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Ukmergės rajono neįgalių-
jų draugija paminėjo savo 
veiklos 30-metį. Nuo 10 ją 
įkūrusių entuziastų iki dau-
giau kaip 500 narių išaugusi 
draugija šiandien – didžiau-
sia nevyriausybinė organi-
zacija rajone, kurios veikla 
apima įvairias sritis – nuo 
užimtumo, bendravimo iki 
konkrečios pagalbos sunkios 
negalios žmogui, nuo dėme-
sio negalią turinčiam vaikui 
iki paramos senoliu besirū-
pinantiems šeimos nariams.

Nuo kitų metų – 
naujos paslaugos 

neįgaliesiems 

Už palaikymą ir paramą Ukmergės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Zita Kviklienė dėkojo Lietuvos neįgaliųjų 
draugijai ir jos vadovei Jelenai Ivančenko.

Neįgaliųjų reikalų departamento di
rek toriaus pavaduotoja, vykdanti di
rektoriaus funkcijas, Jolanta Šliužienė.

Anelė Bundonytė nepraleidžia nė vieno šventinio renginio.

(nukelta į 5 psl.)

(nukelta į 3 psl.)

Integracijos keliu

Lietuvoje pernelyg daug ne-
galią turinčių žmonių gyve-
na globos įstaigose. Nemažai 
iš jų, gavę tinkamą pagal-
bą, galėtų gyventi kartu su 
visais bendruomenėje. Nuo 
2020 metų prasidės antras 
institucinės globos pertvar-
kos etapas, kuriame bus to-
liau kuriama paslaugų ben-
druomenėje infrastruktūra 
ir išbandomos naujos pa-
slaugos, padėsiančios žmo-
nėms ilgiau išlikti savaran-
kiškiems. Apie tai kalbamės 
su Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento direktoriaus pava-
duotoja, vykdančia direkto-
riaus funkcijas Jolanta Šliu-
žienė, ir Programų ir stebė-
senos skyriaus vedėja Marija 
Oleškevičiene. 

Gyvename ir džiaugiamės
1989 m. kovo 22-oji – tądien 

buvo atverstas pirmasis šiandie-
ninės Ukmergės rajono neįgalių-
jų draugijos istorijos puslapis. Į 
pirmąjį susirinkimą suėję neįga-
lieji Vilimui Indrikoniui patikėjo 
sunkią pareigą – suburti negalią 
turinčius žmones, padėti jiems. 
Dokumentiniame filme „Mū-
sų istorija“ užfiksuoti šiandien 
jau mirusio pirmojo pirminin-
ko prisiminimai susirinkusiuo-
sius nukėlė į tuos laikus, kai ne-
įgalieji turėjo išgyventi iš men-
kučių pensijų, o dirbti jų niekas 
nepriėmė. Teko patiems kurti 
kooperatyvus, rūpintis, kur gauti 
neįgaliųjų vežimėlių, kitų būti-
nų prekių. Vėliau – ir paslaugas 
teikti, būrelius kurti. Per 30 me-
tų draugijai vadovavo 6 pirmi-
ninkai: V. Indrikonis, Pransiš-
kus Algirdas Simaitis, Mindau-
gas Stončius, Zita Cesienė, Ka-
zimieras Milinskas, Zita Kvik-
lienė. Kiekvieno darbo metais 
atsirado naujų veiklų, daugėjo į 
jas įsitraukiančių neįgaliųjų. 

Į Ukmergės kultūros centrą 
šios istorijos drauge prisimin-
ti susirinko per pustrečio šim-
to žmonių, vienaip ar kitaip da-
lyvaujančių draugijos veikloje, 
prisidedančių prie jos gyvavi-
mo. „Mes esam didelė šeima, 
kurioj gyventi gera, – pristačiu-
si per pastaruosius 15 metų nu-
veiktus svarbiausius darbus sa-
kė dabartinė organizacijos pir-
mininkė Z. Kviklienė. – Gyve-
name ir džiaugiamės.“ Didžiau-
sias džiaugsmas, pasak jos, – tai 
žmonės. Darbštūs, atsakingi, 
išradingi. Jiems padėkoti ir pa-
gerbti ir buvo skirta ši šventė. 

Nesigaili įstojusi į draugiją
Abiejų kojų sąnarių keiti-

mo operacijas iškentėjusi Zoja 
Kilienė sunkiai juda. Pastaruo-
ju metu moters gyvenimas dau-
giausiai sukasi apie namus. Bet ji 
nesiskundžia – mažiau kur beiš-
einanti auksarankė gali daugiau 
laiko skirti pamėgtiems rankdar-
biams. „Reikia nunerti skarą ar 
šaliką, prinerti detalių staltiesei 
ar numegzti kojinių mūsų lanko-
miems senoliams – tik pasakyk 

Zojai, viskas bus padaryta“, – 
džiaugiasi Z. Kviklienė. 

Gerų žodžių pirmininkė ne-
gaili ir kitai rankdarbių mėgėjai 
Verai Šarkienei. Po 2006 me-
tais patirto insulto moteris nieko 
nelaukdama įstojo į Neįgaliųjų 
draugiją. Turėjo jai priklausan-
čių pažįstamų, buvo girdėjusi 
gražių atsiliepimų apie organiza-
ciją. Ir niekada nesigailėjo įsilie-
jusi į šią bendriją. Insultas Verą 
ištiko miegant. Tik rytą, bandy-
dama atsikelti, pajuto, kad vie-
na kūno pusė neklauso. „Bandau 
keltis – griūnu, bandau dar – vėl 
griūnu, – savo negalios pradžią 
prisimena Vera. – Namiškiai iš-
kvietė greitąją pagalbą, nuvežė į 
ligoninę, tada ir paaiškėjo, kad 
tai – insultas.“ Auksinis laikas 
buvo praleistas. Paralyžius pali-
ko savo pėdsaką – nepaisant di-
delių pastangų, mankštų, lieka-
mieji reiškiniai paženklino kai-
rę jos kūno pusę. Moteriai nu-
statytas 20 proc. darbingumo 
lygis. „Į darbą negrįžau, bijojau, 
kad jeigu labai pavargsiu, bus 
dar blogiau“, – neslepia Vera.  

Nuo didelių įstaigų prie 
paslaugų bendruomenėje

Šiuo metu 24-iose Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministe-
rijai pavaldžiose globos įstaigo-
se gyvena 6 500 žmonių, turin-
čių neįgalumą dėl proto ir psi-
chikos negalios. Dar 400 laukia 
eilėje. Pasak J. Šliužienės, dide-
lėse socialinės globos įstaigose 
teikiamos paslaugos neužtikrina 
negalią turinčio žmogaus oraus 
gyvenimo. Esama situacija nea-
titinka JT Neįgaliųjų teisių kon-
vencijos nuostatų, kurios nuro-
do, kad kiekvienas žmogus tu-
ri teisę gyventi ten, kur nori, ir 
su kuo nori. 

M. Oleškevičienė atkreipia 
dėmesį, kad tyrimas, kuriuo bu-
vo vertinami globos įstaigoje gy-
venančių asmenų poreikiai, pa-
rodė, kad dalis iš jų yra iš dalies 
savarankiški ir galėtų gyventi 
bendruomenėje. „Kad proto ir 
psichikos negalią turintys žmo-
nės išeitų iš globos įstaigų, turi-
me jiems pasiūlyti pagalbą. De-
ja, šiuo metu dar nėra sukurtas 
bendruomeninių paslaugų tin-
klas“, – papildo J. Šliužienė. Sie-
kiant pakeisti situaciją, prieš ke-

lerius metus pradėta institucinės 
globos pertvarka. Pirmojo eta-
po tikslas buvo sukurti pertvar-
kai reikalingas sąlygas ir didinti 
paslaugų prieinamumą. Antraja-
me etape bus plečiama paslaugų 
infrastruktūra regionuose ir pra-
dedamos teikti naujos paslaugos. 

Steigiamos naujos  
įstaigos, plėtojamos naujos 

paslaugos 
J. Šliužienės teigimu, viena 

iš projekto dalių bus skirta inf-
rastruktūrai sukurti. Europos 
socia linio fondo lėšomis 6 re-
gionuose (35 savivaldybėse) bus 
pastatyta arba pritaikyta paslau-
goms daugiau nei 130 objektų: 
grupinio gyvenimo namai, die-
nos užimtumo centrai ir pan. 
Svarstoma parengti tipinį gru-
pinio gyvenimo namų projek-
tą, kurį galėtų naudoti planuo-
jantieji teikti šias paslaugas. Jis 
būtų suprojektuotas remiantis 
gerąja tokio tipo statinių prakti-
ka, universalaus dizaino princi-
pais ir pan.

Kita lėšų dalis skirta naujoms 
paslaugoms plėtoti. Bus teikia-
mos apsaugoto būsto, pagalbos 
įsidarbinant ir pagalbos priimti 
sprendimus paslaugos. Taip pat 
žadama steigti socialines dirbtu-
ves. Pasak J. Šliužienės, šios pa-
slaugos pasirinktos su neįgaliųjų 
nevyriausybinėmis organizacijo-
mis aptarus, kokia pagalba būtų 
reikalingiausia. 
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Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

�� Laiške „Bičiulystei“ Vitalija 
Kavaliūnaitė papasakojo apie 
gražią šventę, kurioje buvo pa-
gerbti jubiliejų sulaukę Kazlų Rū-
dos neįgalieji. 

Kazlų Rūdos savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos nariai gau-
siai rinkosi į jubiliatų šventę 
Kazlų Rūdos Jurgio Dovydai-
čio viešojoje bibliotekoje. Kaitrą 
ištverti žmonėms padėjo Neįga-
liųjų draugijos pirmininkės Ra-
mutės Sarapinavičienės rūpes-
tingumas ir raginimas atsigai-
vinti vandens stikline. 

Jubiliejinius gimtadienius 
šių metų pirmąjį pusmetį mi-

Pagerbė jubiliatus

ninčius žmones atėjo pasveikin-
ti meras Mantas Varaška, vice-
meras Marius Žitkus, adminis-
tracijos direktorė Reda Kneize-
vičienė, Socialinės paramos ir 
civilinės met rikacijos skyriaus 
vedėja Judita Simonavičienė. 
Draugijos nariai taip pat pasvei-
kino naujai išrinktus savivaldy-
bės vadovus ir nuoširdžiai dė-
kojo už labai reikalingą skalbi-
nių džiovyklę, kurią padovano-
jo meras ir „Jaunosios Sūduvos“ 
nariai. Meras M. Varaška paža-
dėjo ne vien žodžiais, bet ir dar-
bais paremti Neįgaliųjų draugi-
jos žmones. 

Jubiliatams buvo paruoštos 
dovanos, įteiktos gėlės. 90 me-
tų sukaktį šiemet švenčia Aldo-
na Valuckienė iš Antanavo se-
niūnijos, 80 metų – Leonas Ser-
benta, Vytautas Senda, Ramutė 
Raulynaitienė, Janina Veiverie-
nė, Adelė Norkuvienė, Emilija 
Gudzinskienė, Irena Norkeliū-
nienė, Dalė Grigaitienė, Irena 
Kabišaitienė, 70-metį – Veroni-
ka Sidabrienė, Juozas Kabašins-
kas, Julija Dumblienė, Birutė 
Šeštokienė, Kęstutis Banionis, 
Liucija Macijauskienė, Marija 
Kriaučionienė, Genutė Bučiū-
nienė, Rita Šulciuvienė, Alvy-
das Limba, Sigita Menkevičie-
nė, Nastutė Cvilikienė, 60-metį 
mini Remigija Radzevičienė, 
Romas Pilipavičius ir Ramutė 
Sarapinavičienė. Savo šauniąją 
ir rūpestingąją pirmininkę Ra-
mutę visi draugijos nariai pager-
bė atsistodami. Ji tokios pagar-
bos tikrai nusipelnė.

Visos šios bendruomenės 
šventės baigiasi koncertais ir 
vaišėmis. Šiemet dainavo ir gro-
jo Kazlų Rūdos senjorų klubo 
nariai, Neįgaliųjų draugijos an-
samblis „Sidabrinė gija“, Jūrės 
kaimo kapela „Medlieva“. Žmo-
nės dar ilgai nesiskirstė, malo-
niai šnekučiavosi, o pirmininkė 
Ramutė visus spėjo pakalbinti, 
nuoširdų žodį pasakyti.

Gražinos Kalvaitienės nuotr. 

Kazlų Rūda:

�� Radviliškio rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkės pavaduoto-
ja Irena Vilniuvienė su „Bičiu-
lystės“ skaitytojais dalijasi sporto 
šventės įspūdžiais. 

Karštą birželio rytą neįga-
lieji aktyviai rinkosi į Radviliš-
kio sporto areną. Čia vyko tra-
dicinė Šiaulių regiono neįgalių-
jų sporto šventė. Nuo didžiulės 
kaitros mus gelbėjo erdvi spor-
to arena. Susirinko apie 150 da-
lyvių iš Pakruojo, Pasvalio, Ro-
kiškio, Akmenės, Kelmės ra-
jonų, Šiaulių miesto neįgalių-
jų draugijos, Šiaulių neįgalių-
jų sporto klubo „Entuziastas“, 
Kuršėnų sporto klubo „Atgai-
va“. Radviliškiui atstovavo trys 
komandos: diabeto klubas „Li-
kimas“, Švietimo ir sporto pas-
laugų centro dienos užimtumo 
skyriaus vaikinai ir organizato-
rių komanda – Radviliškio ra-
jono neįgaliųjų draugija. Kaip ir 
kasmet, taip ir šiemet, iš Bauskės 
(Latvija) irgi atvažiavo nemaža 
grupė sportininkų. 

Per šventės atidarymą spor-
tininkus sveikino Neįgalių-
jų draugijos pirmininkė Jūra-
tė Bredulskienė, savivaldybės 
administracijos direktoriaus pa-
vaduotojas Ernestas Mončaus-
kas, Socialinės paramos sky-
riaus vedėjas Darius Brazys, 
Švietimo ir sporto paslaugų 
centro Sporto skyriaus vedėjas 
Anicetas Savickas ir gausi tei-
sėjų komanda.

Daugiausiai komandų – 21 
panoro dalyvauti bočios rung-
tyje. Ši rungtis ilgiausiai ir už-
truko. Čempionėmis tapo mū-
sų moterų komanda (Birutė Ta-
monienė, Vanda Astrauskienė 
ir Gitana Čepienė), antroji vie-
ta atiteko Pasvalio r. neįgaliųjų 

draugijai, na, o trečią vietą iško-
vojo Radviliškio dienos užim-
tumo skyriaus komanda. Tarp 
šachmatininkų geriausiai pasi-
rodė radviliškiečiai broliai Ra-
manauskai. Ramutis, atstovavęs 
„Likimo“ klubui, užėmė antrą-
ją vietą, o mūsų draugijos narys 
Jonas pasipuošė bronzos meda-
liu. Gana gerai sekėsi ir rankų 
lenkikams – Radviliškio r. neį-
galiųjų draugijos narys Vytautas 
Alekna tapo čempionu, o šių ei-
lučių autorė I. Vilniuvienė var-
žydamasi tarp moterų finale nu-
sileido kuršėniškei Angelei Li-
deikienei ir pelnė antrą vietą. Be 
šio medalio, I. Vilniuvienė iško-
vojo dar du – aukso baudų mė-
tymo ir sidabro „kopėčių“ rung-
tyje. Pastarojoje rungtyje gerai 
sekėsi ir mūsų vyrams – Kazi-
mieras Jurgaitis buvo pirmas, O 
Viačeslavas Kostiukevič užėmė 
trečiąją vietą. Radviliškietėms 
gerai sekėsi ir kimštinio kamuo-
lio mėtymo bei smiginio rung-
tyse. Mėtant kimštinį kamuolį 
Irena Dumskienė liko antra, o 
Zita Jurevičienė pelnė bronzos 
medalį. Strėlytės taikliai smi-
go Birutei Tamonienei – ji tapo 
čempione, o Jolita Mockutė už-
ėmė antrąją vietą. 

Susumavus rezultatus pa-
aiškėjo, kad Radviliškio r. neį-
galiųjų draugija surinko 40 taš-
kų (12 medalių) ir užėmė pir-
mąją komandinę vietą. Antro-
je vietoje liko Kuršėnų sporto 
klubas „Atgaiva“ su 26 taškais, 
na, o trečia buvo Pakruojo r. 
neįgaliųjų draugijos komanda 
(22 taškai). 

Sporto šventė surengta vyk-
dant Socialinės integracijos 
per kūno kultūrą ir sportą pro-
jektą.

Geriausiai sekėsi Radviliškio 
neįgaliesiems

Radviliškis:

�� „Bičiulystei“ atsiųstame laiš-
ke Laima Gorpinič pasidali-
jo įspūdžiais iš Dusetose sureng-
tos Aukštaitijos regiono neįgaliųjų 
sporto šventės.

Į Dusetų K. Būgos gimnazi-
jos stadioną gausiai rinkosi neį-
galieji. Visas būrys besišypsan-
čių bičiulių, nepabūgusių vasa-
ros karščių, nors trumpam pa-
miršusių kasdienius rūpesčius, 
sveikatos bėdas, pasiryžo pasi-
varžyti įvairiose rungtyse. Spor-
tininkų patogumui buvo pasta-
tytos palapinės, pasirūpinta gai-
viaisiais gėrimais. Į Aukštaiti-
jos regiono neįgaliųjų draugijų 
sporto šventę atvyko komandos 
iš Rokiškio, Ignalinos, Visagi-
no, Švenčionių, Utenos, Zarasų.

Šventės dalyvių pasveikinti 
atvykęs Zarasų rajono savival-
dybės administracijos direkto-
rius Benjaminas Sakalauskas vi-
siems linkėjo sėkmės ir perdavė 
sporto entuziasto Zarasų mero 
Nikolajaus Gusevo nuoširdžius 
linkėjimus. Rokiškio rajono 
neįgaliųjų draugijos pirminin-
kas Algis Veikšys su gimtadie-
niu pasveikino šventės organi-
zatorę Zarasų rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkę Vilhelmi-
ną Dubnikovą. Gražių žodžių ir 
linkėjimų pirmininkei negailėjo 
šventėje dalyvavusių neįgalių-
jų draugijų vadovės Sandra Ra-
gaišytė, Regina Slabadienė, Jo-
ana Kraujalienė, Teresa Špako-
va. Šventėje dalyvavo ir Dusetų 
seniūnas Saulius Kėblys.

Sporto šventės dalyviams 
buvo parengtos nuotaikingos 
ir aktyvios sportinės rungtys: 
smiginis, baudų mėtymas, lan-

Dusetose – Aukštaitijos 
regiono sporto šventė 

kų mėtymas ant taikinio, teniso 
kamuoliukų nešimas, šokinėji-
mas ant kamuolių, rankų lenki-
mo varžytuvės, šaudymo ir ko-
mandinio virvės traukimo rung-
tys. Varžyboms vadovavo ir tei-
sėjavo patyrę sporto vadovai Vi-
das Čekas, Olivijus Čypas ir Da-
lius Barzda.

Susumavus visų sportinių 
rungčių rezultatus, I komandinė 
vieta paskirta Utenos rajono ne-
įgaliųjų draugijai. Gerai sekėsi ir 
Zarasų rajono neįgaliųjų draugi-
jos sportininkams: komandinia-
me virvės traukime ji užėmė II 
vietą, šaudymo rungtyje antru 
pripažintas Vasilijus Šerstaboje-
vas, o rankų lenkimo rungtyje – 
Rimantas Namajuška. Viktoras 
Gorpinič lankų mėtymo rungty-
je buvo trečias. Nė viena koman-
da iš sporto šventės neišvyko tuš-

čiomis. Visi dalyviai apdovanoti 
medaliais, atminimo dovanomis, 
paguodos prizais, gėlėmis.

Ši šventė – ne tik pasivaržy-
mo, bet ir bendravimo, susitiki-
mo, bendruomeniškumo pavyz-
dys. Šventės dalyviai neskubė-
jo skirstytis į namus. Visi vaiši-
nosi koše, saldumynais, arbata. 
Tokios išvykos visus suvienija, 
pakelia nuotaiką, dovanoja džiu-
gių akimirkų, skatina dar dau-
giau judėti.

Nuoširdžiai dėkojame šven-
tės organizatoriui LKSKA „Ne-
munas“ ir valdybos pirminin-
kui Kęstučiui Levickui, Duse-
tų sporto klubui „Ainiai“ ir va-
dovui Eugenijui Deksniui, Za-
rasų rajono neįgaliųjų draugijai 
ir pirmininkei V. Dubnikovai. 
Dėkojame ir visiems šventės rė-
mėjams. 

Vilijos Visockienės nuotr.

Zarasų r.:

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Benjaminas Saka
lauskas, Dusetų seniūnas Saulius Kėblys ir Zarasų rajono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Vilhelmina Dubnikova džiaugiasi pasisekusia švente.

Renginį pradėjo meras Mantas Varaška (kairėje) ir Ramutė Sarapinavičienė.

Taurės komandoms nugalėtojoms.

Bočios žaidimo komandos nugalėtojos.
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�� „Bičiulystei“ atsiųstame laiš-
ke Eglė Daukaitė pasidalijo 
įdomios kelionės prie jūros įspū-
džiais.

Atėjo ilgai laukta vasarėlė, 
ir mes, grupelė Šeduvos neįga-
liųjų draugijos narių, išvykome 
į seniai svajotą kelionę į Lie-

tuvos jūrų muziejų. Maloniai 
bendraudami net nepastebėjo-
me, kaip atvykome į Klaipėdą. 
Keltu greitai persikėlėme į kitą 
krantą. Čia mūsų laukė maloni 
staigmena, už kurią esame dė-
kingi Vyriausybei – už bilietus 
mokėjome tik pusę kainos.

Kelionę lydėjo malonios staigmenos
Šeduva: 

Seimas priėmė Kelių priežiū-
ros ir plėtros programos fi-

nansavimo pataisas, kuriomis 
palengvinama neįgalių asmenų 
su transporto priemonėmis pate-
kimo į Kuršių neriją tvarka. Pa-
gal šiuo metu galiojančią tvarką, 
keltais per Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto akvatoriją į Kuršių 
neriją ir iš Kuršių nerijos nemo-
kamai turi teisę keltis neįgalie-
ji, kurie vairuoja specialiuosius 

lengvuosius automobilius (au-
tomobilius su rankiniu valdy-
mu). Priimtomis pataisomis šios 
nuostatos atsisakoma. Nemoka-
mai keltis keltais galės neįgalieji 
ir jų nuosavybės ar kitokiu tei-
sėtu pagrindu valdomi automo-
biliai, kuriuos jie vairuoja arba 
kuriais jie važiuoja.

Įstatymo pakeitimas įsigalio-
ja 2019 m. lapkričio 1 d.

„Bičiulystės“ inf.

Šeduvos neįgalieji aplankė Lietuvos jūrų muziejų.

Neįgalieji nemokamai galės 
keltis į Kuršių neriją

Pirmiausia aplankėme Jū-
rų muziejų. Ten – nuostabi 
kriauk lių kolekcija, įspūdin-
go grožio akvariumai, basei-
ne plaukioja milžiniškos žu-
vys. Net nepajutome, kaip atėjo 
laikas keliauti į delfinų pasiro-
dymą. Čia laukė didžiulė are-
na, šimtai žmonių ir milžiniš-
kas baseinas. Pasirodymas bu-
vo neįtikėtinas. Visi jį stebėjo-
me sulaikę kvapą. 

Kadangi į namus grįžti dar 
nesinorėjo, nuvykome į Nidą. 
Diena buvo pasakiškai graži 
ir šilta. Pirmiausia išsimaudė-
me jūroje, o paskui patraukėme 
pasivaikščioti miesto gatvėmis. 
Ten mūsų laukė dar viena staig-
mena – vyko renginio „Benai, 
plaukiam į Nidą“ repeticija. Tad 
patekome į tikrą koncertą. 

Kelionė buvo nepakartoja-
ma. Prisiminimai apie ją mūsų 
atmintyje išliks ilgai. 

„Mes esam didelė šeima, kurioj gyventi gera...”(atkelta iš 1 psl.)
Siuvykloje meistre iki ligos dir-
busi moteris nusprendė – geriau 
savo gebėjimus realizuos Neįga-
liųjų draugijoje. Užsirašė į rank-
darbių būrelį. „Siuvinėjau, siu-
vau šlepetes, mokiausi pinti iš vy-
telių, – šypsosi ji. – Čia ir su žmo-
nėmis susitinku, pabendrauju, ir 
nepervargstu.“ Draugija džiau-
giasi kruopščiai atliktais moters 
rankdarbiais, dažnai jos darbe-
liais atsidėkoja rėmėjams, įtei-
kia svečiams. „Smagu būti rei-
kalingai kitiems“, – sako V. Šar-
kienė. Iš draugijos pirmininkės 
Z. Kvik lienės rankų priėmusi pa-
dėkos raštą, Vera didžiuojasi – tai 
jau ne pirmas toks įvertinimas. 
O pirmininkė džiaugiasi – nors 
dirbti gali tik viena ranka, Vera 
tokius dailius darbelius sukuria, 
kad malonu jais su kitais dalytis. 

„Norėjau būti naudinga“
Prieš 13 metų į Neįgaliųjų 

draugiją atėjusi Danutė Ginai-
tienė taip pat turėjo vieninte-
lį norą – būti naudinga kitiems. 
Po širdies operacijos moteris ir-
gi turėjo atsisakyti įprasto darbo, 
o sėdėti rankas sudėjus – ne jos 
būdui. Nors pačios sveikata bu-
vo ne per stipriausia, Z. Kviklie-
nės paskatinta, mielai sutiko pa-
dėti dar silpnesniems už save – 
ėmė namuose lankyti vienišus 
senelius. Pradėjo nuo 4 močiu-
čių, dabar kartą per savaitę už-
suka pas 10 globotinių, atneša 
jiems maisto, namus sutvarko, 
mokesčius sumoka, į poliklini-
ką ar kokį renginį palydi. Šįkart 
pasidžiaugti bendryste Danutė 
atlydėjo savo globojamą 92 me-
tų draugijos narę Anelę Bundo-
nytę. Įteikdama jai gėlių puokštę 
bei simbolinę dovaną Z. Kvik-
lienė dėkojo močiutei, kad ji 
nepraleidžia nė vieno šventinio 
renginio, noriai visur dalyvauja, 
o Danutei tarė ačiū, kad padeda 
Anelytei tai padaryti.

Vienišus, savimi pasirūpin-
ti neįstengiančius žmones lanko 
ne tik D. Ginaitienė. Z. Kviklienė 
dėkojo ir dar dviem lankomosios 
priežiūros paslaugas teikiančioms 
draugijos narėms – 13 metų dir-
bančiai Audronei Monkevičienei 

ir Zojai Latanauskienei. Žmonės 
patenkinti jų darbu, rūpesčiu.

Šventiniame renginyje drau-
gijos pirmininkė pasidžiaugė ir 
dar viena sunkios negalios žmo-
nėms bei jų artimiesiems labai 
naudinga paslauga – gulinčių 
žmonių maudymu. „Į globos 
namus savo tėvų neatiduodan-
tiems, namuose juos prižiūrin-
tiems šeimos nariams labai sun-
ku pasirūpinti jų higiena. Išgirdę 
apie neseniai mūsų pradėtą teik-
ti tokią paslaugą, jie skambina į 
draugiją, prašo padėti. Ir pade-
dame“,– pasakoja apie 10 tokių 
žmonių lankanti savanorė Rima 
Kosmanaitė-Diliūnienė. 

Reikia – bus padaryta  
„Mūsų draugija – tarsi kumš-

tis, – džiaugiasi Z. Kviklienė. – 
Vieni kitus iš pusės žodžio su-
prantame. Dažnai apie vieną ar 
kitą darbą nė užsiminti nereikia.“ 

Leokadija ir Česlovas Mara-
zauskai ne kartą kilo atsiimti ap-
dovanojimų. Pasak Z. Kviklie-
nės, tai žmonės, visada pirmieji 
atskubantys į pagalbą. Draugijos 
teritorijoje tik spėja žolytė pa-
augti, Česlovas su savo žoliapjo-
ve jau ir dūzgena. Reikia gėlyčių 
pasodinti – niekas už Leo kadiją 
geriau to nepadarys. Ir draugi-
jos langus išvalyti padės, ir ki-
tų darbelių neatsisakys. Į skai-
čius išmanančią revizijos komi-
sijos narę pirmininkė kreipiasi 
ir prireikus su matematika „pa-
draugauti“. „Visada ateina, pade-
da“, – tikina Z. Kviklienė. Nors 
abu Marazauskai sveikata pasi-
girti negali (Leokadija sunkiai 
juda, Česlovo širdis nuolat strei-
kuoja), draugija jiems suteikia 
gyvenimo pilnatvę ir be jos po-
ra sakosi savęs neįsivaizduojanti. 

„Reikia – bus padaryta“ – 
tokiu devizu vadovaujasi ir Al-
vyda Gindželienė. Z. Kviklienė 
prisiminė atvejį, kai darbų atidė-
lioti nepratusi moteris nustebino 
visus draugijos darbuotojus. „Į 
mūsų kiemą buvo atvežta pora 
mašinų malkų, kuriomis kūre-
nome pečius. Alvyda tada lankė 

masažą. Išgirdusi, kad tariamės 
organizuoti talką malkoms į san-
dėliuką sunešti, ji tik perklausė: 
kur tos malkos yra? Kitą dieną 
atsinešė drabužius persirengti ir 
ėmėsi darbo. Talkos taip ir ne-
prireikė“, – darbščia draugijos 
nare didžiavosi pirmininkė.

Dabar malkų krauti jau ne-
reikia. Savivaldybė skyrė lė-
šų ir Neįgaliųjų draugijoje bu-
vo įrengtas granulėmis kūrena-
mas katilas. Už tai Z. Kviklienė 
dėkojo ne tik savivaldybės va-
dovams, bet ir Juozui Armona-
vičiui, kurio vadovaujama ben-
drovė „Sigma Solar“ ir pats as-
meniškai ėmėsi tą katilą įrengti. 
Pasak pirmininkės, tąkart irgi 
nuskambėjo žodžiai: „Reikia – 
bus padaryta“. Ir nors bedirbant 
artėjo vidurnaktis, niekas nežiū-
rėjo į laikrodžius, o laukė, kol 
paleisto katilo šiluma pasklis po 
patalpas. Ir paskui bene tris sa-
vaitgalius J. Armonavičius dar 
ateidavo į draugiją patikrinti, ar 
įranga gerai veikia, moteris ap-
mokė, kaip elgtis jai sutrikus.

Dviguba sukaktis
Kartu su Neįgaliųjų drau-

gijos 30-mečiu paminėta ir dar 
viena sukaktis – prieš 15 metų 
įsikūrė moterų vokalinis ansam-
blis „Goda“. Beje, jį įkūrė taip 
pat prieš 15 metų naująja Neį-
galiųjų draugijos vadove išrink-
ta Z. Kvik lienė. Pasak jos, per 
šiuos metus buvo visko: moterys 
skundėsi per sunkiomis daino-
mis, sudėtingu repertuaru. „Bet 

kai po atkaklių repeticijų tos dai-
nos suskambėdavo, užburdavo 
žiūrovus, pačios sakydavo – ga-
lim ir dar sunkesnę melodiją iš-
dainuoti“, – teikdama padėkos 
raštus ansamblio moterims dali-
josi prisiminimais „Godos“ me-
no vadovė Z. Kviklienė.

Vienintelė Marija Nazimo-
va ansamblyje dainuoja nuo pir-
mųjų repeticijų. Nors kolekty-
vo sudėtis keičiasi, daugiabalsis 
dainų skambumas neblėsta. Tuo 
galėjo įsitikinti ir šventinio ren-
ginio dalyviai, ypač kai moterys 
uždainavo savo mėgstamiausią 
„Bobų vasarą“. 

Dainų tądien tikrai netrū-
ko. Neįgaliuosius bei jų svečius 
džiugino ir draugijos kvartetas 
„Kartos“. 5-eriais metais vė-
liau nei „Goda“ sukurtas kvar-
tetas iš kitų kolektyvų išsiskyrė 
tuo, kad jo atlikėjų amžių skyrė 
ne mažiau kaip 15 metų. Prieš 
keletą metų šis kolektyvas buvo 
sustabdęs veiklą – kai kas iš jo 
narių iškeliavo Anapilin, kai kas 
išvyko į užsienį. Dabar kvartetas 

vėl atgijo, vėl džiugina žiūrovus. 
Jubiliejų mininčių bičiulių 

nepamiršo ir „Bočių“ bendri-
ja. Beje, „Bočių“ chorui taip pat 
vadovauja Z. Kviklienė. Įspū-
dingai skambėjo bendra visų jos 
vadovaujamų dainininkų atlik-
ta daina. 

Daug rankų didelę naštą 
pakelia

„Kas mes būtume be Jūsų“, – 
į susirinkusiuosius kreipėsi Ne-
įgaliųjų draugijos pirmininkė 
Z. Kviklienė. Pasak jos, tik vie-
nas kitam padėdami, patardami, 
suprasdami ir atjausdami galime 
nuveikti didžiulius darbus. O kad 
taip Ukmergėje ir yra, tądien tik-
rai niekas nesuabejojo. Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos pirmininkė 
Jelena Ivančenko, rajono meras 
Rolandas Janickas, pati Z. Kvik-
lienė ranką paspaudė, apkabino, 
padėką įteikė apie pusšimčiui 
Neįgaliųjų draugijos narių, pa-
galbininkų, rėmėjų, savanorių. 

Už buvimą kartu, už palai-
kymą Z. Kviklienė dėkojo Lie-
tuvos neįgaliųjų draugijos kolek-
tyvui, į kurį gali visada kreiptis 
ir sulaukti patarimo, rajono sa-
vivaldybės vadovams – merui 
R. Janickui, mero pavaduotojai 
Agnei Balčiūnienei, Socialinės 
paramos skyriaus vedėjai As-
tai Leonavičienei, su kuriais taip 
pat visada suranda bendrą kal-
bą, seniūnijų seniūnams, su ku-
riais kartu rūpinasi tose vietovė-
se gyvenančiais neįgaliaisiais, rė-
mėjams, be kurių paramos būtų 
sunkiau padėti žmonėms, drau-
gijos tarybos nariams – visiems 
ir kiekvienam, prisidedantiems 
prie saugesnio, ramesnio ir ores-
nio negalios žmonių gyvenimo. 
Juk daug rankų išties didelę naš-
tą pakelia. O rajono vadovams, 
aktyviausiems organizacijos na-
riams J. Ivančenko įteikta LND 
30-mečiui išleista knyga „Kartu 
esame stipresni“ tik dar kartą pa-
tvirtino: drauge galime įveikti pa-
čius didžiausius iššūkius.

Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

Ukmergės kultūros centro salė vos sutalpino visus šventinio renginio dalyvius.

Vera Šarkienė draugijoje rado daug 
įdomios veiklos.
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Daktaras
Aiskauda

cio, natrio stygių gali išduoti ir 
raumenų spazmai, plaukų, odos ir 
nagų būklės pablogėjimas, virški-
nimo sutrikimai. Norint atstaty-
ti mineralų balansą rekomenduo-
jama gerti aukštos mineralizaci-
jos vandenį. Iš vandens minera-
lai į kraują, ląsteles, audinius pa-
tenka gana greitai. Tik svarbu jį 
gerti nuolat.“

„Bičiulystės“ inf.

„Nerastumėme žmogaus, kuriam netrūktų mineralų, o ypač per 
karščius“, – sako homeopatė, mitybos mokslo ir sveikos gyven-
senos specialistė Deimantė Rapalytė. Ji įspėja, kad šalyje vyrau-
jantys karščiai – iššūkis organizmui. Mat padidėjus prakaita-
vimui iš organizmo pasišalina daugiau skysčių nei įprastai, tad 
nereikėtų manyti, kad viską sutvarkys vaisiai, daržovės ar stikli-
nė mineralinio vandens. Specialistė tikina, kad norint, jog karš-
tas oras nepablogintų savijautos, būtina mineralų gauti nuolat.

tiesų jie nuolat pasišalina su šla-
pimu, prakaitu, net kvėpuojant. 
Kasdien suaugę žmonės netenka 
2 litrų ir daugiau vandens, o kar-
tu su juo – ir svarbių mineralų. 
Akivaizdu, kad praradus tokį kie-
kį vandens, stiklinė nepadės jaus-
tis geriau“, – pasakoja specialistė.

Anot D. Rapalytės, su mais-
tu žmogus negauna pakankamai 
mineralinių medžiagų, todėl no-
rint atgauti jėgas neužtenka tik 
obuolio ar salotų pietums: „Dar-
žovės ir vaisiai visuomet yra ge-
rai, tačiau jie dažnai auginami 
nualintuose dirvožemiuose, to-

dėl valgant vaisius ir daržoves 
organizmas negauna pakanka-
mo kiekio būtinų medžiagų. Be 
to, jeigu žmogus valgo sunkiai 
virškinamą maistą, virškinama-
sis traktas turi sunkiau dirbti, 
tad sunaudoja daugiau energijos 
ir vandens. Todėl makromitybą 
svarbu papildyti ir mikromity-
ba – vandeniu. Mat vanduo, o 
ypač mineralinis, padeda aprū-
pinti organizmą būtinais akty-
viaisiais mineralais.“

Specialistė sako, kad aukštos 
mineralizacijos vanduo būtinas 
nuolat, o pusvalandį prieš valgį, 
valandą po jo, atsigėrus kavos ar 
suvalgius desertą rekomenduoja-
ma aukštos mineralizacijos van-
dens atsigerti papildomai.

Patiriantiems stresą – 
dar daugiau vandens
Kad karštomis dienomis ar 

sportuojant reikia daugiau van-
dens – suprantama. Tačiau van-

denį ir mineralus iš organizmo 
„išstumia“ ir padidėjęs stresas, 
įtampa, todėl daugiau vandens 
gerti rekomenduojama ir įtemp-
tą darbą dirbantiems žmonėms.

„Padidėjęs nervingumas, ener-
gijos stoka, bloga nuotaika ar su-
trikęs miegas – signalai, kad or-
ganizmui reikia aktyviųjų mine-
ralų papildymo, – vardina D. Ra-
palytė. – Apie magnio, kalio, kal-

Vaistinių savybių turinčių 
piktžolių priskaičiuojama 

apie pusšimtį. Ne paskutinėje 
vietoje šiame sąraše ir didžio-
ji varnalėša (Lietuvoje dar au-
ga paprastoji varnalėša ir mažoji 
varnalėša; šiame rašinyje rašo-
ma tik apie didžiąją varnalėšą). 

Kaip ir dera piktžolei, di-
džioji varnalėša (toliau varna-
lėša) gerai jaučiasi dykvietėse, 
karjeruose, pakelėse, palaukėse, 
pakrūmėse, pamiškėse, patvo-
riuose, nevengia net šiukšlynų. 

Augalo apibūdinimas
Didžioji varnalėša – dvime-

tis, 60–150 cm (kai kada 180 
cm) aukščio žolinis augalas (pag-
rindinė vaistinė žaliava – šak-
nys). Pirmaisiais metais išauga 
pamatinių suartėjusių lapų gru-
pė. Lapai būna dideli, lygiakraš-
čiai (kartais banguoti ar pjūkliš-
ki); jų viršus žalias, apačia pil-
ka, apaugusi pilkais plaukeliais. 
Antraisiais metais išauga status, 
rausvas, viršutinėje dalyje išsi-
šakojęs stiebas; jo lapai širdiškai 
kiaušiniški, šakelės plaukuotos. 

Varnalėša žydi liepos–rug-
pjūčio mėn., sėklos sunoksta 
rugpjūčio–rugsėjo mėn. Žiedai 
smulkūs, rausvi arba purpuri-
niai, susitelkę į rutuliškus grai-
žus (plokščio ritinio pavidalo 
žiedynus) šakų ir stiebo viršū-
nėse; vaisius pailgas, su skris-
tuku. Skraistlapiai sudaryti iš 
pailgų lapelių kabliškomis vir-
šūnėmis (dėl to nesunkiai ga-
li prikibti prie gyvūno kailio ar 
žmogaus drabužio). 

Cheminė sudėtis
Varnalėšos šaknyse yra: van-

dens, baltymų, riebalų, anglia-
vandenių, gleivių, kai kurių or-
ganinių rūgščių (obuolių, citri-
nos ir kt.), karotenoidų, vitaminų 
B1, B2, B3, B6, B9, C, E, K, mine-
ralų (cinko, fosforo, geležies, kal-
cio, kalio, magnio, natrio), sitos-
terino, stigmasterino, glikozido 
arktino, rauginių ir antibakteri-
nių medžiagų, proteinų, inulino.

Varnalėšos sėklose rastas 
glikozidas arktinas, lapuose yra 
rauginių medžiagų, gleivių ir 
eterinių aliejų.

Gydomosios savybės
Varnalėšos šaknų preparatai 

turi dezinfekuojančių, šlapimą, 
tulžį bei prakaitavimą skatinan-
čių savybių. Taip pat stimuliuo-
ja kai kurių fermentų susida-
rymą, kasoje greitina insuliną 
formuojančią funkciją, skatina 
glikogeno koncentraciją kepe-
nyse, palankiai veikia medžia-
gų apykaitą. 

Pastaba: kinų medicinoje gy-
dymo tikslams nuo seno varto-
jami varnalėšos sėklų prepara-
tai, kuriais gydomos peršalimo 
ligos, karščiavimas, kosulys, ar-
tritas, anoreksija, įvairūs skran-
džio ir žarnyno sutrikimai bei 
pabrinkimai (susikaupus skys-
čiams audiniuose). 

Įsidėmėtina!
 Kai kuriems asmenims 

varnalėšos preparatai gali sukel-
ti alerginę reakciją.
 Nerekomenduojama var-

nalėšos preparatais gydytis nėš-
tumo ir kūdikių žindymo lai-
kotarpiu.

Tinka tik pirmametės 
šaknys

Vaistinei žaliavai tinka tik 
sultingos pirmametės varnalė-
šos šaknys (antrametės būna su-
medėjusios, gydymui netinka). 
Jos kasamos rudenį, kai nuvys-
ta antžeminė augalo dalis (maž-
daug spalį), arba balandžio pra-
džioje. Vėsiame vandenyje nu-
plautos šaknys nuskutamos, su-
pjaustomos maždaug 10 cm ga-
baliukais, išilgai suskaldomos 
į 1–1,5 cm storio gabaliukus ir 
džiovinamos pavėsyje (3 cm sto-
rio sluoksniu) ant drėgmę suge-
riančio audeklo, popieriaus ar 
kartono, neužmirštant jų daž-
nai apversti. Išdžiovintos šaknys 
(žemiau pateiktuose receptuose 
naudojama tik išdžiovinta žalia-
va, išskyrus receptą „Ilgai negy-

jančios žaizdos“, kuriame nau-
dojamos šviežios šaknys) netu-
ri būti apipelijusios. Kokybiškai 
išdžiovintos šaknys būna pilkai 
rusvos, salstelėjusio skonio, ge-
rai lūžta (o ne linksta). Galioji-
mo terminas – 5 metai.

Liaudies medicinos receptai
Plaukų slinkimas
Šaukštas susmulkintų šak-

nų užplikomas 2 stiklinėmis 
verdančio vandens, indas už-
dengiamas, laikoma 2 val. (pa-
geidautina per šį laiką bent 3–4 
kartus pamaišyti). Po to šiuo už-
pilu (pageidautina šiltu) perska-
laujama prieš tai įprastu būdu iš-
trinkta galva.

Pastaba: šis preparatas taip 
pat tinka prakaitavimui skatinti, 
šlapimui varyti bei karščiavimui 
mažinti; šiais atvejais užpilo ge-
riama po 1/4 stiklinės 3 kartus 
per dieną.

Pleiskanos, plaukų šaknų 
stiprinimas

Sumaišoma: 4 dalys susmul-
kintų varnalėšos šaknų, 3 dalys 
apynių spurgų ir 4 dalys medet-
kų graižų. 5 šaukšteliai mišinio 
užpilami litru vandens, 15 min. 
virinama ant silpnos ugnies. At-
vėsęs nuoviras nukošiamas, įpi-
lama virinto vandens vietoje nu-
garavusiojo (kad susidarytų litras 
vandens); laikomas vėsioje vieto-
je. Šiuo preparatu įtrinamos plau-
kų šaknys 2 kartus per savaitę.

Alergija
2 šaukštai susmulkintų šak-

nų 30 min. virinama 0,5 litro 

vandens. Po to nuoviras 10 min. 
aušinamas kambario temperatū-
roje, vėliau nukošiamas, įpilama 
virinto vandens vietoj nugara-
vusiojo (kad susidarytų 0,5 litro) 
ir naudojamas niežtinčioms vie-
toms plauti, kompresams.  

Ilgai negyjančios žaizdos
75 g šviežių susmulkintų 

šak nų užpilama stikline saulė-
grąžų aliejaus, parą laikoma šil-
toje vietoje. Po to 15 min. pavi-
rinama ant silpnos ugnies daž-
nai pamaišant, kad neprisviltų, 
ir nukošiama. Šiais vaistais ga-
lima ne tik išoriškai gydyti žaiz-
das, bet ir sustiprinti plaukų ša-
knis (likus 1–2 val. iki galvos 
trinkimo, preparatu lengvai įtri-
namos plaukų šaknys).

Skrandžio ir dvylikapirštės 
žarnos opaligė

Šaukštas susmulkintų šaknų 
užplikomas 0,5 litro verdančio 
vandens. Šiltai uždengtas indas 
su užpilu laikomas valandą. Po 
to preparatas nukošiamas. Ge-
riama (patartina gerti šiltą) po 
1/4 stiklinės 4 kartus per dieną 
prieš valgį. 

Beje, šis ir kiti į vidų varto-
jami varnalėšos preparatai geri-
na apetitą, tonizuoja organizmą; 
šalutinio poveikio nepastebėta.

Pastaba: visi vandens pagrin-
du paruošti varnalėšos prepara-
tai turi būti laikomi vėsioje vie-
toje ne ilgiau kaip 48 valandas.

Chroniška egzema, furun-
kuliozė, rachitas, vidurių už-
kietėjimas

Šaukštas susmulkintų šaknų 

užplikomas 2 stiklinėm ver-
dančio vandens. Šiltai uždeng-
tas indas su užpilu laikomas 2 
val. Po to preparatas nukošia-
mas. Geriama (patartina gerti 
šiltą) po 1/3 stiklinės 3 kartus 
per dieną. 

Paaiškinimai: 
1) egzema – neužkrečiamas, 

dažnai pasikartojantis odos už-
degimas, kurį sukelia įvairūs 
dirgikliai – cheminės medžia-
gos, kosmetikos priemonės, kai 
kurie išoriškai vartojami vais-
tai, augalai ir kt.; egzemai bū-
dingas niežėjimas, odos parau-
dimas, pūslelės, mazgeliai, šašai;

2) furunkuliozė – daugybi-
nis furunkulų (šunvočių) susi-
darymas;

3) rachitas – vaikų liga (kar-
tais serga ir suaugusieji), kuria 
sergant sutrinka medžiagų, ypač 
fosforo ir kalcio, apytaka ir įvai-
rių organizmo sistemų veikla; 
dažniau serga vaikai iki dvejų 
metų amžiaus, ypač neišnešio-
ti, gimę iš daugiavaisio nėštu-
mo, dirbtinai maitinami, blo-
gai prižiūrimi, sergantys virški-
namojo trakto ir inkstų ligomis; 
dažniausia šios ligos priežastis – 
vitamino D stoka organizme.

Žemas arterinis kraujos-
pūdis, podagra, lėtinis chole-
cistitas

Šaukštas susmulkintų šak-
nų užplikomas stikline ver-
dančio vandens, pavirinama 
30 min. ant silpnos ugnies. Po 
to 10 min. aušinama kambario 
temperatūroje, nukošiama, įpi-
lama atvėsinto virinto vandens 
vietoje nugaravusiojo. Geria-
ma po 0,5 stiklinės 2–3 kartus 
per dieną.

Paaiškinimai: 
1) podagra – liga, kuriai bū-

dingas šlapimo rūgšties druskų 
(uratų) kaupimasis sąnariuose; 
podagros požymiai: sąnarių su-
storėjimas, pirštų nejudrumas, 
patinimas ir skausmas;

2) cholecistitas – tulžies pūs-
lės uždegimas. 

Romualdas OGINSKAS

Gydančios piktžolės: didžioji varnalėša

Kaip per karščius išlikti gyvybingamKonsultuojame, 
komentuojame

 Aukštos mineralizacijos 
vanduo – būtinas

„Vanduo per karščius – priva-
lomas. Mat kai temperatūra per-
kopusi net 30 laipsnių, organiz-
mas netenka daugiau skysčių, o 
su jais ir mineralų, nei vėsią die-
ną. Sveikoms organizmo funkci-
joms palaikyti būtina užtikrinti 
pakankamą reikalingų medžia-
gų kiekį. Mitas, kad per dieną 
aukštos mineralizacijos vandens 
užtenka tik vienos stiklinės. Be 
reikalo būgštauja ir tie, kurie ma-
no, kad aktyviųjų mineralų van-
denyje gali būti per daug, mat iš 
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Nuo kitų metų – naujos paslaugos neįgaliesiems (atkelta iš 1 psl.)
Pirmo etapo metu siekiant 

išbandyti pradėtos teikti kai ku-
rios iš šių paslaugų. Apsaugota-
me būste apgyvendinti 22 asme-
nys (Tauragėje, Šiauliuose, Ute-
noje ir Vilniuje), pagalbos įsidar-
binant paslaugas gauna 20 asme-
nų Vilniaus ir Kauno regionuose. 

Apsaugotas būstas 
Apsaugotas būstas – tai pa-

slauga, kai proto ar psichikos ne-
galią turintys asmenys apgyven-
dinami jiems suteiktame būste ir 
tvarkosi savarankiškai, gauda-
mi minimalią atvejo vadybinin-
ko pagalbą (iki 7 val. per savai-
tę). Apsaugoto būsto gyventojai 
patys gaminasi maistą, tvarko-
si, apsiperka, lankosi užimtumo 
centruose, poliklinikose, kultū-
riniuose reginiuose. Atvejo va-
dybininkas pataria iškilus prob-
lemoms, padeda tvarkyti finan-
sus, pajamas, ugdo savarankiš-
kumą, padeda atkurti socialinius 
ryšius. Jis taip pat stebi gyven-
tojų sveikatos būklę, prižiūri, ar 
vartojami paskirti medikamen-
tai. Viename tokiame būste gali 
gyventi iki 4 asmenų. 

Pasak M. Oleškevičienės, 
pirmo etapo patirtis rodo, kad 
apsaugoto būsto paslauga pasi-
teisino. Globos namų gyventojai, 
apsigyvenę savarankiškai, pradė-
jo galvoti apie įsidarbinimą, pa-
gerėjo jų sveikatos būklė. Svarbu 
tai, kad žmonės pamažu atran-

da ryšį su vietos bendruomene, 
įsilieja į jos gyvenimą. M. Oleš-
kevičienė neslepia, kad surasti 
tinkamus būstus buvo neleng-
va – išgirdę, kad juose gyvens 
proto ir psichikos negalią turin-
tieji, butų savininkai išsigąsda-
vo. Tačiau susipažinę su naujai-
siais gyventojais susibičiuliavo. 

J. Šliužienė atkreipia dėmesį, 
kad apsaugotame būste apgyven-
dinami tik tie žmonės, kurie gali 
savimi pasirūpinti (padedant mi-
nimaliai). Lygiagrečiai bus plė-
tojamos ir kitos paslaugos ben-
druomenėje: grupinio gyvenimo 
namai (jie skirti nesavarankiš-
kiems asmenims, kuriems rei-
kia nuolatinės pagalbos) ir sava-
rankiško gyvenimo namai (iš da-
lies savarankiškiems asmenims).  

Kelias į darbinę veiklą – 
nuo socialinių dirbtuvių
Tikimasi, kad apsaugotame 

būste ar savarankiško gyveni-
mo namuose apsigyvenę asme-
nys įsilies į bendruomenės gy-
venimą – lankys dienos centrus, 
pradės dirbti. Siekiant padėti įgy-
ti darbinių įgūdžių bus kuriamos 
socialinės dirbtuvės. Planuojama 
įsteigti apie 12 socialinių dirbtu-
vių, kurios pasiskirstys skirtin-
guose miestuose priklausomai 
nuo darbingo amžiaus žmonių 
skaičiaus toje vietoje. Vienose 

socialinėse dirbtuvėse dirbtų ne 
daugiau kaip 10 proto ar psichikos 
negalią turinčių žmonių. Su jais 
nebus sudaromos darbo sutartys, 
jie bus paslaugų gavėjai ir lavins 
darbinius įgūdžius realioje darbo 
aplinkoje. Už tai gaus nedidelę iš-
moką. Pasak M. Oleškevičienės, 
socialinės dirbtuvės turės steng-
tis savo paslaugas ar gaminamą 
produkciją parduoti – ne mažiau 
kaip 5–10 proc. pajamų turėtų bū-
ti gaunama iš to. Na, o idėjų, ką 
tokios dirbtuvės galėtų veikti, yra 
įvairių – nuo pakuočių surinkimo 
iki prieskoninių žolelių auginimo, 
aplinkos tvarkymo. Švedijoje so-
cialinėse dirbtuvėse atliekamas 
automobilių remontas. Žmogus 
socialinėse dirbtuvėse dirbtų ne 
8 valandas, o tiek, kiek gali. 

J. Šliužienės teigimu, lie-
pos–rugpjūčio mėn. bus ieško-

ma part nerių, galinčių teikti šias 
paslaugas. „Socialines dirbtu-
ves galėtų steigti ir dienos cen-
trai, jiems tik reikėtų žengti kitą 
žingsnį – pabandyti parduoti sa-
vo dirbinius. Dėl to bus skiriama 
lėšų ne tik socialinio darbuoto-
jo, socialinio darbuotojo padė-
jėjo, kurie padėtų darbo vieto-
je, bet ir rinkodaros specialisto, 
gamybos organizavimo meistro 
atlyginimams apmokėti.

Pagalba – ir įsidarbinant, 
ir priimant sprendimus
Pasak M. Oleškevičienės, dar 

viena paslauga, kuri galėtų pa-
dėti neįgaliesiems įsilieti į darbo 
rinką – įdarbinimas su pagalba. 
Paslauga susideda iš dviejų dalių: 
darbo paieškos ir palydimosios 
pagalbos įsidarbinus. Darbo asis-
tentas padės ne tik susirasti dar-
bą, bet ir jame išsilaikyti. Pasak 
J. Šliužienės, asistentas – dide-
lė pagalba ne tik žmogui, bet ir 
darbdaviui: „Kai žinos, kad yra 
užtikrinama pagalba negalią tu-
rinčiam darbuotojui, darbdavys 
jausis saugiau ir noriau jį priims.“ 

Dar viena paslauga, kuri bus 
plėtojama antrajame pertvarkos 
etape – pagalba priimant spren-
dimus. Ši paslauga reikalinga 
tais atvejais, kai žmogui nusta-
tomas neveiksnumas vienoje ar 
kitoje srityje – ar tai būtų pi-

niginiai sandoriai, ar sveikatos 
klausimai ir pan. Jei asmuo turi 
globėją, sprendimus gali padė-
ti priimti jis, bet jei nėra artimo 
žmogaus, tai galėtų būti ir profe-
sionalus pagalbininkas sprendi-
mams priimti. Pasirašyti pagal-
bos priimant sprendimus sutartis 
galima ir dabar, tačiau nuo ne-
veiksnumo pertvarkos tokia ga-
limybe pasinaudota tik 12 kartų. 

Projektas, kurį administruos 
Neįgaliųjų reikalų departamentas 
prie SADM, tęsis 36 mėnesius. 
O kas toliau? „Manome, kad sa-
vivaldybės turėtų prisiimti atsa-
komybę, kaip tai nurodyta Vietos 
savivaldos bei Socialinių paslau-
gų įstatymuose, ir pradėti pačios 
teikti paslaugas bend ruomenėje. 
Jos gali tai daryti jau dabar. Jei 
savivaldybė pasiruošusi mokėti 
už asmens išlaikymą globos įs-
taigoje, šiuos pinigus galėtų skirti 
naujoms paslaugoms plėtoti. Juo-
lab kad, pavyzdžiui, apsaugoto 
būsto paslauga jau yra įtraukta į 
Socialinių paslaugų katalogą“, – 
sako J. Šliužienė. Ji pabrėžia, kad 
naujos paslaugos vis tiek turės at-
sirasti – nuo 2024 metų nebebus 
galima siųsti asmenų į pertvarko-
mas globos įstaigas, o nuo 2030-
ųjų – į visus valstybinius sociali-
nės globos namus. 

Aurelija BABINSKIENĖ 
Autorės nuotr.

Neįgaliųjų reikalų departamento 
Programų ir stebėsenos skyriaus ve
dėja Marija Oleškevičienė. 

„Mes patys galime nuspręsti, kaip gyventi“
„Aš esu Manuelis Lankmai-
ras iš Austrijos. Aš atsto-
vauju sau“, – taip savo pri-
sistatymą Vilniuje vykusios 
konferencijos „Europe in 
Action“ dalyviams pradėjo 
kompleksinę negalią turintis 
23-ejų metų Manuelis. Jis 
taip pat atstovauja savo ko-
legoms neįgaliesiems, įdar-
bintiems socialinėse įmonėse 
Hartbergo mieste, be to, ak-
tyviai dalyvauja politiniame 
gyvenime, propaguodamas 
atstovavimą sau ir savo pro-
vincijos, ir visos šalies lygiu. 

Kiekvienas turi teisę būti 
nepriklausomas

Birželio 5–7 dienomis Vil-
niuje vykusios konferencijos šū-
kis – „Kiekvienas gali gyventi 
prie upės: kiekvienas turi teisę 
būti nepriklausomas ir įtrauk-
tas“. Pasak Europos žmonių su 
intelekto negalia ir jų šeimų ju-
dėjimo „Inclusion Europe“ pre-
zidento Jyrki Pinomaa, ši mintis 
pasiskolinta iš Užupio respub-
likos konstitucijos, kurios pir-
masis punktas skelbia: „Žmogus 
turi teisę gyventi šalia Vilnelės, 
o Vilnelė tekėti šalia žmogaus.“ 
Šie žodžiai paskatino „Euro-
pe in Action“ kartu su bendrija 
„Viltis“ organizuotame renginy-
je kalbėti apie kiekvieno asmens 
teisę priimti sprendimus svar-
biais savo gyvenimo klausimais 
ir gauti pagalbą juos priimant. 

Manuelis buvo pagrindinis 
konferencijoje surengtos disku-
sijos pranešėjas. Joje buvo kalba-
ma apie tai, kaip žmonės, turintys 
didelių specialiųjų poreikių, gali 

atstovauti savo interesams ir da-
lyvauti bendruomenės gyvenime. 

Diskusiją vedė Bernhardas 
Schmidas, Austrijos tėvų, globo-
jančių intelekto sutrikimą turin-
čius vaikus, asociacijos „Lebens-
hilfe“ viceprezidentas ir šios aso-
ciacijos Vienos padalinio gene-
ralinis sekretorius. Jis yra Dau-
no sindromą turinčio 27 metų 
vaikino tėtis ir atstovauja žmo-
nių, turinčių didelių specialių-
jų poreikių, ir jų šeimų intere-
sams įvairiose Vienos, Austrijos 
ir Europos lygmens institucijo-
se. B. Schmidas vertė Manuelio 
kalbą iš vokiečių į anglų kalbą. 
Diskusijos dalyvių jis prašė būti 
kantrių, mat Manuelis ilgiau už-
trunka stengdamasis susikaupti 
ir atsakyti į klausimus. Konfe-
rencijos dalyviai jaunojo austro 
žodžius ne kartą palydėjo plo-
jimais, dėkodami už įkvepian-
tį pranešimą ir aktyvią poziciją. 

Svarbiausia – prieinamumas 
ir pagalba

Manuelis pasakojo, kad be 
pagalbos jis negali judėti vežimė-
liu, naudotis tualetu, apsirengti, 
valgyti ir gerti, skaityti ir rašyti, 
naudotis kompiuteriu, tačiau jam 
sekasi mokytis, jis gali įsimin-
ti daug informacijos. Be to, turi 
pastovų darbą vietinėje kosme-
tikos kompanijoje, sugeba atsto-
vauti sau ir kolegoms, dalyvauja 
įvairiuose renginiuose ir visada 
yra geros nuotaikos. Vaikinas pa-
brėžė, kad jis gali pats nuspręsti, 
ko nori, bet jam būtinas aplin-
kos ir informacijos prieinamu-
mas bei nuolatinė pagalba. 

Į konferenciją austrą atlydėjo 
dvi kasdien jam padedančios as-

meninės asistentės. Beje, jų da-
lyvavimo konferencijoje išlaidas 
turėjo padengti organizacija „In-
clusion Europe“, nes Austrija asis-
tenčių dalyvavimo konferencijo-
se neapmoka. Manuelis sakė, kad 
asistentes rinkosi pats, ir jų mo-
kymai vyko jam dalyvaujant, nes 
buvo svarbu išsiaiškinti, kokios 
konkrečios pagalbos jam reikia. 

Konferencijos dalyviai, iš-
girdę, kad Manuelis vaikų dar-
želį lankė kartu su kitais vaikais 
ir bendrojo lavinimo mokyklo-
je baigė devynias klases, klausė, 
ar mokytojai atsižvelgdavo į jo 
individualius poreikius. Austras 
patikino, kad mokykloje jautėsi 
labai komfortiškai, nepatyrė jo-
kios atskirties, nes lankė privačią 
ugdymo įstaigą, kuri jo tėvams 
brangiai kainavo. Deja, ne kiek-
viena šeima gali sau leisti tokią 
prabangą. Pasak Manuelio, Aus-
trijoje pradines bendrojo lavini-
mo klases lankantiems vaikams, 
turintiems kompleksinių porei-
kių, skiriama pagalba, bet sulau-
kę 10–11 metų jie dažniausiai 
siunčiami į specialiąsias moky-
klas, o sulaukus pilnametystės 
jiems skiriama globa. 

Nuo 2013 m. Manuelis tu-
ri nuolatinį darbą. Ką gali dirb-
ti kompleksinę negalią turintys 
žmonės? „Gali padėti pakuoti, 
užlipdyti etiketes, skaičiuoti ir 
atlikti kitus panašius darbus“, – 
vardijo Manuelis. Pasak jo, neį-
galūs asmenys gali pasirinkti, ar 
norėtų dirbti apsaugotose darbo 
vietose šalia namų, ar kompani-
jos patalpose. Jie patys gali nu-
spręsti ir kaip ten nuvykti – au-
tobusu ar automobiliu. 

Aktyvistas sulaukė klausimo 

ir apie rinkimus. Manuelio teigi-
mu, rinkimuose į Europos Par-
lamentą balsuoti jam padėjo tė-
vai. Austrijoje negalią turinčio 
asmens tėvai ar globėjai turi teisę 
eiti kartu į balsavimo kabiną, bet 
būtina užtikrinti, kad balsuojan-
tis asmuo sprendimą priimtų sa-
varankiškai. 

Kas yra savarankiškas 
gyvenimas?

Manuelio taip pat klaus-
ta, ką jam reiškia savarankiškas 
gyvenimas ir ar apskritai žmo-
nės, turintys kompleksinių po-
reikių, gali gyventi savarankiš-
kai. Austras atsakė gyvenantis 
pas tėvus kartu su dviem 10 ir 
16 metų broliais, o savarankiš-
kas gyvenimas jam – galimybė 
naudotis elektriniu vežimėliu ir 
eiti, kur jis nori, galimybė skai-
tyti ir bendrauti.  

B. Schmidas, globojantis sun-
kią negalią turintį sūnų, pridū-
rė, kad savarankiškas gyvenimas 

tokiam asmeniui nėra galimybė 
gyventi vienam atskirame bute – 
tai būtų katastrofa, tai neatitiktų 
žmogaus, kuriam pagalba reika-
linga 24 val. per parą, interesų. 

Manuelį atlydėjusi asistentė 
išsakė savo nuomonę: „Žmonės, 
turintys kompleksinę negalią, 
patys geriausiai žino, ko jiems 
reikia, ir mes turime jiems pa-
dėti gyventi taip, kaip jie nori“.

B. Schmidas papildė: „Mums 
reikia turėti daugiau tokių, kaip 
Manuelis, kad galėtume sužino-
ti, ko tokiems žmonėms reikia, 
kad, pavyzdžiui, jie galėtų daly-
vauti konferencijoje.“ Gal tai tu-
rėtų būti visai kitokia konferen-
cija? „Pavyzdžiui, galbūt reikėtų 
organizuoti sesijas po 20 minu-
čių, o tarp jų daryti 30 min. per-
traukas? Taigi pirmiausiai turime 
juos išklausyti. Turim dar daug ką 
padaryti, kad situacija pasikeis-
tų“, – apibendrino B. Schmidas.

Sigita INčIūRIENĖ
Autorės nuotr.

Integracijos keliu

Diskusijos moderatorius B. Schmidas, M. Lankmairas ir jo asmeninė asistentė.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. ANTRADIENĮ – 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 24 d. 
06:05 Pasaulio dokumentika. 

Gamtos genijai. 3 d. Ginklavimosi 
varžybos. (subtitruota, kart.). 07:00 
Pasaulio dokumentika. Gorongozos 
nacionalinis parkas. Rojaus atgimi-
mas. 1 d. Liūto paslaptis. (subtitruo-
ta, kart.). 08:00 Laukinės gamtos slė-
piniai. 08:30 Linksmuolis Baris ir dis-
ko kirminai. 09:50 Džudė Mudė ir ne-
nuobodi vasara. 11:25 Prancūzijos 
2017 m. magijos čempionatas. 13:00 
Lemtingos vestuvės. N-7. 14:30 Gra-
žiausi metai – geriausios dainos. Vy-
tauto Šiškausko jubiliejinis koncer-
tas. 15:55 Stebuklas. N-7. 17:28 Loteri-
ja „Keno Loto“. 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Grupės 
„Studija“ 35-mečio koncertas. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panora-
ma. 20:52 Sportas. Orai. 20:59 Loteri-
ja „Jėga“. 21:00 Auksinis protas. 22:20 
Dviračio žinios. 22:50 Mėnesiena ir Va-
lentinas. N-14. (subtitruota). 00:30 Be-
nis ir Džiun. N-14. (subtitruota). 02:10 
Keturi metų laikai. N-14. (subtitruota). 
03:55 Kaimynai. S. (subtitruota). 05:30 
Dviračio žinios (kart.).

Antradienis, birželio 25 d. 
09:20 Senis. N-7. 273 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 7. N-7. 7/5 s. 
11:10 Komisaras Reksas 14. N-7. 14/3 
s. 12:00 Stilius. (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 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietu-
va. 16:40 Premjera. Ponių rojus. N-7. 95 
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 
(Ne)emigrantai. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos 
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loteri-
ja „Jėga“. 21:30 Ekspedicija „Nuo Balti-
jos iki Bengalijos“. 10 d. 22:30 Dviračio 
žinios. 23:00 Kostiumuotieji 1. N-7. 8 s. 
23:45 Klausimėlis.lt. 24:00 LRT radijo 
žinios. 00:05 Komisaras Reksas 14. N-7. 
14/3 s. (kart.). 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 ra-
dijo žinios. 03:05 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.). 03:30 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ (kart.). 04:00 Kostiumuotie-
ji 1. N-7. 8 s. (kart.). 04:45 Klausimėlis.
lt (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 
Ponių rojus. N-7. 95 s. (kart.).

Trečiadienis, birželio 26 d. 
09:20 Senis. N-7. 274 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 7. N-7. 7/6 s. 
11:10 Komisaras Reksas 14. N-7. 14/4 
s. 12:00 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. (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 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:40 
Premjera. Ponių rojus. N-7. 96 s. 17:30 
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
Gyvenimas. (subtitruota). 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Eks-
pedicija „Nuo Baltijos iki Bengalijos“. 
11 d. 22:30 Dviračio žinios. 23:00 Kos-
tiumuotieji 1. N-7. 9 s. 23:45 Klausimė-
lis.lt. 24:00 LRT radijo žinios. 00:05 Ko-
misaras Reksas 14. N-7. 14/4 s. (kart.). 
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. 9 
s. (kart.). 04:45 Klausimėlis.lt (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:10 Ponių 
rojus. N-7. 96 s. (kart.).

ketvirtadienis, birželio 27 d.
09:20 Senis. N-7. 275 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 7. N-7. 7/7 s. 
11:10 Komisaras Reksas 14. N-7. 14/5 s. 
12:05 Gyvenimas. (subtitruota, kart.). 
13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Loteri-
ja „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių 
rojus. N-7. 97 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 Lo-

to“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos te-
ma. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Lote-
rija „Jėga“. 21:30 Gimę tą pačią die-
ną. (subtitruota). 22:30 Dviračio ži-
nios. 23:00 Kostiumuotieji 1. N-7. 10 
s. 23:45 Klausimėlis.lt. 24:00 LRT ra-
dijo žinios. 00:05 Komisaras Reksas 
14. N-7. 14/5 s. (kart.). 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:05 Vakaras su Edita. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radi-
jo žinios. 03:05 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ (kart.). 03:30 Dviračio žinios 
(kart.). 04:00 Kostiumuotieji 1. N-7. 10 
s. (kart.). 04:45 Klausimėlis.lt (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:10 Ponių 
rojus. N-7. 97 s. (kart.).

Penktadienis, birželio 28 d. 
09:20 Senis. N-7. 276 s. 10:25 Štut-

garto kriminalinė policija 7. N-7. 7/8 s. 
11:10 Komisaras Reksas 14. N-7. 14/6 
s. 12:00 (Ne)emigrantai. (kart.). 13:00 
Vartotojų kontrolė. 13:58 Loterija „Ke-
no 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. 98 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 „Mes nugalėjom“. 
19:00 10 metų kartu. Koncertas, skirtas 
prezidentės D. Grybauskaitės kadenci-
jos pabaigai. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Auksi-
nis protas. 22:50 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. 23:20 Fantastiškas penktadienis. 
Valkirija. N-14. (subtitruota). 01:20 Ko-
misaras Reksas 14. N-7. 14/6 s. (kart.). 
02:15 Savaitė su „Dviračio žiniomis“ 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 
Šventadienio mintys. Ved. Dalia Mi-
chelevičiūtė. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba. 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 Po-
nių rojus. N-7. 98 s. (kart.).

Šeštadienis, birželio 29 d. 
06:05 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki 

Bengalijos“. 10 d. (kart.). 07:00 Premje-
ra. Keistuolių sala. 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 La-
bas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:00 Pa-
saulio dokumentika. Laukinės gamtos 
sekliai. 3 d. Bendravimas. (subtitruo-
ta). 12:55 Pasaulio dokumentika. At-
šiaurioji Kanada. 1 d. Pirmykštės gam-
tos kraštas. (subtitruota). 13:50 Džesi-
ka Flečer 7. N-7. 7/22 s. 14:35 Džesika 
Flečer 8. N-7. 8/1 s. 15:25 Klausimėlis.
lt. 15:43 Loterija „Keno Loto“. 15:45 Ži-
nios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:00 Sveikinimų koncertas. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.). 18:00 Euromaxx. 18:30 Vakaras 
su Edita. 19:30 Stilius. 20:25 Loterijos 
„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panora-
ma. 20:52 Sportas. Orai. 21:00 Muzikos 
festivalis „Nida 2019“. Baltas paukštis. 
22:40 Pavogtas pasimatymas. N-14. 
(subtitruota). 00:05 Valkirija. N-14. 
(subtitruota, kart.). 02:05 Pasaulio do-
kumentika. Laukinės gamtos sekliai. 
3 d. Bendravimas. (subtitruota, kart.). 
03:00 Pasaulio dokumentika. Atšiau-
rioji Kanada. 1 d. Pirmykštės gamtos 
kraštas. (subtitruota, kart.). 03:55 Ke-
liai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 04:25 
Džesika Flečer 7. N-7. 7/22 s. (kart.). 
05:10 Džesika Flečer 8. N-7. 8/1 s. (kart.).

Sekmadienis, birželio 30 d. 
06:05 Ekspedicija „Nuo Baltijos 

iki Bengalijos“. 11 d. (kart.). 07:00 Šven-
tadienio mintys. 07:30 Klausimėlis.lt. 
08:00 Gyventi kaime gera. Veikime 
kartu. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. 09:00 Brolių Grimų pasakos. 
22 s. Raudonkepuraitė. 10:00 Gusta-
vo enciklopedija. (subtitruota). 10:30 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 11:30 
Mūsų gyvūnai. 12:00 Pasaulio doku-
mentika. Didžiosios orkos – pokyčių 
pranašės. (subtitruota). 12:55 Pasau-
lio dokumentika. Gorongozos nacio-
nalinis parkas. Rojaus atgimimas. 2 d. 
Dramblių užkalbėtoja. (subtitruota). 
13:50 Mis Marpl 3. N-7. 3/2 s. Atomaz-
ga. 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 Savai-
tė su „Dviračio žiniomis“. 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 
17:55 Premjera. Valstybės paslaptis. 
19:35 Savaitė. 20:25 Loterijos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. Orai. 21:00 Premjera. Laisvės 
kaina. Sąjūdis. 4 s. 22:00 Ko laukti, kai 
laukies. N-7. (subtitruota). 23:50 Ksana-
du. Miuziklas. N-7. 01:25 Pasaulio do-
kumentika. Didžiosios orkos – pokyčių 
pranašės. (subtitruota, kart.). 02:20 Pa-
saulio dokumentika. Gorongozos na-
cionalinis parkas. Rojaus atgimimas. 2 
d. Dramblių užkalbėtoja. (subtitruota, 
kart.). 03:15 Gimę tą pačią dieną.. (sub-
titruota, kart.). 04:20 Mis Marpl 3. N-7. 
3/2 s. Atomazga. (kart.).

tV3
Pirmadienis, birželio 24 d. 
00:55. Vienišas klajūnas (kart.). 

03:30. Kol nenuėjau miegoti (kart.). 
05:05. Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai 26, 45. 06:00. Televitrina 
3. 06:15. Keršytojų komanda (kart.) 1, 
36. 06:45. Mapetai. Antra dalis. 08:55. 
Brolis lokys (kart.). 10:30. Ežiukas 
Bobis. 12:20. Vidurvasario vainikas. 
14:30. Nuotykių ieškotojas. Midos 
skrynelės prakeiksmas. 16:35. Kaimy-
nas šnipas. 18:30. TV3 žinios Rinkimai  
175. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 
orai 175. 19:30. Pi gyvenimas. 22:05. 
Poilsiautojai. Pavydo žaidynės.

Antradienis, birželio 25 d. 
00:15. Kalėjimo bėgliai 1, 9. 

01:10. X failai 11, 3. 02:00. APB 1, 3. 
02:55. Amerikietiška siaubo istori-
ja 5, 2. 04:10. Kalėjimo bėgliai 1, 9. 
05:00. Paskutinis iš Magikianų 5, 13. 
05:30. Virtuvė 6, 19. 06:10. Televitri-
na 3. 06:25. Aladinas (kart.) 1, 174. 
06:55. Simpsonai (kart.) 19, 1917. 
07:25. Simpsonai (kart.) 19, 1918. 
07:55. Svajonių sodai (kart.) 42. 08:55. 
Meilės sūkuryje 3100. 10:00. Meilės 
sparnai 1, 31. 11:00. Meilės sparnai 
1, 32. 12:00. Gyvenimo išdaigos 1, 
11. 12:30. Gyvenimo išdaigos 1, 12. 
13:00. Pažadėtoji 6, 473. 13:30. Paža-
dėtoji 6, 474. 14:00. Pažadėtoji 6, 475. 
14:30. Pažadėtoji 6, 476. 15:00. Simp-
sonai 19, 1919. 15:30. Simpsonai 19, 
1920. 16:00. TV3 žinios Rinkimai  125. 
16:25. TV3 orai 125. 16:30. TV Pagal-
ba 11, 36. 18:30. TV3 žinios Rinkimai  
176. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 
orai 176. 19:30. Atsargiai! Merginos 2, 
25. 20:00. Atsargiai! Merginos 2, 26. 
20:30. Prakeikti 7, 74. 21:00. TV3 va-
karo žinios 100. 21:52. TV3 sportas 1. 
21:57. TV3 orai 100. 22:00. Sabotažas.

Trečiadienis, birželio 26 d. 
00:10. Kaulai 11, 1. 01:10. X failai 

11, 4. 02:00. APB 1, 4. 02:50. Amerikie-
tiška siaubo istorija 5, 3. 03:50. Kaulai 
(kart.) 11, 1. 04:40. Paskutinis iš Magi-
kianų 5, 14. 05:05. Virtuvė 6, 20. 05:35. 
Juokingiausi Amerikos namų vaizde-
liai 26, 46. 06:10. Televitrina 3. 06:25. 
Aladinas (kart.) 1, 175. 06:55. Simpso-
nai (kart.) 19, 1919. 07:25. Simpsonai 
(kart.) 19, 1920. 07:55. Atsargiai! Mer-
ginos (kart.) 2, 25. 08:25. Atsargiai! 
Merginos (kart.) 2, 26. 08:55. Meilės 
sūkuryje 3101. 10:00. Meilės spar-
nai 1, 33. 11:00. Meilės sparnai 1, 34. 
12:00. Gyvenimo išdaigos 1, 13. 12:30. 
Gyvenimo išdaigos 1, 14. 13:00. Paža-
dėtoji 6, 477. 13:30. Pažadėtoji 6, 478. 
14:00. Pažadėtoji 6, 479. 14:30. Paža-
dėtoji 6, 480. 15:00. Simpsonai 20, 
1. 15:30. Simpsonai 20, 2. 16:00. TV3 
žinios Rinkimai  126. 16:25. TV3 orai 
126. 16:30. TV Pagalba 11, 37. 18:30. 
TV3 žinios Rinkimai  177. 19:22. TV3 
sportas 1. 19:27. TV3 orai 177. 19:30. 
Atsargiai! Merginos 2, 27. 20:00. At-
sargiai! Merginos 2, 28. 20:30. Pra-
keikti 7, 75. 21:00. TV3 vakaro žinios 
101. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 
orai 101. 22:00. Nesuvokiama. 22:25. 
Vikinglotto 26.

ketvirtadienis, birželio 27 d. 
00:10. Kaulai 11, 2. 01:05. X fai-

lai 11, 5. 02:00. APB 1, 5. 02:50. Ame-
rikietiška siaubo istorija 5, 4. 03:40. 
Kaulai (kart.) 11, 2. 04:35. Paskutinis 
iš Magikianų 5, 15. 05:00. Paskutinis 
iš Magikianų 5, 16. 05:30. Paskutinis 
iš Magikianų 5, 17. 06:10. Televitri-
na 3. 06:25. Kempiniukas Plačiakel-
nis (kart.) 1, 156. 06:55. Simpsonai 
(kart.) 20, 1. 07:25. Simpsonai (kart.) 
20, 2. 07:55. Atsargiai! Merginos 
(kart.) 2, 27. 08:25. Atsargiai! Mergi-
nos (kart.) 2, 28. 08:55. Meilės sūku-
ryje 3102. 10:00. Meilės sparnai 1, 35. 
11:00. Meilės sparnai 1, 36. 12:00. Gy-
venimo išdaigos 1, 15. 12:30. Gyve-
nimo išdaigos 1, 16. 13:00. Pažadė-
toji 6, 481. 13:30. Pažadėtoji 6, 482. 
14:00. Pažadėtoji 6, 483. 14:30. Pa-
žadėtoji 6, 484. 15:00. Simpsonai 20, 
3. 15:30. Simpsonai 20, 4. 16:00. TV3 
žinios Rinkimai  127. 16:25. TV3 orai 
127. 16:30. TV Pagalba 11, 38. 18:30. 
TV3 žinios Rinkimai  178. 19:22. TV3 
sportas 1. 19:27. TV3 orai 178. 19:30. 
Atsargiai! Merginos 2, 29. 20:00. At-
sargiai! Merginos 2, 30. 20:30. Pra-
keikti 7, 76. 21:00. TV3 vakaro žinios 
102. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 
orai 102. 22:00. 8 jūrų laivyno būrys. 
Už priešo linijos. 23:55. Kaulai 11, 3.

Penktadienis, birželio 28 d. 
00:55. X failai 11, 6. 01:50. APB 1, 

6. 02:35. Amerikietiška siaubo istorija 
5, 5. 03:30. Kaulai (kart.) 11, 3. 04:20. 
Paskutinis iš Magikianų 5, 18. 04:50. 
Paskutinis iš Magikianų 5, 19. 05:20. 
Paskutinis iš Magikianų 5, 20. 06:10. 
Televitrina 3. 06:25. Kempiniukas Pla-
čiakelnis (kart.) 1, 157. 06:55. Simp-
sonai (kart.) 20, 3. 07:25. Simpsonai 
(kart.) 20, 4. 07:55. Atsargiai! Mer-

Lnk
Pirmadienis, birželio 24 d. 
06:40 Turtuolis Ričis (kart.). 

08:25 Lukas Skruzdėliukas. 10:10 To-
mas ir Džeris sutinka Šerloką Holm-
są. 11:05 Laukiniai nuotykiai. 12:45 
Alvinas ir burundukai 4. 14:35 Vyrai 
juodais drabužiais 3. N-7. 16:40 Vagis 
policininkas. N-7. 18:30 Žinios. 19:20 
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 Smurfai 2. 
21:40 Medalionas. N-7. 22:28 Telefo-
ninė loterija 1634. 22:30 Tęsinys Me-
dalionas. N-7. 23:30 Interviu su dik-
tatoriumi. S. 01:35 Košmaras Guo-
bų gatvėje. N14. 03:10 Maksas Stilas 
(kart.). N-7.

Antradienis, birželio 25 d. 
06:15 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(892). N-7. 06:40 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (893). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (894). N-7. 07:35 „Links-
mieji Tomas ir Džeris“ (4). 08:00 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (68). N-7. 
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(69). N-7. 09:50 „Mirtis rojuje“ (5). 
N-7. 10:55 „Kandisė Renuar“ (2). N-7. 
12:00 „Neklausk meilės vardo“ (31). 
12:30 „Neklausk meilės vardo“ (32). 
13:00 „Mano likimas“ (88). N-7. 14:00 
„Našlaitės“ (16). 15:00 „Svajoklė“ (16). 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:30 
„PREMJERA Baudžiauninkė“ (1). N-7. 
18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 Nuo... Iki... 
20:30 „PREMJERA Supermamos“ (1). 
N-7. 21:00 Laba diena. N-7. 21:30 Ži-
nios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS Rizikingi ryšiai. 
N14. 00:20 „Gyvi numirėliai“ (7). N14. 
01:15 Medalionas (kart.). N-7.

Trečiadienis, birželio 26 d. 
06:15 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(895). N-7. 06:40 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (896). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (897). N-7. 07:35 „Links-
mieji Tomas ir Džeris“ (5). 08:00 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (70). N-7. 
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(71). N-7. 09:50 „Mirtis rojuje“ (6). 
N-7. 10:55 „Kandisė Renuar“ (3). N-7. 
12:00 „Neklausk meilės vardo“ (33). 
12:30 „Neklausk meilės vardo“ (34). 
13:00 „Mano likimas“ (89). N-7. 14:00 
„Našlaitės“ (17). 15:00 „Svajoklė“ (17). 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:30 
„PREMJERA Baudžiauninkė“ (2). N-7. 
18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 

Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 Nuo... Iki... 
20:30 „PREMJERA Supermamos“ (2). 
N-7. 21:00 Laba diena. N-7. 21:30 Ži-
nios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS Rūkstantys tūzai. 
N14. 00:40 „Gyvi numirėliai“ (8). N14. 
01:50 Rizikingi ryšiai (kart.). N14.

ketvirtadienis, birželio 27 d. 
06:15 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(898). N-7. 06:40 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (899). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (900). N-7. 07:35 „Links-
mieji Tomas ir Džeris“ (6). 08:00 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (72). N-7. 
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(73). N-7. 09:50 „Mirtis rojuje“ (7). 
N-7. 10:55 „Kandisė Renuar“ (4). N-7. 
12:00 „Neklausk meilės vardo“ (35). 
12:30 „Neklausk meilės vardo“ (36). 
13:00 „Mano likimas“ (90). N-7. 14:00 
„Našlaitės“ (18). 15:00 „Svajoklė“ (18). 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:30 
„PREMJERA Baudžiauninkė“ (3). N-7. 
18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 Nuo... Iki... 
20:30 „PREMJERA Supermamos“ (3). 
N-7. 21:00 Laba diena. N-7. 21:30 Ži-
nios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS Kaubojai ir atei-
viai. N14. 00:45 „Gyvi numirėliai“ (9). 
N14. 01:50 Rūkstantys tūzai (kart.). 
N14. 03:35 Alchemija. Švietimo am-
žius. 04:00 RETROSPEKTYVA. Kultū-
rinė dokumentika. Ciklas „Meninin-
kų portretai“.

Penktadienis, birželio 28 d. 
06:15 „Mano gyvenimo šviesa“ 

(901). N-7. 06:40 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (902). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (903). N-7. 07:35 „Links-
mieji Tomas ir Džeris“ (7). 08:00 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (74). N-7. 
08:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (75). N-7. 09:50 „Mirtis rojuje“ 
(8). N-7. 10:55 „Kandisė Renuar“ (5). 
N-7. 12:00 „Neklausk meilės vardo“ 
(37). 12:30 „Neklausk meilės vardo“ 
(38). 13:00 „Mano likimas“ (91). N-7. 
14:00 „Našlaitės“ (19). 15:00 „Svajo-
klė“ (19). 16:00 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:30 „PREMJERA Baudžiauninkė“ 
(4). N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 
19:27 Orai. 19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 21:00 SAVAITĖS HITAS Neįma-
noma misija. Šmėklos protokolas. 
N-7. 23:30 Advokatas iš Linkolno. N14. 
01:35 Kaubojai ir ateiviai (kart.). N14.

Šeštadienis, birželio 29 d. 
06:45 „Linksmieji Tomas ir Dže-

ris“ (6) (kart.). 07:10 „“Nickelodeon“ 
valanda. Sveiki atvykę į „Veiną““ (18). 
07:35 „Kung Fu Panda“ (22). 08:05 „Ri-
terių princesė Nela“ (3). 08:35 „To-
mo ir Džerio pasakos“ (8). 09:00 KI-
NO PUSRYČIAI Tomas ir Džeris. Ste-
buklingas žiedas. 10:10 Kalėdų se-
nelio slaptoji tarnyba. 12:00 Gepar-
das, vardu Duma. 14:00 Stebuklinga 
programėlė. N-7. 15:50 Prarastasis. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 
Orai. 19:30 SUPERKINAS Drakono už-
keikimas. 21:10 Tami. N14. 23:00 Sau-
lėlydis. Brėkštantis vėjas. N14. 00:40 
Neįmanoma misija. Šmėklos proto-
kolas (kart.). N-7.

Sekmadienis, birželio 30 d. 
06:20 „Linksmieji Tomas ir Dže-

ris“ (7) (kart.). 06:45 „Įspūdinga-
sis Žmogus-voras“ (14). 07:10 „“Nic-
kelodeon“ valanda. Sveiki atvykę į 
„Veiną““ (19). 07:35 „Kung Fu Panda“ 
(23). 08:05 „Riterių princesė Nela“ (4). 
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“ (9). 
09:05 „Ogis ir tarakonai“ (60). 09:15 
„Ogis ir tarakonai“ (61). 09:25 „Ogis 
ir tarakonai“ (59). 09:35 KINO PUS-
RYČIAI Drakono perlo paslaptis. N-7. 
11:20 Jau atvažiavom?. 13:10 Vėl sep-
tyniolikos. N-7. 15:10 Rizikingos lenk-
tynės. N-7. 17:20 Teleloto. 18:30 Ži-
nios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 
Tronas. Palikimas. N-7. 21:50 PREM-
JERA Aukštesnis lygis. N14. 23:25 
Penktadienis tinkle. N14. 01:05 Ta-
mi (kart.). N14.

btV
Pirmadienis, birželio 24 d. 
07:30 „Nepaliesta Meksika“ (1) 

(kart.). 08:30 „Nepaliesta Meksika“ 
(2) (kart.). 09:35 „Geriausias žmogaus 
draugas“ (1). 10:40 „Geriausias žmo-
gaus draugas“ (2). 11:50 „Mažylis“ 
Tomis. N-7. 13:45 Pasikeisti vietomis. 
N-7. 16:05 Terminalas. N-7. 18:45 Lai-
ko įkaitai. N-7. 21:00 Kova iki paskuti-
nio kraujo lašo. N14. 23:20 Briliantinis 
planas (kart.). N-7. 01:25 „Juodasis są-
rašas“ (2) (kart.). N-7. 02:15 „Karo vil-
kai. Likvidatoriai VI“ (1) (kart.). N14.

Antradienis, birželio 25 d. 
06:50 „Mentalistas“ (4) (kart.). 

N-7. 07:40 „Pragaro virtuvė“ (14) 
(kart.). N-7. 08:35 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (19) (kart.). N-7. 09:35 „Ne-
miga“ (13) (kart.). N-7. 10:30 „Kobra 
11“ (15) (kart.). N-7. 11:30 „Ekstrasen-

ginos (kart.) 2, 29. 08:25. Atsargiai! 
Merginos (kart.) 2, 30. 08:55. Aš ma-
tau tave 1, 4. 10:00. Meilės sparnai 1, 
37. 11:00. Meilės sparnai 1, 38. 12:00. 
Gyvenimo išdaigos 1, 17. 12:30. Gy-
venimo išdaigos 1, 18. 13:00. Paža-
dėtoji 6, 485. 13:30. Pažadėtoji 6, 486. 
14:00. Pažadėtoji 6, 487. 14:30. Paža-
dėtoji 6, 488. 15:00. Simpsonai 20, 
5. 15:30. Simpsonai 20, 6. 16:00. TV3 
žinios Rinkimai  128. 16:25. TV3 orai 
128. 16:30. TV Pagalba 11, 42. 18:30. 
TV3 žinios Rinkimai  179. 19:22. TV3 
sportas 1. 19:27. TV3 orai 179. 19:30. 
Dama ir valkata. 21:05. Devyni jar-
dai. 23:10. Molės Hartlei egzorcizmas.

Šeštadienis, birželio 29 d. 
01:05. 8 jūrų laiv yno būrys. 

Už priešo linijos (kart.). 02:45. Tak-
si (kart.). 04:25. Moderni šeima 7, 6. 
04:50. Gyvenimo išdaigos (kart.) 1, 
14. 05:20. Juokingiausi Amerikos na-
mų vaizdeliai 26, 28. 06:15. Televitri-
na 3. 06:30. Ilgo plauko istorija (kart.) 
1, 18. 07:00. Keršytojų komanda 1, 
38. 07:30. Aladinas 1, 176. 08:00. Ilgo 
plauko istorija 1, 19. 08:30. Kempiniu-
kas Plačiakelnis 1, 158. 09:00. Simp-
sonai 12, 1. 09:30. Skaniai ir papras-
tai 2, 9. 10:00. Maisto kelias 1. 10:30. 
Bibliotekininkai 3, 3. 11:30. Nykštukas 
Nosis. 13:05. Nematoma sesuo. 14:45. 
Nėra ką prarasti. 16:45. Ekstrasensų 
mūšis 19, 12. 18:30. TV3 žinios Rinki-
mai  180. 19:17. TV3 sportas 1. 19:22. 
TV3 orai 180. 19:25. Eurojackpot 26. 
19:30. Narnijos kronikos. Princas Kas-
pijanas. 22:30. Geležinis žmogus 3.

Sekmadienis, birželio 30 d. 
01:00. Pi gy venimas (kart.). 

03:10. Devyni jardai (kart.). 04:55. Gy-
venimo išdaigos (kart.) 1, 15. 05:25. 
Kaip aš susipažinau su jūsų mama 
6, 23. 06:15. Televitrina 3. 06:30. Il-
go plauko istorija (kart.) 1, 19. 07:00. 
Keršytojų komanda 1, 39. 07:30. Ala-
dinas 1, 177. 08:00. Ilgo plauko isto-
rija 1, 20. 08:30. Kempiniukas Plačia-
kelnis 1, 159. 09:00. Simpsonai 12, 2. 
09:30. Ūkio šefas 1, 5. 10:00. Keliauk 
išmaniai. 10:30. Bibliotekininkai 3, 4. 
11:30. Sindbadas. Septynių audrų pi-
ratai. 13:00. Daktaras Dolitlis 4. Pre-
zidento šuo. 14:45. Sosto įpėdinis. 
16:45. Paauglės dvasia. 18:30. TV3 ži-
nios Rinkimai  181. 19:22. TV3 sportas 
1. 19:27. TV3 orai 181. 19:30. Kelionė 
į Raganų kalną. 21:40. Kraujo tėvas. 
23:15. Jos neištikimybė.

Lrt
sų mūšis“ (2) (kart.). N-7. 13:50 „Pra-
garo virtuvė“ (15). N-7. 14:50 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (20). N-7. 15:55 
„Nemiga“ (14). N-7. 17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“ (16). N-7. 18:30 „Men-
talistas“ (5). N-7. 19:30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
(5). N-7. 20:30 „Varom!“ (9). N-7. 21:00 
Amerikos nindzė 5. N14. 23:00 Ko-
va iki paskutinio kraujo lašo (kart.). 
N14. 01:10 „F. T. Budrioji akis“ (29). 
N-7. 02:00 „Įstatymas ir tvarka. Spe-
cialiųjų tyrimų skyrius“ (5) (kart.). N-7.

Trečiadienis, birželio 26 d. 
06:20 „Mentalistas“ (5) (kart.). 

N-7. 07:10 „Pragaro virtuvė“ (15) 
(kart.). N-7. 08:05 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (20) (kart.). N-7. 09:05 „Ne-
miga“ (14) (kart.). N-7. 10:05 „Kobra 
11“ (16) (kart.). N-7. 11:05 „Ekstrasen-
sų mūšis“ (3). N-7. 13:50 „Pragaro vir-
tuvė“ (1). N-7. 14:50 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (21). N-7. 15:55 „Nemiga“ 
(15). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Ko-
bra 11“ (17). N-7. 18:30 „Mentalistas“ 
(6). N-7. 19:30 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (6). N-7. 
20:30 „Varom!“ (10). N-7. 21:00 Susi-
dūrimas su Žeme. N-7. 22:50 Ameri-
kos nindzė 5 (kart.). N14. 00:50 „F. T. 
Budrioji akis“ (30). N-7. 01:40 „Įstaty-
mas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų sky-
rius“ (6) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, birželio 27 d. 
06:45 „Mentalistas“ (6) (kart.). 

N-7. 07:35 „Pragaro virtuvė“ (1) (kart.). 
N-7. 08:30 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (21) (kart.). N-7. 09:30 „Nemi-
ga“ (15) (kart.). N-7. 10:25 „Kobra 11“ 
(17) (kart.). N-7. 11:25 „Ekstrasensų 
mūšis“ (4). N-7. 13:50 „Pragaro virtu-
vė“ (2). N-7. 14:50 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (22). N-7. 15:55 „Nemiga“ 
(16). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Ko-
bra 11“ (1). N-7. 18:30 „Mentalistas“ 
(7). N-7. 19:30 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (7). N-7. 
20:30 „Varom!“ (11). N-7. 21:00 Speci-
aliosios agentės. N14. 22:45 Susidū-
rimas su Žeme (kart.). N-7. 00:35 „F. T. 
Budrioji akis“ (31). N-7. 01:30 „Įstaty-
mas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų sky-
rius“ (7) (kart.). N-7.

Penktadienis, birželio 28 d. 
06:35 „Mentalistas“ (7) (kart.). 

N-7. 07:25 „Pragaro virtuvė“ (2) (kart.). 
N-7. 08:20 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (22) (kart.). N-7. 09:20 „Nemi-
ga“ (16) (kart.). N-7. 10:20 „Kobra 11“ 
(1) (kart.). N-7. 11:20 „Ekstrasensų 
mūšis“ (5). N-7. 13:50 „Pragaro virtu-
vė“ (3). N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (23). N-7. 15:55 „Teisingumo 
agentai“ (1). N-7. 17:00 Info diena. 
17:30 „Kobra 11“ (2). N-7. 18:30 „Men-
talistas“ (8). N-7. 19:30 „Amerikietiš-
kos imtynės“ (24) (Wrestling - RAW). 
N-7. 20:30 „Amerikietiškos imtynės“ 
(24) (Wrestling - SmackDown). N-7. 
21:30 Širšių lizdas. N14. 23:40 Speci-
aliosios agentės (kart.). N14. 01:15 „F. 
T. Budrioji akis“ (32). N-7.

Šeštadienis, birželio 29 d. 
06:05 „Nutrūkę nuo grandinės“ 

(13). 06:30 „Nutrūkę nuo grandinės“ 
(14). 07:00 „Nutrūkę nuo grandinės“ 
(15). 07:30 „Džiunglių princesė Šina“ 
(17). N-7. 08:29 „Top Shop“ televitri-
na. 08:45 Sveikatos ABC televitrina. 
09:00 Ultimate Strongman Pasaulio 
čempionatas. 11:00 „Nepaliesta Mek-
sika“ (3). 12:10 „Būk ekstremalas“ (1). 
N-7. 12:40 „Pragaro viešbutis“ (1). N-7. 
13:40 „Policijos akademija“ (7). N-7. 
14:40 „Ekstrasensų mūšis“ (3). N-7. 
16:55 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“ (7). N-7. 17:50 „Nusikalti-
mų miestas“ (14). N-7. 18:25 „Kas žu-
dikas?“ (10). N-7. 19:30 Lietuvos bal-
sas. Vaikai. 21:30 MANO HEROJUS Le-
do kariai. N14. 23:20 AŠTRUS KINAS 
Ryklių užtvanka. N14. 01:00 „F. T. Bu-
drioji akis“ (31) (kart.). N-7. 01:50 „F. T. 
Budrioji akis“ (32) (kart.). N-7.

Sekmadienis, birželio 30 d. 
06:00 Ultimate Strongman Pa-

saulio čempionatas (kart.). 07:40 
„Džiunglių princesė Šina“ (18). N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 Svei-
katos kodas. 09:30 Sveikatos kodas 
televitrina. 10:00 „Vaikai šėlsta“ (20). 
10:30 Rykliai - vandenyno valdovai. 
11:40 „Iš visų jėgų“ (12). N-7. 12:10 
„Būk ekstremalas“ (2). N-7. 12:40 
„Pragaro viešbutis“ (2). N-7. 13:40 
„Policijos akademija“ (8). N-7. 14:40 
„Ekstrasensų mūšis“ (4). N-7. 16:50 
„Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėd-
sakas“ (8). N-7. 17:50 „Nusikaltimų 
miestas“ (15). N-7. 18:25 „Kas žudi-
kas?“ (11). N-7. 19:30 „Šuo“ (3). N-7. 
20:35 „Šuo“ (4). N-7. 21:40 „Juodasis 
sąrašas“ (3). N-7. 22:35 „Karo vilkai. 
Likvidatoriai VI“ (2). N14. 23:35 Šir-
šių lizdas (kart.). N14. 01:35 Ryklių 
užtvanka (kart.). N14.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę



2019 m. birželio 20–26 d., Nr. 24 (1463), „Bičiulystė“7 psl.

Daugiau kaip 20 metų dirbanti 
tarptautinių ryšių srityje ir vei-
klose, susijusiose su studijų tarp-
tautiškumu, Šiaulių universiteto 
mokslininkė dr. Regina Karve-
lienė pastebėjo, kad į tarptauti-
nes veiklas labai mažai įtraukia-
ma studentų, patekusių į nega-
lios situaciją. 

Pastebėta, kad jų galimybėms 
dalyvauti tarptautinėse veiklose 
universitete įtakos turi daugybė 
veiksnių. Svarbi ne tik studento 
sveikatos būklė, funkcionavimo 
galimybės, bet ir įvairūs sociali-
niai bei asmeniniai veiksniai, ku-
rie siejami su asmens veiksmų lais-
ve priimti kasdienius sprendimus. 
Tyrimas atskleidė, kad įsitraukti į 
tarptautines veiklas kartais truk-
do pernelyg didelė šeimos globa.

 „Pastebėta, kad studentai, 
kurie yra dalyvavę tarptautinė-
se mobilumo programose ir buvo 
išvykę į užsienį, susidūrė su ne-
pritaikytos fizinės aplinkos prob-
lemomis. Tai ypač aktualu stu-
dentams, kurie turi regos ar ju-
dėjimo negalias. Išryškėjo jiems 
reikalingų asistentų stoka. Man 
buvo netikėta, jog nė vienas ap-
klaustas studentas nenurodė, kad 
tarptautiniam mobilumui įtakos 
turi finansinė situacija. ES prog-
ramų skiriamų lėšų jiems, matyt, 
visiškai pakanka. Pastebėjau, kad 
finansines problemas labiau ke-
lia „įgalūs“ studentai. Studentų, 
turinčių negalią, motyvacija ke-
liauti užsienyje yra daug stipres-
nė, jie žino, ko nori iš pasirink-
tos kelionės ar stažuotės“, – sakė 
R. Karvelienė. 

Įvairiose šalyse studentų, tu-
rinčių negalią, situacija yra skir-

tinga. Pavyzdžiui, Skandinavi-
jos šalyse yra puikiai išvystyta 
infrastruktūra, veikia specialūs 
administraciniai padaliniai, ta-
čiau „nešokinėjama“ apie stu-
dentą, turintį negalią. Būna ir 
tokių atvejų, kai mūsų studen-
tai, pripratę prie didesnės globos 
namuose, užsienyje tikisi tokios 
pat globos ir jos kartais negauna.

R. Karvelienė sako, kad prak-
tiškai visuose užsienio universite-
tuose, kuriuose jai yra tekę lanky-
tis, yra padaliniai, besirūpinantys 
studentais, turinčiais įvairių ne-
galių. Mūsų studentai, kurie buvo 
išvykę į užsienio šalis, ten jautėsi 
geriau negu pas mus. 

Pasak R. Karvelienės, mūsų 
aukštojo mokslo institucijos dar 
nėra pakankamai pasirengusios 
dirbti su studentais, turinčiais 
negalią. Viena didžiausių proble-
mų – informacijos tokiems stu-
dentams pateikimas. Daugeliu 
atveju judėjimo sutrikimą turin-
tys studentai turi daug sunkumų 
patekti į tarptautinius renginius. 
Tokiems studentams dar pakan-
kamai sunku įsilieti ir į kitas veik-
las – kultūrines, sportines ir kt.

Studentams, turintiems ne-
galią, vykti į užsienį tarsi suda-
romos sąlygos, ES programomis 
yra finansuojamas net asmeninio 
asistento vykimas kartu, tačiau 
dar yra pakankamai daug biu-
rokratinių kliūčių. Pavyzdžiui, 
norint gauti finansavimą lydin-
čiajam vykti kartu, pastarasis 
turi turėti individualios veiklos 
pažymą ir nusistatyti valandinį 
paslaugos teikimo įkainį. Tokiu 
atveju šeimos nariui tai daryti 
yra labai sunku. 

Studentai, turintys negalią, yra per 
mažai įtraukiami į veiklas

Šiaulių universiteto tinklalapyje www.su.lt pristatomas tyrimas, 
kuriuo parodoma, kad negalią turintys studentai universitetuose 
neturi pakankamai galimybių dalyvauti visose veiklose.

Apie paslaugą, kuri 
gelbės ir ligotus tėvus, 

ir jų artimuosius

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Lenkijoje visi sutinka: reikia, 
labai reikia sumanaus pagal-
bininko, kuris išspręstų vi-
sas negalios ištikto žmogaus 
prob lemas! O kas to imsis? 
Kas ateis į pagalbą šeimai, 
pasiryžusiai prižiūrėti pagy-
venusius tėvus? Reklaminis 
naujos firmos tekstas skam-
ba lyg giesmė: „Rūpiniesi sa-
vo pasiligojusiais tėvais. Da-
rai viską, kad būtų sveiki ir 
laimingi. Tai – sunki užduo-
tis. Galime Tau padėti.“

Manoma, kad Mykolas Giedrai-
tis gimė apie 1420–1425 metus. 
Nuo gimimo jis buvo neįgalus, 
vaikščiojo su ramentais. Jis bu-
vo vienturtis Jurgio ir Marijonos 
Giedraičių sūnus.

Šaltinių stoka neleidžia at-
sakyti į klausimą, kas paskatino 
Mykolą atsisakyti kilmės privile-
gijų ir stoti į atgailos kanauninkų 
vienuolyną Bistryčioje (dabarti-
nės Baltarusijos teritorijoje). Ta-
čiau žinoma, kad išvykdamas į 
Krokuvoje vykusią generalinę 
kapitulą vienuolyno vyresnysis 
kartu pasiėmė ir Mykolą Gied-
raitį. Jis baigė filosofijos moks-
lus Krokuvos universitete. Gyve-
no kukliai ir pamaldžiai Šv. Mor-
kaus bažnyčioje, ne ordino ben-
druomenės namuose, bet vienas, 
atskirai, mažame kambarėlyje ša-
lia įėjimo į bažnyčią. Prižiūrėjo 
bažnyčią, rūpinosi švara, puošė 
altorių – atlikdavo tai, kas įpras-
ta zakristijono tarnystei. 

Dėl neįgalumo jam nebu-
vo lengva prisitaikyti prie ben-
druomeninio gyvenimo, tačiau 
tai netrukdė siekti krikščioniš-
ko tobulumo. 

Mykolo mirties data – 1485 
metų gegužės 4-oji (keturio-
lika mėnesių po šv. Kazimie-
ro mirties). Jis palaidotas Kro-
kuvos Šv. Morkaus bažnyčioje. 
Videniškiuose kiekvieno mė-
nesio 4 dieną meldžiamasi pal. 
Mykolo Giedraičio litanija, vi-
durdienį Bažnyčioje aukojamos 
šv. Mišios.

Mykolą Giedraitį palaimin-
tuoju pradėta laikyti dar XVI 
šimtmetyje (minimi 1544 me-
tai). Krokuvos vyskupija tuo lai-
kotarpiu ėmėsi kai kurių veiks-
mų, būdingų skelbimui palai-
mintuoju: Mykolo palaikai iš 
palaidojimo vietos Šv. Morkaus 
bažnyčioje buvo perkelti į sar-
kofagą altoriuje. Paveiksluose 
jis pradėtas vaizduoti su aureole. 

Palaimintojo Mykolo Giedraičio 
fiziniai trūkumai neliūdino 

Vatikano naujienų portalas www.vaticannews.va informuoja, 
kad kardinolas Giovanni Angelo Becciu Krokuvoje aukojo pa-
dėkos Mišias už Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju. 

Metė darbą ir nėrė į 
nežinomybę

Marcelis Andino Velezas 
daug metų dirbo žurnalistu, 
paskui – vieno Varšuvos muzie-
jaus direktoriaus pavaduotoju. 
Pastaraisiais metais blaškėsi tarp 
darbo ir tėvų, kuriuos pakirto 
senatvės negalavimai, priežiū-
ros. Tėtį kankino Alzheimeris, 
diabetas, širdies nepakankamu-
mas, mamą – gili depresija.

Vieną dieną Marcelis nutarė, 
kad muziejuje tikrai atsiras jį pa-
keisiantis žmogus, bet niekas ge-
riau už jį nepasirūpins tėvų svei-
kata. Tačiau, kaip ir kiti panašiais 
atvejais, jis pamatė, kad sun-
ku susitvarkyti su valstybinės ir 
privačios medicinos labirintais. 
Marcelis blaškėsi tarp išanks-
tinių užsirašymų ir procedūrų, 
dažnai nebežinojo, ko griebtis.

„Mūsų šeimai reikėjo koor-
dinatoriaus, – sako vyriškis. – 
Reikėjo žmogaus ar tarnybos, 
kažko, kuo galima pasitikėti, kas 
turėtų pakankamai atsakingu-
mo ir kompetencijos. Mačiau, 
kad tai būtina ne tik mūsų, bet 
ir daugeliui kitų šeimų. Galiau-
siai nutariau mesti darbą ir pa-
sišvęsti tokiai veiklai, nes asme-
ninė patirtis atskleidė situacijos 
rimtumą, tačiau parodė ir spren-
dimo būdus.“

Sieks, kad Lenkijoje būtų ne 
prasčiau nei JAV

JAV seniai nieko nestebi-
na geriatrinės pagalbos vadybi-
ninko profesija. Ten toks koor-
dinatorius yra senelių priežiūros 
sistemos dalis, jis turi sertifika-
tą, garantuojantį paslaugos ko-
kybę. Tai nenukrito nuo debe-
sies – aukštą šių paslaugų stan-
dartą lėmė kelis dešimtmečius 
kauptos tradicijos.

Marcelis kelia sau didelius 

tikslus: „Sieksiu, kad Lenkijoje 
būtų ne prasčiau nei JAV. Savo 
įmonę pavadinau „Jaunesnysis 
brolis“. Toks pavadinimas sako, 
kad koordinatorius yra tarsi šei-
mos narys, kuris labai atidžiai 
planuoja ir organizuoja pagyve-
nusių ligonių priežiūrą ir gydy-
mą. Jis tinkamai parengtas ir gali 
efektyviai dirbti, nes jo neslegia 
emocinė našta, kuri dažnai truk-
do artimiesiems susikalbėti. Toks 
žmogus labai padeda šeimai, ku-
rios maitintojams nebereikia plė-
šytis tarp noro padėti ir nesuvo-
kimo, kaip tai padaryti.“

Vertingiausia – asmeninė 
patirtis

Marcelis neturi medicininio 
išsilavinimo, tačiau jis nesunkiai 
įrodė geriatrijos gydytojams sa-
vo kompetenciją ir gavo prita-
rimą steigti įmonę „Jaunesnysis 
brolis“. Jis pakvietė koordina-
toriais dirbti asmenis, kurie tu-
rėjo sukaupę labai vertingų ži-
nių bagažą, besirūpindami savo 
sergančiais tėvais. Be to, pakvie-
tė bendradarbiauti gydytojus 
geriat rus, fizioterapeutus, psi-
chologus, sanitarus, tuos, kurie 
puikiai nutuokia pagyvenusių 
žmonių ir jų artimųjų poreikius.

Jis tikisi, kad ateityje koor-
dinatoriaus paslauga taps oficia-
lios sveikatos apsaugos sistemos 
dalele ir bus prieinama visiems, 
kam jos reikia.

Kaip tai veikia?
Pirmas žingsnis – nemoka-

ma konsultacija telefonu. Jei po-
kalbio metu paaiškėja, kad abi 
pusės vienodai įsivaizduoja pa-
slaugos turinį, pasirašoma su-
tartis bandomajam laikotarpiui. 
Pasirašo koordinatorius, klientas 
ir vienas iš artimųjų. Sutartį gali 

pasirašyti ir dviese – koordina-
torius ir klientas. Po bandomo-
jo laikotarpio pasirašoma sutar-
tis metams.

Marcelis aiškina: „Pasirašęs 
sutartį, klientas tarsi nusiperka 
abonementą, o mes įsipareigo-
jame jam kas mėnesį skirti 16,5 
valandų paslaugų paketą. Tie-
siog vykdome programą, kuri 
buvo numatyta bendradarbia-
vimo pradžioje. Susitikimai na-
muose, konsultacijos ir patarimai 
telefonu, vizitai pas gydytojus ir 
kt. Papildomos darbo valandos, 
susijusios su kritinėmis situacijo-
mis, apmokamos atskirai.“

Be abejo, iš šalies žiūrint, ky-
la daugybė klausimų. Bet prisi-
minkite kad ir poliklinikoje nu-
girstus pokalbius. Registratorė 
priekaištauja žilagalvei, kad ši 
praleido vizitą pas gydytoją. To-
ji teisinasi – pamiršau... O kaip 
dėl masažo? Taigi vakar reikėjo 
užsirašyti, ot žiopla! O kaip su 
vaistais? Tabletės baigiasi, o gy-
dytoja jau išėjo namo! 

Taip, koordinatorius – ne 
gydytojas, bet jis atsako, kad in-
formacija apie klientą laiku pa-
siektų gydytoją, o kaip gydy-
ti, sprendžia klientas kartu su 
mediku. Koordinatorius pasi-
stengs, kad klientas laiku gautų 
medicininę pagalbą, išsiaiškins 
palankiausias sąlygas reabilita-
cijos klinikoje, informuos apie 
pasikeitusius įstatymus globos 
ir priežiūros srityje.

Turint tokį pagalbininką, ne-
teks baimintis dėl pamirštų re-
ceptų ar kitokių nelaimių, o li-
gonis nekankins artimųjų įvai-
riais priekaištais ir pretenzijo-
mis, nes koordinatorius jam vis-
ką bus išaiškinęs ir... nuraminęs.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

Marcelis Andino Velezas ėmėsi padėti artimuosius slaugančioms šeimoms.

Birželio mėnesį Berlyne vykusiose 
tarptautinėse neįgaliųjų plaukimo 

varžybose „IDM-2019“ dalyvavo ir jau-
niausia Lietuvos plaukikė Gabrielė Čepa-
vičiūtė (gimusi 2006 metais). Savo am-
žiaus grupėje, S-6 klasėje, G. Čepavičiū-
tė iškovojo 3 aukso (100 m krūtine, 50 m 
nugara ir 200 m nugara), 1 sidabro (200 m 
laisvuoju stiliumi) ir 1 bronzos (100 m 
laisvuoju stiliumi) medalį. Šiose rungty-
se ji pasiekė Lietuvos rekordus. 

Varžybose dalyvavo daugiau nei 500 
plaukikų iš 40 pasaulio valstybių. 

LNSF ir „Bičiulystės“ inf. 

Nauja rekordininkė

Lietuvos plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė.

Neįgaliųjų sportas
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Trumpiausios nakties įspūdžiai – 
visam gyvenimui

Prie kūrybos 
šaltinio

  
 

  
   

 

Konkursas

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

Buvo naktis švento Jono,
Naktis pasakų senų,
Šviesu buvo visuos šonuos - 
Degė ugnys ant kalnų.

(A. Keliuotis, Joninės)

Lis per Jonines ar nelis – spė-
liojame mes, miestelio vai-

kai. Būtų puiku, jeigu nelytų, 
nes, kaip sako senasis Adomas, 
dangus neturi stogo, todėl ir ly-
ja kiaurai.

Miestelio centre nieko įdo-
maus. Praeinu jį ir žingsniuoju 
centrine gatve į mokyklos pu-
sę. Namai seni, mediniai, kiek-
viename kieme savi papročiai, 
įpročiai, netgi kalba. Kelelis, ve-
dantis į mokyklą, pasitinka se-
nu ąžuolu (kelelį trumpindavo-
me leisdamiesi šlaitu). Tikslas 
jau čia pat. Pasuku į kairę, pra-
einu stadioną ir pasitinka pu-
šynas, kurio viduryje – apvali 
aikštė. Smėlis kietai sutryptas, 
galima net valsą šokti. Čia šven-
čiamos Joninės. 

Joninės svarbios tuo, kad tą 
naktį pražysta paparčio žiedas. 
Jis stebuklingas, bet, kaip at-
rodo, niekas nesame jo matę. 
Aikštės viduryje sukraunamas 
didžiulis laužas. Vakarėjant pa-
sigirsta pučiamųjų orkestro gar-
sai, kviečiantys į šventę. Pinami 
ąžuolo lapų vainikai, jie puošia-
mi pivonijomis (bijūnais). Vai-
nikuojami Jonai bei Janės, o jų 
miestelyje – nemenkas būrys. 
Mes, vaikai, atliekame pagalbi-
nius darbus: parūpiname ąžuolo 
lapų, pivonijų, o vainikus pina 
auksarankės merginos. 

Būriu žingsniuojame į pu-
šyną, vėliau išsisklaidome kas 

sau ir visa širdimi dalyvaujame 
šventėje. Vaikams įdomiausia 
dalis – įvairios varžybos. Štai 
ant mietų pamautos puodynės – 
jas užrištomis akimis reikia su-
daužyti lazda. Vyrai treniruoja-
si, skaičiuoja žingsnius ir paskel-
bus varžybų pradžią, bando lai-
mę. Nesiseka ir tiek. Nelauktai 
puikiai pasirodo „Prezidentas“, 
taip pramintas dėl masyvios gal-
vos, ir visiems nušluosto nosį. 
Žiūrovai ploja, draugai sveiki-
na, o mums pažeria saldainių. 

Kita užduotis – lipimas į stie-
bą. Užvertę galvas žiūrime į kva-
pą gniaužiantį numerį. Iki pu-
sės stiebo užsliuogia daugelis, 
bet prizas tik vienas ir jis atiten-
ka nupiepėliui Juozukui. Publi-
ka apstulbusi švilpia, o protingie-
ji siunčia Juozuką į cirko areną. 

Ir pagaliau ateina visų taip 
laukiamos varžybos – virvės 
traukimas. Abi vyrų komandos 
svaidosi žvilgsniais, juokeliais, 
išsirikiuoja ir prasideda. Žiūro-
vai lažinasi iš paparčio traukti-
nės. Aistros verda ir tarp mūsų – 
dar ne visi saldainiai atsidūrė 
pilve. Kovotojų veidai nusidažo 
purpuru, iš po batų padų kyla 
dulkės, bet pagaliau viena pusė 
pasiduoda ir griūna, ardama no-
simi smėlį. Nugalėtojai pasvei-
kinami, o pralaimėjusieji valosi 
nuo drabužių šapus ir apsimeta, 
kad jiems tai nerūpi. Su pagaila 
žvelgiame į juos. „Slabakai“, – 
meta kažkuris pavymui.

Vakarėja, uždegamas laužas, 
ugnis godžiai ryja sausus me-

džius ir gražiai apšviečia aikš-
tę. Sutemos švelnios, bet naktis 
vis tiek pareiškia savo teises – 
jaučiame, kaip krinta nuo me-
džių rasa, pasitraukus nuo lau-
žo nukrečia drebuliukas. Prasi-
deda šokiai. Šokėjų pilna aikš-
tė. Mes, vaikai, taip pat šokame. 
Aišku, mergaitė su mergaite, nes 
su berniuku – gėda. 

Bet štai renginio vedėjas pa-
skelbia, kad laikas eiti ieškoti 
paparčio žiedo, kuris tuoj tuoj 
pražys. Susižvalgome. Ten, kur 
nesiekia laužo šviesa, medžiai 
stūkso tamsūs, baugina krū-

mų tankmė bei uogienojuose 
glūdintys įsivaizduojami žal-
čiai. Papartis susipina su Žilvi-
nu, vaidenasi broliai su dalgiais. 
Ne, neisime ieškoti. Pasiklausy-
sime muzikos ir – namo, nes ir 
žiovauti jau pradėjome. O gal 
pabandyti laimę? Besvarstant 
staiga sudunda būgnas, sužvie-
gia triūbos ir pranešėjas paskel-
bia, kad Marytė su Juozu rado 
paparčio žiedą. Jie gauna prizą. 
Mes tokie išvargę, kad net pa-
miršę paprašyti parodyti stebu-
klingąjį žiedą pasukame namo. 

Gražina čEKAVIčIENĖ, Jonava

Vis aukštyn dangun kopda-
ma saulutė birželio 21-ąją  

pasiekia aukščiausią tašką. Ka-
dangi baltiškosios kultūros 
žmogaus gyvenimas buvo orien-
tuotas į augalą, nenuostabu, kad 
šis virsmas gamtoje dar vadina-
mas Rasa, Kupole. Senasis Ku-
polės vardas yra kilęs iš veiks-
mažodžio kupėti, gerai augti. Su 
augalo gyvenimu yra glaudžiai 
susijęs vainikų pynimas, meilės 
bei vestuvių burtai, žoliavimas, 
kupoliavimas, paparčio žiedo 
ieškojimas. Prisikupoliauji lau-
kinių žolelių ir eini pas būrėją, 
o ji, paėmusi jonažolės ar rau-
donėlio stiebelį, gali ne tik au-
galo vaistines savybes išvardin-
ti, bet ir tavo ateitį bent jau ke-
leriems metams išburti. Per Ku-
polę augalai mūsuose atverdavo 
savo žiedų ir žiedynų grožį, kva-
pą, stiebų dailumą ir stieblapių 
puikumą. Rašau atverdavo, nes 
mūsų kraštą užpuolusi sausra 
smarkiai pristabdė augmenijos 
vegetaciją. Vis stebiu šalia lau-
kinėje pievoje augančius žolynė-
lius. Anksčiau jau prieš Kupolę 
pieva primindavo spalvotą kili-

mą: mėlyni pieviniai katilėliai, 
rožinė gaisrena, geltonos jona-
žolės bei bitkrėslės, melsvai ro-
žiniai raudonėliai – visų ir ne-
išvardinsi. Šiandien pagrindinis 
pievos augalas – visas negandas 
atlaikiusi smilga. Na, bet tikėki-
mės, kad miškų pievose ar me-
džių paunksmėje galėsime, kaip 
ir anksčiau, braukti kojomis rasą 
ir kupoliauti. Manau, visi savo 
atmintyje turime neužmirštamų 
kupoliavimo ar paparčio žiedo 
ieškojimo momentų. 

Man per Kupolę kasmet at-
mintin sugrįžta dvi mistinės pa-
tirtys. Buvome studentai biolo-
gai, tad po pirmo kurso baigia-
mųjų egzaminų visi išvažiavo-
me praktikon. Pati pirmoji buvo 
skirta botanikai. Gyvenome ne-
toli miško, senoje medinėje pra-
dinėje mokykloje, tad per Rasas 
pažirome naktį miškan ieško-
ti to paparčio žiedo. Žiedo ne-
radome, bet aptikome melsvai 
žalsva šviesa švytintį sutrešu-
sį kelmą (šviesą skleidė jo me-
dieną ardančios bakterijos). Pa-
stovėję prie tokio stebuklo, įsi-

drąsinome ir pradėjome dalintis 
jo švytinčiais gabalėliais. Galite 
įsivaizduoti, kaip atrodė miškas 
naktį, kuomet dvi dešimtys del-
nų švytėjo lyg didžiuliai jonva-
baliai. O antrą stebuklą teko pa-
tirti plaukiant su vaikais baidare. 
Sumigdę vaikus, sėdėjome prie-
blandoje prie laužo. Vakaras ant 
upės kranto buvo šiltas ir ramus. 
Norėjau patikrinti, ar miega vai-
kai, ir atsistojusi netekau žado: 
visa pieva apie palapinę primi-
nė jonvabalių susirinkimo vie-
tą. Paėmėme keletą jonvabalių 
ir įmetėme į šalia augusių pa-
parčių skrotelę. Neparodyti to-
kio stebuklo vaikams būtų buvę 
nesąžininga, tad prikėlėme juos 
ir nuvedėme parodyti, kaip žydi 
papartis. Nežinau, ar jų atminty-
je išliko šis vaizdas, bet iš mano-
sios jis niekaip neišdyla. 

Jonines švenčiame birželio 
24 d. Mūsų laukia vadinama-
sis ilgasis savaitgalis. Nors įve-
dus krikščionybę ši šventė bu-
vo sukrikščioninta, bet pagrin-
diniai papročiai išliko. Apeigose 
vietoj karčių – kupolių žolynais 

puošiami kryžiai, per pamaldas 
šventinamos vaistažolės. Išliko 
paprotys per Jonines spėti orą. 
Esą jei Joninių naktis žvaigždė-
ta, Kalėdos bus šaltos ir sniegin-
gos. Jei debesuota, Kalėdos lau-
kia lietingos ir vėjuotos. Na, o 
žemdirbiai per Jonines spręsdavo 
apie derlių: jei per Jonines „ku-
bilėlis lengvai prisipildo žalnie-
ruko (vandenuko), tai aruodė-
lis lengvai prisipildys grūdelio“. 

Lietuvoje įspūdingiausios Jo-
ninių šventės vyksta Kernavėje ir 
ant Rambyno kalno. Na ir, žino-
ma, ąžuolo lapų vainikais sveiki-
nami Jonai bei Janinos. Joninės 
labai populiarios ir kituose kraš-
tuose. Ir kaip gi nešvęsti vasarvi-
džio, vidurvasario, saulėgrįžos. 
Latviai šią dieną pina ąžuolo vai-
nikus ir dovanoja juos Janiams 
(liet. Jonams), o savo automobi-
lius puošia įvairiomis lauko gė-
lėmis bei ąžuolo šakelėmis. Na, 
ir paskutinis Joninių akcentas. 
Jei išlauksite saulės patekėjimo, 
stebėkite ją atidžiai. Sako, ji te-
kėdama triskart šokteli...

Angelė RudžIANSKAItĖ, Kaunas

Mano vaikystės Joninės

Gražinos Kalvaitienės nuotr., Kazlų Rūda

***
Aš nuo Rokiškio krašto,
Pauliaus Širvio beržų,
Su gyvenimo raštų
Kraiteliu nemažu.

Tai savi ir bičiuliai
Pamilti, prarasti,
Akmenėliais sugulę
Amžinybės vilty.

Tai ir permainų vėjai,
Išprotėję jausmais –
Kokią gelmę lytėjau
Nešama nemunais!

Tai ir džiugesio sauja,
Ir troškimų našta.
Metai ją nuskalauja,
Tik širdis dar karšta.

Tai ir tai, ką turėjau, 
Tai ir tai, ką turiu.
Tiek, kiek davė Kūrėjas,
Ir giesmė vyturių.

Su gyvenimo raštų
Kraiteliu nemažu
Aš – iš ilgesio krašto
Ir lopšinės beržų!

Viltis
Supas viltis ant lašelio 
Ryto rasos balzganos,
Driekias gija iš kuodelio
Mūsų lemties dovanos.

Siūlas tikrai ne šilkinis,
Spalių kritimas dilgus, 
Kepalas duonos naminis
Vai nepigus, nepigus...

Kiek to kuodelio dar liko, 
Nieks pasakyt negalės.
Ant dirvonėlio, ant pliko
Žiedlapiai lino dūlės...

Supas viltis ant lašelio
Ryto rasos balzganos,
Ant nupešioto kuodelio, 
Ant klajūnėlės dainos...

Dar tikiu
Dar tikiu daina, tikiu lemtim,
Ašara, malda ir išmintim.
Rytmečio ramybe, širdimi,
Sielos vienatve, netektimi.

Pumpuru kuklios laukų gėlės,
Dulke nuo šiukšlyno dilgėlės,
Duonos apanglėjusia pluta,
Nevilties kraujuojančia puta.

Saule dar tikiu ir mėnuliu,
Skruzdėlės išmintu takeliu.
Tėviškės dirvonais suartais, 
Žmonėmis – vertais ir nevertais...

Kartais ir užgesusia šviesa,
Niekas taip neskauda, kaip tiesa,
Bet tikėt uždrausti negali,
Pažiūrėk – ir vėl beržai žali!

danutė MAžEIKIENĖ, Rokiškis


