55 „F. T. Budrioji akis“ (19). N-7.

Penktadienis, birželio 7 d. 
06:20 „Pragaro viešbutis“ (2) 

(kart.). N-7. 07:15 „Pragaro virtuvė“ 
(3) (kart.). N-7. 08:15 „Sudužusių ži-
bintų gatvės“ (8) (kart.). N-7. 09:15 
„Nemiga“ (2) (kart.). N-7. 10:15 „Kobra 
11“ (5) (kart.). N-7. 11:15 „Ekstrasensų 
mūšis“ (9). N-7. 13:45 „Pragaro virtu-
vė“ (4). N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (9). N-7. 15:55 „Nemiga“ (3). 
N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“ 
(6). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (61). N-7. 
19:30 „Amerikietiškos imtynės“ (21) 
(Wrestling - RAW). N-7. 20:30 „Ame-
rikietiškos imtynės“ (21) (Wrestling - 
SmackDown). N-7. 21:30 300. Imperi-
jos gimimas. N14. 23:35 Teisingumo 
riba (kart.). N14. 01:25 „F. T. Budrioji 
akis“ (20). N-7.

Šeštadienis, birželio 8 d. 
06:05 „Nutrūkę nuo grandinės“ 

(4). 06:30 „Nutrūkę nuo grandinės“ 
(5). 07:00 „Nutrūkę nuo grandinės“ 
(6). 07:30 „Džiunglių princesė Šina“ 
(11). N-7. 08:29 „Top Shop“ televitri-
na. 08:45 Sveikatos ABC televitrina. 
09:00 Baltijos galiūnų komandinis 
čempionatas. 10:00 „Vaikai šėlsta“ 
(14). 10:30 „Žemė iš paukščio skry-
džio“ (3). 11:40 „Iš visų jėgų“ (6). N-7. 
12:10 „Būk ekstremalas“ (32). N-7. 
12:40 „Pragaro viešbutis“ (3). N-7. 
13:40 „Policijos akademija“ (1). N-7. 
14:40 „Ekstrasensų mūšis“ (10). N-7. 
17:05 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“ (1). N-7. 18:10 „Kas žudi-
kas?“ (5). N-7. 19:30 Lietuvos balsas. 
Vaikai. 21:55 MANO HEROJUS Kartą 
Meksikoje. N14. 23:55 AŠTRUS KINAS 
Laimės sausainiai. N14. 01:45 „F. T. Bu-
drioji akis“ (19) (kart.). N-7. 02:40 „F. T. 
Budrioji akis“ (20) (kart.). N-7.

Sekmadienis, birželio 9 d. 
06:30 Baltijos galiūnų komandi-

nis čempionatas (kart.). 07:30 „Džiun-
glių princesė Šina“ (12). N-7. 08:30 
Tauro ragas. N-7. 09:00 „Geriau vė-
liau, negu niekada“ (2). N-7. 10:00 
„Vaikai šėlsta“ (15). 10:30 „Žemė iš 
paukščio skrydžio“ (4). 11:40 „Iš visų 
jėgų“ (7). N-7. 12:10 „Būk ekstrema-
las“ (33). N-7. 12:40 „Pragaro viešbu-
tis“ (4). N-7. 13:40 „Policijos akademi-
ja“ (2). N-7. 14:40 „Ekstrasensų mūšis“ 
(11). N-7. 17:10 „Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas“ (2). N-7. 18:15 “Spa 
Classic” lenktynės. 18:55 „Nusikal-
timų miestas“ (9). N-7. 19:30 „Tiltas“ 
(7). N-7. 20:45 „Tiltas“ (8). N-7. 22:00 
„Iliuzija“ (13). N-7. 23:00 „Mirties įša-
las“ (5). N14. 00:05 300. Imperijos gi-
mimas (kart.). N14. 02:00 Laimės sau-
sainiai (kart.). N14.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

tV3
Pirmadienis, birželio 3 d. 
00:35. Brangusis Džonai (kart.). 

02:35. Paveldėtojai (kart.). 04:35. Mo-
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Į portalą www.lrt.lt kreipėsi neį-
galiųjų teisių aktyvistas Audrius 
Kalvėnas, kuris iškėlė klausimą, 
ar XXI a. dar dera neįgaliuosius 
vadinti invalidais. Tai, kad Kau-
no krašto neįgaliųjų sporto klu-
bo pavadinime yra naudojamas 
neigiamą atspalvį turintis žodis 
„invalidas“, vyras vadina Lietu-
vos paralimpinio komiteto abe-
jingumu.

Pasak pašnekovo, 2005 me-
tų Lietuvos neįgaliųjų sociali-
nės integracijos įstatyme buvo 
nurodyta žodžius „invalidas“, 
„invalidumas“ keisti į „neįga-
lumas“, „neįgalus“. „Akivaizdu, 
kad toks pavadinimas prasilenkia 
su normomis, nuostatomis, ku-
riomis šiuo metu vadovaujamės. 
Visuomenė tokios sąvokos, kaip 
„invalidas“, jau seniai yra atsisa-
kiusi. Tai yra postsovietinė atgy-
vena“, – sakė A. Kalvėnas, kuris 
prieš dešimtmetį patyręs sunkią 
traumą turėjo pratintis prie gy-
venimo vežimėlyje.

„Šiuose žodžiuose yra ne tik 
tekstinė, bet ir socialinė, psicho-
loginė prasmė. Dėl to Europa ir 
pasaulis jau seniai nusisuko nuo 
„invalido“ sąvokos“, – pastebė-
jo A. Kalvėnas.

Kalbininkė Loreta Vaice-
kauskienė teigė, kad žodis „in-
validas“ yra užgaulus ir turi nei-
giamą atspalvį, todėl jis turėtų 

būti keičiamas politiškai korek-
tiškesniu pakaitalu „neįgalusis“. 
„Jeigu žodis „invalidas“ kažku-
riai grupei yra tapęs įžeidžiamu, 
tai gramatika su savo sinonimija 
turėtų tyliai pasitraukti į šoną“, – 
portalui www.lrt.lt sakė L. Vai-
cekauskienė.

Lietuvos paralimpinio komi-
teto generalinis sekretorius Pau-
lius Kalvelis pažymėjo, kad pa-
vadinimo keitimas nėra paprasta 
procedūra, o atlikti tokį veiksmą 
šiuo atveju gali trukdyti menkas 
sporto klubų finansavimas. 

„Todėl jie yra tarsi priversti 
rinktis, ar turėti pavadinimą su 
žodžiu „invalidas“, ar išleisti sa-
vo sportininkus į varžybas ir su-
organizuoti renginį“, – portalui 
www.lrt.lt sakė P. Kalvelis.

Anot jo, Lietuvoje veikia du 
neįgaliųjų sporto klubai, kurių 
pavadinime yra žodis „invali-
das“. P. Kalvelio įsitikinimu, mi-
nėtas žodis neatitinka šių dienų 
realijų, tačiau komitetas sporto 
klubams negali taikyti jokių po-
veikio priemonių.

Kauno krašto invalidų spor-
to klubo pavaduotojas ūkio rei-
kalams Artūras Zumaras sakė, 
kad problema, kurią kelia pa-
vadinime esantis žodis, jam yra 
žinoma ir dedamos visos pa-
stangos, jog jis greitu metu bū-
tų pakeistas. 

Neįgaliųjų sporto klubo 
pavadinime – sovietinis palikimas

 Naujienų portale www.lrt.lt Audinga Satkūnaitė rašo apie tai, 
kad nors žodis „invalidas“ jau seniai netoleruojamas, bet jį vis dar 
galima aptikti kai kurių neįgaliųjų sporto klubų pavadinimuose. 

Žymioji mergaitė Greta 
kovoja už Žemę

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Ar lengva priversti politikus 
raudonuoti? Tikrai ne! Tai 
nesunkiai pavyksta mergaitei 
su kasytėmis – švedei Gretai 
Thunberg. Ji turi Aspergerio 
sindromą, nepripažįsta au-
toritetų ir yra pasiryžusi pri-
versti žmones pakeisti požiū-
rį į klimato kaitą.

Kas ji?
Iki praėjusios vasaros Gre-

tą pažinojo tik šeima ir draugai. 
Šiandien žymiausi politikai no-
ri nusifotografuoti su ja, o žur-
nalistai laukia eilėje dėl interviu.

Greta gimė aktoriaus ir ope-
ros solistės šeimoje. Augo tyli ir 
susimąsčiusi. Buvo vos 9-erių, 
kai susidomėjo klimato kaitos 
problemomis. Turintiems As-
pergerio sindromą yra būdin-
ga sutelkti dėmesį į vieną temą. 
Taip nutiko ir Gretai.

„Mokytojai ne kartą sakė, 
kad svarbu išjungti šviesą, tau-
pyti vandenį, neišmesti mais-
to, – pasakoja Greta. – Paklau-
siau, kodėl tai yra svarbu. Mo-
kytojai papasakojo, kad netei-
singas žmonių elgesys veikia 
klimatą. Man tai pasirodė keis-
ta. Jei žmonės savo gyvenimo 
būdu gali keisti klimatą, visi 
turėtų tik apie tai kalbėti. Bet 
taip nėra.“

Mergaitės galva buvo pil-
na tirpstančių ledynų ir alkanų 
poliarinių lokių vaizdų. 11-kos 
ji krito į depresiją. Nustojo lan-
kyti mokyklą. Bendravo tik su 
artimaisiais ir vienu mokytoju. 
Tuo laiku Gretai ir jos jaunes-
niajai seseriai Beatai gydytojai 
diagnozavo Aspergerio sindro-
mą (tai viena iš autizmo formų) 
ir kai kuriuos kitus raidos sutri-
kimus. Anot Gretos, sužinoju-
si apie autizmą, ji geriau suprato 
savo depresijos priežastis.

Šeimos gyvenimas 
pasikeitė

„Manau, kad būti kitokiai – 
tai dovana, – teigia Greta. – Li-
ga leidžia į viską žvelgti iš kito 
kampo. Mane sunku apgauti, 
viską matau nepagražintą. Žmo-
nėms, turintiems autizmo požy-
mių, būdinga „keista“ veikla. Aš 

galiu ilgai domėtis vienu kokiu 
nors reiškiniu, man nepabosta.“

Greta ėmė domėtis klima-
tologija ir pamažu pakeitė visos 
šeimos gyvenimo būdą. Jos ar-
gumentai buvo labai įtikinantys.

Thunbergai nevalgo mėsos, 
nusipirko elektromobilį, atsisa-
kė skrydžių lėktuvais. Būtent 
šios asmeninės naujovės atkrei-
pė spaudos dėmesį, o Gretos 
tėvai net parašė knygą apie tai, 
kad jų vaikų raidos sutrikimai 
privertė susimąstyti apie plane-
tos sveikatą.

Drąsi ir nepriklausoma
Nuo praėjusios vasaros Gre-

tos veikla peržengė namų sienas. 
Mergaitę nuvylė neefektyvi šve-
dų vyriausybės veikla gamto-
saugos srityje. Kiekvieną penk-
tadienį pamokų metu ji eidavo 
prie parlamento rūmų ir įsitaisy-
davo ant grindinio prieš įėjimą.

„Aš tai darau, nes jums, su-
augusiems, nusispjauti į mano 
ateitį“, – buvo parašyta lapeliuo-
se, kuriuos ji dalijo praeiviams.

Gretą palaikė įvairių šalių 
studentai, moksleiviai. Netrukus 
tūkstančiai jaunų žmonių penk-
tadieniais ėmė protestuoti aikštė-
se ir prie vyriausybių, parlamen-
tų. Drąsią paauglę ėmė kvies-
ti skaityti pranešimų svarbiuose 
renginiuose. Visi įprato matyti 
ją keliaujančią traukiniais. Ka-
sytės ir daugkartinis buteliukas 
su vandeniu – neat skiriama jos 
įvaizdžio dalis. Daugelį sužavė-
jo Gretos paprastumas, pasigirdo 
net susižavėjimų, kad šiuolaiki-
nė paauglė atrodo kaip mergaitė, 
o ne kaip buvusi striptizo šokėja 

su išpūstomis lūpomis ir nupieš-
tais antakiais.

Nors pasigirsta kritikos, kad 
tėvai išreklamavo savo mergaitę, 
bet jos veikla nepalieka abejin-
gų. Ji viską daro teisingai. Net 
uždraudė naudoti savo nuotrau-
ką reklamos tikslais. Gretos jau-
nystės drąsa žavi net ir tuos, ku-
rie abejingi jos veiklai. Visgi ar 
neatsitiks taip, kad būtent jaunų-
jų veikla pasirodys efektyviau-
sia. Štai JAV, kur nuolat vyks-
ta žiaurūs šaudymai mokyklose, 
jaunuoliai pakilo į kovą su gin-
klų gamintojais ir jų lobistais.

Gretos žinutės
Tarptautiniame ekonomikos 

forume Davose Greta žymiems 
pasaulio verslininkams pasakė: 
„Jūsų finansinės pergalės paken-
kė planetos sveikatai.“

Mergaitė nepripažįsta auto-
ritetų, todėl jos žodžiai skamba 
labai įtikinamai. Negaili kritikos 
ir tėvynei: „Švedija naikina ozo-
no sluoksnį.“ Britų parlamente 
pasakė: „Jūs mums melavote. 
Teikėte netikrų vilčių. Sakėte, 
kad mūsų laukia šviesi ateitis. 
Liūdna, kad daugelis vaikų ne-
suvokia, koks bus jų likimas. Kai 
supras, bus per vėlu.“

Tėvai ir mokytojai norėtų, 
kad Greta grįžtų į mokyklą, ta-
čiau ji dar nenori atsisakyti sa-
vo svarbios veiklos. Jei tik pa-
kvies, norėtų rudenį dalyvauti 
svarbiame forume klimato kai-
tos klausimais, kuris vyks Lon-
done. Plauks ten keltu, kad tik 
gamtai būtų mažiau žalos.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BaLIKIENĖ

Susitikimas vyko Panevėžio 
miesto neįgaliųjų draugijos patal-
pose. Pacientų atstovai supažin-
dinti su jiems aktualiomis įvairių 
sričių naujienomis – dantų pro-
tezavimo, šeimos gydytojo atlie-
kamų laboratorinių tyrimų, kom-
pensuojamųjų vaistų ir medici-
nos pagalbos priemonių skyrimo, 
išdavimo pasikeitimais. Taip pat 
kalbėta apie medicininę reabili-
taciją, eiles pas gydytojus specia-
listus, siuntimų išrašymą ir kt.

Gyventojų aptarnavimo sky-
riaus (GAS) vedėja Sigita Pau-
lauskienė priminė, kokia yra dan-
tų protezavimo, kompensuojamo 
Privalomojo sveikatos draudi-
mo fondo (PSDF) lėšomis, tvar-
ka, kas į šią paslaugą turi teisę. Ji 
pažymėjo, kad sparčiai trumpė-
ja dantų protezavimo laukiančių 
asmenų eilės Panevėžyje ir vi-
soje apskrityje, atkreipė dėmesį, 
kad nebeliko 3 mėn. termino, per 
kurį būdavo privaloma kreiptis į 
odontologijos įstaigą, sulaukus iš 
ligonių kasos kvietimo protezuo-
ti dantis – dabar dantų proteza-
vimo paslauga turi būti suteikta 
per 3 metus, todėl nebeliko gali-
mybės atidėti paslaugos teikimą.

GAS vedėja pateikė daž-
niausiai gyventojų užduodamus 
klausimus ir atsakymus į juos, 

išvardijo problemas, su kuriomis 
susiduriama dantų protezavimo 
kompensavimo srityje.

Kad ši tema pacientų atsto-
vams aktuali, parodė jų atidus 
klausymasis bei užduoti klau-
simai. 

Po diskusijos, per kurią atsa-
kyta į klausimus, Kontrolės sky-
riaus vedėjas Edgaras Voras kal-
bėjo apie kitų sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo ypatumus. Pa-
cientų bendruomenei paaiškinta, 
kaip skiriama medicininė reabi-
litacija. Pažymėta, kad gydantis 
gydytojas, siųsdamas į medici-
ninę reabilitaciją, vadovaujasi ne 
tik gydytojo reabilitologo išvada, 
bet vertina ir paciento būklę bei 
sąlygas, kurios kartais neleidžia 
skirti reabilitacijos.

Atkreiptas dėmesys, kad 
PSDF biudžeto lėšų šiai sveikatos 
atstatymo sričiai nėra tiek, kiek 
daugeliui norėtųsi. Asmenys, ku-
riems reikalinga pakartotinė, pa-
laikomoji reabilitacija, paprastai 
rašomi į eilę, o tiems, kuriems 
sveikatos atstatymas reikalingas 
po traumų, operacijų, siunčiami 
į reabilitaciją nedelsiant. 

Rudenį Panevėžio TLK pla-
nuoja panašų susitikimą su Ute-
nos apskrities pacientų organiza-
cijų atstovais.

Pacientų organizacijų atstovams 
atsakyta į daugelį klausimų

Panevėžio teritorinė ligonių kasa informuoja apie susitikimą su 
Panevėžio apskrities pacientų organizacijų atstovais. 

Išmaniosios apyrankės yra dau-
gelio mėgstamas aksesuaras, 

kuriuo galime sekti savo fizinį 
aktyvumą, stebėti širdies ritmą. 
Kauno technologijos universite-
to (KTU) tyrėjai sukūrė išma-
niąją apyrankę, kuri automatiniu 
būdu atpažįsta prieširdžių virpė-
jimo aritmiją – būseną, kuri lai-
ku nepastebėta gali lemti rimtas 
komplikacijas ir netgi mirtį.

Prieširdžių virpėjimas yra 
dažniausiai pasitaikantis širdies 
ritmo (aritmijos) sutrikimas. 
Aritmija ligos pradžioje dažnai 
pasireiškia tik protarpiais ir be 
juntamų simptomų, todėl gali 
likti ilgai nepastebėta ir prisidė-
ti prie sudėtingų komplikacijų, 
tokių kaip smegenų insultas, iš-

sivystymo. „Prieširdžių virpėji-
mas dažnai išsivysto po širdies 
smūgio. Siekiant išvengti rimtų 
komplikacijų, šiems pacientams 
reikia papildomos medicininės 
priežiūros. Vis dėlto dažniausiai 
jau išėjus iš ligoninės, pacientų 
sveikatos patikra vyksta tik epi-
zodiškai. Toks neinvazinis, pato-
gus prietaisas, leidžiantis toliau 
stebėti žmogaus būklę, yra išties 
priimtinas sprendimas“, – sako 
KTU Biomedicininės inžineri-
jos instituto direktorius Vaido-
tas Marozas.

Biomedicininės inžinerijos 
instituto tyrėjai, vadovaujami 
prof. V. Marozo, vysto multisen-
sorinę sistemą, t.y. ant riešo dė-
vimą prieširdžių virpėjimo ste-

bėjimo prietaisą. Jame naudoja-
mi dviejų tipų jutikliai: fotople-
tizmografinis, skirtas nuolatinei 
stebėsenai ir elektrokardiogra-
finis – kontrolinei stebėsenai. 
Fotopletizmografiniame signa-
le atpažinus prieširdžių virpėji-
mui artimą širdies veiklą, prie-
taisas švelniai vibruoja – papra-
šo paciento su kita ranka palies-
ti prietaisą. Tokiu būdu užregis-
truojamas trumpas elektrokardi-
ografinis signalas kontrolinei si-
gnalo analizei.

Išmaniąją apyrankę išties pa-
prasta naudoti. Ji kurta senjo-
rams – žmonėms, kurie išma-
niuosius prietaisus ir technolo-
gijas vertina itin atsargiai.

KTU ir „Bičiulystės“ inf. 

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems Apyrankė įspės apie širdies 

ritmo sutrikimus
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Rinkimų rezultatai kitaipPrie kūrybos 
šaltinio

  
 

  
   

 

Ilgis rankų – jos pavargusios glostė,
ilgis žodžio raminančio, šilto. 
Dalinai savo meilę mums dosniai
ir pravirkusius nuolat vis tildei.
Kažkodėl ir dabar akys drėksta,
o krūtinėj užstringa rauda...
Jau kalnelyje tėtis ilsis
Ir pas mus nebegrįš niekada.

Janina žEMaITIENĖ, Rokiškis

Tėvui
Tėve, mano tėveli, tėtukai,
kokiu vardu aš bešaukčiau,
tik gegutė raiba užkukuos
ten toli Nemunėlio krantuos. 
Kyla rūkas virš upės ir miško,
aušta vėlei dar kartą diena.
Pasakyk, pasakyk, ko taip ilgis
ir nerimsta širdužė mana?

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš dalies remia projektą 
„Neįgaliųjų savarankiškumas – (ne)įveikiamas iššūkis?“ ir jo rubrikas: 
„Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, „Aplinka visiems“.

Linkime suvokimo, leisiančio jums savo garbę, 
pagarbą vyresniems, meilę artimiesiems,  
pagalbą vargstantiems, pareigą savo žemei  
bei visuomenei visada sugebėti iškelti aukščiau 
savo asmeninių interesų – tai aukščiausia  
siektina žmogaus dvasinio išsivystymo pakopa.
Lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija

sveikiname gegužės mėnesį  
gimtadienius šventusius
Jonavos r. neįgaliųjų draugijos pirmininkę Valeriją Lopetienę, 
Druskininkų sav. neįgaliųjų draugijos pirmininką Raimundą Tenenį, 
Joniškio r. neįgaliųjų draugijos pirmininkę Sandrutę Kairaitienę, 
Kėdainių r. neįgaliųjų draugijos pirmininką  
Rimantą Dubosą, Grigiškių neįgaliųjų  
draugijos pirmininkę Aldoną Voverienę,  
Panevėžio m. neįgaliųjų draugijos  
pirmininkę Stanislavą Arbutavičienę,  
Pagėgių sav. neįgaliųjų draugijos pirmininkę  
Loretą Stašinskienę.

Tėvas prieš sūnų, dukra prieš 
tikrą motiną, sesuo prieš 

brolį, močiutė prieš anūką, vy-
ras prieš žmoną, žentas prieš 
uošvę, kaimynas prieš kaimy-
ną, specia listas prieš bendradar-
bį, mokytojas prieš mokslininką, 
medžiotojas prieš žveją, davatka 
prieš tokią pat davatką, tik kiek 
kitokiomis smegenimis, tingi-
niai prieš darbštuolius, brunetai 
prieš blondines, pliki prieš šate-
nes, altruistai prieš feministes, 
pagrandukai prieš pažadukus, 
bambukai prieš dundukus – taip 
vyksta įprastinė kasdienė kova 
artėjant eiliniams rinkimams. 
Žmonės pykstasi, karščiuojasi ir 
karščiuoja, nemiega ir viduriuo-
ja, laido žaibus iš burnų, rodo 
vieni kitiems liežuvius, nepado-
rias pirštų kombinacijas, spjau-
dosi išrūgomis, usnimis ir ne-
cenzūruotais žodžiais, mojuo-
ja kumščiais, kamščiais ir ko-
čėlais. Žmonos, atseit krikščio-
nės-liberalės, nebeverda vyrams, 
beveik socialkonservatoriams, 
pietų, tie išgeria daugiau bačkų 
alaus. Pardavėjos įtariai iš visų 
šešių pusių apžiūrinėja pirkėjus, 
vairuotojai – keleivius, gydyto-
jai – pacien tus, kirpėjos – klien-
tus: ar tik nebus jie iš priešingos 
stovyklos ir jei taip, tai kaip čia 
atkeršijus?! O štai ir kandidatų 
debatai per televiziją. Visi be iš-
imties atsitempia po kelias vo-
nias dumblo, keliolika kibirų nuo 
pernykščių Velykų likusių kva-
pniųjų kiaušinių ir pradeda vie-

ni kitus drabstyti tokiais purvais, 
kad net pačiame Vatikane švęs-
tu vandeniu jokioje „burbulinėje 
vonioje“ ar cirkuliariniame du-
še su metaline plaušine nenusi-
prausi nors ir „feiriu“ trintum. Po 
debatų rinkėjai, net ir tie, kurie 
niekada nėjo į rinkimus ir nesi-
ruošia eiti, poromis, mažesnėmis 
ar didesnėmis grupelėmis ar vie-
šai interneto platybėse detaliai 
ir energingai aptarinėja ką išgir-
do bei pamatė. Štai vienas pla-
čiai išsižiojęs rinkėjas prisieki-
nėja savo jau prieš pusšimtį me-
tų mirusios močiutės sveikata, 
kad tik pretendentas A išgelbės 
šalį, padarys ją klestinčią ir net 
žiemą žydinčią. Jį pertraukia dar 
stipriau išsižiojęs kitas rinkėjas, 
kurio teigimu, jei kandidatas A 
bus išrinktas, tai viskas žlugs ir 
jau kitą dieną po inauguracijos 
nustos žydėti sodai, nebečiulbės 
paukščiai, nepatekės saulė, nebe-
švies nei mėnulis, nei žvaigždės 
ir kraštą užvaldys visiškas blogis, 
jau nekalbant apie tai, kad dvigu-
bai pabrangs maistas, o pensijos 
bus nurėžtos per pusę! Jo tvir-
tu nepajudinamu įsitikinimu tik 
kandidatui B laimėjus rinkimus 
užplūs visiška palaima ir nesibai-
giantis euforijos jausmas visiems 
visiems ir dar keliems. 

Ir štai pagaliau rinkimai bai-
gėsi! Galime paskelbti dar ne ga-
lutinius jų rezultatus:
 dėl to, kad nesutarė už ką 

balsuoti, išsiskyrė triskart dau-
giau šeimų nei gegutė iškuka-
vo ilgaamžiui senukui Anup-
rui metų;

 geriausių draugų neteko 
110001 pilietis ir lygiai tiek pat 
jų įsigijo po priešą;
 115000 normalių žmonių 

prisiekė niekada daugiau nebe-
bendrauti su tais, kurie, jų ma-
nymu, balsą atidavė ne už tą, 
kurį reikėjo;
 savo gyvenamąją vietą dėl 

kaimynų politinių pažiūrų pa-
keitė 510 šeimų;
 sulaužyta 1313 kaulų ir 

trys nei tai kaulai, nei tai ne; 
 tautiečiai įsigijo dvigu-

bai daugiau nei įprasta medžio-
klinių šautuvų, peilių, dujų ba-
lionėlių, beisbolo lazdų ir kitos 
puolamosios ir gynybinės amu-
nicijos;  
 75%gyventojų pakilo krau-

jospūdis, o 3% piliečių kraujos-
pūdžio visai neliko;
 rinkimų rezultatų paskel-

bimo naktį pro langus buvo sėk-
mingai (kažkam pataikė) išmes-
ti 115 ir nesėkmingai (niekam 
nepataikė) 325 spalvoti televi-
zoriai bei pusantros tonos radi-
jo imtuvų;
 valstiečių vištos dvi sa-

vaites nedėjo nei baltų, nei ru-
dų, nei žalių kiaušinių, o karvės 
niekam nedavė pieno;
 1 žmogus nutarė ateityje 

balotiruotis į kokius nors val-
džios organus;
 ... (įsirašykite patys, kas 

gero nutiko jums ar jūsų arti-
miesiems per rinkimų karštligę).

Tikimės, kad kiti rinkimai 
netruks ateiti ir bus dar sėkmin-
gesni už šiuos. 

Pranas PLIUŠKa, Molėtai

Baigiasi gegužė – pasklidusių 
žiedų ir lakštingalų svajin-

gų giesmių mėnuo. Nužydėjo 
sodai, kaip sniegas nubiro jų žie-
dai. Tai margumas, tai kvepėji-
mas buvo tos gegužės... Skrai-
do jau pienių pūkai, vaikai bė-
giodami pūsčioja jų galvutes, o 
vėjas nešioja sėklytes po pievas 
ir laukus. Beržai, apsirėdę švel-
niu, žaliu rūbu, alsuoja jaunyste 
ir šnara, kupini nuojautos, kad 
ateina dar šviesesnis laikas – va-
sara, nes dienos vis ilgyn ir il-

gyn. Ir saulė vis aukštyn į dan-
gų kopia. 

Vasara jau reiškiasi – prade-
da žydėti lubinai, erškėtrožės.

Visas pasaulis prieš mus – 
toks šviesus ir gundantis. Gy-
venimas prasideda ir baigiasi 
kaip pavasaris – net nepajunti. 
Žmogus kaip amžinas keleivis, 
norintis išsaugoti savo atmin-
ties gyvastį, nesustabdomą kaip 
laikas. Džiaugsmą keičia ilgesio 
gaida. Kaip viskas laikina... O 
žemė – tarsi banguojanti, tarsi 

alsuojanti ir kelianti širdį virpi-
nančias emocijas...

Kur bebūčiau, lig šiol tebelydi 
jausmai, susiję  su tėviške. Grįž-
tu, kur ošia senas didžiulis ąžuo-
las, kur stovėjo gimtoji gryčia ir 
pajaučiu jau mirusių tėvų, seno-
lių kadaise paliktas pėdas... Ap-
lanko ilgesio jausmas – lyg gir-
disi plakamo dalgio skambesys, 
lyg po šienapjūtės darbų grįžtan-
čio tėtės žingsniai...

Artėja Tėvo diena.
Gražina KaLVaITIENĖ, Kazlų Rūda 

Tu, pavasari, sugebėjai pra-
džiuginti mus ryškia žaluma, 
pražydinti įvairiaspalves tulpes, 
privertei narcizus pasipuošti sau-
lės spalvomis. Žinau, tu – bur-
tininkas. Nepaprastas, nes ta-
vo išmonės verčia stipriau plak-
ti širdis. Baigės tavo viešpatija, 
praėjo gegužė, kurios pavadi-
nimas Maius kildinamas iš ro-
mėnų deivės Majos vardo. Greit 
žiedais pasipuoš visa gamta. Tu 
tai žinai ir nebijai, kad tuoj ka-
raliaus vasara. 

Pajūry labai dažnai švilpau-
ja vėjai, kartais labai atšiaurūs, 
pikti. Jie priverčia susigūžti, nu-
silenkti, pabėgti. Tada eini į miš-
ką, kur vėjas ne taip kedena ša-
kas. Ten girdi pavasarinę dainą. 

Kokia nuostabi Lietuvos 
gamta! Ji surinko visko po tru-
putį: dangaus mėlynę, sniego 
baltumą, rudens auksą, priglau-
dė ūkanas ir verkiantį lietų. Pa-
siėmė žiedais putojančius pava-
sarius, sultingus vaisius, vaivo-
rykštės spalvas. Na, o mūsų ne-
rijoje gamta puikuojasi keliau-
jančiu smėliu. Visko mes turi-
me, viskuo džiaugiamės.

Vaikštai miško takeliu ir gro-
žiesi medžiais. Vieni tiesūs, iš-
didūs, kiti sukrypę, palinkę, at-
sirėmę kits į kitą. Matai nedide-
les kalnines pušeles. Prisimeni 
jų nuopelnus sulaikant klajojan-
tį smėlį. Pušelės nedidukės, su-
krypusios, bet jų šaknys nuosta-

bios. Jos giliai įsiskverbia į smėlį 
ir savo šaknų raizgalyne sulaiko 
įkyruolį. Pušelės neilgaamžės, 
bet savo darbą atlieka. Kopos 
dunkso įkalintos, žmogaus ne-
begąsdina.

O, berželiai! Tokių laibakojų 
daug. Berželių lapus tyliai šiure-
na vėjas, juos migdydamas. Ži-
nau, kad beržas saulę užstos, kai 
norėsi pasislėpti nuo kaitros.

Galingos pušys stiebiasi aukš-
tyn, lyg norėdamos susieti dan-
gų su žeme. Jų viršūnės dai-
nuoja apie gyvenimą, laimę, 
džiaugsmą. 

Kaštonai pasipuošę tviskan-
čiais žiedais lyg gėlių puokštė-
mis. Greit leis pasidžiaugti krin-
tančiais turtais. 

Ąžuolai puikuojasi nuosta-
biais lapais, išvaizdžia jų forma. 

Medis ir žmogus vienas ki-
tam reikalingi. Sunkią valandą 
apkabini medį ir širdis atlėgsta. 
Matai palinkusį medį, vėjo nu-
blokštą žemėn, stebiesi, kaip jis 
sugebėjo atsitiesti ir iškelti viršū-
nę į saulę. Supranti, kad ir tau, 
žmogau, nevalia palūžti, reikia 
kovoti ir laimėti.

Girdi, kaip šlama medžių la-
pai, kaip jie kalbasi tarpusavy. 
Medžiai kalba tau. Įsiklausyk ir 
suprasi jų kalbą. Kiekvienas la-
pas – laiškas žmonėms, raginan-
tis nepalūžti, gyventi, mylėti pa-
saulį, mylėti save ir žmones.

aldona BaLSEVIČIENĖ, Neringa

Atsisveikinimas su pavasariu

Ką šnabžda medžiai
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