Šeimai, ieškantiems bendraminčių ir paguodos
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Principingumas, keičiami teisės aktai – svarios
prielaidos diskriminacijai mažinti
Aplinka visiems
Seimo Žmogaus teisių komitetas užregistravo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos (LGKT) parengtą naują Lygių galimybių įstatymo
redakciją. Tarp iš esmės atnaujinto įstatymo nuostatų –
ir pareiga visiems lygias galimybes įgyvendinantiems subjektams užtikrinti paslaugų
prieinamumą neįgaliesiems.
Pernai į LGKT kreipęsi judėjimo negalią turintys asmenys dažniausiai skundėsi
būtent dėl jų teisių suvaržymo paslaugų teikimo srityje,
neretai – dėl tų paslaugų vietų nepritaikymo.
Vis geriau suvokia savo
teises

LGKT Teisės skyriaus vedėjo Vyčio Muliuolio teigimu, praėjusiais metais dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu
LGKT atliko 48 tyrimus (42 tyrimai atlikti pagal gautus skundus, 6 – kontrolierės iniciatyva).
Dėl galimo teisių suvaržymo
šiuo pagrindu telefonu konsultuoti net 239 asmenys; į elektroniniu paštu pateiktus paklausimus atsakyta 53 kartus: suteiktos konsultacijos arba pateiktos
išvados. LGKT „Facebook“ paskyroje dėl konsultacijų negalios

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisininkas Vytis Muliuolis džiaugiasi neįgaliųjų aktyvumu ginant savo teises.

pagrindu kreipėsi 12 asmenų.
Pasak V. Muliuolio, toks neįgaliųjų aktyvumas ir principingumas – akivaizdus įrodymas, kad
jie vis geriau suvokia savo teises
ir nesitaiksto su jų pažeidimais.
Didžioji dalis (40 proc.) judėjimo negalią turinčių asmenų
skundų buvo susijusi su jų teisių gauti prekes bei paslaugas iš
privačių bei viešojo administravimo subjektų apribojimu. Daugiausiai tyrimų čia atlikta dėl
pastatų, kuriuose teikiamos visuomenei prieinamos sveikatos
ir reabilitacijos, švietimo, trans-

porto, kultūros, administracinės paslaugos arba parduodamos
prekės, nepritaikymo asmenims
su negalia. Pasak V. Muliuolio,
didžioji dauguma šios srities
skundų buvo pagrįsti – atlikus
tyrimus nurodytos aplinkybės
apie pažeidimus dažniausiai pasitvirtino, buvo nustatyti diskriminacijos faktai.

„Žalgirio“ arena vėl priims
neįgaliuosius

Kauno „Žalgirio“ arena ir
Vilniaus TV bokštas – didžiausio dėmesio sulaukę tyrimai,

konstatavę neįgaliųjų diskriminacijos faktus. Abu šie tyrimai
atlikti lygių galimybių kontrolierės iniciatyva.
Konfliktas dėl „Žalgirio“
arenos, kai panaikintos specia
liai neįgaliesiems pritaikytos
vietos – su niekuo nederinus jos
buvo perkeltos į nepatogias zonas, plačiai nuskambėjo žiniasklaidoje. Ši situacija palietė ne
tik atskirus žmones, bet ir visą
neįgaliųjų bendruomenę.
Atliktas tyrimas, surinkta
papildoma informacija atskleidė
dar daugiau: neįgaliesiems buvo

apribota galimybė per internetinę bilietų pardavimo sistemą
pasirinkti vietas ir įsigyti bilietus; neįgaliesiems skirtos vietos
dėl prasto matomumo iš tikrųjų buvo netinkamos (rateliuose
sėdintys žmonės matė tik priekyje esančių žiūrovų nugaras);
vietos neįgaliesiems numatytos
ne visose arenos zonose ir pan.
Kontrolierės rekomendacijų įgyvendinimas užtruko gana ilgai. Pasak V. Muliuolio, didžiąją jų dalį arena jau įvykdė,
LGKT laukia galutinio atsakymo, užtikrinančio, kad prasidedant naujam sezonui (paprastai
jis siejamas su krepšinio sezono
pradžia rugsėjį) „Žalgirio“ arena
bus visiškai įgyvendinusi kontrolierės rekomendaciją.
„Džiugina, kad arena jau
tikrai nemažai padarė, – sako
V. Muliuolis. – Ir tai nebuvo
tik deklaratyvus veiksmas, nes
per finalinius „Eurolygos“ etapus, kuriuose dalyvavo Kauno „Žalgiris“, buvo puiki galimybė tai išbandyti. Visa Lietuva suvažiavo į „Žalgirio“ areną
stebėti krepšinio dvikovų. Prieš
paskutines varžybas bilietų neliko per kelias valandas – buvo
kilometrinės eilės, apkrovų neatlaikė elektroninė sistema, bet
visos neįgaliesiems skirtos vietos buvo išlaikytos iki pat varžybų pradžios ir jie galėjo įsigyti bilietus.“
(nukelta į 3 psl.)

Tikslines kompensacijas gaus daugiau vaikų
Integracijos keliu
Pastaruoju metu daugelis šeimų, auginančių negalią turinčius
vaikus, buvo labai nusivylusios – dėl pasikeitusio Tikslinių kompensacijų įstatymo jos neteko teisės į priežiūros (pagalbos) tikslinę kompensaciją. Tarp negaunančių šios išmokos pateko tik tie,
kurie į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT)
dėl neįgalumo nustatymo kreipėsi jau šiais metais. Tie, kurie
negalios lygį pasitvirtino pernai, tikslinės išmokos neprarado.
Gegužės pabaigoje negalią turinčius vaikus auginančioms šeimoms socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministrų įsakymu vėl sugrąžinta teisė į tikslines išmokas.
Daugybė vaikų negavo
išmokų

Iki 2019 metų sausio pagal
Tikslinių kompensacijų įstatymą visiems vaikams, kuriems
nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis, buvo skiriama ir mokama priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija. Slaugos išlaidų tikslinė

kompensacija buvo skiriama ir
mokama tik nustačius specialųjį
nuolatinės slaugos poreikį. Nuo
šių metų Tikslinių kompensacijų įstatyme atsirado nuostata,
kad ne tik slaugos, bet ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė
kompensacija skiriama ir mokama tik tiems, kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės prie-

žiūros (pagalbos) poreikis.
Klaipėdos diabeto klubo
„Smalsučiai“ vadovas Darius
Juotkus sako, kad nuo šių metų
pasikeitusi tikslinių išmokų skyrimo tvarka buvo išties nepalanki ne tik diabetu, bet ir daugeliu kitų lėtinių ligų sergantiems
vaikams. Mat dar pernai visiems
vaikams, kuriems buvo nustaty-

tas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, automatiškai buvo
skiriamos tikslinės kompensa-

cijos ir priežiūros (pagalbos) išmoką gaudavo jie visi. Nuo šių
metų pradžios, atsiradus pareigai vertinti ir vaikų specialiuosius poreikius, daugelis jų neteko tokios teisės. Pasak „Smalsučių“ vadovo, susidarė keista
situacija – 15, 16 metų vaikai,
kuriems išmoka buvo paskirta
anksčiau, ją gaudavo, nors jie,
ypač tie, kurie diabetu serga
daug metų, yra išmokę tvarkytis su savo liga ir jokios pagalbos jiems nereikia. Na, o ką tik
susirgę vaikai ar 4–5 metų mažyliai, kuriems būtinas nuolatinis tėvų dėmesys, priežiūros
(nukelta į 5 psl.)

 Pagalvėlės iš vaistinių augalų ................................................................ 4 psl.
 Ir šiais laikais sergama raupsais ............................................................ 7 psl.

2019 m. birželio 13–19 d., Nr. 23 (1462), „Bičiulystė“

2 psl.

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje
Švenčionys:

Šeimos šventė „Būkime kartu“

Šeimos šventėje skambėjo dainos ir eilės.

„Bičiulystei“ atsiųstame laiške Švenčionių socialinių paslaugų
centro Dienos centro pagyvenusiems ir neįgaliems žmonėms „Verdenė“ socialinė darbuotoja Oksana Teilans papasakojo apie gražią šeimos šventę.
Šeima – viena svarbiausių
vertybių. Šeimoje mokomės meilės, atsakomybės ir pagarbos.
Vis dėlto kasdieniame gyvenime neretai pasigendame artimų žmonių šilumos, palaikymo,
nuoširdumo. Ypač šito trūksta
žmonėms, kurie senatvės naštos
prislėgti, įvairių negalių paliesti,
nebepajėgiantys pasirūpinti savimi, daug metų dienas leidžia
globos namuose.
Gegužės 31-ąją Švenčionių
socialinių paslaugų centro Senų ir neįgalių žmonių globos
namuose vyko renginys „Bū-

Tauragė:
„Bičiulystei“ atsiųstame laiške
Vladislovas Kirkickas pasidalijo
sporto šventės įspūdžiais.
Neįgaliesiems svetingame
sporto centre „Fortūna“ surengtas didžiausias Tauragės rajone
neįgaliųjų sporto renginys. Jame dalyvavo didelis būrys sporto
entuziastų. Be vietos neįgaliųjų
savo jėgas panoro išbandyti Kazlų Rūdos, Pagėgių, Garliavos,
Jurbarko neįgaliųjų draugijų bei
Raseinių r. Blinstrubiškių socia
linių globos namų sporto mėgėjai. Pirmą kartą į mūsų sporto
varžybas atvyko gausi delegacija iš Kėdainių neįgaliųjų reabilitacijos ir sporto klubo.
Dalyvius pasveikino Tauragės rajono vicemerė V. Eičienė,
Socialinės paramos skyriaus vedėja L. Rimkuvienė, kiti rajono
savivaldybės atstovai. Įžanginį žodį tarė ir žaidynes atidarė
Tauragės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkas K. Petkus. Tai
jo dėka šis renginys tapo tradiciniu ir visų mėgstamu. Jį vedė
nepakeičiama mūsų draugijos
renginių vedėja D. Norgailienė.
O koks renginys be muzikos ir dainų? Varžybų dalyvius linksmino Tauragės rajono
neįgaliųjų draugijos ansamblis
„Svaja“ ir jos vadovas A. Šileris.
Varžybos buvo labai smagios
ir pilnos sveiko sportinio azarto.
Žinoma, prie šaškių, šachmatų
lentos didelio azarto neparodysi – čia reikia gero loginio mąstymo ir susikaupimo. Šios rungties laurai atiteko vietos galvočiams: šaškininkui L. Skiriui ir
šachmatininkui K. Petrauskui.
Smiginis – neįgaliųjų mėgs-

kime kartu“, skirtas Tarptautinei šeimos dienai paminėti. Šilta ir saulėta diena, iš terasos atsiveriantis gražus vaizdas, ryški
žaluma, žydinčios gėlės – viskas nuteikė džiugiai. Erdvioje
terasoje prie šventiškai padengto stalo senjorai susirinko pabūti ir pasidžiaugti kartu su Švenčionių socialinių paslaugų centro
Dienos centro pagyvenusiems ir
neįgaliems žmonėms „Verdenė“
ir Švenčionėlių paslaugų centro
Dienos centro žmonėms su negalia lankytojais, Šventos kaimo
gyventojais.
Susirinkusiuosius pasveikino
Švenčionių socialinių paslaugų
centro direktorė Joana Jurkevičienė, Senų ir neįgalių žmonių
globos namų vedėja socialiniams
reikalams Romualda Zobielienė,
užimtumo specialistė Edita Ba-

sienė, socialinė darbuotoja Gied
ra Bielskė. Renginį vedė „Verdenės“ kolektyvo meno vadovė
Angelė Misiūnienė. Šių namų
šeimininkė R. Zobielienė, socia
liniai darbuotojai Alvydas Binderis ir Vita Petkūnaitė rūpinosi
globos namų gyventojais ir svečiais, aplinkos jaukumu.
Šventiniame koncerte skambėjo dienos centrų lankytojų ir
darbuotojų, globos namų gyventojų atliekamos dainos, eilėraščiai, šmaikščios istorijos.
Koncertavo ansambliai „Verdenė“ ir „Melodija“. Kiekvienas
šventės dalyvis galėjo būti ir
žiūrovas, ir atlikėjas – atliekamos dainos visiems buvo gerai
žinomos. Birutė Martinkėnienė
papasakojo pasakėčią, Alfreda
Aleksandrovič ir Irena Štarienė
padeklamavo eilėraščių šeimos
santykių tema. Danutės Garlienės skaitomas A. Jakšto eilėraštis „Tavyje liksiu amžinai“ (iš
rinkinio „Mano žemė“) priminė, kad šeima – tai maža gimtinė, išgyvenanti laimingas ir nelaimingas dienas.
Dėkojame globos namų darbuotojams, kurie palaikė šią iniciatyvą, partneriams – už bendradarbiavimą. Šis renginys –
projekto „Su mumis pasaulis
gražesnis“ dalis.

Sportas suvienija

Sporto šventėje varžėsi neįgalieji iš įvairių rajonų.

tamiausia sporto šaka, todėl šioje rungtyje susirinko bene gausiausias būrys sportininkų. Didžiausia sėkmė čia taip pat lydėjo tauragiškius: tarp judančių
neįgaliųjų vežimėliu nenugalima
buvo K. Liolaitė, o vaikštančių
sportininkų grupėje taikliausias
buvo J. Kasanavičius.
Kamuoliuko metimo rungtyje moterų grupėje niekas neprilygo jurbarkiškės V. Kripaitienės taiklumui, iš vyrų geriausiai
sekėsi pagėgiškiui P. Juodžiui.
Viena iš sunkiausių rungčių – 5 kg sveriančio metalinio
bokalo laikymas ištiestoje rankoje. Stipriausia moterimi paskelbta N. Kvietkienė iš Blinstrubiškių, vyrų grupėje nugalėjo kėdainiškis V. Aleinikovas.
Pirmą kartą surengtoje žiedų mėtymo ant taikinių rungtyje taikliausia buvo V. Kripaitienė iš Pagėgių, tarp vyrų niekam
nepavyko pralenkti tauragiškio
J. Kasanavičiaus. Egzotišką didžiulio bato metimo į pakabintą
taikinį rungtį laimėjo Kazlų Rūdos sportininkas A. Skrinskas.

Krepšinio baudas moterų
grupėje geriausiai mėtyti sekėsi O. Šulčiūtei iš Kazlų Rūdos, vyrų grupėje taikliausiu
pripažintas vietos sportininkas
L. Skirius, tarp judančių neįgaliųjų vežimėliu lyderiu tapo
V. Žemaitis iš Blinstrubiškių
globos namų.
Daug emocijų sulaukė figūrinis važiavimas neįgaliojo vežimėliu. Moterų grupėje „auksą“ laimėjo tauragiškė K. Liolaitė, tarp vyrų geriausią rezultatą
parodė tauragiškis P. Kasanavičius. Elektrinių vežimėlių rungtyje niekas nepralenkė tauragiškės E. Laurinaitytės.
Azartiškos ir smagios žaidynės baigėsi. Žaidėjai buvo apdovanoti medaliais ir diplomais,
o visos komandos – gražiomis
taurėmis, pilnomis saldainių,
bei atminimo raštais.
Norisi padėkoti Tauragės
ratukų sąjungos prezidentui
E. Abromui, pateikusiam šaltą siurprizą – 100 porcijų ledų
visiems varžybų dalyviams ir
žiūrovams.

Panevėžio r.:

Stiprėjanti neįgaliųjų
bendrystė

Sveikinimo žodį neįgaliesiems tarė Panevėžio rajono savivaldybės vicemeras
Antanas Pocius.

„Bičiulystei“ atsiųstame laiške Jolanta Mikšytė pasidalijo
įspūdžiais iš Panevėžio rajono neįgaliųjų draugijos ataskaitinio susirinkimo.
Prabėgo dar vieni Panevėžio rajono neįgaliųjų draugijos,
šiuo metu vienijančios 624 narius, veiklos metai. Jų aptarti į
Krekenavos kultūros namus susirinko gausus draugijos narių ir
svečių būrys.
Išsamią veiklos ataskaitą už
2018 metus pateikė draugijos
pirmininkė Aurelija Petronienė. Ji išvardijo nuveiktus darbus, vykdytus projektus, teikiamas paslaugas. Ataskaitoje
paminėtos Neįgaliųjų draugijos
rengiamos šventės, išvykos, vakaronės. Per ataskaitinį laikotarpį vykdytas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje projektas, neįgaliųjų sveikatingumo stovykla
mokymo ir reabilitacijos centre Šventojoje, projektas-laida
,,Klauskite daktaro‘‘. Šių darbų
ir projektinių veiklų visuma prisideda prie neįgaliųjų bendrystės ir integracijos į visuomenę.
Pasidalyta džiaugsmais ir rūpesčiais. Bendraudami, atkreipdami dėmesį į vieni kitų galimybes ir pasiekimus, žmonės gali savyje atrasti motyvą būti ne
pasyviais ir pagalbos laukiančiais, o aktyviais ir siekiančiais
rezultatų. Informacija draugijos
nariams teikiama Facebook paskyroje ir telefonu.
Draugijos pirmininkės ataskaitą ir tarybos narių darbą susirinkusieji įvertino labai gerai.
Pritarta ir draugijos buhalterės
Pranės Teišerskienės pristatytai
finansinei ataskaitai bei Revizijos komisijos pirmininko Vytauto Jonušio pateiktai ataskaitai.
Draugijos renginyje sulaukta daug svečių. Sveikinimo žodį neįgaliesiems tarė Panevėžio
rajono savivaldybės vicemeras
Antanas Pocius. Prie pasisakymų prisijungė Krekenavos bazilikos rektorius klebonas Gediminas Jankūnas, Socialinės
paramos skyriaus vedėja Virginija Savickienė. Ataskaitiniame
draugijos susirinkime dalyvavo
Seimo narė Goda Burokienė ir
jos padėjėja Vaida Pečeliūnaitė,
Seimo nario Petro Nevulio pa-

dėjėja Vaiva Mockevičienė, europarlamentaro Bronio Ropės
padėjėja Jūratė Žilinskienė, rajono savivaldybės tarybos narė Jūratė Januškienė, Krekenavos seniūnas Vaidas Kaušakys,
Karsakiškio seniūnijos seniūnė
Rima Jaškūnienė, Raguvos seniūnas Juozas Skorulskis, Naujamieščio seniūnas Jonas Sankaitis. Visi nuoširdžiai sveikino
neįgaliuosius, linkėjo sveikatos,
vilties, supratingumo ir projektų tęstinumo.
Neįgaliuosius pasveikino ir
Krekenavos kultūros centro direktorė Miranda Vaitkevičienė su
savo kolektyvu – mėgėjų teatru
,,Avilys‘‘. Jie dovanojo spektak
lį ,,Baltakojė‘‘. Aktoriai žavėjo dvasine stiprybe, gyvenimo
džiaugsmu ir energija. Neįgaliųjų draugijos kolektyvas ,,Juod
vingė‘‘, vadovaujamas Giedros
Kiselienės, ataskaitinio susirinkimo svečiams ir dalyviams padovanojo ne vieną skambią dainą, gražų muzikinį kūrinį. Žavėjo pasakoriaus Pijaus Levickio
sveikinimas – Tėčio dienai skirta padėka už laimingą vaikystę.
Renginiui baigiantis draugijos pirmininkė A. Petronienė
padėkojo tarybai už darbą kartu, rėmėjams – už geranorišką
pagalbą. Draugijos nariai pirmininkei taip pat negailėjo nuoširdžių žodžių – dėkojo už gerai organizuotą draugijos veiklą, malonų bendravimą, išvykas ir keliones, linkėjo sveikatos, stiprybės, naujų idėjų įgyvendinimo.
Neskubėjome skirstytis namo, skambėjo dainos, draugijos
nario Juozo Leonaičio virkdoma armonika. Neįgalieji dar ilgai bendravo, dalijosi gera nuotaika, bendrystės jausmu. Susirinkusieji vieni kitiems linkėjo
sveikatos, aktyvumo, stiprybės ir
pažadėjo susitikti kitais metais.
Gera dalyvauti jau gražia tradicija tapusioje neįgaliųjų šventėje.

„Bičiulystę“ skaitykite
ir internete

www.biciulyste.lt
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Trys dienos per metus –
lygios galimybės?

Garsiai nuskambėjo ir incidentas su Vilniaus TV bokštu.
Paaiškėjus, kad dėl techninių
šio statinio sprendimų negalima užtikrinti neįgaliųjų saugumo, nuspręsta, kad jie sostinės
panorama iš paukščio skrydžio
galės grožėtis... tris dienas per
metus. Pasigirdo neįgaliųjų nepasitenkinimo – apie kokias lygias galimybes kalbame?
Pasak V. Muliuolio, siekiant
rasti kompromisą, kaip garantuoti bokšte besilankančių asmenų saugumą, buvo glaudžiai
bendradarbiaujama su neįgaliųjų organizacijomis, vyko susitikimai su bokštą administruojančios įmonės, LGKT, valstybinių institucijų atstovais. Priimtas bendras sutarimas iš anksto
paskelbti keletą dienų per metus,
kuriomis TV bokšte lankantis
judėjimo negalią turintiems asmenims būtų užtikrintas jų saugumas bei evakuacijos galimybė
bokšte budint apmokytiems saugos darbuotojams. Pasak V. Muliuolio, negalima nepaisyti, kad
tai – išskirtinis statinys, prieš
pusšimtį metų priimti jo architektūriniai sprendiniai visiškai
neatitinka dabartinių standartų
ir lūkesčių. Dėl savo specifikos
jis negali būti perstatomas ar kitaip pritaikomas.
Vis dėlto V. Muliuolis sutinka, kad TV bokštas – viešas
objektas, kuriame lankymasis
turėtų būti užtikrintas visiems.
„Jeigu manoma, kad proporcija
tarp saugumo ir nepagrįsto varžymo neįgaliems asmenims yra
pažeista, esame pasirengę toliau diskutuoti ir ieškoti visiems
prieinamo sprendimo“, – sako
jis. Ir priduria, jog TV bokšto interneto svetainėje skelbta
informacija, kad į jo apžvalgos
ratą ir kavinę-barą „Paukščių
takas“ asmenys, judantys neįgaliojo vežimėliu, pakilti negali, o turintieji regos negalią,
kai jiems judėti reikia baltosios
lazdelės arba vedlio, ir asmenys
su proto negalia, kai jiems reikia lydinčio asmens, įleidžiami tik su lydinčiu asmeniu, bu-

Integracijos keliu
Lietuvos paralimpinio komiteto narius papildė Paralimpiečių asociacija. Nuo šiol Lietuvos paralimpinio komiteto
valdyme dalyvaus keturi nariai: Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija, Lietuvos aklųjų
sporto federacija, Paralimpiečių asociacija ir Parolimpinio
sporto rėmimo fondas.
Lietuvos paralimpinio komiteto prezidento Mindaugo
Biliaus teigimu, paralimpiečių įliejimas į komiteto valdymą – svarbus žingsnis neįgaliųjų sporte. „Iš patirties žinau,
kad žinios apie atletų problemas
ne visada pasiekia federacijas ir
dėl to klausimų sprendimas užtrunka, stringa. Manau, kad paralimpiečių balso trūko. Dabar
jie galės aktyviai dalyvauti pri-

Principingumas, keičiami teisės aktai – svarios
prielaidos diskriminacijai mažinti
pataisas rengiančiu Neįgaliųjų
reikalų departamentu.

Postūmio susitarti vis dar
reikia

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisininkas Vytis Muliuolis dažnai su
neįgaliaisiais aptaria jiems aktualias problemas.

vo pripažinta diskriminacine ir
pakeista. „Esame atviri visoms
nuomonėms, – patikino V. Muliuolis, – jeigu yra galimybė praplėsti paslaugų teikimo apimtį,
padarysime viską, kad būtų tai
padaryta.“

Būtini teisės aktų
pakeitimai

„Žalgirio“ arena, TV bokštas – ne vieninteliai keistinos situacijos pavyzdžiai.
Sostinės Žvėryno mikrorajone „Maximos“ parduotuvė buvo įrengta dviejų aukštų pastato pirmame aukšte. Buvo gauti
visi reikalingi leidimai – prieinamumas puikus, tam neprieštarauja nei savivaldybė, nei neįgaliųjų organizacijos. Tačiau po
poros metų parduotuvė sugalvojo įsirengti patalpas ir antrame
aukšte, atliko einamąjį remontą,
kuriam pritaikymo reikalavimai
nekeliami. Taigi antrame aukšte buvo įrengtos analogiško ploto prekybos patalpos. Nors į jas
galima patekti tik laiptais, teisės
aktai tarsi ir nepažeisti“, – pasakoja V. Muliuolis. Pasak jo, tai –
akivaizdi teisės aktų spraga.
„Esame suderinę veiksmus
su Neįgaliųjų reikalų departamentu, rengiančiu naują Statybos techninių reikalavimų

(STR) redakciją, kurioje šie dalykai būtų apibrėžti“, – sako
V. Muliuolis. Pasak jo, prie to
turėtų prisidėti ir LGKT parengtas bei Seime užregistruotas Lygių galimybių įstatymo pakeitimo projektas. Jeigu Seimas jam
pritars, visos prekių ir paslaugų
teikimo vietos turės būti pritaikytos neįgaliesiems.
Būtinybe tikslinti STR nuostatas įsitikinta ir po nepalankios
neįgaliųjų reakcijos į prie Birštono pastatytą naują apžvalgos
bokštą. Nors, pasak V. Muliuolio, šiuo atveju problema šiek
tiek kitokia, vis dėlto paaiškėjo,
kad visa esmė slypi būtent STR,
tiksliau – prie ko tokie statiniai,
kaip apžvalgos bokštas, turėtų
būti priskiriami. Šiuo metu jie
patenka į eilutę „Kitos paskirties
inžineriniai statiniai“, kuriems
pagal STR netaikomas pritaikomumo neįgaliesiems reikalavimas. Taigi teisės aktai nepažeisti, o lygios galimybės neužtikrintos. „Kontrolierė pateikė
Aplinkos ministerijai rekomendaciją ir bus vykdoma stebėsena, kad tie inžineriniai statiniai,
kurie naudojami teikiant viešąsias ar rekreacines (kaip šiuo
atveju) paslaugas, būtų įtraukti
į STR reikalavimus kaip būtini
pritaikyti. Tai aptarta ir su STR

Paralimpiečiai dalyvaus
neįgaliųjų sporto valdyme
imant visus esminius sprendimus dėl neįgaliųjų sporto“, –
sakė M. Bilius.
Pavasarį įsikūrusios Paralimpiečių asociacijos nariu gali
tapti kiekvienas asmuo, oficia
liai buvęs Lietuvos delegacijos
nariu (ir baigęs karjerą, ir aktyviai sportuojantis) bet kuriose
paralimpinėse žaidynėse.
„Paralimpiečių asociacijos
nariai – žmonės, atidavę daug
pastangų, jėgų ir talento tam, kad
jie taptų paralimpiečiais. Baigus karjerą, sportininkas dažnai
užmirštamas. Labai svarbus tas
emocinis fonas, bendrystės jausmas. Tai – vienas iš dalykų, kurį
paralimpiečiams suteiks asociacija. Antra, paralimpiniam sportui reikia daugiau viešumo nei
sveikųjų sportui. Turėsime pa-

pildomų rankų, kurios prisidės
prie viešumo didinimo. Pavyzdžiui, renginiai, asmeninių istorijų sklaida ir pan.“, – dėstė Paralimpiečių asociacijos prezidentas
Rimantas Aleksandras Plungė.
„Kažkas turi pasirūpinti buvusiais sportininkais, juos užimti, įtraukti į paralimpinį judėjimą. Būtent tai padarys ši asocia
cija“, – sakė Seulo paralimpinis
čempionas, Barselonos ir Atlantos žaidynių prizininkas Vytautas Girnius.
Lietuvos paralimpinio komiteto Vykdomasis komitetas,
priimdamas naują narį, rėmėsi ir Tarptautinio paralimpinio
komiteto rekomendacija didinti
sportininkų vaidmenį priimant
sprendimus.
„Bičiulystės“ inf.

V. Muliuolis sako, kad dėl
aplinkos pritaikymo atlikti tyrimai buvo išspręsti geranoriškai.
Kartais trūko elementaraus tarpusavio susikalbėjimo. Pavyzdžiui, „Spaudos rūmuose“ veikia dvi įstaigos, teikiančios teat
ro ir kavinės paslaugas. Norint
į jas patekti, reikia lipti laiptais.
Prie jų viena iš tų įstaigų įrengė
keltuvą. Tarsi buvo žodinis susitarimas, kad juo galės naudotis
abiejų įstaigų klientai, vis dėlto
į antrąją įstaigą atėjęs klientas
negalėjo į ją patekti, nes nebuvo keltuvo raktą turinčio žmogaus. Teko jį nešti rankomis.
Žmogus parašė skundą. „Atlikus tyrimą abiejų įstaigų vadovai susitiko, pasirašė bendradarbiavimo sutartį, aiškiai nustatė
taisykles, kaip tas keltuvas turi būti naudojamas“, – pasakoja
V. Muliuolis.
Be skundo LGKT nepajudėjo ir ne vienus metus visiems
akis badžiusi tilto per geležinkelį Kaišiadoryse problema. Geležinkelis miestą dalija į dvi dalis.
Virš jo įrengtas pėstiesiems skirtas tiltas – vienintelė galimybė
patekti į kitą miesto dalį arba į
peronus, kuriuose sustoja traukiniai. Geležinkelio stoties pastatas yra gerokai toliau nei peronai, todėl keleiviai turi pereiti
tiltą du kartus: pirmą – kad įsigytų traukinio bilietą, antrą –
kad patektų į peronus. Tiltą galima pereiti tik prieš tai pakilus
ir nuo jo nusileidus laiptais – nei
lifto, nei keltuvo čia nėra. Atlikus tyrimą nustatyta, kad naudotis Kaišiadorių geležinkelio
stotimi ir keliauti geležinkeliu
judėjimo negalią turintys asmenys negali.
Kontrolierė AB „Lietuvos
geležinkeliai“ pateiktoje rekomendacijoje nurodė, kad Kaišiadorių geležinkelio stotyje tu-

ri būti sudarytos sąlygos asmenims su judėjimo negalia patekti į peronus, bilietų kasas. Į
šį procesą gana aktyviai įsitraukė ir savo gyventojų interesams
atstovaujanti Kaišiadorių rajono
savivaldybė.
Kaišiadorių geležinkelio stoties infrastruktūros problema
privalės būti išspręsta. „Ar iš
tiesų tokiai stipriai bendrovei,
kaip AB „Lietuvos geležinkeliai“, tai tokios didelės investicijos? – svarsto V. Muliuolis. –
Atsisakyti labai nedidelės pelno
dalies, kad būtų užtikrintos saugios ir tinkamos sąlygos visiems
keleiviams, neturėtų būti didelė
problema.“
Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

Kviečiame visus į tradicinį susitikimą
Kaip ir kasmet, maloniai kviečiame visus liepos 18 dieną atvykti į respublikinę Lietuvos neįgaliųjų šventę „Balsių malūne“
(Balsių k., Pasvalio r.). Ši šventė jau yra tapusi tradiciniu Lietuvos
neįgaliųjų draugijos kultūros renginiu, likimo draugų susitikimu ir
smagiu pabendravimu.
• Šiais metais minime svarbią šalies istorijai datą – Baltijos kelio 30-metį. Šia proga pirmą kartą šventėje dalyvaus Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Karaliaus Mindaugo husarų bataliono kariai, kurie pristatys savo ginkluotę, karinę techniką ir įrangą.
• Koncertinę programą pristatys svečiai iš Latvijos.
• Tradiciškai šventės svečiai ir dalyviai turės galimybę susipažinti su Lietuvos neįgaliųjų draugijos organizuojamų
kūrybinių stovyklų darbų paroda, dalyvauti amatų mugėje, galės įsigyti suvenyrų, meninių dirbinių, pasivaišinti tradicine koše.
• Šventę vainikuos grupės „Sare Roma“ pasirodymas.
Visos šventės metu vyks blic fotografijos pleneras – fotografai fiksuos pačias įspūdingiausias renginio akimirkas, fotografuos
šventės dalyvius. Įamžintos akimirkos turėtų tapti gražia fotografijos paroda, atspindinčia mūsų tradicijas.

Susitikime visi „Balsių malūne“!
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Daktaras
Aiskauda
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orint sustiprinti geriamų
vaistingųjų augalų preparatų poveikį, ypač kai tenka vienu metu gydyti ne vieną, o keletą ligų, pravartu pasinaudoti
papildoma priemone – džiovintų vaistingųjų augalų prikimštomis pagalvėlėmis. Jų impilas
siuvamas iš lininio ar medvilninio audeklo (40x40 cm). Jeigu naudojama tikrosios levandos žolė ar snaputis, pagalvėlė
turi būti dukart mažesnė ir dedama ne po galva, o pakabinama bent pusės metro atstumu
nuo gulinčiojo galvos. Mat tik
roji levanda ir snaputis skleidžia
stiprų aromatą.

Kokia pagalvėlė
tinkamiausia?

Tinkamiausia – nekietai
vaistinės žaliavos prikimšta pagalvėlė. Jos turinys savo gydomąsias savybes išlaiko apie porą metų, paskui vaistingieji augalai keičiami. Rekomenduotina į tą pačią pagalvėlę prikimšti ne daugiau kaip dviejų rūšių
džiovintų vaistingųjų augalų.
Jeigu žmogus alergiškas, linkęs
sirgti šienlige, reikėtų apsiriboti tik viena augalo rūšimi arba
iš viso atsisakyti tokių pagalvėlių. Pavyzdžiui, šienlige linkusiems sirgti žmonėms ypač reikėtų saugotis žiedadulkių (iš šiame straipsnyje paminėtų augalų – beržo ir pelyno).
Pastaba: žmonėms, neturintiems polinkio sirgti šienlige, pagalvėles galima prikimšti
tokiais dviejų augalų mišiniais:
paprastosios alyvos lapų ir tik
rosios levandos žolės; paprastojo apynio spurgų ir erškėtrožės žiedlapių; tikrosios levandos žolės ir beržo lapų; pelyno
(karčiojo kiečio) žolės ir pipirmėtės lapų (arba žolės), raudonojo dobilo žiedų ir paprastosios
alyvos lapų.

Konsultuojame,
komentuojame

4 psl.

Gydomosios pagalvėlės
Vaistingųjų pagalvėlių
pavyzdžiai

Paprastasis apynys
Rudenį skinami subrendę
(kai pradeda ruduoti, gurgžda
tarp pirštų) spurgai.
Tinka kaip nervus raminanti priemonė, gelbsti esant nemigai, knarkimui, sergant stenokardija, pakilus arteriniam kraujospūdžiui.
Paaiškinimai:
1) stenokardija (krūtinės angina) – išeminės širdies ligos forma, kuriai būdingi širdies skausmo priepuoliai; dažniau serga
vyrai, taip pat žmonės, kurie yra
nutukę, nuolat patiria nervinę
įtampą, rūko, kurių pakilęs arterinis kraujospūdis;
2) išemija – vietinė mažakraujystė: kraujo sumažėjimas
organe arba jo dalyje dėl nepakankamo pritekėjimo arterijomis; išemiją gali sukelti arterijų
spindžio susiaurėjimas, dalinis
arba visiškas užsikimšimas susidariusiu krešuliu, arterijos susispaudimas dėl auglio, rando,
kraujo išsiliejimo ir kt.
Karpotasis beržas
Vasaros pradžioje renkami
vos išsprogę lapai.
Naudojama profilaktiškai nuo peršalimo ligų, galvos
skausmo ir apskritai kaip tonizuojamoji priemonė.
Paprastoji bitkrėslė (čižma)
Renkami žiedai. Tinka profilaktiškai ir gydant peršalimo ligas, gripą, kvėpavimo takų ligas.
Paprastoji alyva
Po žydėjimo renkami lapai.
Naudojama skaudant galvą ir
profilaktiškai nuo peršalimo ligų.
Raudonasis dobilas
Renkami žiedai.
Padeda, kai skauda galvą,
esant pakilusiam arteriniam
kraujospūdžiui.
Pastaba: gydomasis efektas
sustiprėja, jei lygiomis dalimis
įmaišoma alyvų žiedų.

Erškėtrožė
Žydėjimo pradžioje renkami
žiedlapiai.
Gydo neurozę, tinka nuo nemigos, galvos skausmo.
Paaiškinimas: neurozė – psichinės kilmės liga, kylanti dėl
žmogaus vidinės graužaties arba
dėl labai jį skaudinančių konfliktų su aplinka; neurozei yra būdingi bendri negalavimai (nuovargis, irzlumas, virškinimo, širdies ritmo sutrikimai, nemalonūs įvairių kūno vietų pojūčiai).
Juozažolė
Žolė renkama žydėjimo metu.
Tinka sergant astma, peršalimo ligomis, kai skauda galvą.
Paprastoji kraujažolė
Renkami žiedai.
Tinka gripo profilaktikai ir
gydymui (kaip papildoma priemonė) bei nuo įvairių kvėpavimo takų ligų.
Vaistinė medetka
Žydėjimo metu renkami žiedai ir lapai.
Tinka profilaktiškai ir susirgus infekcinėmis ligomis (kaip
papildoma priemonė) bei nuo
galvos skausmo.
Vaistinė melisa
Žolė renkama žydėjimo metu.
Gydo neurozę, nemigą, pakilusį arterinį kraujospūdį bei kai
kurias širdies ligas.
Pastaba: gydomasis efektas
sustiprės, jei kartu su melisa lygiomis dalimis bus naudojami
pipirmėtės lapai.
Pelynas (kartusis kietis)
Žolė renkama augalui žydint.
Tinka sergant peršalimo ligomis, sloga.
Pipirmėtė
Žolė renkama žydėjimo metu.
Tinka sergant širdies ligomis (kaip papildoma priemonė)
bei pakilus arteriniam kraujospūdžiui.

Renkami gegužės pabaigoje,
birželio pradžioje.
Tinka sergant plaučių ligomis (papildoma tonizuojanti
priemonė).
Kvapioji tuopa
Renkami ką tik pradėję
skleistis pumpurai.
Tinka sergant sloga, peršalimo ligomis.
Snaputis
Renkami lapai.
Tinka profilaktiškai ir gydant
ūmų bei lėtinį otitą (ausies uždegimą), peršalimo ligas.
Svarbu!
 kad gydomųjų pagalvėlių
vaistinių augalų eteriniai aliejai nespėtų per greitai išgaruoti,
dieną būtina šias pagalvėles laikyti sandariuose polietileniniuose maišeliuose;
 prieš miegą gydomąsias
pagalvėles būtina supurtyti, kad
sustiprėtų jų skleidžiamas aromatas;
 į pagalvėles kemšama vaistinių augalų žaliava turi būti gerai išdžiovinta ir susmulkinta;
 jeigu įtariama, jog gydomoji pagalvėlė sukelia čiaudėjimą, kosulį, ašarojimą, niežėjimą, būtina išmesti šios pagalvėlės kamšalą, padaryti kelių dienų pertrauką ir po to pabandyti
naudoti kitą vaistinį augalą, turintį panašių gydomųjų savybių.
Romualdas OGINSKAS

Kaip per karščius apsisaugoti nuo širdies smūgio?
mo tikimybė. Tokie kraujotakos
sutrikimai pavojingi, nes susidarę trombai yra viena dažniausių
insulto ir infarkto priežasčių“, –
sako „Eurovaistinės“ specialistė.
Pajutus širdies ritmo sutrikimus, stiprų galvos skausmą
ar svaigimą, skausmą krūtinės
srityje, būtina eiti į pavėsį, atsigerti vandens, o simptomams
nepraeinant, nedelsiant kreiptis
į medikus.

Kad ir kaip maloniai džiugintų šilta vasara, termomet
rų stulpeliams staigiai šoktelėjus į rekordines aukštumas,
karštis gali tapti labai pavojingu. Karšta oro temperatūra labiausiai veikia vaikus,
vyresnio amžiaus asmenis
ar tuos, kurie turi lėtinių ligų. Tvankus oras taip pat didelį pavojų kelia ir besiskundžiantiems širdies bei kraujagyslių ligomis.
„Eurovaistinės“ specialistė
Elvyra Ramaškienė sako, kad
esant karštam orui net ir pats
sveikiausias žmogus gali nukentėti nuo perkaitimo, saulės
smūgio, skųstis sutrikusia širdies ir kraujagyslių veikla, gali
ištikti dehidratacija. Sunkiausiai
karštas dienas išgyvens vyresnio
amžiaus žmonės ir maži vaikai.
Didesnį dėmesį sveikatai
svarbu skirti ir vartojantiems
raminamuosius, šlapimą varan-

Vaistinė ramunė (ramunėlė)
Žydėjimo metu renkami stiebai su žiedais.
Naudojama sergant neuroze,
esant nemigai, skaudant galvą.
Rugiagėlė
Renkami žiedai.
Tinka sergant stenokardija, esant nemigai, pakilus arteriniam kraujospūdžiui, skaudant galvą.
Vaistinis valerijonas
Žydėjimo metu renkama visa
augalo antžeminė dalis.
Naudojama atsiradus nemigai, nerviniams sutrikimams
bei esant pastovioms stresinėms
būsenoms.
Juodauogis šeivamedis
Renkami žiedai.
Padeda sergant peršalimo ligomis.
Vaistinis šalavijas
Žydėjimo metu renkama visa
augalo antžeminė dalis.
Naudojama sergant viršutinių kvėpavimo takų uždegiminėmis ligomis (tinka ir šių ligų
profilaktikai) bei odos uždegiminėmis ligomis.
Pievinė arba pelkinė vingiorykštė
Žolė renkama žydėjimo metu.
Gydo neurozę, nemigą.
Spygliuočių medžių metūgliai

Pasirūpinti skysčiais

čius ar kraujospūdį mažinančius
vaistus. Dėl šių vaistų poveikio,
suprakaitavus kūną atvėsinti gerokai sunkiau.
Per karščius organizmas saugosi nuo perkaitimo ir mėgina
atvėsinti kūną, todėl išsiplečia
kraujagyslės, sumažėja kraujo spaudimas, padažnėja pulsas. Dėl šių organizmo reakci-

jų pradedama gausiau prakaituoti, žmogus gali jausti didesnį silpnumą, gali patinti rankos
ar kojos.
„Karštis tiesiogiai veikia širdies darbą. Dėl karščio gali pradėti trūkti deguonies, o jeigu
vartojame per mažai skysčių,
tirštėja kraujas, todėl kartu padidėja kraujo krešulių susidary-

Neretai esant dideliam karščiui žmonės skundžiasi didesne
apatija, nuovargiu, tačiau šie pojūčiai gali pasireikšti ne tik dėl
to, kad karšta, tačiau ir dėl elektrolitų disbalanso bei pagrindinių mineralų trūkumo.
„Karštą dieną pagausėja prakaitavimas, o kartu su juo pasišalina ir naudingi mikroelementai – kalis, magnis, cinkas, kurie svarbūs širdies veiklai. Jeigu
trūksta šių elementų, gali sutrikti širdies ritmas, pradeda varginti nuovargis, naktį kankina rau-

menų trūkčiojimas, mėšlungis,
atsiranda širdies permušimai,
galvos svaigimas, padidėja nervingumas, pablogėja apetitas“, –
sako E. Ramaškienė.
Karštą dieną „Eurovaistinės“
specialistė rekomenduoja vengti skysčių su kofeinu, cukrumi
ir saldikliais, nes šie tik skatina
dar didesnį skysčių išsiskyrimą.
Geriausia rinktis negazuotą mineralinį vandenį arba nesaldintą
žaliąją arbatą. Reikėtų nelaukti,
kol pajusite troškulį, o skysčius
gurkšnoti nuolat.
Norint apsisaugoti nuo perkaitimo, per karščius reikėtų
atsisakyti ir intensyvios fizinės
veiklos, todėl sodo darbus geriau atlikti anksti ryte ar vakare, stengtis nepervargti, dirbti
lėčiau, vengti tiesioginių saulės spindulių nuo 10 iki 16 val.
Karštomis dienomis, jeigu nėra
būtinybės, reikėtų mažiau laiko
leisti automobilyje už vairo, nes
karštis gali sutrikdyti reakciją ir
dėmesingumą.
„Bičiulystės“ inf.
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Tikslines kompensacijas gaus daugiau vaikų
(atkelta iš 1 psl.)

(pagalbos) tikslinės kompensacijos negavo. Nukentėjo tos
šeimos, kurios šiemet kreipėsi į
NDNT neįgalumo lygiui nustatyti. Pasak D. Juotkaus, didžiulė
problema ta, kad ugdymo įstaigose nėra teikiama medicininė
pagalba, taigi tėvams tenka atsakomybė patiems būti šalia vaikų
ir padėti jiems.
D. Juotkus džiaugiasi, kad
tiek Socialinės apsaugos ir darbo, tiek Sveikatos apsaugos ministerijos atsižvelgė į tėvų kreipimąsi ir numatė, kad daug daugiau negalią turinčių vaikų, tarp
jų – ir diabetu sergantieji turės
teisę į tikslines išmokas.

Džiugi naujiena ir
kurtiesiems bei raidos
sutrikimų turintiesiems

Lietuvos šeimų, auginančių
kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrijos „Pagava“ pirmininkė Rima Sitavičienė taip pat
patvirtina, kad dėl priežiūros
(pagalbos) tikslinių kompensacijų buvo kilusi didelė sumaištis.
Ji sako sulaukusi daugelio tėvų
skambučių – jie nesuprato, kodėl šių metų pradžioje pakartotinai kreipęsi į NDNT staiga neteko teisės į anksčiau gautą išmoką. Pasak R. Sitavičienės, netgi
buvo atsitikę taip, kad šeimoje
vienas vaikas, kuriam neįgalumas buvo nustatytas gruodžio
mėnesį, išmoką gavo, o kitas
vaikas, kuriam nustatytas sausį, – negavo.
R. Sitavičienės teigimu, priežiūros (pagalbos) tikslinė kompensacija kurčius ar neprigirdinčius vaikus auginančioms šeimoms labai svarbi – pradedant
nuo to, kad valstybė nekompensuoja visos kochlearinių implantų ar klausos aparatų kainos, taip
pat vėliau nuolat reikia pirkti
brangiai kainuojančius elementus. Be to, daugelis tėvų samdo
mokytojus papildomai mokyti
lietuvių kalbos, moka už vaikų
ugdymą. Pasak bendrijos „Pagava“ pirmininkės, kurtieji vaikai paprastai nėra labai savarankiški, jiems sunkiau orientuotis
aplinkoje, todėl dažnai tėvai juos
lydi į ugdymo įstaigas, būrelius
ir kitur – t.y. šiems vaikams reikia nuolatinės pagalbos.
R. Sitavičienė taip pat džiaugiasi, kad ministerijos greitai sureagavo į tėvų skundus ir atsižvelgusios į juos, į tų, kuriems
gali būti nustatytas specialusis priežiūros (pagalbos) poreikis, sąrašą, įtraukė ir kurčiuo-

D

Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos pirmininkė
Kristina Košel-Patil.

sius arba vidutinį klausos sutrikimo laipsnį, kai yra vidutinis
arba žymus kalbos sutrikimas,
turinčius vaikus.

Diagnozė neparodo
specialiųjų poreikių lygio

Pakeitimais patenkinta ir
Lietuvos autizmo asociacija
„Lietaus vaikai“. „Iki tol galiojusi tvarka išties buvo neteisinga daugelio šeimų atžvilgiu, kurios augina įvairių raidos sutrikimų turinčius vaikus.
Dar sausį kreipėmės į ministerijas prašydami praplėsti diagnozių sąrašą, į jį įtraukiant vidutinį ir lengvą mišrų raidos sutrikimą, ir taip išplėsti galimybes
reikiamos finansinės pagalbos
sulaukti didesniam šeimų skaičiui. Juk šių šeimų kasdienybė
išties sunki, nes jų vaikams reikalinga ypatinga slauga, priežiūra, specialistų pagalba, kuri nemažai kainuoja. Ir džiugu,
kad į šitą kreipimąsi buvo atsi-

Svarbu šeimų gerovė

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija informuoja, kad atnaujintame įsakyme numatyta,
jog specialusis priežiūros (pagalbos) poreikis gali būti nustatytas ir demencija sergantiems
žmonėms, autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams,
kurtiems ar vidutinių ir stiprių
klausos, kalbos sutrikimų turintiems mažiesiems, taip pat

sergantiems cukriniu diabetu
ar turintiems žymių šlapinimosi sutrikimų vaikams, kuriems
reikia šlapimo pūslės kateterizacijos. Į medicininių kriterijų
sąrašą įtrauktos lengvesnės sutrikimų būklės, kurios turi neigiamos įtakos vaiko savarankiškumui – tokiems vaikams reikalinga pagalba.
Neįgalumo ir darbingumo
nustatymo tarnybos Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Nomeda Pikelytė
paaiškino, kad 2019 m. gegužės
23 d. socialinės apsaugos ir darbo ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. A1-293/V-611
(įsigaliojo gegužės 25 d.) papildžius specialiųjų poreikių nustatymo kriterijų sąrašą, sutrikimų,
dėl kurių vaikams gali būti nustatyti specialieji poreikiai, ratas
prasiplėtė. Jeigu papildytuose ir
patikslintuose punktuose nurodytus sutrikimus turintiems vaikams iki šio įsakymo įsigaliojimo datos (t. y. iki gegužės 25 d.)
nustatytas tik neįgalumo lygis, o
specialieji poreikiai nenustatyti,
dėl jų nustatymo galima kreiptis
į NDNT su nauju gydančio gydytojo parengtu siuntimu.
Aurelija Babinskienė
Autorės nuotr.

Svarbu žinoti:
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai įvertinus suaugusio žmogaus ar vaiko specialiuosius poreikius, paskiriamos ir
mokamos tikslinės kompensacijos. Tikslines kompensacijas moka savivaldybės.
„Sodra“ neįgaliesiems moka arba netekto darbingumo pensijas, arba šalpos pensijas. Netekto darbingumo pensijos mokamos
turintiems bent minimalų socialinio draudimo stažą. Šalpos pensijos mokamos neįgaliems vaikams, taip pat darbingo ar pensinio
amžiaus žmonėms, kurie dėl negalios negalėjo „užsidirbti“ stažo.

Vilniuje vyko Europos žmonių, turinčių intelekto negalią, ir jų šeimų judėjimo „Inclusion Europe“ konferencija, subūrusi beveik pustrečio
šimto dalyvių iš 30 pasaulio
šalių. Į konferenciją atvyko
asmenys, turintys intelekto
sutrikimų, jų šeimos nariai
ir profesionalai, dirbantys
negalios srityje.

Pagrindinis šių metų konferencijos šūkis „Kiekvienas turi
teisę gyventi prie upės“ įkvėptas Užupio Respublikos puoselėjamos nepriklausomo gyvenimo idėjos ir konstitucijos. Konferencijos metu dalyviai dalijosi
savo patirtimi apie galimybę priimti sprendimus ir gyventi savarankiškai, diskutavo apie tai, kaip
Lietuvai ir kitoms valstybėms sekasi užtikrinti teisę neįgaliesiems
gyventi nepriklausomai.
Renginį Lietuvoje koordinavo Lietuvos sutrikusio intelekto
asmenų globos bendrija „Viltis“,
kuri yra organizacijos „Inclusion
Europe“ narė. Bendrijos pirmininkė Dana Migaliova džiaugiasi simboliniu sutapimu: „Inclusion Europe“ tarptautinė konferencija organizuojama „Vilčiai“
minint organizacijos trisdešimties metų veiklos sukaktį. „Galime didžiuotis tuo, kad „Europe
in Action“ tarptautinę konferenciją kolegos patikėjo organizuoti mums čia, Lietuvoje. Žinoma,
tai ne tik didžiulė garbė, bet ir
be galo didelė atsakomybė, – sakė D. Migaliova, pridūrusi, kad
Lietuvai labai svarbu išgirsti apie
kitų valstybių patirtį, pasidalyti
savo pasiekimais įgyvendinant
užsibrėžtus tikslus.
Bendrijos „Viltis“ ir
„Bičiulystės“ inf.

Sigitos Inčiūrienės nuotr.

Emocijų poveikis

idžiulę reikšmę žmogaus
gyvenime turi emocijos.
Žinoma tiesa, kad didesnis pavojus susirgti gresia žmonėms,
kurie nuolat jaučia nerimą, patiria stresą.
Šiuolaikinį žmogų dažnai
kamuoja ne laiku ir ne vietoje
kylantis nerimas – imame jaudintis dėl kasdienių ar įsivaizduojamų rūpesčių, o ne dėl tik
ro pavojaus. Svarbu išmokti at-

žvelgta“, – sako Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“
valdybos pirmininkė Kristina
Košel-Patil. Jos teigmu, pasiektas didžiulis pokytis – nuo šiol
vaiko raida gali būti vertinama
nepriklausomai nuo neįgalumo
lygio ar diagnozės. Gali atsitikti
taip, kad autizmo sutrikimą turinčio vaiko negalia bus vidutinė, o raidos sutrikimas (kitaip
tariant, asmens gebėjimas funkcionuoti savarankiškai), kurį parodo DISC testas, didelis. Tokiais atvejais gali būti nustatomas ir slaugos poreikis. „Lietaus
vaikų“ asociacijos atstovė ragina tėvus, kurie nebegauna priežiūros (pagalbos) tikslinės kompensacijos, kreiptis į NDNT, kad
būtų iš naujo įvertinti vaiko specialieji poreikiai.

Vilniuje –
konferencija
„Europe in
Action“

sipalaiduoti ir valdyti jausmus,
beįsiplieskiantį pyktį, įsijausti į
kito žmogaus būseną. Empatija geriausiai gydo nuo pykčio,
o pyktis labiausiai žaloja širdį.
Įtikinamai įrodyta, kad stresas, pyktis, depresija turi neigiamos įtakos sveikatai. Daugybė
tyrimų rodo, kad teigiami jausmai padeda sveikti. Gydomosios
galios turi viltis – artima optimizmo giminaitė. Vilties nepra-

randantys žmonės daug sėkmingiau susidoroja su rūpesčiais ir
sveikatos problemomis.
Nuo gyvenimo negandų,
neigiamų išgyvenimų saugo
žmonės, į kuriuos galima atsiremti sunkią minutę, iš kurių
sulaukiame paguodos, pagalbos, patarimų.
Liaudies išmintis sako, kad
puikus vaistas – išsikalbėjimas
su patikimu žmogumi.
Amerikiečių psichologas
Džonas Kačiopas teigia: „Mūsų sveikatai didžiausią reikš-

mę turi mums svarbūs žmonės
ir tie asmenys, su kuriais matomės kasdien.“
Socialinė izoliacija turi neigiamą poveikį, kai žmogus neturi kam atskleisti savo jausmų,
kai neturi su kuo bendrauti. Tyrimai, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 37 tūkstančiai žmonių, parodė, kad socialinė izoliacija padvigubina ligų ir net
mirties riziką. Ji kelia sveikatai didesnį pavojų nei rūkymas.
Tarp žmonių, patyrusių širdies
priepuolį, po metų dvigubai

daugiau liko gyvų tarp tų, kurie sulaukė artimųjų emocinės
paramos.
Nestinga įrodymų, kad emociniu intelektu pasižymintys
žmonės – žinantys, kaip tinkamai valdyti savo jausmus, suprantantys kitų jausmus ir atsižvelgiantys į juos – yra labiau
patenkinti gyvenimu, lengviau
suvaldo savo įnorius, yra laimingesni.
Pagal Daniel Galeman knygą
„Emocinis intelektas“ parengė
Janina Ožalinskaitė
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Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

LRT
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 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.
Pirmadienis, birželio 17 d.

09:20 Senis. N-7. 268 s. 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6. N-7. 6/25 s.
11:10 Komisaras Reksas 13. N-7. 13/10
s. 12:00 Beatos virtuvė. (kart.). 13:00
Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Keno
Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios.
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių rojus. N-7. 90
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30
Vartotojų kontrolė. 20:25 Loterija „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 Kostiumuotieji
1. N-7. 4 s. 23:45 Klausimėlis.lt. 24:00
LRT radijo žinios. 00:05 Tvin Pyksas
3. N-14. 3/16 s. 01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė. (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 Kostiumuotieji 1. N-7. 4 s. (kart.). 04:45 Klausimėlis.
lt (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10
Ponių rojus. N-7. 90 s. (kart.).

Antradienis, birželio 18 d.

09:20 Senis. N-7. 269 s. 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 7. N-7. 7/1 s.
11:10 Komisaras Reksas 13. N-7. 13/11
s. 12:00 Stilius. (kart.). 13:00 Klauskite
daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena,
Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių rojus.
N-7. 91 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai
(su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite
daktaro. 19:30 (Ne)emigrantai. 20:25
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30
Ekspedicija „Nuo Baltijos iki Bengalijos“. 9 d. 22:30 Dviračio žinios. 23:00
Kostiumuotieji 1. N-7. 5 s. 23:45 Klausimėlis.lt. 24:00 LRT radijo žinios. 00:05
Tvin Pyksas 3. N-14. 3/17 s. 01:00 LRT
radijo žinios. 01:10 Istorijos detektyvai.
(subtitruota, 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 Kostiumuotieji 1. N-7. 5 s. (kart.). 04:45 Klausimėlis.
lt (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10
Ponių rojus. N-7. 91 s. (kart.).

Trečiadienis, birželio 19 d.

09:20 Senis. N-7. 270 s. 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 7. N-7. 7/2 s.
11:10 Komisaras Reksas 13. N-7. 13/12
s. 12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena,
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas.
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:40
Premjera. Ponių rojus. N-7. 92 s. 17:30
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Gyvenimas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30
Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Aš – laidos vedėjas. 22:30 Dviračio žinios. 23:00 Kostiumuotieji 1. N-7.
6 s. 23:45 Klausimėlis.lt. 24:00 LRT radijo žinios. 00:05 Tvin Pyksas 3. N-14.
3/18 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 Kostiumuotieji 1. N-7.
6 s. (kart.). 04:45 Klausimėlis.lt (kart.).
05:00 LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. N-7. 92 s. (kart.).

Ketvirtadienis, birželio 20 d.

09:20 Senis. N-7. 271 s. 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 7. N-7. 7/3 s.
11:10 Komisaras Reksas 14. N-7. 14/1 s.
12:00 Gyvenimas. (kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios.
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių rojus. N-7. 93
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30
Specialus tyrimas. 20:25 Loterija „Keno
Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Lote-

rija „Jėga“. 21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios. 23:00 Kostiumuotieji 1. N-7. 7 s. 23:45 Klausimėlis.
lt. 24:00 LRT radijo žinios. 00:05 Komisaras Reksas 14. N-7. 14/1 s. (kart.).
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Vakaras
su Edita. (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 Kostiumuotieji 1. N-7. 7 s. (kart.). 04:45 Klausimėlis.
lt (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10
Ponių rojus. N-7. 93 s. (kart.).

Penktadienis, birželio 21 d.

09:20 Senis. N-7. 272 s. 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 7. N-7. 7/4 s.
11:10 Komisaras Reksas 14. N-7. 14/2
s. 12:00 (Ne)emigrantai. (kart.). 13:00
Vartotojų kontrolė. (kart.). 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas.
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba
diena, Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių
rojus. N-7. 94 s. 17:30 Žinios. Sportas.
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Spec.
laida dėl siūlymo rinkimuose į Seimą ir savivaldybes įteisinti tik mažoritarinę sistemą. (su vertimu į gestų
k.). 19:30 Beatos virtuvė (subtitruota). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30
Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 20:59
Loterija „Jėga“. 21:00 Auksinis protas.
22:20 Keliai. Mašinos. Žmonės. 22:50
Fantastiškas penktadienis. Legenda.
N-14. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Komisaras Reksas 14. N-7. 14/2 s. (kart.).
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Gimę tą
pačią dieną. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
(kart.). 03:30 Šventadienio mintys.
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05
Nacionalinė paieškų tarnyba. 05:00
LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus.
N-7. 94 s. (kart.).

Šeštadienis, birželio 22 d.

06:05 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki
Bengalijos“. 9 d. (kart.). 06:55 Premjera. Stormas. Ugnies laiškai. N-7. 08:30
Karinės paslaptys. 09:00 Labas rytas,
Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai.
10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 Šventadienio mintys. Palaimintasis Mykolas Giedraitis. 12:00 Iškilmingos padėkos šv. Mišios už Garbingojo Mykolo
Giedraičio paskelbimą palaimintuoju.
14:00 Džesika Flečer 7. N-7. 7/20, 7/21
s. 15:43 Loterija „Keno Loto“. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16:00 Sveikinimų koncertas. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 Euromaxx. 18:30 Vakaras
su Edita. 19:30 Stilius. 20:25 Loterijos
„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 21:00 Muzikos festivalis „Nida 2019“. 22:40 40-ies
ir vis dar skaistus. N-14. (subtitruota).
00:35 Legenda. N-14. (kart.). 02:40 Gyvenimas. (kart.). 03:35 Vakaras su Edita. (kart.). 04:25 Džesika Flečer 7. N-7.
7/20, 7/21 s. (kart.).

Sekmadienis, birželio 23 d.

06:05 Beatos virtuvė (subtitruota, kart.). 07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.lt. 08:00 Gyventi
kaime gera. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00 Brolių Grimų pasakos. 21 s. Baltuolė ir Rožytė. 10:00
Gustavo enciklopedija. (subtitruota).
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai. Rasa Eilunavičienė. 12:00 Pasaulio dokumentika.
Gamtos genijai. 3 d. Ginklavimosi varžybos. (subtitruota). 12:55 Pasaulio dokumentika. Gorongozos nacionalinis
parkas. Rojaus atgimimas. 1 d. Liūto
paslaptis. (subtitruota). 13:50 Mis Marpl 3. N-7. 3/1 s. Nemezidė. 15:25 Klausimėlis.lt. 15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų
kalbą). 16:00 Istorijos detektyvai. (subtitruota). 16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su
vertimu į gestų k.). 18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 18:30 Premjera. Laisvės kaina. Sąjūdis. 3 s. 19:30 Savaitė.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai.
21:00 Duokim garo! 23:30 Pagonių žiedas. N-14. 01:20 Vidurnaktis Paryžiuje.
N-14. (subtitruota). 02:50 Karštas kubilas – laiko mašina 2. N-14. 04:20 Poltergeistas. N-14.

TV3
Pirmadienis, birželio 17 d.

01:20. Bėgantis labirintu 2 (kart.).
03:35. Sugyventi su Džounsais (kart.).
05:20. Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai 26, 42. 06:10. Televitrina 3.
06:25. Keršytojų komanda (kart.) 1,
34. 06:55. Simpsonai (kart.) 19, 1906.
07:25. Simpsonai (kart.) 19, 1907. 07:55.
Svajonių sodai (kart.) 41. 08:55. Meilės

sūkuryje 3096. 10:00. Meilės sparnai 1,
21. 11:00. Meilės sparnai 1, 22. 12:00.
Gyvenimo išdaigos 1, 1. 12:30. Gyvenimo išdaigos 1, 2. 13:00. Pažadėtoji
6, 453. 13:30. Pažadėtoji 6, 454. 14:00.
Pažadėtoji 6, 455. 14:30. Pažadėtoji 6,
456. 15:00. Simpsonai 19, 1908. 15:30.
Simpsonai 19, 1910. 16:00. TV3 žinios
Rinkimai 119. 16:25. TV3 orai 119.
16:30. TV Pagalba 11, 26. 18:30. TV3
žinios Rinkimai 168. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 168. 19:30. Atsargiai! Merginos 1, 17. 20:00. Atsargiai!
Merginos 1, 18. 20:30. Prakeikti 7, 70.
21:00. TV3 vakaro žinios 95. 21:52. TV3
sportas 1. 21:57. TV3 orai 95. 22:00.
Jūrų pėstininkas 4:Judantis taikinys.
23:45. Kalėjimo bėgliai 1, 5.

Antradienis, birželio 18 d.

00:50. X failai 10, 5. 01:35. Amerikiečiai 5, 12. 02:35. Tėvynė 5, 10. 03:35.
Kalėjimo bėgliai (kart.) 1, 5. 04:25. Paskutinis iš Magikianų 5, 9. 04:50. Paskutinis iš Magikianų 5, 10. 05:20. Virtuvė 6, 15. 06:10. Televitrina 3. 06:25.
Aladinas (kart.) 1, 172. 06:55. Simpsonai (kart.) 19, 1908. 07:25. Simpsonai
(kart.) 19, 1910. 07:55. Atsargiai! Merginos (kart.) 1, 17. 08:25. Atsargiai! Merginos (kart.) 1, 18. 08:55. Meilės sūkuryje 3097. 10:00. Meilės sparnai 1, 23.
11:00. Meilės sparnai 1, 24. 12:00. Gyvenimo išdaigos 1, 3. 12:30. Gyvenimo
išdaigos 1, 4. 13:00. Pažadėtoji 6, 457.
13:30. Pažadėtoji 6, 458. 14:00. Pažadėtoji 6, 459. 14:30. Pažadėtoji 6, 460.
15:00. Simpsonai 19, 1911. 15:30. Simpsonai 19, 1912. 16:00. TV3 žinios Rinkimai 120. 16:25. TV3 orai 120. 16:30.
TV Pagalba 11, 31. 18:30. TV3 žinios
Rinkimai 169. 19:22. TV3 sportas 1.
19:27. TV3 orai 169. 19:30. Atsargiai!
Merginos 1, 19. 20:00. Atsargiai! Merginos 1, 20. 20:30. Prakeikti 7, 71. 21:00.
TV3 vakaro žinios 96. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai 96. 22:00. Sveiki
atvykę į džiungles. 23:55. Kalėjimo
bėgliai 1, 6.

Trečiadienis, birželio 19 d.

00:50. X failai 10, 6. 01:40. Amerikiečiai 5, 13. 02:40. Tėvynė 5, 11. 03:50.
Kalėjimo bėgliai (kart.) 1, 6. 04:40.
Gyvenimo išdaigos 1, 1. 05:05. Gyvenimo išdaigos 1, 2. 05:35. Virtuvė
6, 16. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Aladinas (kart.) 1, 173. 06:55. Simpsonai
(kart.) 19, 1911. 07:25. Simpsonai (kart.)
19, 1912. 07:55. Atsargiai! Merginos
(kart.) 1, 19. 08:25. Atsargiai! Merginos (kart.) 1, 20. 08:55. Meilės sūkuryje 3098. 10:00. Meilės sparnai 1, 25.
11:00. Meilės sparnai 1, 26. 12:00. Gyvenimo išdaigos 1, 5. 12:30. Gyvenimo
išdaigos 1, 6. 13:00. Pažadėtoji 6, 461.
13:30. Pažadėtoji 6, 462. 14:00. Pažadėtoji 6, 463. 14:30. Pažadėtoji 6, 464.
15:00. Simpsonai 19, 1913. 15:30. Simpsonai 19, 1914. 16:00. TV3 žinios Rinkimai 121. 16:25. TV3 orai 121. 16:30. TV
Pagalba 11, 32. 18:30. TV3 žinios Rinkimai 170. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27.
TV3 orai 170. 19:30. Atsargiai! Merginos 2, 21. 20:00. Atsargiai! Merginos
2, 22. 20:30. Prakeikti 7, 72. 21:00. TV3
vakaro žinios 97. 21:52. TV3 sportas 1.
21:57. TV3 orai 97. 22:00. Kol nenuėjau
miegoti. 22:25. Vikinglotto 25. 23:55.
Kalėjimo bėgliai 1, 7.

Ketvirtadienis, birželio 20 d.

00:55. X failai 11, 1. 01:45. APB 1,
1. 02:35. Tėvynė 5, 12. 03:40. Kalėjimo bėgliai (kart.) 1, 7. 04:30. Gyvenimo išdaigos 1, 3. 05:00. Gyvenimo išdaigos 1, 4. 05:25. Virtuvė 6, 17. 06:10.
Televitrina 3. 06:25. Kempiniukas Plačiakelnis (kart.) 1, 154. 06:55. Simpsonai (kart.) 19, 1913. 07:25. Simpsonai
(kart.) 19, 1914. 07:55. Atsargiai! Merginos (kart.) 2, 21. 08:25. Atsargiai! Merginos (kart.) 2, 22. 08:55. Meilės sūkuryje 3099. 10:00. Meilės sparnai 1, 27.
11:00. Meilės sparnai 1, 28. 12:00. Gyvenimo išdaigos 1, 7. 12:30. Gyvenimo
išdaigos 1, 8. 13:00. Pažadėtoji 6, 465.
13:30. Pažadėtoji 6, 466. 14:00. Pažadėtoji 6, 467. 14:30. Pažadėtoji 6, 468.
15:00. Simpsonai 19, 1915. 15:30. Simpsonai 19, 1916. 16:00. TV3 žinios Rinkimai 122. 16:25. TV3 orai 122. 16:30. TV
Pagalba 11, 33. 18:30. TV3 žinios Rinkimai 171. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27.
TV3 orai 171. 19:30. Atsargiai! Merginos 2, 23. 20:00. Atsargiai! Merginos
2, 24. 20:30. Prakeikti 7, 73. 21:00. TV3
vakaro žinios 98. 21:52. TV3 sportas 1.
21:57. TV3 orai 98. 22:00. 12 galimybių
3. Padėtis be išeities. 23:50. Kalėjimo
bėgliai 1, 8.

Penktadienis, birželio 21 d.

00:45. X failai 11, 2. 01:35. APB 1,
2. 02:25. Amerikietiška siaubo istorija 5, 1. 03:35. Kalėjimo bėgliai (kart.)
1, 8. 04:25. Paskutinis iš Magikianų 5,
11. 04:55. Paskutinis iš Magikianų 5,
12. 05:20. Virtuvė 6, 18. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Kempiniukas Plačiakelnis
(kart.) 1, 155. 06:55. Simpsonai (kart.)
19, 1915. 07:25. Simpsonai (kart.) 19,
1916. 07:55. Atsargiai! Merginos (kart.)
2, 23. 08:25. Atsargiai! Merginos (kart.)
2, 24. 08:55. Aš matau tave (kart.) 1, 3.

10:00. Meilės sparnai 1, 29. 11:00. Meilės sparnai 1, 30. 12:00. Gyvenimo išdaigos 1, 9. 12:30. Gyvenimo išdaigos
1, 10. 13:00. Pažadėtoji 6, 469. 13:30.
Pažadėtoji 6, 470. 14:00. Pažadėtoji
6, 471. 14:30. Pažadėtoji 6, 472. 15:00.
Simpsonai 19, 1917. 15:30. Simpsonai
19, 1918. 16:00. TV3 žinios Rinkimai
123. 16:25. TV3 orai 123. 16:30. TV Pagalba 11, 34. 18:30. TV3 žinios Rinkimai 172. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27.
TV3 orai 172. 19:30. Brolis lokys. 21:10.
Vienišas klajūnas.

Šeštadienis, birželio 22 d.

00:10. Ką išdarinėja vyrai. 01:50.
Jūrų pėstininkas 4. Judantis taikinys
(kart.). 03:20. Erelis Edis (kart.). 05:15.
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 26, 43. 05:40. Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 26, 44. 06:15. Televitrina 3. 06:30. Ilgo plauko istorija
(kart.) 1, 16. 07:00. Keršytojų komanda
1, 36. 07:30. Aladinas 1, 174. 08:00. Ilgo plauko istorija 1, 17. 08:30. Kempiniukas Plačiakelnis 1, 156. 09:00. Virtuvės istorijos 9, 25. 09:30. Skaniai ir paprastai 2, 8. 10:00. Svajonių ūkis 5, 42.
10:30. Bibliotekininkai 4, 2. 11:30. Pasaka apie pagrobtą nimfą. 12:35. Beždžionėlė riedlentininkė. 14:20. Muzika, suradusi mus. 16:45. Ekstrasensų
mūšis 19, 11. 18:30. TV3 žinios Rinkimai 173. 19:17. TV3 sportas 1. 19:22.
TV3 orai 173. 19:25. Eurojackpot 25.
19:30. Princesės dienoraštis 2. Karališkosios sužadėtuvės. 21:50. Geležinis žmogus 2.

Sekmadienis, birželio 23 d.

00:15. Sinbadas ir Minotauras.
01:55. 12 galimybių 3. Padėtis be išeities (kart.). 03:30. Sveiki atvykę į džiungles (kart.). 05:05. Gyvenimo išdaigos
1, 5. 05:30. Gyvenimo išdaigos 1, 6.
06:15. Televitrina 3. 06:30. Ilgo plauko istorija (kart.) 1, 17. 07:00. Keršytojų
komanda 1, 37. 07:30. Aladinas 1, 175.
08:00. Ilgo plauko istorija 1, 18. 08:30.
Kempiniukas Plačiakelnis 1, 157. 09:00.
Ūkio šefas 1, 4. 09:30. Penkių žvaigždučių būstas 6, 25. 10:00. Pasaulis pagal moteris 7, 25. 10:30. Svajonių sodai
42. 11:30. Gnomeo ir Džiuljeta. 13:05.
Beždžionėlė ekstremalė. 14:50. Johanos paslaptis. 16:40. Sugalvok norą.
18:30. TV3 žinios Rinkimai 174. 19:22.
TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 174.
19:30. Taksi. 21:25. Pranašas. 23:20. Palikti vandenyne 3. Tarp ryklių.

LNK
Pirmadienis, birželio 17 d.

06:10 „Mano gyvenimo šviesa“
(877). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (878). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (879). N-7. 07:35 „Tomo ir
Džerio šou“ (25). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (58). N-7. 09:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (59). N-7. 10:00
„Mirtis rojuje“ (8). N-7. 11:15 „Namai,
kur širdis“ (97). 12:00 „Neklausk meilės vardo“ (21). 12:30 „Neklausk meilės vardo“ (22). 13:00 „Mano likimas“
(83). N-7. 14:00 „Našlaitės“ (11). 15:00
„Svajoklė“ (11). 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 Nuo... Iki... 20:30 Sala.
N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27
Orai. 22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS Baudžiamasis būrys. N14. 00:25 „Gyvi numirėliai“ (3). N14. 01:10 Tik nekvieskite farų! (kart.). N14.

Antradienis, birželio 18 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(880). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (881). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (882). N-7. 07:35 „Tomo ir
Džerio šou“ (26). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (60). N-7. 09:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (61). N-7. 10:00
„Mirtis rojuje“ (1). N-7. 11:15 „Namai,
kur širdis“ (98). 12:00 „Neklausk meilės vardo“ (23). 12:30 „Neklausk meilės vardo“ (24). 13:00 „Mano likimas“
(84). N-7. 14:00 „Našlaitės“ (12). 15:00
„Svajoklė“ (12). 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 Nuo... Iki... 20:30 Sala.
N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Žmogžudystė. N14. 00:20 „Gyvi numirėliai“ (4). N14. 01:10 Baudžiamasis būrys (kart.). N14.

Trečiadienis, birželio 19 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(883). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (884). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (885). N-7. 07:35 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (1). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (62). N-7. 09:00
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (63). N-7.
10:05 „Mirtis rojuje“ (2). N-7. 11:25 „Neklausk meilės vardo“ (25). 11:55 „Neklausk meilės vardo“ (26). 13:00 „Mano likimas“ (85). N-7. 14:00 „Našlaitės“

(13). 15:00 „Svajoklė“ (13). 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 Nuo...
Iki... 20:30 Sala. N-7. 21:30 Žinios. 22:20
Sportas. 22:27 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Elijaus knyga. N14. 00:40 „Gyvi numirėliai“ (5). N14. 01:40 Žmogžudystė (kart.). N14.

Ketvirtadienis, birželio 20 d.

06:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(886). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo
šviesa“ (887). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (888). N-7. 07:35 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (2). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (64). N-7. 09:00
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (65). N-7.
10:00 „Mirtis rojuje“ (3). N-7. 11:15 „Namai, kur širdis“ (99). 12:00 „Neklausk
meilės vardo“ (27). 12:30 „Neklausk
meilės vardo“ (28). 13:00 „Mano likimas“ (86). N-7. 14:00 „Našlaitės“ (14).
15:00 „Svajoklė“ (14). 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 Rūta. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Keršto
valanda. N14. 00:00 „Gyvi numirėliai“
(6). N14. 00:55 Elijaus knyga (kart.).
N14. 02:45 Alchemija. Švietimo amžius. 03:15 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, birželio 21 d.

06:15 „Mano gyvenimo šviesa“
(889). N-7. 06:40 „Mano gyvenimo
šviesa“ (890). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (891). N-7. 07:35 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (3). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (66). N-7.
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“
(67). N-7. 09:50 „Mirtis rojuje“ (4). N-7.
10:55 „Kandisė Renuar“ (1). N-7. 12:00
„Neklausk meilės vardo“ (29). 12:30
„Neklausk meilės vardo“ (30). 13:00
„Mano likimas“ (87). N-7. 14:00 „Našlaitės“ (15). 15:00 „Svajoklė“ (15). 16:00
Labas 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 Džekas Rajanas. Šešėlių užverbuotas. N14. 23:00
Mirtinas greitis 2. N14. 00:40 Keršto
valanda (kart.). N14.

Šeštadienis, birželio 22 d.

06:45 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (2) (kart.). 07:10 „“Nickelodeon“
valanda. Sveiki atvykę į „Veiną““ (16).
07:35 „Kung Fu Panda“ (20). 08:05 „Riterių princesė Nela“ (1). 08:30 KINO
PUSRYČIAI Pramuštgalviai iškylauja.
10:00 Misija „Pelėdos“. 11:40 Devyni
gyvenimai. 13:20 Muškietininkų žiedas. N-7. 15:05 Pametę galvas Las Vegase. N-7. 17:00 Gyvūnų pasaulis. N-7.
17:30 Bus visko. 18:30 Žinios. 19:20
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 SUPERKINAS Turtuolis Ričis. 21:20 Pašėlę vyrukai 2. N14. 00:05 Kelyje 2. Alaus tenisas. N14. 01:45 Džekas Rajanas. Šešėlių užverbuotas (kart.). N14.

gatvės“ (15) (kart.). N-7. 09:30 „Nemiga“ (9) (kart.). N-7. 10:30 „Kobra 11“ (11)
(kart.). N-7. 11:30 „Ekstrasensų mūšis“
(13) (kart.). N-7. 13:50 „Pragaro virtuvė“ (11). N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų
gatvės“ (16). N-7. 15:55 „Nemiga“ (10).
N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“
(12). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (1). N-7.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (2). N-7. 20:30 „Varom!“ (6). N-7. 21:00 Prezidento patikėtinis 2. Spąstai teroristams. N-7. 22:50
Priešas už vartų (kart.). N14. 01:20 „F.
T. Budrioji akis“ (25). N-7. 02:05 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (2) (kart.). N-7.

Trečiadienis, birželio 19 d.

06:55 „Mentalistas“ (1) (kart.). N-7.
07:45 „Pragaro virtuvė“ (11) (kart.). N-7.
08:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (16)
(kart.). N-7. 09:40 „Nemiga“ (10) (kart.).
N-7. 10:40 „Kobra 11“ (12) (kart.). N-7.
11:40 „Ekstrasensų mūšis“ (13). N-7.
13:50 „Pragaro virtuvė“ (12). N-7. 14:50
„Sudužusių žibintų gatvės“ (17). N-7.
15:55 „Nemiga“ (11). N-7. 17:00 Info
diena. 17:30 „Kobra 11“ (13). N-7. 18:30
„Mentalistas“ (2). N-7. 19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (3). N-7. 20:30 „Varom!“ (7). N-7.
21:00 Kursas į katastrofą. N-7. 22:45
Prezidento patikėtinis 2. Spąstai teroristams (kart.). N-7. 00:35 „F. T. Budrioji akis“ (26). N-7. 01:25 „Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“
(3) (kart.). N-7.

Ketvirtadienis, birželio 20 d.

06:40 „Mentalistas“ (2) (kart.).
N-7. 07:30 „Pragaro virtuvė“ (12) (kart.).
N-7. 08:25 „Sudužusių žibintų gatvės“
(17) (kart.). N-7. 09:25 „Nemiga“ (11)
(kart.). N-7. 10:25 „Kobra 11“ (13) (kart.).
N-7. 11:25 „Ekstrasensų mūšis“ (1). N-7.
13:50 „Pragaro virtuvė“ (13). N-7. 14:50
„Sudužusių žibintų gatvės“ (18). N-7.
15:55 „Nemiga“ (12). N-7. 17:00 Info
diena. 17:30 „Kobra 11“ (14). N-7. 18:30
„Mentalistas“ (3). N-7. 19:30 „Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“
(4). N-7. 20:30 „Varom!“ (8). N-7. 21:00
Nusikaltėlių medžiotojas. N14. 22:45
Kursas į katastrofą (kart.). N-7. 00:30 „F.
T. Budrioji akis“ (27). N-7. 01:20 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (4) (kart.). N-7.

Penktadienis, birželio 21 d.

Sekmadienis, birželio 23 d.

06:40 „Mentalistas“ (3) (kart.).
N-7. 07:30 „Pragaro virtuvė“ (13) (kart.).
N-7. 08:25 „Sudužusių žibintų gatvės“
(18) (kart.). N-7. 09:25 „Nemiga“ (12)
(kart.). N-7. 10:25 „Kobra 11“ (14) (kart.).
N-7. 11:25 „Ekstrasensų mūšis“ (2). N-7.
13:50 „Pragaro virtuvė“ (14). N-7. 14:50
„Sudužusių žibintų gatvės“ (19). N-7.
15:55 „Nemiga“ (13). N-7. 17:00 Info
diena. 17:30 „Kobra 11“ (15). N-7. 18:30
„Mentalistas“ (4). N-7. 19:30 „Amerikietiškos imtynės“ (23) (Wrestling RAW). N-7. 20:30 „Amerikietiškos imtynės“ (23) (Wrestling - SmackDown).
N-7. 21:30 Bejėgis teisingumas. N14.
23:20 Nusikaltėlių medžiotojas (kart.).
N14. 01:00 „F. T. Budrioji akis“ (28). N-7.

BTV

06:10 „Nutrūkę nuo grandinės“
(10). 06:35 „Nutrūkę nuo grandinės“
(11). 07:00 „Nutrūkę nuo grandinės“
(12). 07:30 „Džiunglių princesė Šina“
(15). N-7. 08:29 „Top Shop“ televitrina. 08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Tarptautinis galiūnų turnyras
„Savickas Classic“. 10:00 „Vaikai šėlsta“ (18). 10:30 „Nepaliesta Meksika“
(1). 11:40 „Iš visų jėgų“ (10). N-7. 12:10
„Būk ekstremalas“ (36). N-7. 12:40 „Pragaro viešbutis“ (7). N-7. 13:40 „Policijos
akademija“ (5). N-7. 14:40 „Ekstrasensų
mūšis“ (1). N-7. 16:50 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (5). N-7. 17:50
„Kas žudikas?“ (8). N-7. 18:55 „Nusikaltimų miestas“ (13). N-7. 19:30 Lietuvos
balsas. Vaikai. 21:35 MANO HEROJUS
Briliantinis planas. N-7. 23:45 AŠTRUS
KINAS Gyvų neliks. S. 01:15 „F. T. Budrioji akis“ (27) (kart.). N-7. 02:00 „F. T.
Budrioji akis“ (28) (kart.). N-7.

06:30 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (3) (kart.). 06:55 „Įspūdingasis
Žmogus-voras“ (13). 07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Sveiki atvykę į „Veiną““ (17). 07:45 „Kung Fu Panda“ (21).
08:15 „Riterių princesė Nela“ (2). 08:45
„Tomo ir Džerio pasakos“ (7). 09:10
„Ogis ir tarakonai“ (52). 09:20 „Ogis
ir tarakonai“ (53). 09:30 KINO PUSRYČIAI Lego filmas. 11:20 Zatura. Nuotykiai kosmose. 13:15 Iš kur tu žinai?.
N-7. 15:30 Adamsų šeimynėlės vertybės. N-7. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios.
19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 Eilinis
Džo. Kerštas. N-7. 21:35 Maksas Stilas.
N-7. 23:20 PREMJERA Penkiasdešimt
pilkų atspalvių. S. 01:25 Pašėlę vyrukai 2 (kart.). N14.

Šeštadienis, birželio 22 d.

Sekmadienis, birželio 23 d.

Pirmadienis, birželio 17 d.

06:40 Tarptautinis galiūnų turnyras „Savickas Classic“ (kart.). 07:35
„Džiunglių princesė Šina“ (16). N-7.
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Sveikatos kodas. 09:30 Sveikatos kodas televitrina. 10:00 „Vaikai šėlsta“ (19). 10:30
„Nepaliesta Meksika“ (2). 11:40 „Iš visų jėgų“ (11). N-7. 12:10 „Būk ekstremalas“ (37). N-7. 12:40 „Pragaro viešbutis“ (8). N-7. 13:40 „Policijos akademija“ (6). N-7. 14:40 „Ekstrasensų mūšis“ (2). N-7. 17:05 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (6). N-7. 18:10
„Kas žudikas?“ (9). N-7. 19:30 „Šuo“ (1).
N-7. 20:35 „Šuo“ (2). N-7. 21:45 „Juodasis sąrašas“ (2). N-7. 22:45 „Karo vilkai.
Likvidatoriai VI“ (1). N14. 23:45 Bejėgis
teisingumas (kart.). N14. 01:25 Gyvų
neliks (kart.). S.

Antradienis, birželio 18 d.

Redakcija primena,
kad verta sekti TV stočių
skelbimus, nes programose
gali būti pakeitimų.

06:50 „Mentalistas“ (69) (kart.).
N-7. 07:40 „Pragaro virtuvė“ (9) (kart.).
N-7. 08:35 „Sudužusių žibintų gatvės“ (14) (kart.). N-7. 09:35 „Nemiga“
(8) (kart.). N-7. 10:35 „Kobra 11“ (10)
(kart.). N-7. 11:35 „Ekstrasensų mūšis“
(12) (kart.). N-7. 13:50 „Pragaro virtuvė“
(10). N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (15). N-7. 15:55 „Nemiga“ (9). N-7.
17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (11).
N-7. 18:30 „Mentalistas“ (70). N-7. 19:30
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (1). N-7. 20:30 „Varom!“ (5).
N-7. 21:00 Priešas už vartų. N14. 23:30
Nusikaltėlių šalis (kart.). N14. 01:10
„Juodasis sąrašas“ (1) (kart.). N-7. 01:55
„Mirties įšalas“ (6) (kart.). N14. 02:45
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (1) (kart.). N-7.
06:45 „Mentalistas“ (70) (kart.).
N-7. 07:35 „Pragaro virtuvė“ (10)
(kart.). N-7. 08:30 „Sudužusių žibintų
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Neįgalieji
pasaulyje
Kadaise šią ligą laikė Dievo bausme už nuodėmes.
Raupsuotiesiems kabindavo ant kaklo varpelius, kad
sveiki išgirstų ir spėtų laiku
pasitraukti į šalį, juos varė
iš miestų, niekino. Nors šiais
laikais raupsuotieji dažniau
minimi romanuose apie viduramžius, tačiau liga niekur nedingo. Ji – šalia.

Egzotiška gyvenvietė,
kurią slepia nuo turistų

Kartu gyvena išsigydę ir
sergantieji

Egipto raupsuotųjų gyvenvietę globoja „Caritas“ ir Sveikatos apsaugos ministerija. Padeda užsienio labdaros organizacijos. Niekas nesislapsto. Kam
reikia, tas šį adresą žino. Ir virš
vartų aiškiai parašyta: Abou
Zaabal leprosarium.
Jau nuo vartų matyti gerai
prižiūrimas sodas. Toks vaizdas
nuramina tuos, kurie čia atvyksta pirmą kartą. Pro vartus vis
suka krovininės mašinos su labdaros siuntomis iš viso pasaulio.
Štai studentai iš Vokietijos atsiuntė šimtus paketų su rankšluosčiais, muilu, arbatžolėmis,
užkandžiais. Įteikia įvairių žmonių suaukotus 2000 eurų.
Per sodą nutiesta gatvė, iš
abiejų pusių – nedideli vieno
kambario namai. Iš išorės jie visi atrodo vienodai – pastatyti
iš raudonų plytų, vidaus sienos
nudažytos mėlynai. Kiekviena-

Leprozoriumas turi savo kepyklą.

Neįgaliųjų paplūdimyje – kliūčių
ruožas?
Eglė Jurevičiūtė naujienų portale www.diena.lt rašo apie tai, kad
neįgaliųjų paplūdimys Klaipėdoje neprieinamas negalią turintiems žmonėms.

Abu Zaabal – paskutinė
stotelė

Vos už 40 kilometrų nuo
Kairo (iš tikrųjų – šio daugiamilijoninio miesto pakraštyje)
veikia leprozoriumas Abu Zaabal, įsteigtas 1932 metais. Ši gydymo įstaiga skirta raupsuotiesiems. Policininkai pirmus ligonius čia gabeno per prievartą. Vieta buvo nyki – apleista,
nešvari, vanduo užterštas atliekomis, jokio medicininio aptarnavimo, o daugybė pelių tykojo
ligonių, nes siekė pasivaišinti jų
žaizdų atplaišomis.
Ar jie verti ko geresnio? Juk
Dievas raupsais baudžia nusidėjėlius, o žmonės dar prideda –
išgina iš visuomenės, ignoruoja, nesuteikia galimybės įgyti
profesiją.
Vokiečių žurnalistė, sumaniusi aplankyti Abu Zaabal, kelio teiravosi Kairo taksistų, gydytojų. Visi stebėjosi ir purtė
galvas. Nesuprasi, ar tikrai negirdėjo apie leprozoriumą, ar
taip sergi šalies garbę.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Kai kurie raupsais sergantieji turi visą savo gyvenimą praleisti lovoje.

me namelyje gyvena du ar trys
pacientai. Interjeras primena kareivines, nes čia pastatytos kuk
lios lovos iš metalinio karkaso su
plonu čiužiniu, šalia prigludusi
spintelė, ant sienos kabo keli plakatai, dar maža elektrinė viryklė.
Ar pavojinga lyg nekur nieko vaikščioti po leprozoriumą?
Tiesą sakant, raupsai jau seniai
yra išgydomi. Apsikrėsti įmanoma tik jei ilgai ir intymiai bendrausite su ligoniu. Apsikrečiama per burnos, nosies gleivinę,
pažeistą odą.

Žiūrint su kuo lyginsi

Leprozoriume švaru, tvarkinga. Sode yra daugiau pastatų: ligoninė, administracijos
fligelis, du dideli bendrabučiai.
Pastaruosiuose gyvena apie 40
ligonių, jie naudojasi bendra
virtuve, dušu, tualetu. Dar yra
kepykla, protezų dirbtuvė, batų
parduotuvė, maža mečetė.
Nors viskas atrodo kukliai,
bet užtektų aplankyti kokį gretimą Kairo vargšų rajoną ir leprozoriumas taptų panašus į rojų,
kur gyvenimas saugus ir sotus.
Čia gyvena 150 moterų ir 350
vyrų. Moterys ir vyrai gyvena
atskirai. Šeimomis galima gyventi tik šalia įsikūrusiame buvusių pacientų kaime Abdel Moneim Riad. Keli tūkstančiai vyrų
ir moterų gauna iš leprozoriumo
ir maisto, ir vaistų, jei prireikia.

Plaukite rankas!

Įdomu, kad čia veikiančioje mokykloje penkiamečius pacientų vaikus pirmiausia moko ne skaityti ir rašyti, bet... su
muilu plauti rankas. Higiena čia
itin aktuali ir garantuoja, kad
nesusirgsi.
Norvegų mokslininkas Gerhardas Armaueris Hansenas dar

1873 metais atrado Mycobacterium leprae. Jau ne vieną dešimtmetį ligoniai labai sėkmingai ir
greitai gydomi 3 antibiotikų deriniu. Natūralu paklausti: tad iš
kur leprozoriume tiek žmonių
deformuotomis galūnėmis, aklų,
randais išakėtais veidais, kaukolėje prasmegusiomis nosimis?
Atsakymas paprastas: sirgti
raupsais Kaire gėda. Štai šiuolaikinė istorija. Kai sūnaus veidą
nusėjo keisti spuogai, tėvai nevežė jo pas gydytoją, bet uždarė
kambaryje ir niekam neberodė.
Taip bėgo mėnesiai. Berniuko
būklė vis sunkėjo, jam skaudėjo kojas, jis tiesiog gulėjo lovoje ir puvo. Kai pagaliau pateko
į leprozoriumą, medikai jo ligą sustabdė, bet kūnas jau buvo
nepataisomai sudarkytas. Ir vis
tiek berniukas buvo laimingas,
nes pateko tarp tokių, kaip jis
pats. Nebereikėjo gėdytis ir bijoti svetimų žmonių. Tik galvoje
pulsuoja nemaloni mintis: jei tėvai iškart būtų jį čia atvežę, liga
būtų įveikta pradinėje stadijoje.
Leprozoriumo gyventojų
galvos skausmas – jų vaikų ateitis. Čia pamaitina ir gydo, bet
vaikų išsilavinimu niekas nesirūpina. Mokykla suteikia tik
abėcėlines žinias. Tolesnėms
studijoms reikia pinigų. Deja, raupsuotieji jų neturi. Tiesiog nėra galimybių užsidirbti. Jie negali eiti į Kairą ieškoti
darbo, nes savo išvaizda išgąsdins žmones. Galėtų prašyti pagalbos čia užsukančių užsienio
labdaros organizacijos darbuotojų. Bet naujasis leprozoriumo
direktorius nelinkęs visam pasauliui demonstruoti savo tautos
žaizdų ir net žurnalistams vengia išduoti leidimus apsilankyti.

Tai – kolonijos kavinė.

Pagal užsienio spaudą parengė
Brigita Balikienė

Kalbėdama apie neįgaliųjų paplūdimį klaipėdietė Snežana žodžių į vatą nevyniojo. „Šis paplūdimys klaidina savo pavadinimu,
nes jis visiškai nepritaikytas neįgaliesiems. Ten nuvažiavau, kadangi auginu mažą vaiką ir prie
jūros tenka pasiimti vežimą. Atvykusi supratau, kad su vežimėliu ten niekur nenuvažiuosi. Vakar mačiau, kaip neįgalus
žmogus, atvykęs prie jūros, turėjo apsisukti ir grįžti atgal, nes
nusileidus medine konstrukcija,
kuri lyg pritaikyta neįgaliesiems,
atsiduri smėlyje. Norėdamas pasiekti kitus medinius takelius turi įveikti smėlio ruožą, o tai vežimu neįgaliajam faktiškai neįmanoma“, – piktinosi moteris.
Biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ direktoriaus pavaduotojas Aleksandras
Siakki tikino, kad šiomis dienomis mediniai tilteliai jau baigiami remontuoti. Taip pat bus pa-

ilgintas ir neįgaliesiems skirtas
takas. Visgi, pasak A. Siakki, arčiau jūros vedančio tako įrengti
galimybių nėra. „Pastatėme neįgaliesiems pritaikytą persirengimo kabiną, nutiesėme medinį
taką iki jos, kad žmonėms būtų
patogiau atvažiuoti. Įrengti kelio
arčiau jūros negalime, nes jūra
banguoja, pasitaiko štormų, viskas būtų kaipmat nuplauta“, –
kalbėjo direktoriaus pavaduotojas. Jau trečius metus jūra iš arčiau pasigrožėti ir išsimaudyti
norintys neįgalieji tai gali padaryti sėdėdami specialiame vežimėlyje. „Paplūdimyje įrengta
viešųjų erdvių daugiafunkcė stotelė. Neįgalieji, paspaudę ten įtaisytą mygtuką, gali iškviesti gelbėtojus ir pranešti, jog reikalingas vežimėlis. Tačiau per trejus
metus vežimėliu nepasinaudojo
nė vienas klaipėdietis. Dėl paslaugos kreipėsi tik uostamiesčio
svečiai“, – pasakojo A. Siakki.

Nusišypsok ir būk šviesa kitiems
Portale www.silalesartojas.lt galima perskaityti Eugenijos Bud
rienės pasakojimą apie negalią turinčios merginos kelionę į Lurdą Prancūzijoje.
Kiekvienais metais Maltos ordinas organizuoja piligrimines
keliones į Lurdą, ten vyksta ligoti, neįgalūs žmonės. Čia kasmet suplūsta milijonai žmonių,
kai kurie, sako, išgyja nuo sunkiausių ligų.
Patirti Lurdo Švč. Mergelės
Marijos skleidžiamą šviesą bei
maldininkų tarpusavio bendrystę laimė nusišypsojo ir Jurgitai
Aputytei iš Šilalės r. Ją kelionėje
lydėjo mama.
„Jurgita yra aktyvi mūsų jaunųjų maltiečių pagalbininkė, visada dalyvauja įvairiose akcijose. Pernai ji baigė gimnaziją, išlaikė brandos egzaminus. Šiemet
merginai sukako 20 metų. Mes,
maltiečiai, nutarėme, kad kelionė
į Lurdą Jurgitai būtų gražiausia
dovana“, – sakė Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos jaunųjų maltiečių vadovės Verutė Vaitkevičienė ir Virginija Paliakienė.
Jurgita – antras vaikas Onos
ir Žydrūno Apučių šeimoje. Mergaitės negalia įgimta, ir nors Jurgita patyrė ne vieną operaciją, vilties, kad kada nors galės vaikščioti, nėra. Bet ji nelaiko savęs nelaiminga ir geba į gyvenimą žiūrėti pozityviai. „Dažnai būna, kad
ne mes ją, o ji mus guodžia, tarsi
jai nebūtų sunku, niekas niekada
neskaudėtų“, – pasakojo mama.
Šeima gali didžiuotis gražiai
sutvarkytais namais. Juose, pasak O. Aputienės, viskas pritaikyta neįgaliojo vežimėliu judančiai Jurgitai: plačios durys, vietoj slenksčių – patogūs nuvažiavimai ir pan.
Jurgita su mama vieningai
sako, kad jų piligriminė kelionė
įvyko Maltos ordino pagalbos
tarnybos, Kvėdarnos Kazimie-

ro Jauniaus gimnazijos jaunųjų
maltiečių, jų vadovių ir, žinoma,
visų, kurie aukojo, pirkdami žvakes, ar tiesiog aukojo pinigų, dėka. Akciją labai palaikė Kvėdarnos klebonas kun. Edgaras Petkevičius, paraginęs parapijiečius
prisidėti prie mergaitės kelionės,
jos dvasinio sustiprėjimo.
Jurgita sako, kad kelionės
įspūdžiai dar ne visai „susigulėjo“ – ji tebejaučia didžiulį pakylėjimą. Tai buvo pirmoji jos kelionė apskritai. Varginanti kelionė autobusu, nepatogumai merginos negąsdino. Ji pamatė, koks
gražus pasaulis.
Anot Jurgitos mamos, Lurde visas dėmesys skirtas piligrimams: jie buvo maloniai sutikti, apgyvendinti, suteikta visa,
kas būtina.
„Džiugino ir šildė visuotinis
gerumas, vieni kitiems paslaugūs, niekas nieko neįžeis. Judančiaisiais vežimėliuose rūpinosi pagalbininkai, savanoriai“, –
pasakojo dukrą į Lurdą lydėjusi
O. Aputienė.
Pasak Jurgitos, jai didelį įspūdį paliko tarptautinės šv. Mišios,
kuriose meldėsi apie 18 tūkstančių piligrimų, komuniją dalijo
daugybė kunigų iš viso pasaulio.
Neįgalieji vežimėliuose, kaip visada, maldininkų priekyje.
Be apsilankymo stebuklais
garsėjančiame Lurde, Jurgita sako pirmą kartą pamačiusi jūrą.
Ne Baltijos – Viduržemio. Žvelgė į Paryžių nuo garsiojo Eifelio
bokšto. Tačiau svarbiausia, anot
merginos, buvo įsitikinti, kokie
geri ir gražūs yra žmonės, kai
juos jungia bendrystė, troškimas
padėti kitam, nors ir pačiam nėra lengva.
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Prie kūrybos
šaltinio

G

egužės 31-osios priešpietę
pasiekiu Jurbarką. Šio rajono Neįgaliųjų draugijos vadovės
Vidos Pieniutienės pakviesta atvykau į tradicinę poezijos šventę „Gegužės burtai“.
Oras jau visai vasariškas, todėl į viešąją biblioteką, kurioje už pusvalandžio vyks šventė,
neskubu. Dairausi ir grožiuosi
bibliotekos skveru. Muziejumi
po atviru dangumi. Palei pėsčiųjų taką stovi ypatingi septyni
suoleliai. Vardiniai. Sukurti žinomų menininkų ir skirti garsiems kraštiečiams rašytojams.
Trumpam stabteliu, žvilgsniu
aprėpiu medžių viršūnes. Šlama, šnara sodri jų žaluma, o ant
kamienų įkurdintuose inkiluose
bruzda balsingas, giedantis skirtingų paukščių gyvenimas. Žavu. Dar žaviau, kai matai, kokie
spalvingi paukščių prieglobsčiai.
Širdelėmis išdabinti. Čiulbuonėliai tikriausiai negali jų, su meile
padirbintų, nepasiilgti.
Kaip ir žmonės, šįkart susirinkę į jaukius viešosios bibliotekos namus.
Iš kažkur vėjas atneša bijūno
saldumą, plūsteli jazmino aromatas. Meilingumo, jausmingumo
kvapsnis. Atgaiva kūnui ir sielai.
Išgyvenom atgaivą tądien visi, susiėję į šventę. Per šypsenas,
apsikabinimus, išsiilgimus. Per
žodžio atlaidus, kuriuos šviesiai aukojo Jurbarko rajono neįgaliųjų draugijos literatų klubo
„Versmė“ vadovė Onutė Čirvinskienė. Iš Jurbarko kūrėjų almanacho „Prigludę prie gimtojo
slenksčio“, vos prieš kelias dienas šioje bibliotekoje pas skaitytojus išlydėto (esu laiminga vykusios šventės liudytoja), ji dovanojo eilėraštį, dedikuotą saDebesys irgi atplaukia,
Išplaukia...
Visada ieškok dangaus.

Ieva Rudžianskaitė

Bičiuli mielas, žmogau. Jauti, kaip greitai bėga laikas pro
mūsų gyvenimo namus? Pro
mus pačius, pro mūsų džiaugsmą, skausmą ir vargus.
Už lango vėjas purto žalius
medžių lapų vainikus. Lapai
šlamėdami tarsi sako man švelniai: „Įsiklausyk, ką girdi. Įsižiūrėk, ką matai. Mintyse užrakink
ir nepamiršk. Visa tai, ką girdi,
matai ir bus tavo namai, draugai.
Kai vienatvė prisės, su praeitim
kalbėsi. Tavęs ji klaus ir atsakys,
apkabins ir nepaleis. Juk žinai –
niekas neateis. Ieškosi dangaus,
kai pilkos mintys užplauks. Patikėk – jis ramina ir guodžia.“
Džiaugiuosi, kad dar menu. Seniai seniai buvo ta laiko
atkarpa trumpa. Mintyse tokia
gyva, kad žodžiais ją išreikšt
sunku. Bet ir šiandien tų dienų dvasią savyje nešu, žmonių
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„Gegužės burtai“ paskleidė
bendrystės šviesą

Į tradicinę poezijos šventę Jurbarke „Poezijos burtai“ susirinko visas būrys
literatūros mėgėjų.

vo gimtajam miestui, širdingai
išpažindama: „Myliu kiekvieną
tavo vardo raidę“.
Tarti sveikinimo žodį pakviesta rajono Neįgaliųjų draugijos pirmininkė V. Pieniutienė
pasidžiaugė, kad šalies neįgaliųjų draugijos bičiuliaujasi, kad jų
nariai svečiuojasi vieni pas kitus,
kad draugėje sportuoja, dainuoja,
deklamuoja. Palinkėjo jaukumos
šventėje, o jai pasibaigus – neskubėti išvykti, pasižvalgyti po
miestą, pasigrožėti Panemune.
Kad eilės lietųsi taip laisvai
ir gausiai, kaip gamtoje žiedai,
dovanodama Lidijos Meškaitytės monografiją linkėjo į šventę atskubėjusi rajono Socialinės
paramos skyriaus vedėja Laima
Gardauskienė.

Jurbarko rajono neįgaliųjų
draugijos ansamblis „Draugystė“ apdalijo mus gražiomis dainomis. Pavedžiojo po jausmų
pievas ir laukus, po tėviškės beržynus ir paupius.
Svečių sulaukta iš Tauragės,
Šilutės, Pagėgių, Raseinių, Kėdainių ir Šakių. Tauragės meno
terapijos teatras šmaikštavo apie
„Pažinčių geldą“. Šilutiškių lūpomis nuskambėjo birželio simfonija ir pirmojo griaustinio aidas, prisiminta mama – ramybės vandenyno sala... Pagėgių
kūrėjai šviesaus dueto linkėjo
Ilgesiui ir Meilei, dar prašė duris atvertas palikti begrįžtantiems iš svečių šalių, dar – vaikystės žiedo ieškojo... Raseiniškiai jautriai ragino ir kvietė šir-

Kasdien – tuo pačiu keliu...

bendrystę. Tos dienos išaugino
man sparnus išdrįsti rašyti. Bet
tik tą kartą ir tik tiek. Mąsčiau,
kad reikia. Norėjosi išsprūsti iš
sienų aptvarų. Bent žodžiais prisėsti prie žmonių. Pasakyt – esu
su savo skausmu ir meile, būkime pažįstami, bičiuliai.
Tai buvo taip seniai. Gal paklaus kas savęs: kažin kaip ji šiandien gyvena? Ir kažin, ar gyva –
juk jau tiek laiko nušuoliavo?
Tyla įstrigo širdin kaip stiklo
šukė. Kalbuosi su praeitim. Tiesą man medžių lapai sakė – jos
neužpustė laiko dulkės. Ji davė pradžią.
Gyva. Kas ryta keliuos, rengiuosi ir į dieną einu. Sėdu į gyvenimo ratus – kasdien tuo pačiu
keliu. Kambarių kampais, baldais senais, pirštais nudaužtais
keliauju prie langų. Minutę kitą
pamąstau, ką veikti toliau. Ir kiek
yra jėgų, tiek atrandi darbų. Įveikus juos jautiesi pakylėta.

Mielas žmogau, jau vasara
karščiu alsuoja. Tau dėkoju, kad
meni. Gyveni.
Matau – dangumi plaukia
debesų kalnai. O ant jų, pasipuošusi baltai, vis dar sėdi mano
matyta mergaitė rūbeliais bal-

Konkursas

dis: neužmink, nenusigręžk, pašauk, pasitik... Kėdainiškiai vėju
ginė balčiausius pūko debesėlius
ir apie atsidusimus kryžkelėj, rūpintojėlius vartų sargyboje, apie
akmenį, nuo pienės artumo sušilusį, apie meilę tėtukui pasakojo... Šventės šeimininkai eiles
skyrė tėvams, skriejo mintimis į
vaikystę, besipliūškuojančią ant
Nemuno bangų, „Raketai“ praplaukus. Sūpavo netekties ilgesį, svarstė apie nerimą širdy, „kai
viens kito negirdi“...
V. Pieniutienė Jurbarko rajono neįgaliųjų draugijos vardu dėkojo viešosios bibliotekos
direktorei Rasidai Kalinauskienei už tai, kad šiuose namuose
ir girdima, ir išklausoma, visada
labai geranoriškai į juos priimama. Draugijos pirmininkė dėkojo ir visiems šventės svečiams,
jiems įteikė padėkos raštus.
Branginu šią padėką. Su
nuoširdžiu, pirmininkės išsakytu bendradarbiavimo džiugesiu.
Su baltų žiedų puokštėmis popieriaus lapo kampučiuose. Su
prasmingomis O. Čirvinskienės eilutėmis:
Mes turtėjam ne nuo to, ką turim,
O nuo to, ką atiduodame kitiems...
Branginu viską, ką tądien
patyriau. Susitikimus, smagią
nuotaiką prie plataus vaišių
stalo, bendrystės šviesą. Netgi
ypatingą jazminų kvapą, tvyrojusį visoje bibliotekoje. Beje, jazminas, išvertus iš senosios persų kalbos, reiškia Dievų dovaną. Telieka tik palinkėti, kad jos niekada nepristigtų
kūrėjai. Kad jie, lyg tie paukščiai suskridę į bibliotekos parko inkilus, ir kitąmet čionai sugrįžtų. Kad pildytųsi O. Čirvinskienės žodžiai:
Todėl rinkimės, mieli draugai, į būrį
Ir eilių posmus dalinkime visiems.
Rita MOCKELIŪNIENĖ
Šakių r.

tais. Kai bus tau gyventi nelengva, širdį skaudės, ieškok žemėj
dangaus, jis tau padės. Žmoguje
jį surasi. Nes tik žmogus padėti tau gali – parodyti kelią, pasakyti žodžius, kuriuos išgirdęs
nurimsta žmogus.
Stefanija Fedulaitė
Panevėžys

„Buvau į Lietuvą išėjęs..“

Jaunystės metai
Jaunyste, tu, laukų drugeli
margas,
Tik sapnuose tave dažnai
aš sutinku.
Prisiminimų daug gražių,
kartais juokingų
Dar iki šiol širdyje saugau
ir nepamirštu.
Tu kaip švelnutis vėjas,
kaip griaustinis
Nubėgi greitai, net nepajunti,
Kad pamažu gyvenimo ruduo
artėja
Ir kas gražiausia liko praeity.
Prisimenu tave ir nejučiom
šypsausi,
Taip gera širdyje, tarsi tu būtum
su manim.
Veltui tave aš šaukčiau, kad
sugrįžtum –
Negrįši tu ir jau nebūsim niekad
mes jauni.
Gyvenimas – tarsi vanduo upelėj
Vis bėga, bėga, tik pirmyn,
pirmyn.
O mums palieka tik prisiminimai
Iš tų dienų, kai buvome jauni.

Mūsų diena
Kaip ankstų rytą bunda žemė
Ir saulė spinduliais ją apglėbia
šiltais,
Gamta tarsi atgyja ir nušvinta,
Po nakties poilsio nubundame
ir mes.
Paros tėkmėj visi čia turi savo
laiką –
Paukšteliai, gėlės ir žmogus.
Prasideda darbai, kurie kam skirti,
Darbštuolės bitės skrenda į laukus.
Visi mes skubame, norėdami
pralenkti laiką
Ir padaryti vis daugiau darbų,
Taip reikalingų ir naudingų
žmogui.
Deja, diena jau eina vakarop.
Jau vakarėja ir nutyla darbų aidas,
Jau greit naktis sparnus ir vėl
išskleis.
Į avilį sugrįžta bitės, tyla vėjas,
Užmiega žemė, ilsis ir žmogus.
Gamtoj čia viskas surikiuota
Ir paskirtų darbų mes turime visi.
Kai po nakties išauš vėl naujas
rytas,
Tebus jis saulėtas visiems, be vėjo
ir audrų.
Ramutė URBANAVIČIENĖ
Šakių r.

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

Jono Valantiejaus nuotr., Kelmės r.

