Šeimai, ieškantiems bendraminčių ir paguodos
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Aplinka visiems
Pastaraisiais metais daugelyje šalies vietų galima pamatyti stendus su užrašais, kad
vienas ar kitas miestas tvarkosi. Atnaujinamos gatvės
ir šaligatviai, rekonstruojamos aikštės ir žaliosios zonos. Tvarkosi ir Šiauliai. Tik
ar vykdomi darbai pateisins
visų miesto gyventojų lūkesčius? Į trumpą ekskursiją po
Šiaulius leidęsi neįgalieji turi
nemažai pastabų ir abejonių,
kad po rekonstrukcijų miestas bus prieinamas visiems.

Ar Šiauliai taps draugiškais visiems?

Universalaus dizaino
principai – vis dar neatrasta
žemė

Pernai rekonstruota Aušros
alėjos ir Dvaro gatvės sankryža. Joje – regos negalią turintis
Martynas Vitkus. Baltoji lazdelė, šaligatvyje suklotos specia
lios plytelės – aklųjų vedimo
juosta jam labai padeda. Tačiau
neilgai. „Martynai, stok! Vedimo juosta baigėsi, dabar tu dviračių take“, – perspėja rateliais
judantis asociacijos „Savarankiškas gyvenimas“ prezidentas
Ričardas Dubickas. Ką daryti?
Kaip neregiui judėti toliau?
Į analogišką situaciją M. Vitkus patenka ir Lyros gatvėje.

Integracijos keliu
Tauragės rajono neįgaliųjų draugija negalią turinčius dainų mėgėjus sukvietė į Pagramančio regioninį parką. Į čia įsikūrusiame
„Lakštingalų slėnyje“ surengtą neįgaliųjų meno kolektyvų koncertą „Vasaros
spalvos 2019“ susirinko per
200 dainininkų, rankdarbių
mėgėjų ir žiūrovų.
Svarbiausia – bendravimas

Neįgaliųjų meno kolektyvai
iš Kelmės, Garliavos, Radviliškio, Šilutės, Raseinių, Jurbarko,
Šakių, Šiaulių, Rietavo, Kėdainių, Pagėgių ir, žinoma, iš Tauragės susirinko į jau antrą kartą
Tauragės rajono neįgaliųjų draugijos surengtą vasaros šventę.
Skambėjo nuotaikingos dainos,
sukosi poros, kvepėjo kareiviška košė, mugėje buvo galima išsirinkti rankų darbo suvenyrų.
Pagauti geros nuotaikos pasibaigus koncertui šventės dalyviai
net nenorėjo skirtytis. Renginio organizatorius Tauragės rajono neįgaliųjų draugijos pirmi-

Neįgaliųjų ekspertai gavo įdomią užduotį – įvertinti taktilinį Šiaulių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedros maketą.
Rūtos Stankuvienės nuotr.

Panoręs kelionę tęsti viešuoju transportu, stotelėje sulaukęs autobuso jis ir vėl priverstas spręsti galvosūkį: kur staiga dingo vedimo juosta? Kad ją
kerta dviračių takas, Martynas
negali nei pamatyti, nei patikėti. Ar gali taip būti? Į jį įžengu-

sį neregį bet kada gali partrenkti
kliūčių dviračių take nesitikėjęs
dviratininkas.
„Sunku suprasti – ar projektuotojai taip sudėliojo neregiams skirtas specialias juostas,
ar rangovai jas taip nemokšiškai
įrengė, – stebisi Šiaulių apskri-

ties cerebrinio paralyžiaus asociacijos pirmininkė Edita Navickienė. – Švaistomos lėšos,
pažeidžiamos neįgaliųjų teisės. Gal reikėtų pradėti galvoti apie asmeninės atsakomybės
taikymą?“
Atrodytų, kad iš naujo asfal-

tuojant gatves ir klojant šaligat
vius būtų puiki proga pagalvoti
apie universalaus dizaino principus ir viešąsias erdves pritaikyti
visų poreikiams. Deja, į trumpą
ekskursiją po Šiaulius leidęsi neįgalieji to nepastebi ir pasakoja
apie kitas akis badančias situacijas. „Nustebino prie Respublikinės Šiaulių ligoninės baigiami
tvarkyti šaligatviai. Vieno šaligatvio bortelis nuleistas, o kitų – ne, rateliais judantis žmogus negali pereiti gatvės, – sako
R. Dubickas. – O juk čia įstaiga, kurioje labai dažnai lankosi
neįgalieji.“
Yra ir daugiau prasto pritaikymo pavyzdžių, kuriuos reikia
tvarkyti neatidėliojant. Pasak
E. Navickienės, sunku suvokti
neįgaliųjų lankomo Socialinių
paslaugų centro Pagalbos šeimai tarnybos patalpų „pritaikymą“. „Iš lauko įrengtas pandusas, o viduje – vieni laiptai, –
sako ji. – O ko vertas užvažiavimas į buvusioje vaikų poliklinikoje įsikūrusį Psichikos dienos
stacionarą, Fizinės medicinos ir
reabilitacijos centrą, Visuomenės
sveikatos biurą? Nuolydis status,
prie jo nėra jokių turėklų, o pats
užvažiavimas išklotas slidžiomis
plytelėmis, kuriomis palijus ar
(nukelta į 5 psl.)

Gamtos apsuptyje – skambios dainos
ir bendrystės džiaugsmas
ninkas Kęstutis Petkus sako jau
įsitikinęs, kad tokių švenčių labai reikia. „Matot, kiek žmonių
susirenka. Žmonėms svarbiausia bendravimas – susitinka, pabūna, laiką kartu praleidžia“, –
sako K. Petkus. Jo teigimu, ir į
būrelius žmonės ateina labiau
pabendrauti, pabūti, pasikalbėti, problemomis ir džiaugsmais
pasidalyti. Rezultatas – ne tiek
svarbus.
Jam pritaria ir Tauragės rajono neįgaliųjų draugijos renginių organizatorė Danutė Norgailienė – žmonės labai nori
bendrauti, tik reikia juos į keliuką pastatyti, veiklų pasiūlyti. „Švenčiame visas šventes –
pradedant nuo Sausio 13-osios
iki visų valstybinių dienų. Prisigalvoju visko – mes ir vaidiname, spektaklius statome, ir
maistą gaminame“, – pasakoja
D. Norgailienė. Draugijoje buvo surengta pasaulio prijuosčių
paroda, varžėsi gaspadinės. Dabar draugijos nariai kviečiami

Scenoje – Tauragės rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Svaja“.

atsinešti senų daiktų ir prisiminti jų istorijas. Idėjų – daug, norinčių dalyvauti žmonių taip pat
netrūksta. O ir vasaros renginys,
į kurį sukviečiami ansambliai iš
(nukelta į 3 psl.)
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Drabužis, kuris nenutriūšta
Tikriausiai nereikia toli ieškoti, kad suprastume,
jog blogio ir kančių šiandien nestinga. Nusikaltimų ir
smurto aukomis tampa nekalti žmonės. Sunki trauma
ar luošinanti liga gali ištikti kiekvieną, nepaisant amžiaus bei socialinės padėties.
Tų negandų ir kančių būtų mažiau, jei atsidavimo
jausmas žmogaus žmogui būtų gilesnis, pakaktų stip
rybės ir valios padėti nelaimės užkluptam.
Iškilusis menininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis kalbėjo: „Meilė – tai vieškelis į saulę, grįstas aštriais deimantais, kuriuo turi eiti basas.“ Skubėti, nes
ten, kažkur netoliese, žmogui sunki širdgėla, bėda,
vargas, nedalia. Skubėti ir kentėti brangakmenio šukių keliamą skausmą.
1845 m., jau vykstant Krymo karui, kuriame dalyvavo ir Anglijos kariai, garsi slaugytoja Florenca Naitingeil, iš įvairių ligoninių surinkusi 40 gailestingųjų
seserų, išvyko į Krymą gelbėti nuo žaizdų merdinčių
karių, nes jais rūpintis nepakako sanitarų. Pati Florenca net naktį su žiburiu rankoje vaikščiojo po mūšio lauką ir ieškojo pagalbos reikalingų kovotojų. Jos
ir draugių globos dėka sužeistų kovotojų mirtingumas
labai sumažėjo.
Grįžusi į Londoną, Florenca įsteigė pirmąją pasauliečių slaugos mokyklą, veikusią daugelį metų. Joje mokėsi nemažas būrys lietuvaičių, daugiausiai tos,
kurios per Pirmąjį pasaulinį karą žygiavo fronto keliais, lydėjo sanitarinius traukinius, dirbo lauko ligoninėse, nesitraukė iš posto sunegalavusios, net pajutusios šiltinės, dizenterijos simptomus. Už pasiaukojimą
slaugant ir gelbstint karių gyvybes, tarp jų – ir kovojusių dėl Lietuvos laisvės su bolševikais, lenkais, bermontininkais, iš didelio būrio trys lietuvės – Ona Čebelytė, Ona Brazytė ir Rozalija Tamašiūnaitė – buvo
apdovanotos Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto medaliais legendinės gailestingosios sesers Florencos Naitingeil atminimui įamžinti.
Gerumas nepaiso nuotolių, neįrėmintas laike. Tai
savybės, kurios neturi pertekliaus. Arba, kaip taikliai
pastebėjo JAV rašytojas, filosofas Henris Deividas Toras: „Gerumas – tai vienintelis drabužis, kuris niekuomet nenutriūšta.“
Senokai išleistame žurnale perskaičiau apie jaudinantį atsitikimą. Zarasų rajone, Pašvenčio kaime, nusprendęs nueiti pas už puskilometrio gyvenusius kaimynus, gūdžiame miške paklydo trejų neturintis berniukas. Sukilo tėvai, seneliai, kaimynai, miškininkai,
atvyko kelios dešimtys pareigūnų, kinologas. Ieškota ir
vakare, ir sutemus. Buvo rasti tik jo batukai. Pagaliau
buvo užtiktas ir pats keliautojas – įsitaisęs ant samanėlių, ruošėsi praleisti ankstyvo ir šalto pavasario naktį.
Kažin, ar būtų užtekę mažyliui gyvasties, jei dešimtys
taurios širdies žmonių nebūtų kartu išgyvenę nelaimę.
Atjauta, pagalba, svetimo skausmo supratimas –
tai žygdarbis. Jie ieškoti berniuko, pagal M. K. Čiurlionį, ėjo tarsi basi grublėtu keliu, nes juos šaukė gailestis ir žmoniškumas.
Deja, gėdinga, kai šalia gerumo šliejasi abejingumas. Štai neįgali, vieniša 80-metė klaipėdietė Stefanija Š. pusmetį gyveno be vandens, elektros, kanalizacijos. Nuo žvakės kukliame butelyje kilus gaisrui, sudegė
dokumentai, senelė negalėjo gauti pensijos. Šalia gyvenę žmonės „nutriušusiais drabužiais“ tik pasišaipydavo iš bejėgės senutės. Laimė, atsirado svetimas žmogus, altruistas, ir Stefanijos kambarėlyje sužibo šviesa, atsirado televizorius, net mobilusis telefonas, trys
savanorės merginos aptvarkė jos būstą.
Tačiau ėmė rastis manančių, kad už viską buvo
kažkuo atsilyginta. Apmaudu, kai be įrodymų gerumas matuojamas atlygiu. Kaip tada neprisiminus vieno
Maironio eilėraščio posmo. Jis rašė: „Bet kam aš ant
aukuro širdį nešiau, / Ir ateitį savo, ir jos troškimus, /
Ir savo jaunystės brangiausius jausmus, / O nieko už
tai niekados neprašiau...“
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Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje
Kaišiadorys:
Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos narė Birutė Paškevičiūtė-Gudačiauskienė su „Bičiulystės“
skaitytojais dalijasi įsimintinos kelionės įspūdžiais.
Rodos, tiek nedaug
reikia žmogui, kad jo akys
spinduliuotų, veidas švytėtų. Šių emocijų potyrius
suteikė Kaišiadorių rajono
neįgaliųjų draugijos pirmininkė Stanislava Globienė, senyvo amžiaus ir
neįgaliųjų draugijos nariams suorganizavusi kelionę į Klaipėdą.
Ankstyvas rytas. Autobusai pajudėjo iš Neįgaliųjų draugijos kiemo.
Laukė ilga kelionė. Pirmasis sustojimas nuvažiavus pusiaukelę buvo skirtas susipažinti, išgerti arbatos, kavos. Vėl pajudėjus autobusams pamatėme
dangumi plaukiančius debesis, staiga prapliupo lietus. Kažkas garsiai ištarė:
„Tai Žemaitija, čia dažnai
lyja“, o mūsų Kaišiadoryse
lietus šią vasarą retas svečias. Netvėrėme džiaugsmu – palaistys žemę, atsigaus žolė, geriau pradės
augti bulvės ir daržovės.
Atvykome į Klaipėdą. Krantinėje laukdami

Lazdijai:

Nepamirštama kelionė į pajūrį

Kaišiadorių rajono neįgalieji ilgai prisimins kelionę į Klaipėdą.

kelto smalsiai apžiūrinėjome ir aptarinėjome stovinčius laivus, virš galvos
klykiančius ir maisto prašančius kirus.
Delfinariume nekantriai laukėme programos.
Jai prasidėjus artistus sutikome plojimais, šūksniais.
Jūrų muziejuje-akvariume
kaip vaikai džiaugėmės
virš galvos plaukiojančiomis žuvimis ir jautėmės,
lyg būtume po vandeniu.
Kitas sustojimas –
Melnragė. Prieš akis atsivėrė Baltijos jūra, keldama
didingas putotas bangas.
Keletą minučių stovėjome
ir tiesiog grožėjomės jūra.
Drąsuolė Irena nepabūgo
jos rūstybės ir išsimaudė.
Pasidžiaugę jūros didybe,

sėdome į bendrą ratą pietauti. Moterys išradingos –
buvo paruošusios įvairiaspalvių sumuštinių, kepsnių, skilandžių, lašinių.
Rimantas Vilinauskas prikepė pačių skaniausių kibinų, o Vandutė Rusonienė
visus vaišino savo firminiu
duonos ir sūrio tortu.
Po pietų išvykome į
zoologijos sodą. Apžiūrinėdami matytus ir nematytus gyvūnus, grupelėmis aptarinėjome gyvūnų
gyvenimą, mitybą, prisitaikymą prie gamtos. Kai
kuriuose narveliuose teko
ilgai ieškoti žvėrelių – matyt, pasislėpę ilsėjosi.
Pasibaigus ekskursijai
sėdome į autobusus ir išgirdome dar vieną malo-

olektyvai, kaip ir
žmonės, turi savo sukaktis. Jie per savo egzistavimo laikotarpį patiria ir
džiaugsmo, ir sunkių laikotarpių. O kolektyvus sudaro juose susibūrę žmonės
su skirtingais charakteriais,
amžiumi, gyvenimo patirtimi. Kolektyvo sėkmė
dažnai priklauso nuo vadovų kompetencijos, veik
lumo, gebėjimų suprasti
kiekvieną žmogų. Nelengvą, bet prasmingą kelią
per 20 metų nuėjo ir Lazdijų rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Atjauta“.
Jis kūrėsi, kaip sakoma,
tuščioje vietoje. Pati draugija ilgai neturėjo patalpų,
o ką jau kalbėti apie meno kolektyvą. Ansamblis
„Atjauta“ suburtas tuometinio rajono neįgaliųjų
draugijos pirmininko Jono Ambrasiūno ir tarybos
narės Petronėlės Jarmalie-

Irenos Katkevičienės nuotr.

Prasmingas jubiliejus

Lazdijų rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Atjauta“ paminėjo įkūrimo 20-metį.

K

nią žinutę – 140 km nuo
Klaipėdos mūsų laukia cepelinų vakarienė.
Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos ir senyvo
amžiaus narių ekskursijos
diena buvo pilna įspūdžių.
Norisi padėkoti Neįgaliųjų draugijos pirmininkei
S. Globienei už dėmesį –
kiekvienas buvo pastebėtas, pakalbintas. Draugijos narei Daliai Sinkevičienei – už informaciją, pasirūpinimą bilietais.
Vairuotojams Vaclovui ir
Edmundui esame dėkingi
už saugumą, pastabumą,
už pagalbą neįgaliesiems
įlipant ir išlipant iš autobusų. Rodos, tiek nedaug
žmogui reikia – AČIŪ!

nės iniciatyva. Iš pradžių
jam vadovavo a.a. Ramutė
Smirnovienė. Paskui prisijungė ir Lazdijų kultūros
centre dirbantis meno vadovas Romas Mazėtis, kuris „Atjautai“ vadovavo beveik 2 dešimtmečius. Jam
vadovaujant ir buvo pasiekti šio kolektyvo geriausi rezultatai.
Pradžia nebuvo rožėmis klota. Pirmiausia teko
prisiglausti kelininkų namo rūsyje įrengtoje salėje. Paskui ilgus metus kolektyvas repetavo aktyvių
draugijos narių Danutės
ir Broniaus Karaliūnų namuose. Čia dažniausiai vyko ir įvairūs draugijos renginiai. Tiktai kai nereikalingose ligoninės patalpose
įsikūrė socialinių paslaugų
centras, kur normalias patalpas gavo ir rajono neįgaliųjų draugija, čia, šio centro fojė, pradėjo repetuoti

ir ansamblis „Atjauta“.
Po R. Mazėčio ansambliui trumpai vadovavo
muzikos mokytoja Eglė
Malinauskienė, nuo praėjusių metų šį darbą perėmė Robertas Vilkauskas.
Esami ir buvę ansambliečiai susirinko paminėti
reikšmingą jubiliejų. Apie
„Atjautos“ 20-mečio nueitą kelią plačiai papasakojo
rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Onutė Černiauskienė. Ji kalbėjo apie
ansamblio pasiekimus nelengvomis sąlygomis. Iš
ansamblio senbuvių belikę
tik dvi – Petronėlė Jarmalienė ir Irena Marcinauskienė. Na, o išėjusiųjų atminimą pagerbėme tylos
minute.
Tačiau gyvenime tuščios vietos nebūna. Nors
ansamblį dėl pablogėjusios
sveikatos paliko daug narių, jo gretas nuolat papil-

do nauji dainą pamilę žmonės. Šiandien „Atjauta“ atsinaujinusi, repertuaras papildomas naujomis dainomis, tačiau toliau tęsiamos
tradicijos. Apie atsinaujinusią „Atjautą“ šventės dalyviams buvo parodyta filmuota medžiaga.
O. Černiauskienė buvusiems ir esamiems ansambliečiams įteikė gėlių
ir darbščiųjų rankų būrelio
moterų sukurtų suvenyrų.
„Atjautos“ jubiliejuje dalyvavo ir kolektyvą pasveikino rajono merė Ausma
Miškinienė. Ji „Atjautos“
senbuvėms P. Jarmalienei
ir I. Marcinauskienei įteikė padėkos raštus, o šventiniam stalui – saldumynų.
Garbingo jubiliejaus
proga ansambliečius sveikino, ryžto ir energijos linkėjo buvęs rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkas,
šių eilučių autorius Juozas
Rasiulis.
Be „Atjautos“, šventės
dalyvius linksmino ir svečiai – Alytaus rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Šypsena“, Druskininkų neįgaliųjų draugijos kolektyvas „Rasa“ ir Lazdijų
rajono Krosnos seniūnijos
padalinio ansamblis „Kalniškėlė“.
Šventės dalyviai vaišinosi, grojo, dainavo, o kas
galėjo, net ir pašoko. Nepatenkintų tikrai nebuvo.
Juozas Rasiulis
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visos Lietuvos, jau rengiamas ne
pirmą kartą – atlikus apklausą
paaiškėjo, kad žmonės nori tokio renginio. Jie čia pabendrauja, atitrūksta nuo kasdienybės.
„Atrodo, kad čia giminės šventė“, – juokiasi D. Norgailienė.

Gamtos apsuptyje – skambios
dainos ir bendrystės džiaugsmas
Smagu pažinti vieniems
kitus

Džiugu, kad yra veiklos

Aldonai Rupšienei jau daugiau nei 80 metų, bet ji noriai
dainuoja Tauragės rajono neįgaliųjų draugijos ansamblyje.
Jau daugiau kaip 20 metų yra
jam ištikima. „Tai yra malonumas. Susitinki su žmonėmis, pabendrauji – vis dėlto žmogus esi
ne vien duona gyvas. Tokiame
amžiuje ne kažkur benueisi. O
čia esame visi tokie patys. Padainuoji, atsipalaiduoji – smagu. Kaip gali būti nesmagu tarp
žmonių?“ – šypsosi A. Rupšienė. Jos teigimu, neįgaliųjų draugijos žmonėms labai reikalingos – jei jų nebūtų, sėdėtum prie
lango ir žiūrėtum į praeinančius.
Dabar nueini, kokį rankdarbį
padarai, padainuoji, taip ir diena linksmai praeina.
Regina Gavėnytė į šventę atvežė savo dirbinių – daugiausiai
iš karoliukų suvertų apyrankių.
Ji sako išbandžiusi įvairiausių
amatų – ir siuvo, ir pynė. „Visko
mokausi per gyvenimą, o paskui panaudoju“, – sako Regina.
Ji prisimena neįgaliųjų susibūrimus, kai dar nebuvo neįgaliųjų
draugijų. Moteris pasakoja, kad
žmonės iš visos Lietuvos susirinkdavo į susitikimus, kurie

Atsinaujinęs Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugijos ansamblis „Rambynas“.

dažniausiai buvo rengiami kurio nors namuose, tik vėliau pradėjo burtis Talačkoniuose. „Visi
buvome labai draugiški. Šokome iki ryto, palapinėse miegojome“, – pasakoja R. Gavėnytė. Tačiau, jos teigimu, gyventi
buvo labai sunku – visko trūko.
„Nebuvo draugijų, kaip mokėjome, taip kabinomės į gyvenimą. Dabar jauni žmonės pripratę, kad jiems viską reikia duoti,
tuomet mes patys turėjome viską išsikovoti.“
Moteris pasakoja, kad atrado
išeitį ir tada, kai dėl ligos nebegalėjo eiti į darbą – namuose pradėjo pinti krepšius. Ji džiaugiasi,
kad dabar viskas kitaip – ir pensijos didesnės, ir veiklų įvairiausių yra. Tauragės rajono neįgaliųjų draugijoje taip pat kiekvienas
gali atrasti sau mėgstamą užsiė-

Regina Gavėnytė į šventę atvežė savo rankdarbių.

Aktualijos
Senyvo amžiaus neįgaliesiems nuo šių metų liepos
1 dienos specialiųjų poreikių nustatymas taps paprastesnis, nes klausimyną,
pagal kurį nustatomas asmens savarankiškumas, pildys nebe Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
(NDNT), o vietos savivaldybės darbuotojai.
Tai numato atnaujinamas socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio bei sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos įsakymas.
„Tik įvertinus asmens savarankiškumą galima skirti neįgaliesiems būtiną pagalbą ir socialines paslaugas. Taip geriau sudaromos sąlygos žmonėms integ
ruotis į bendruomenės gyvenimą, palaikyti socialinius ryšius.
Savivaldybių darbuotojai, vertin-

mimą. Na, o pirmininkas K. Petkus niekada neatsisakys padėti –
gali ir naktį atsikelti, jei reikės. Jei
į mugę leidimo reikia ar elektrinis vežimėlis užsiskirto – visada
skambina pirmininkui. „O kur
daugiau kreiptis?“ – retoriškai
klausia moteris.
Pati Regina kasdien kaip į
darbą eina į Tauragės neįgaliųjų
reabilitacijos centrą. „Jei aš negaliu kurią dieną eiti, man būna liūdna. Gal todėl, kad neturi galimybės dirbti, tada labiau
vertini tokius dalykus“, – šypsosi R. Gavėnytė. Ir apskritai,
jos teigimu, neįgalieji Tauragėje
draugiškai gyvena, yra labai aktyvūs. „Sako, kad kituose miestuose neįgaliųjų nematyti – pas
mus labai daug. Visi bendraujame, esame labai draugiški“, –
džiaugiasi moteris.

O ir iš kitų rajonų į šventę
suvažiavę neįgaliųjų kolektyvai
džiaugėsi bendryste, skambiomis
dainomis, gražia gamta. Jurbarko
rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Vida Pieniutienė stengiasi niekada neatsisakyti kvietimų į organizacijų rengiamas
šventes – pabendrauji su kitų rajonų neįgaliaisiais, pamatai, kuo
jie gyvena, juolab kad su Tauragės rajono neįgaliųjų draugija
užsimezgė draugiški santykiai.
Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininkė Loreta
Stašinskienė nerimavo, kaip pavyks pasirodyti atsinaujinusiam
kolektyvui „Rambynas“, kuriam neseniai pradėjo vadovauti
reikli vadovė Virginija Bubelienė. Pasisekė puikiai – dainuojant „Rambynui“ netilo plojimai. Geros nuotaikos nestokojo
ir kiti ansambliai, o visus suvienijo kartu atliekama daina „Žemėj Lietuvos“.
Panašios šventės visą vasarą
burs negalią turinčiuosius pačiuose įvairiausiuose Lietuvos
kampeliuose. Juk visada smagu
atitrūkti nuo kasdienybės rūpesčių, pamatyti, kuo gyvena kitų rajonų neįgalieji, pasidžiaugti gražiais Lietuvos kampeliais.
Aurelija Babinskienė
Autorės nuotr.

Į šventę susirinko per 200 žiūrovų ir dalyvių.

Nuo liepos savarankiškumo klausimyną
senjorams pildys savivaldybių darbuotojai
dami asmens savarankiškumą,
turės galimybes iš karto nustatyti, kokios tiksliai pagalbos reikia
žmogui ar jo šeimos nariams –
socialinių, slaugos paslaugų, piniginės paramos ar panašiai“, –
sako ministras L. Kukuraitis.
Specialiųjų poreikių vertinimas visiems neįgaliesiems susideda iš dviejų dalių: pirmoji –
bazinis funkcionavimo lygmuo,
išreikštas medicininiais kriterijais, antroji – asmens savarankiškumas, kuris įvertinamas atsižvelgus į individualias žmogaus galimybes judėti, maitintis,
rūpintis savo higiena, bendrauti, palaikyti socialinius ryšius.
Asmens savarankiškumas
nustatomas pildant Asmens
veiklos ir gebėjimo dalyvauti
klausimyną, kuriuo nustatoma,
kokiose veiklose žmogui sunku
dalyvauti ir kokia pagalba pa-

dėtų didinti bendravimo, savarankiškumo, žinių taikymo galimybes. Toks klausimynas pildomas tiek darbingo amžiaus,
tiek senyvo amžiaus žmonėms,
kuriems nustatomi specialieji
nuolatinės slaugos ar nuolatinės
priežiūros (pagalbos) poreikiai.
Paprastai šis klausimynas
pildomas pokalbio metu su
žmogumi, kurio specialieji poreikiai vertinami. Tai reiškia,
kad asmuo turi atvykti į NDNT.
Iki šiol išimtys buvo daromos,
kai specialieji gyventojo poreikiai buvo vertinami pakartotinai ir dėl organizmo funkcijų
sutrikimų žmogus negalėdavo
atvykti bei nekildavo abejonių,
jog funkcionavimo lygmuo nėra
pakitęs. Atvykti nebuvo reikalaujama ir tais atvejais, kai asmuo gyvena užsienyje ir dėl jo
į NDNT kreipiasi pensiją ar iš-

moką mokanti institucija.
Tačiau nuo 2019 m. liepos
1 d. senatvės pensijos amžiaus
sulaukusiems žmonėms taip pat
nustatoma išimtis, todėl jeigu
dėl jų nekils papildomų abejonių, vertinant specialiuosius poreikius jie galės nedalyvauti. Tokia išimtis palengvins senjorų situaciją, sutaupys laiko, o savivaldybės įgis galimybes iš karto nustatyti, kokia pagalba reikalinga
asmeniui ar jo šeimos nariams.
Siekiant užtikrinti sklandų
pasirengimą vertinti asmenų savarankiškumą šių metų gegužės
ir birželio mėnesiais Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija
inicijavo mokymus savivaldybių darbuotojams.
Įvertinus žmogaus specialiuosius poreikius, savivaldybės
moka tikslines kompensacijas.
SADM ir „Bičiulystės“ inf.

Integracijos keliu

Diskriminuojantį
Švietimo
įstatymą būtina
keisti
Seime vykusioje spaudos
konferencijoje Seimo narys
Justas Džiugelis ir habilituota socialinių mokslų daktarė,
profesorė Vilija Targamadzė
kalbėjo apie būtinybę keisti vaikus diskriminuojančias
Švietimo įstatymo nuostatas
ir imtis realių veiksmų ugdymo sistemoje įgyvendinant
įtraukiojo švietimo principus.
„Daugiau nei dešimt metų
kalbame apie įtraukųjį švietimą,
lygias galimybes visiems įgyti
išsilavinimą, tačiau realių veiksmų nematyti. Maža to, Švietimo įstatyme įrašytos nuostatos, diskriminuojančios specialių ugdymosi poreikių turinčius
vaikus. Įtraukusis švietimas buvo viena iš dabartinės Vyriausybės programos prioritetinių
nuostatų. Jis svarstytas ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje, tačiau pasimetė politinių
peripetijų sūkuryje. Todėl lyderystės šiuo klausimu būtina imtis Seimo nariams“, – teigė Seimo Tėvynės sąjungos – Lietuvos
krikščionių demokratų frakcijos narys J. Džiugelis, parengęs
Švietimo įstatymo 29 str. 10 d.
keitimo įstatymo projektą, kuriuo prisidengdami mokyklų vadovai atsisako į ugdymo įstaigas
priimti vaikus su specialiaisiais
poreikiais, taip atimdami iš jų
galimybę įgyti išsilavinimą, kuris yra be galo svarbus kiekvieno žmogaus ateičiai. Šį Švietimo
įstatymo keitimo projektą Seime
vykusiame pasitarime analizavo
visos suinteresuotos pusės – su
švietimu susijusių įstaigų ir organizacijų atstovai.
„Sveikinu šią iniciatyvą, nes
ilgus metus ši problema buvo
įstrigusi. Įtraukusis švietimas
šiuo metu yra labai svarbus, nes
specialiųjų poreikių spektras yra
labai didelis. Kalbu ne tik apie
vaikus su negalia – nepamirškime, kad yra karta, kuri yra panirusi į virtualų pasaulį ir sunkiai
iš jo sugrįžta į realųjį. Patirtis rodo, kad vaikystėje šių problemų
nesprendžiant vėliau jos užgriūva kur kas sunkesne našta“, –
įsitikinusi Vilniaus universiteto
profesorė V. Targamadzė.
Anot švietimo ekspertės,
įstatymas turėtų būti rengiamas
kartu su įgyvendinimo priemonių paketu. Visų norimų tikslų iškart įgyvendinti, žinoma,
nepavyks, tačiau jie turėtų būti
suskirstyti į etapus ir sistemingai vienas po kito įgyvendinami.
„Švietimas yra per daug svarbi sritis, kad taptų politinių procesų įkaitu. Nepaisant to, kas yra
ar bus valdžioje, įtraukusis švietimas ir diskriminuojančių įstatymų keitimas turėtų būti visų
partijų susitarimo objektu“, –
Seime vykusioje spaudos konferencijoje kalbėjo V. Targamadzė.
„Bičiulystės“ inf.
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Daktaras
Aiskauda
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B grupės vitaminų svarba mūsų sveikatai

Vitaminas B1 (tiaminas)

Funkcijos: tiaminas maistą
paverčia energija, dalyvauja perduodant nervinį impulsą raumenims, yra reikalingas angliavandenių apykaitai, normaliam augimui, vaisingumui, pieno krūtyse išsiskyrimui.
Poreikis: vidutiniškai per dieną tiamino reikia 1,2–1,6 miligramo (mg); nėščiosioms –
1,3 mg, žindančioms kūdikius –
1,4 mg, 19 – 50 m. vyrams –
1 mg, vyrams nuo 51 m. –
0,9 mg. Ilgą laiką vartojamas tiaminas daugiau kaip po 3 mg per
dieną gali sukelti neigiamų pasekmių. Tiamino poreikis padidėja vartojant daug angliavandenių, alkoholio, prakaituojant (dėl
ligų, fizinių krūvių ir kt.).
Stygiaus požymiai: raumenų
nuovargis, prasta koncentracija, nervinis dirglumas, depresija, širdies problemos.
Šaltiniai: alaus mielės, riešutai, saulėgrąžų sėklos, ankštinės
kultūros, varpinių grūdų sėlenos,
miltai, sumalti su sėlenomis, kepenys, inkstai, mėsa, pienas, nepoliruoti ryžiai, avižinė košė.
Trukdo įsisavinti: alkoholis,
sieros tabletės, kai kurie antibio
tikai, skrandžio rūgštingumą
neutralizuojančios priemonės,
arbata, kava, mėlynės, žiediniai
kopūstai; be to, tiaminas neatsparus deguoniui, karščiui, silpno rūgštingumo terpei.

Vitaminas B2 (riboflavinas)

Funkcijos: riboflavinas daro
poveikį riebalų įsisavinimui bei
sintezei, kaulų čiulpams, aminorūgščių ir baltymų apykaitai,
gamybai; be to, reikalingas augimui, odai, plaukams, nagams,
gleivinėms, regėjimui, saugo
tinklainę nuo kenksmingo ultravioletinių spindulių poveikio.
Poreikis: moterims nuo 11
metų per dieną reikia 1,1 mg riboflavino, nėščiosioms – 1,4–
1,7 mg, žindančioms kūdikius –
1,6–1,9 mg; vyrams – 1,7 mg.
Stygiaus požymiai: blogai gyjančios žaizdos, ašarojančios paraudusios akys, pleiskanojančios
lūpos, lūpų kampučių įtrūkos,
išbėrimas tarp nosies ir lūpų.

Šaltiniai: lapinės daržovės,
grikių kruopos, kviečiai, alaus
mielės, kiaušiniai, mėsos, žuvies ir pieno produktai, riešutai, grybai.
Trukdo įsisavinti: alkoholis,
geriamos tabletės nuo pastojimo,
preparatai, gydantys epilepsiją,
kai kurie trankviliantai (vaistai,
raminantys centrinę nervų sistemą, atpalaiduojantys emocinę
įtampą, raminantys susijaudinimą ir nerimą, mažinantys baimę, padedantys užmigti) ir antidepresantai (vaistai, aktyvinantys psichikos veiklą, gydantys depresiją); be to, šis vitaminas neatsparus šviesai ir aukštai
temperatūrai.

Vitaminas B3 (niacinas)

Funkcijos: niacinas reikalingas kai kuriems hormonams,
kartu su vitaminu B2 būtinas
daugeliui fermentų, kurie dalyvauja energijos gamybos ir kaupimo procesuose; be to, pastarasis vitaminas dalyvauja kraujyje
reguliuojant cukraus lygį, svarbus nervų sistemai, virškinimui,
kraujo apytakai, smulkiausioms
arterijoms ir odos kapiliarams.
Poreikis: niacino dienos norma – 15–18 mg; nėštumo, kūdikio žindymo metu bei piktnaudžiaujant alkoholiu šio vitamino reikia daugiau.
Stygiaus požymiai: odos pleiskanojimas, odos uždegimas, pykinimas, viduriavimas, raumenų silpnumas, išsiblaškymas,
nuovargis, depresija, kraujotakos sutrikimai, silpnaprotystė; ilgą laiką trūkstant niacino,

Psichologo patarimai
Sergant ilgalaikėmis, lėtinėmis ligomis, dažniausiai girdime gydytojų rekomendacijas keisti gyvenimo būdą, atsisakyti žalingų
įpročių ir rinktis sveikesnius. Natūralu, kad visi suprantame, jog
tai yra būtina geresnei gyvenimo kokybei užtikrinti. Tačiau ne
paslaptis, kad keisti įpročius labai sunku. Kaip tai paaiškinti?
Kur ieškoti motyvacijos keistis?
Norint suprasti, kaip motyvacija mums gali padėti formuoti palankų sveikatai elgesį,
būtų svarbu suvokti, kas ta motyvacija, kaip ji mumyse reiškiasi. Motyvacija – tai lyg vidinė energija, skatinanti mus
imtis kokios nors veiklos, kuri galėtų patenkinti atsiradusį
vieną ar kitą poreikį. Labai paprastai sakant, taip, kaip imamės veiksmų, nes jaučiame alkį, kurį norime numalšinti, taip

galime nuspręsti keisti ir gyvenimo įpročius, nes tai gali būti
naudinga mūsų sveikatai.
Dažnai savo elgesį iš žalingo
į sveikatai naudingą esame linkę
pakeisti tik paūmėjus ligos simptomams. Jaučiant fizinį skausmą ar kitą diskomfortą gana
paprasta laikytis dietos, būti fiziškai aktyviems, tiksliai paisyti visų gydytojo rekomendacijų.
Esminis klausimas – kaip atslūgus skausmui negrįžti prie senų

kaip ir vitaminų B2, B6 bei B9,
susergama pelagra (ši liga pažeidžia odą, gleivines, virškinamąjį traktą); Lietuvoje pelagra
paprastai nesergama, nes niacino yra įvairiuose maisto produktuose.
Šaltiniai: mielės, rupi duona, riešutai, liesa mėsa, kepenys, žuvies produktai, žirniai,
pupos, grikių kruopos, pienas,
sūris, kiaušiniai.
Trukdo įsisavinti: alkoholis,
vaistai su siera.

Vitaminas B5 (pantoteno
rūgštis)

Funkcijos: šis vitaminas reikalingas raudonųjų kraujo kūnelių, cholesterolio ir lytinių
hormonų susidarymui, normaliam virškinimo sistemos darbui, palaiko nervų sistemos ir
odos sveikatą. Be to, pantoteno
rūgštis dalyvauja baltymų, riebalų ir angliavandenių apykaitoje, nuodingas medžiagas neutralizuojančiose reakcijose, padeda
iš organizmo pašalinti vaistus,
stiprina gleivinių atsparumą, gali skatinti plaukų augimą, padeda reguliuoti odos ląstelių medžiagų apykaitą.
Poreikis: nėra griežtų pantoteno rūgšties vartojimo normų;
5–7 mg per dieną laikoma pakankama doze; beje, šio vitamino poreikis didėja dirbant sunkų fizinį darbą, aktyviai sportuojant, streso metu, nėštumo,
kūdikio maitinimo krūties pienu laikotarpiu.
Stygiaus požymiai: silpsta
raumenys, sutrinka nervų bei

virškinimo sistemos veikla, mažėja atsparumas infekcinėms ligoms, blogai gyja žaizdos, kojose atsiranda deginimo ir dilgčiojimo pojūtis; beje, šio vitamino
stygius gali atsirasti netinkamai
gydant nutukimą, piktnaudžiaujant alkoholiu bei ilgai vartojant
sulfanilamidus; pantoteno rūgšties perteklius kartais sukelia
alergines reakcijas.
Šaltiniai: sausos mielės, avių
kepenys, vištiena, kiaušiniai, žalieji žirneliai, saulėgrąžų sėklos,
ruginė duona, jautiena, bulvės,
pienas, jogurtas, baravykai, pievagrybiai.
Trukdo įsisavinti: alkoholis,
antibiotikai, vaistai su siera, kofeinas; pantoteno rūgštis neatspari aukštai temperatūrai, konservavimui.

Vitaminas B6 (piridoksinas)

Funkcijos: piridoksinas dalyvauja „nuotaikos hormono“
serotonino gamyboje, daro teigiamą poveikį nervų sistemai,
kraujyje reguliuoja cukraus
koncentraciją, svarbus augimui
(kaip ir vitaminai A ir B1), yra
būtinas imunitetui, ląstelių atsinaujinimui, fermentiniams procesams, vykstantiems galvos
smegenyse, hemoglobino gamybai, riebalų (ypač polinesočiųjų
rūgščių), baltymų, angliavandenių apykaitai.
Poreikis: vidutiniškai suaugusiems žmonėms piridoksino
reikia nuo 1 iki 1,4 mg; vartojant
vaistus nuo depresijos, antibiotikus, preparatus nuo pastojimo,
sportuojant šio vitamino poreikis padidėja; nėštumo ir kūdikio žindymo laikotarpiu dienos
norma – apie 2 mg.
Stygiaus požymiai: atsiranda odos ir gleivinės uždegimai,
sutrinka virškinimas, vargina
nuovargis, prislėgtumas, galvos
skausmas, sumažėja atsparumas
infekcinėms ligoms, gali atsirasti mažakraujystė; esant žymiam
piridoksino stygiui sutrikdomos
kepenų ir nervų sistemos funkcijos, mineralų fosforo, kalcio ir
magnio panaudojimas, atsiranda paprastųjų spuogų, gali būti kai kurių negalavimų mėnesinių metu; vartojant piridoksi-

ną ilgai (ypač didelėmis dozėmis) gali sutrikti nervų sistemos
veikla, sumažėti plaštakų ir pėdų jautrumas.
Šaltiniai: sausos mielės, nesijotų miltų duona, kviečių sėlenos, kepenys, bananai, avokadai, žuvis, mėsa, riešutai, kiaušiniai, bulvės.
Trukdo įsisavinti: alkoholis,
geriami preparatai nuo pastojimo, rūkymas, kai kurie antibio
tikai, kortizonas, vaistai, mažinantys aukštą arterinį kraujospūdį, antireumatiniai preparatai,
spazmolitikai; beje, piridoksinas
neatsparus šviesai, aukštai temperatūrai, šarminei terpei.

Vitaminas B9 (folio rūgštis)

Funkcijos: kartu su vitaminu
B12 folio rūgštis saugo ir vysto
nervų sistemą, dalyvauja genetinės medžiagos gamyboje; dar
svarbu tai, jog folio rūgštis ne
tik prisideda sudarant naujos gyvybės raudonuosius kraujo kūnelius, bet ir saugo nuo įgimtų defektų; folio rūgštis būtina
nėščiosioms, nes padeda išnešioti vaisių.
Poreikis: suaugusiems asmenims folio rūgšties per dieną
reikia 300 mikrogramų (mkg),
nėščiosioms – 400 mkg (beje,
svarbu neviršyti gydytojo paskirtų dozių, nes gali gimti neišnešiotas arba negyvas kūdikis),
krūties pienu žindančioms kūdikius – 480 mkg.
Stygiaus požymiai: viduriavimas, burnos, stemplės, skrandžio ir žarnyno gleivinės uždegimai; beje, folio rūgšties stygius
gali atsirasti sergant žarnyno ligomis, epilepsija, vartojant vaistus nuo pastojimo, sergant alkoholizmu, narkomanija, kepenų
ligomis, mažakraujyste, nėštumo ir žindymo laikotarpiu, sutrikus virškinimo trakto veiklai.
Šaltiniai: sausos mielės, kepenys, tamsiai žalios lapinės
daržovės, riešutai, avižų sėlenos, pupos.
Trukdo įsisavinti: kai kurie
antibiotikai, alkoholis, nuo pastojimo geriami vaistai, aspirinas, nuskausminantys preparatai, antitraukulinės priemonės.
Romualdas OGINSKAS

Kaip rasti jėgų pasikeisti?
įpročių. Tyrėjai, besigilinantys į
šią temą, teigia, kad mes nejučia įvertiname situacijos rimtumą, tai ir lemia, ar pajėgsime ilgalaikėje perspektyvoje pakeisti
elgesį į sveikatai naudingą.
Paprastai lėtinė liga kelia nerimą, taigi mūsų įsisąmonintas
baimės jausmas yra pirmasis kriterijus, lemiantis, ar ko nors ko
imsimės, kad palengvintume
sutrikimo simptomus, ar visgi
manysime, jog tai nėra taip baisu ir nejausime stipraus poreikio
ką nors keisti.
Kitas etapas susijęs su prevencijos veiksmais. Šiame etape apsvarstome ligos rimtumą,
įvertiname, kiek ji turi įtakos
kasdienybei ir kokia tikimybė,
kad sveikata ilgainiui blogės.

Pamąstome, ar esame pajėgūs
tai kontroliuoti keisdami savo
gyvenimo būdą.
Paskutinis faktorius – iš
aplinkos ateinantis paskatinimas veikti. Tai gali būti sveikatos
specialistų teikiama informacija,
palaikymas formuojant sveikatai
palankų elgesį. Žinoma, svarbus
ir artimųjų supratimas bei parama šiame pokyčių kelyje. Tai,
be jokių abejonių, taip pat labai svarbu.
Reikėtų nepamiršti, kad motyvacija nėra pastovi. Natūralu,
kad egzistuoja ir atkryčio periodai, kada nebematome prasmės
tęsti tai, ką pradėjome. Prie motyvacijos sumažėjimo gali prisidėti ir nepalankios išorinės aplinkybės ar tiesiog artimųjų nepalai-

kymas. Vis dėlto šiame etape nereiktų sau būti labai griežtiems ir
savęs kaltinti, kad nepavyko įgyvendinti to, ką buvote suplanavę.
Tai visiškai natūralu. Svarbu tai,
kad po kiekvieno atkryčio galima
viską pradėti nuo pradžių. Taip
pat svarbu žinoti, kad visada galima kreiptis į sveikatos specialistus pagalbos, kurie padės iš naujo
atrasti motyvacijos keistis.
Akvilė SIAURUKAITĖ
Medicinos psichologė
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pasnigus joks stipruolis vežimėlio neužstums.“
Nuostabą kelia ir neįgaliesiems, mamoms su kūdikių vežimėliais nepritaikytos kavinės.
Jeigu prie jų ir įrengtas koks
nuolydis, dažnai ant jo padėtas
didžiulis vazonas su gėlėmis ar
net medžiais, o vasarai įruoštose
lauko kavinėse staliukai su kėdėmis neretai sustatyti ant medinių pakylų, kurių rateliais judantys žmonės neįveiks. Kelią
jiems pastoja ir skėčius nuo saulės prilaikančios didžiulės betoninės plytelės, tarp kurių nedidelėje erdvėje beveik neįmanoma išsisukti.

Ar Šiauliai taps draugiškais visiems?

„Malonių krepšeliu“
problemos neišspręsi

R. Dubickas neslepia pasipiktinimo, kad neįgalieji, senjorai, mamos su vežimėliais negali patekti net į vaistines. Jis
pasakoja apie kuriozinę situaciją, į kurią pateko panoręs nusipirkti vaistų vienoje „Camelia“
vaistinėje.
„Prie vaistinės įrengtas nuolydis – vos ne 90 laipsnių statumo. Beje, jis netgi trumpesnis už
šalia esančius laiptus. Nors prie
panduso yra turėklai, savarankiškai juo tikrai neužvažiuosi.
Matyt, dėl to apačioje įrengtas
skambutis vaistinės darbuotojams išsikviesti. Bet skambutis
neveikia. Be to, jis įrengtas tokioje nepatogioje vietoje, kad jį
labai sunku pasiekti. Ko gero,
senjorai ar neįgalieji, bandydami jį pasiekti lazdele, ir nudaužė, – pasakoja Ričardas. – Užvažiuoti negali, prisiskambinti negali, taigi net prireikus gyvybiškai būtinų vaistų jų negausi. Nenusipirkau jų ir aš – dėl nepritaikytos aplinkos negavau man
reikalingos paslaugos.“
Šią netoleruotiną situaciją
paviešinus žiniasklaidoje, Ričardas sulaukė dviejų skambučių: vieno iš Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnybos, siūlančios kreiptis dėl neįgaliųjų diskriminacijos, kito – iš „Camelia“ vaistinės atstovo. Pastaruo-

Tolerancijos link

V

os už 6 km nuo Švenčionių
driekiasi Šventos kaimas –
kalvų, ežerų ir upelių kraštas.
XIX amžiuje lenkų tautybės
aristokratų šeima jame pastatė
dvarą. Dvaro sodybos teritorijoje buvo nemažai įvairios paskirties pastatų, kai kurie išliko iki
mūsų dienų. Vienas iš tokių –
buvęs kumetynas, statytas dvaro
darbininkams. Kaip ir pats dvaras, kumetynas turi savo istoriją
ir yra kultūros paveldo objektas.
Šiandien šio namo dalis priklauso Švenčionių socialinių paslaugų centro Dienos centro pagyvenusiems ir neįgaliems žmonėms „Verdenė“ lankytojai Danutei Garlienei, kuri savo jėgomis
ten įrengė mažą šeimyninį muziejų. Apsilankyti šioje gražioje
vietovėje, kur atgyja kiekvieno
širdžiai mieli prisiminimai apie
tėviškę, vaikystės džiaugsmus,
sunkų, bet kartu ir įdomų gyvenimą, ji pakvietė ir savo bičiulius
iš dienos centro „Verdenė“.

Į „Camelia“ vaistinę Ričardui Dubickui patekti nepavyko.

ju, pasak vyro, iki šiol sunku
patikėti. „Camelia“ atstovas sakė apgailestaujantis dėl įvykusio nesusipratimo, esą skambutis buvo ką tik sugedęs (nors pats
mačiau, kad jis buvo nudaužtas ir prie jo neįmanoma prieiti). Dar paklausiau, ar toje vaistinėje švarcnegeriai dirba, nes
tik jie galėtų mane užstumti tokio statumo pandusu, ir kas išdavė leidimą atidaryti taip „pritaikytą“ vaistinę. Į šiuos klausimus atsakymų nesulaukiau, bet
išgirdau pasiūlymą už patirtus
nepatogumus suteikti nuolaidą
ar dovanų krepšelį“, – pasakoja
R. Dubickas.
Neįgalaus vyro atsakymas
„Camelia“ atstovą tikriausiai
pribloškė ne mažiau nei jo Ričardą. „Sutariame taip: apačioje, prie to neįveikiamo panduso, pastatykite stalelį ir visiems
neįgaliesiems, senjorams, mamoms su kūdikių vežimėliais,
kurie negalės patekti į vaisti-

nę, pasiūlykite po tą „malonių
krepšelį“. Po nejaukios tylos Ričardas dar pridūręs: „Arba jūs
padarysit normalų pandusą ar
įrengsit keltuvą, arba vaistinę
teks uždaryti. Jei per porą savaičių iš jūsų nesulauksiu jokios žinios, pasistatysiu palapinę prie jūsų vaistinės ir ten gyvensiu tol, kol ją pritaikysite visiems žmonėms.“
Žinios R. Dubickas vis dar
laukia. Jos nesulaukęs palapinės Šiauliuose tikriausiai nestatys, bet skundą Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnybai būtinai
parašys. „Neužtenka tik pastebėti negeroves, – įsitikinęs jis. –
Reikia daryti viską, kad jos būtų pašalintos.“

Yra ir gerų iniciatyvų

Vis dėlto ne viskas Šiauliuose taip blogai. E. Navickienė sako, kad jokių priekaištų neįgalieji neturi Šiaulių arenai, Šiaulių
universiteto bibliotekai, Šiaulių

Slidžiomis plytelėmis padengtas
nuolydis be turėklo – tikras išbandymas neįgaliajam.

Neregiams judėti padedanti vedimo
juosta netikėtai baigiasi dviračių
take.

profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriui. Juos nudžiugino ir Turizmo informacijos centro direktorės Rūtos Stankuvienės iniciatyvumas.
Pamačiusi pėsčiųjų bulvare
atsikvėpti prisėdusius neįgaliųjų ekspertus, ji nedelsdama prie
jų priėjo. „Jus man pats Dievas
atsiuntė“, – moters ištartus žodžius prisimena E. Navickienė
ir R. Dubickas. Paaiškėjo, kad
Turizmo informacijos centras
persikelia į buvusio knygyno
patalpas. Žinoma, jas teks remontuoti, pritaikyti ir negalią
turintiems lankytojams. Tačiau
nuo ko pradėti? Kaip viską teisingai padaryti? Kas geriau atsakys į šiuos klausimus, jei ne
patys neįgalieji. Tad direktorė
nedvejodama į juos ir kreipėsi.
Aplinkos, pastatų pritaikymo reikalavimus išmanantis
R. Dubickas viską įdėmiai apžiūrėjo ir negailėjo patarimų.
„Žinoma, tam reikės papildomų lėšų, bet jūs nesijaudinkit – pritaikymo darbus finansuoja Europos Sąjunga, – drąsino direktorę Ričardas. – Svarbu, kad dabar žinosite, ko galite
reikalauti.“
Neįgaliuosius nustebino ne
tik R. Stankuvienės rūpestis
dėl pastato pritaikymo, bet ir
jau nuveikti darbai. M. Vitkaus

rankose netrukus atsirado lankomiausių Šiaulių objektų – Geležinės lapės, Šiaulių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedros –
taktiliniai maketai su trumpais
jų aprašymais Brailio raštu. Juos
apčiupinėjęs Martynas irgi neslėpė: „Tai patys geriausi maketai, kokius yra tekę liesti.“ Sukurtas ir audiogidas, kurio žmogus gali klausytis liesdamas maketus.
„Tokie iniciatyvūs ir veržlūs žmonės – puikus įrodymas,
kad ir mūsų darbas nenueis veltui“, – įsitikinęs R. Dubickas.
Šiaulių miesto savivaldybės
mero pavaduotojas Egidijus Elijošius taip pat nusiteikęs pozityviai ir tikina, kad pradėta daug
darbų, kurie turėtų pakeisti situaciją. „Daugelis projektų tęstiniai, besijungiantys tarpusavyje, todėl kol kas galime vertinti tik atskirus fragmentus, neišbaigtus erdvių pritaikymus visų reikmėms. Su komercinėmis
įstaigomis taip pat reikia labai
padirbėti, kad jų pandusai nebūtų nenaudojami ar tik imitaciniai. Gal verslas paims pavyzdį
iš Šiaulių savivaldybės, bet dėl
to turim padirbėti.“
Svarbiausia – nenuleisti rankų ir visiems dirbti petys petin.
Aldona MILIEŠKIENĖ
Editos Navickienės nuotr.

Šeimos istorijos tyrinėjimas – įdomus užsiėmimas

Šeimos muziejuje Danutė Garlienė pakvietė apsilankyti savo bičiulius iš Dienos centro pagyvenusiems ir neįgaliems
žmonėms „Verdenė“.
Muziejus skirtas Danutės ro senelis buvo ištremtas į Sibi- jerą, suteikia ramybės ir sauguvyro šeimos atminimui. Vyro rą, kur praleido 10 metų.
mo pojūtį. Nerti, siuvinėti, austėvas pokario metu buvo ginDidelė krosnis, žemos lubos, ti daiktai dar ir šiandien tinkakluoto pasipriešinimo dalyvis, lempos, austais takais išklotos mi naudoti. Sienas puošia senos
partizanas, nužudytas 1945 m. grindys, vaiko lopšys, kiti buities fotografijos – šeimos gyvenimo
Dėl šios priežasties 1946 m. vy- rakandai atkuria tuometinį inter- atspindžiai. Visa tai konkretaus

žmogaus, šeimos istorija, o daiktai yra šios istorijos liudininkai.
Pasinėrėme į praeitį – klausėmės Danutės pasakojimo, savo
rankose laikėme išsaugotus namų apyvokos daiktus, vaišinomės pirmu medumi ir naminiu
sūriu, dainavome.
Šeimos istorijos tyrinėjimas –
svarbus ir naudingas dalykas.
Reikia žinoti, iš kur atėjai, kad
galėtum keliauti toliau. Džiaugiamės, kad Danutė įgyvendino savo svajonę, investavusi į tai
ne tik pinigus, bet daug meilės ir
pagarbos išėjusiems žmonėms.
Dėkojame, kad ji ne tik išsaugojo mylimų žmonių atminimą, bet
ir pasidalijo su mumis.
Ir tegul kiekvienam iš mūsų
užtenka laiko ir jėgų tam, kas iš
tikrųjų svarbu.
Oksana Teilans

Švenčionių socialinių paslaugų centro
Dienos centro pagyvenusiems ir
neįgaliems žmonėms „Verdenė“
socialinė darbuotoja
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Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

LRT
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. PIRMADIENĮ – PenktadienĮ:
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 8.00 – žinios, orai. 7.00, 7.30, 8.30 – žinios,
orai, sportas.
Pirmadienis, liepos 8 d.

09:00 Žinios. Orai. 09:10 Labas
rytas, Lietuva. 09:20 Senis. N-7. 282 s.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 7.
N-7. 7/14 s. 11:10 Komisaras Reksas 14.
N-7. 14/12 s. 12:00 Beatos virtuvė. (subtitruota, kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena,
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas.
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:40
Premjera. Ponių rojus. N-7. 104 s. 17:30
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Vartotojų kontrolė. 20:25 Loterija „Keno
Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“. 22:30
Dviračio žinios. 23:00 Kostiumuotieji 2. N-7. 2/8, 2/9 s. 00:30 Klausimėlis.
lt. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Savaitė. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00
LRT radijo žinios. 03:05 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 Dviračio
žinios (kart.). 04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Komisaras Reksas 14. N-7. 14/12
s. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10
Ponių rojus. N-7. 104 s. (kart.).

Antradienis, liepos 9 d.

09:00 Žinios. Orai. 09:10 Labas
rytas, Lietuva. 09:20 Senis. N-7. 283 s.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 7.
N-7. 7/15 s. 11:10 Komisaras Reksas 15.
N-7. 15/1 s. 12:00 Stilius. 13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios.
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių rojus. N-7.
105 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su
vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 (Ne)emigrantai. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00
Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29
Loterija „Jėga“. 21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“. 22:30
Dviračio žinios. 23:00 Kostiumuotieji
2. N-7. 2/10, 2/11 s. 00:30 Klausimėlis.
lt. 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Istorijos detektyvai. (subtitruota, kart.).
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
(kart.). 03:30 Dviračio žinios (kart.).
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Komisaras Reksas 15. N-7. 15/1 s. (kart.). 05:00
LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus.
N-7. 105 s. (kart.).

Trečiadienis, liepos 10 d.

09:00 Žinios. Orai. 09:10 Labas
rytas, Lietuva. 09:20 Senis. N-7. 284 s.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 7.
N-7. 7/16 s. 11:10 Komisaras Reksas 15.
N-7. 15/2 s. 12:00 Nacionalinė paieškų
tarnyba. (kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena,
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas.
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:40
Premjera. Ponių rojus. N-7. 106 s. 17:30
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Mano
mama gamina geriau! 20:25 Loterija
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00
Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29
Loterija „Jėga“. 21:30 Lūkesčiai ir vizijos. Kokio LRT tikisi visuomenė? 23:00
Dviračio žinios. 23:30 Kostiumuotieji 2. N-7. 2/12, 2/13 s. 01:00 LRT radijo
žinios. 01:05 Stilius. (kart.). 02:00 LRT
radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro.
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 TV
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30
Dviračio žinios (kart.). 04:00 LRT radijo
žinios. 04:05 Komisaras Reksas 15. N-7.
15/2 s. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. N-7. 106 s. (kart.).

Ketvirtadienis, liepos 11 d.

09:00 Žinios. Orai. 09:10 Labas
rytas, Lietuva. 09:20 Senis. N-7. 285
s. 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 7. N-7. 7/17 s. 11:10 Komisaras Reksas 15. N-7. 15/3 s. 12:00 Gyvenimas.
(subtitruota). 13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios.
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių rojus. N-7.
107 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su
vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas

„Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Daiktų istorijos. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00
Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29
Loterija „Jėga“. 21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“. 22:30
Dviračio žinios. 23:00 Kostiumuotieji 2. N-7. 2/14, 2/15 s. 00:30 Klausimėlis.lt. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Vakaras su Edita. 02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00
LRT radijo žinios. 03:05 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 Dviračio
žinios (kart.). 04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Komisaras Reksas 15. N-7. 15/3
s. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10
Ponių rojus. N-7. 107 s. (kart.).

Penktadienis, liepos 12 d.

08:55 Lietuvos Respublikos prezidentai. Antanas Smetona, Kazys Grinius, Aleksandras Stulginskis. 09:55
Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos inauguracija. (su vertimu
į gestų k.). 13:00 Šv. mišios, skirtos Lietuvos Respublikos Prezidento inauguracijai. 14:20 Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos inauguracija. (su vertimu į gestų k.). 16:00 Lietuvos Respublikos Prezidento inauguracijos šventinis koncertas. 17:25 Loterija
„Keno Loto“. 17:30 Žinios. Sportas. Orai
(su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Nacionalinė
paieškų tarnyba. 19:30 Beatos virtuvė. (subtitruota). 20:25 Loterija „Keno
Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00
Muzikinis pokalbių šou „Vakarėja“ su
Martynu Starkumi. 22:40 Fantastiškas
penktadienis. Pasaulio pabaiga. N-14.
00:30 Klausimėlis.lt. 01:00 LRT radijo
žinios. 01:05 (Ne)emigrantai. (kart.).
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 03:00
LRT radijo žinios. 03:05 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 Šventadienio mintys. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Mano tautinis kostiumas: būta ir atkurta. (kart.). 05:00 LRT
radijo žinios. 05:05 Kolumbijoje tvoros
nežydi. (kart.).

Šeštadienis, liepos 13 d.

06:05 Gyvenimas. (subtitruota,
kart.). 07:00 Klausimėlis.lt. 07:30 Premjera. Džekas nori broliuko. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 09:30 Žinios. Orai.
09:35 Labas rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas rytas, Lietuva.
11:30 Žinios. Orai. 11:35 Labas rytas,
Lietuva. 12:00 Pasaulio dokumentika.
Laukinės gamtos sekliai. 4 d. Išdaigos
ir pokštai. (subtitruota). 12:55 Pasaulio
dokumentika. Atšiaurioji Kanada. 2 d.
Laukiniai vakarai. (subtitruota). 13:50
Džesika Flečer 8. N-7. 8/2, 8/3 s. 15:25
Klausimėlis.lt. 15:43 Loterija „Keno Loto“. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu
į gestų k.). 18:00 Euromaxx. 18:30 Vakaras su Edita. 19:30 Stilius. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 21:00 Muzikos festivalis „Nida 2019“. 22:40 Antikvariato paslaptys 5. Kaltas, kol neįrodyta priešingai. N-7. 00:05 Pasaulio
pabaiga. N-14. (kart.). 01:50 Tarptautinės sportinių šokių varžybos „Gintarinė pora 2019“. 03:30 Pasaulio dokumentika. Atšiaurioji Kanada. 2 d. Laukiniai vakarai. (subtitruota, kart.). 04:25
Džesika Flečer 8. N-7. 8/2, 8/3 s. (kart.).

Sekmadienis, liepos 14 d.

06:05 Beatos virtuvė. (subtitruota, kart.). 07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.lt. 08:00 Gyventi
kaime gera. Veikime kartu. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00
Brolių Grimų pasakos. 24 s. Skiautinė.
10:00 Gustavo enciklopedija. (subtitruota). 10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mūsų gyvūnai. 12:00
Pasaulio dokumentika. Paslaptingos
Šangri La beždžionės. (subtitruota).
12:55 Pasaulio dokumentika. Gorongozos nacionalinis parkas. Rojaus atgimimas. 3 d. Šviežias kraujas. (subtitruota). 13:50 Mis Marpl 3. N-7. 3/4
s. „Bertramo“ viešbutis. 15:25 Klausimėlis.lt. 15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 16:00 Istorijos detektyvai.
(subtitruota). 16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 17:30 Žinios. Sportas.
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 Duokim garo! 19:30 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
Premjera. Zacherio viešbutis. Vieno
suvedžiojimo istorija. N-14. 2 s. 23:45
Fotografas. N-14. 01:20 Pasaulio dokumentika. Paslaptingos Šangri La beždžionės. (subtitruota, kart.). 02:15 Pasaulio dokumentika. Gorongozos nacionalinis parkas. Rojaus atgimimas. 3
d. Šviežias kraujas. (subtitruota, kart.).
03:10 Pasaulio dokumentika. Laukinės
gamtos sekliai. 4 d. Išdaigos ir pokštai.
(subtitruota, kart.). 04:05 Klausimėlis.
lt (kart.). 04:20 Mis Marpl 3. N-7. 3/4 s.
„Bertramo“ viešbutis. (kart.).

TV3
Pirmadienis, liepos 8 d.

00:05. Lengvi pinigai. 01:50. Karo
kiaulės (kart.). 03:20. Henrio nusikaltimas. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Žvaigždžių karai. Sukilėliai (kart.) 2, 4. 06:55.
Simpsonai (kart.) 20, 15. 07:25. Simpsonai (kart.) 20, 16. 07:55. Ūkio šefas (kart.)
1, 6. 08:20. Skaniai ir paprastai (kart.) 2,
10. 08:55. Meilės sūkuryje 3107. 10:00.
Meilės sparnai 1, 49. 11:00. Meilės sparnai 1, 50. 12:00. Gyvenimo išdaigos 2, 9.
12:30. Gyvenimo išdaigos 2, 10. 13:00.
Pažadėtoji 6, 509. 13:30. Pažadėtoji 6,
510. 14:00. Pažadėtoji 6, 511. 14:30. Pažadėtoji 6, 512. 15:00. Simpsonai 20, 17.
15:30. Simpsonai 20, 18. 16:00. TV3 žinios Rinkimai 134. 16:25. TV3 orai 134.
16:30. TV Pagalba 11, 48. 18:30. TV3 žinios Rinkimai 189. 19:22. TV3 sportas 1.
19:27. TV3 orai 189. 19:30. Atsargiai! Merginos 3, 39. 20:00. Atsargiai! Merginos 3,
40. 20:30. Kam ta meilė? 2, 5. 21:00. TV3
vakaro žinios 107. 21:52. TV3 sportas 1.
21:57. TV3 orai 107. 22:00. Geras, blogas
ir negyvas. 23:45. Kaulai 11, 8.

Antradienis, liepos 9 d.

00:40. 24 valandos. Palikimas 1,
1. 01:30. APB 1, 11. 02:20. Amerikietiška
siaubo istorija 5, 10. 03:20. Kaulai (kart.)
11, 8. 04:10. Moderni šeima 7, 11. 04:35.
Gyvenimo išdaigos (kart.) 2, 9. 05:05.
Gyvenimo išdaigos (kart.) 2, 10. 06:10.
Televitrina 3. 06:25. Žvaigždžių karai.
Sukilėliai (kart.) 2, 5. 06:55. Simpsonai
(kart.) 20, 17. 07:25. Simpsonai (kart.)
20, 18. 07:55. Atsargiai! Merginos (kart.)
3, 39. 08:25. Atsargiai! Merginos (kart.)
3, 40. 08:55. Meilės sūkuryje 3108. 10:00.
Meilės sparnai 1, 51. 11:00. Meilės sparnai 1, 52. 12:00. Gyvenimo išdaigos 2, 11.
12:30. Gyvenimo išdaigos 2, 12. 13:00.
Pažadėtoji 6, 513. 13:30. Pažadėtoji 6,
514. 14:00. Pažadėtoji 6, 515. 14:30. Pažadėtoji 6, 516. 15:00. Simpsonai 20, 19.
15:30. Simpsonai 20, 20. 16:00. TV3 žinios Rinkimai 135. 16:25. TV3 orai 135.
16:30. TV Pagalba 11, 50. 18:30. TV3 žinios Rinkimai 190. 19:22. TV3 sportas 1.
19:27. TV3 orai 190. 19:30. Atsargiai! Merginos 3, 41. 20:00. Atsargiai! Merginos 3,
42. 20:30. Kam ta meilė? 2, 6. 21:00. TV3
vakaro žinios 108. 21:52. TV3 sportas 1.
21:57. TV3 orai 108. 22:00. Didelės akys.

Trečiadienis, liepos 10 d.

00:05. Kaulai 11, 9. 01:05. 24 valandos. Palikimas 1, 2. 01:55. APB 1, 12.
02:45. Amerikietiška siaubo istorija 5, 11.
03:40. Kaulai (kart.) 11, 9. 04:30. Moderni šeima 7, 12. 04:55. Gyvenimo išdaigos
(kart.) 2, 11. 05:20. Gyvenimo išdaigos
(kart.) 2, 12. 06:10. Televitrina 3. 06:25.
Žvaigždžių karai. Sukilėliai (kart.) 2, 6.
06:55. Simpsonai (kart.) 20, 19. 07:25.
Simpsonai (kart.) 20, 20. 07:55. Atsargiai! Merginos (kart.) 3, 41. 08:25. Atsargiai! Merginos (kart.) 3, 42. 08:55. Meilės sūkuryje 3109. 10:00. Meilės sparnai
1, 53. 11:00. Meilės sparnai 1, 54. 12:00.
Gyvenimo išdaigos 2, 13. 12:30. Gyvenimo išdaigos 2, 14. 13:00. Pažadėtoji 6,
517. 13:30. Pažadėtoji 6, 518. 14:00. Pažadėtoji 6, 519. 14:30. Pažadėtoji 6, 520.
15:00. Simpsonai 20, 21. 15:30. Simpsonai 21, 1. 16:00. TV3 žinios Rinkimai 136.
16:25. TV3 orai 136. 16:30. TV Pagalba
11, 51. 18:30. TV3 žinios Rinkimai 191.
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 191.
19:30. Atsargiai! Merginos 3, 43. 20:00.
Atsargiai! Merginos 3, 44. 20:30. Kam ta
meilė? 2, 7. 21:00. TV3 vakaro žinios 109.
21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai 109.
22:00. Ginkluotas atsakas. 22:25. Vikinglotto 28. 23:55. Kaulai 11, 10.

Ketvirtadienis, liepos 11 d.

00:55. 24 valandos. Palikimas 1,
3. 01:45. Detektyvas Bekstriomas 1, 1.
02:35. Amerikietiška siaubo istorija 5, 12.
03:30. Kaulai (kart.) 11, 10. 04:25. Moderni šeima 7, 13. 04:50. Gyvenimo išdaigos
(kart.) 2, 13. 05:15. Gyvenimo išdaigos
(kart.) 2, 14. 06:10. Televitrina 3. 06:25.
Kempiniukas Plačiakelnis (kart.) 1, 160.
06:55. Simpsonai (kart.) 20, 21. 07:25.
Simpsonai (kart.) 21, 1. 07:55. Atsargiai!
Merginos (kart.) 3, 43. 08:25. Atsargiai!
Merginos (kart.) 3, 44. 08:55. Meilės sūkuryje 3110. 10:00. Meilės sparnai 1, 55.
11:00. Meilės sparnai 1, 56. 12:00. Gyvenimo išdaigos 2, 15. 12:30. Gyvenimo
išdaigos 2, 16. 13:00. Pažadėtoji 6, 521.
13:30. Pažadėtoji 6, 522. 14:00. Pažadėtoji 6, 523. 14:30. Pažadėtoji 6, 524.
15:00. Simpsonai 21, 2. 15:30. Simpsonai 21, 3. 16:00. TV3 žinios Rinkimai 137.
16:25. TV3 orai 137. 16:30. TV Pagalba
11, 25. 18:30. TV3 žinios Rinkimai 192.
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 192.
19:30. Atsargiai! Merginos 3, 45. 20:00.
Atsargiai! Merginos 3, 46. 20:30. Kam ta
meilė? 2, 8. 21:00. TV3 vakaro žinios 110.
21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai 110.
22:00. Rembo. Pirmasis kraujas. 23:55.
Kaulai 11, 11.

Penktadienis, liepos 12 d.

00:55. 24 valandos. Palikimas 1,
4. 01:45. Detektyvas Bekstriomas 1, 2.
02:35. Salemas 3, 1. 03:30. Kaulai (kart.)

11, 11. 04:20. Moderni šeima 7, 14. 04:45.
Gyvenimo išdaigos (kart.) 2, 15. 05:15.
Gyvenimo išdaigos (kart.) 2, 16. 06:10.
Televitrina 3. 06:25. Kempiniukas Plačiakelnis (kart.) 9, 200. 06:55. Simpsonai
(kart.) 21, 2. 07:25. Simpsonai (kart.) 21,
3. 07:55. Atsargiai! Merginos (kart.) 3, 45.
08:25. Atsargiai! Merginos (kart.) 3, 46.
08:55. Aš matau tave 1, 6. 10:00. Meilės
sparnai 1, 57. 11:00. Meilės sparnai 1, 58.
12:00. Gyvenimo išdaigos 2, 17. 12:30.
Gyvenimo išdaigos 2, 18. 13:00. Pažadėtoji 6, 525. 13:30. Pažadėtoji 6, 526.
14:00. Pažadėtoji 6, 527. 14:30. Pažadėtoji 6, 528. 15:00. Simpsonai 21, 4. 15:30.
Simpsonai 21, 5. 16:00. TV3 žinios Rinkimai 138. 16:25. TV3 orai 138. 16:30. TV
Pagalba 11, 30. 18:30. TV3 žinios Rinkimai 193. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3
orai 193. 19:30. Liūtas karalius. 21:15. Kodas: L.O. B. I. A. I. 23:50. Žmogus prieš...

Šeštadienis, liepos 13 d.

01:30. Geras, blogas ir negyvas
(kart.). 02:55. Ginkluotas atsakas (kart.).
04:30. 24 valandos. Palikimas 1, 3. 06:15.
Televitrina 3. 06:30. Ilgo plauko istorija
(kart.) 1, 22. 07:00. Keršytojų komanda
1, 42. 07:30. Aladinas 1, 102. 08:00. Ilgo
plauko istorija 1, 23. 08:30. Kempiniukas
Plačiakelnis 9, 201. 09:00. Simpsonai 12,
5. 09:30. Skaniai ir paprastai 2, 11. 10:00.
Maisto kelias 3. 10:30. Bibliotekininkai
3, 6. 11:30. Žvaigždė prieš blogio jėgas.
13:10. Užburta meilė. 14:15. Meilė keliauja laiku. Rubinė. 16:50. Ekstrasensų
mūšis 19, 13. 18:30. TV3 žinios Rinkimai
194. 19:17. TV3 sportas 1. 19:22. TV3 orai
194. 19:25. Eurojackpot 28. 19:30. Narnijos kronikos: Aušros užkariautojo kelionė. 21:50. Iksmenai. 23:50. Slaptas mamos gyvenimas.

Sekmadienis, liepos 14 d.

01:35. Kodas: L.O. B. I. A. I. (kart.).
03:45. Rembo. Pirmasis kraujas (kart.).
06:15. Televitrina 3. 06:30. Ilgo plauko istorija (kart.) 1, 23. 07:00. Keršytojų
komanda 1, 43. 07:30. Aladinas 1, 103.
08:00. Ilgo plauko istorija 1, 24. 08:30.
Kempiniukas Plačiakelnis 9, 202. 09:00.
Simpsonai 12, 6. 09:30. Ūkio šefas 1, 7.
10:00. Keliauk išmaniai 1, 3. 10:30. Bibliotekininkai 3, 7. 11:30. Beilio nuotykiai. Naktis Kautaune. 13:15. Daktaras
Dolitlis 3. 15:10. Nilo perlas. 17:25. Havajai 5.0 5, 524. 18:30. TV3 žinios Rinkimai 195. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3
orai 195. 19:30. Šimto žingsnių kelionė.
21:55. Džekas Ryčeris.

LNK
Pirmadienis, liepos 8 d.

06:15 „Mano gyvenimo šviesa“
(919). N-7. 06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (920). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo
šviesa“ (921). N-7. 07:35 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (13). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (86). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (87). N-7. 09:50
„Mirtis rojuje“ (6). N-7. 10:55 „Kandisė
Renuar“ (3). N-7. 12:00 „Neklausk meilės vardo“ (49). 12:30 „Neklausk meilės vardo“ (50). 13:00 „Mano likimas“
(97). N-7. 14:00 „Našlaitės“ (25). 15:00
„Svajoklė“ (25). 16:00 Labas vakaras,
Lietuva. 17:30 „Baudžiauninkė“ (10).
N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 Nuo... Iki...
20:30 „Supermamos“ (8). N-7. 21:00 Laba diena. N14. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:28 Telefoninė loterija
1634. 22:30 VAKARO SEANSAS Rydiko
kronikos. N14. 00:50 „Gyvi numirėliai“
(14). N14. 01:50 Hankokas (kart.). N-7.

Antradienis, liepos 9 d.

06:15 „Mano gyvenimo šviesa“
(922). N-7. 06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (923). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo
šviesa“ (924). N-7. 07:35 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (14). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (88). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (89). N-7. 09:50
„Mirtis rojuje“ (7). N-7. 10:55 „Kandisė
Renuar“ (4). N-7. 12:00 „Neklausk meilės vardo“ (51). 12:30 „Neklausk meilės
vardo“ (52). 13:00 „Mano likimas“ (98).
N-7. 14:00 „Našlaitės“ (26). 15:00 „Svajoklė“ (26). 16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 „Baudžiauninkė“ (11). N-7. 18:30
Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30
KK2. N-7. 20:00 Nuo... Iki... 20:30 „Supermamos“ (9). N-7. 21:00 Laba diena.
N14. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Šakalas. N14. 01:00 „Gyvi numirėliai“ (15).
N14. 02:00 Rydiko kronikos (kart.). N14.

Trečiadienis, liepos 10 d.

06:15 „Mano gyvenimo šviesa“
(925). N-7. 06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (926). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo
šviesa“ (927). N-7. 07:35 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (15). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (90). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (91). N-7. 09:50
„Mirtis rojuje“ (8). N-7. 10:55 „Kandisė
Renuar“ (5). N-7. 12:00 „Neklausk meilės vardo“ (53). 12:30 „Neklausk meilės
vardo“ (54). 13:00 „Mano likimas“ (99).

N-7. 14:00 „Našlaitės“ (27). 15:00 „Svajoklė“ (27). 16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:30 „Baudžiauninkė“ (12). N-7.
18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 20:00 Nuo... Iki... 20:30
„Supermamos“ (10). N-7. 21:00 Laba
diena. N14. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Paskutinė s#####. N14.
00:25 „Gyvi numirėliai“ (16). N14. 01:25
Šakalas (kart.). N14.

Ketvirtadienis, liepos 11 d.

06:15 „Mano gyvenimo šviesa“
(928). N-7. 06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (929). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo
šviesa“ (930). N-7. 07:30 „Tomas ir Džeris“ (1). 07:40 „Tomas ir Džeris“ (2). 07:50
„Tomas ir Džeris“ (3). 08:00 „Volkeris,
Teksaso reindžeris“ (92). N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (93). N-7. 09:50
„Mirtis rojuje“ (1). N-7. 10:55 „Kandisė
Renuar“ (6). N-7. 12:00 „Neklausk meilės vardo“ (55). 12:30 „Neklausk meilės
vardo“ (56). 13:00 „Mano likimas“ (100).
N-7. 14:00 „Našlaitės“ (28). 15:00 „Svajoklė“ (28). 16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 „Baudžiauninkė“ (13). N-7. 18:30
Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30
KK2. N-7. 20:00 Nuo... Iki... 20:30 „Supermamos“ (11). N-7. 21:00 Laba diena. N14.
21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai.
22:30 VAKARO SEANSAS Pasekmė. N14.
00:25 „Kortų namelis“ (1). N14. 01:25 Paskutinė s##### (kart.). N14. 03:05 Alchemija. Švietimo amžius. 03:35 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, liepos 12 d.

06:15 „Mano gyvenimo šviesa“
(931). N-7. 06:40 „Mano gyvenimo šviesa“ (932). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo
šviesa“ (933). N-7. 07:30 „Tomas ir Džeris“ (4). 07:40 „Tomas ir Džeris“ (5). 07:50
„Tomas ir Džeris“ (6). 08:00 „Volkeris,
Teksaso reindžeris“ (94). N-7. 08:55
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (95). N-7.
09:50 „Mirtis rojuje“ (2). N-7. 10:55 „Kandisė Renuar“ (7). N-7. 12:00 „Neklausk
meilės vardo“ (57). 13:00 „Mano likimas“ (101). N-7. 14:00 „Našlaitės“ (29).
15:00 „Svajoklė“ (29). 16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:30 „Baudžiauninkė“
(14). N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas.
19:27 Orai. 19:30 KK2 penktadienis. N-7.
21:00 SAVAITĖS HITAS Džonas Vikas.
N14. 23:05 Banga. N14. 01:10 Mirties angelas. N14. 02:35 Pasekmė (kart.). N14.

Šeštadienis, liepos 13 d.

06:25 „Tomas ir Džeris“ (1) (kart.).
06:35 „Tomas ir Džeris“ (2) (kart.). 06:45
„Tomas ir Džeris“ (3) (kart.). 06:55 „Įspūdingasis Žmogus-voras“ (16). 07:20 „
„Nickelodeon“ valanda. Sveiki atvykę į
„Veiną““ (1). 07:45 „Kung Fu Panda“ (25).
08:15 „Riterių princesė Nela“ (6). 08:45
„Tomo ir Džerio pasakos“ (11). 09:15
„Ogis ir tarakonai“ (65). 09:25 „Ogis ir
tarakonai“ (66). 09:35 „Ogis ir tarakonai“ (67). 09:45 KINO PUSRYČIAI Vėžliuko Semio nuotykiai 2. 11:40 Berniuko Rykliuko ir Lavos mergaitės nuotykiai. 13:25 Sidnė Vait. N-7. 15:40 Forestas Gampas. N-7. 18:30 Žinios. 19:20
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 SUPERKINAS
Vėžliukai nindzės. N-7. 21:35 Ponas ir
ponia gangsteriai. N-7. 23:40 Seks video. S. 01:30 Džonas Vikas (kart.). N14.

Sekmadienis, liepos 14 d.

06:30 „Tomas ir Džeris“ (4) (kart.).
06:40 „Tomas ir Džeris“ (5) (kart.). 06:50
„Tomas ir Džeris“ (6) (kart.). 07:00 „Įspūdingasis Žmogus-voras“ (17). 07:25 „
„Nickelodeon“ valanda. Sveiki atvykę į
„Veiną““ (2). 07:50 „Kung Fu Panda“ (26).
08:20 „Riterių princesė Nela“ (7). 08:50
„Tomo ir Džerio pasakos“ (12). 09:20
„Ogis ir tarakonai“ (68). 09:30 „Ogis ir
tarakonai“ (69). 09:40 „Ogis ir tarakonai“ (70). 09:50 KINO PUSRYČIAI Tomas
ir Džeris. Pasaka apie Spragtuką. 10:50
Storulis ringe. N-7. 13:00 Mano monstriukas ir aš. 15:10 Kongas. N-7. 17:20
Teleloto. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas.
19:27 Orai. 19:30 Transformeriai. Nugalėtųjų kerštas. N-7. 22:25 Turistas. N-7.
00:30 Gelbėk mus nuo pikto. S. 02:35
Ponas ir ponia gangsteriai (kart.). N-7.

kai. Likvidatoriai VI“ (3) (kart.). N14. 04:05
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius“ (12) (kart.). N-7.

Antradienis, liepos 9 d.

06:30 „Mentalistas“ (13) (kart.).
N-7. 07:25 „Pragaro virtuvė“ (9) (kart.).
N-7. 08:20 „Sudužusių žibintų gatvės“
(4) (kart.). N-7. 09:20 „Teisingumo agentai“ (7) (kart.). N-7. 10:20 „Kobra 11“ (8)
(kart.). N-7. 11:20 „Ekstrasensų mūšis“
(9). N-7. 13:50 „Pragaro virtuvė“ (10). N-7.
14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (5).
N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ (8). N-7.
17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (9).
N-7. 18:30 „Mentalistas“ (14). N-7. 19:30
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius“ (13). N-7. 20:30 „Varom!“ (17).
N-7. 21:00 Artėjant prie nežinomybės.
N14. 22:45 Tolyn į tamsą. Žvaigždžių kelias (kart.). N-7. 01:10 „F. T. Budrioji akis“
(37). N-7. 02:05 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (13) (kart.). N-7.

Trečiadienis, liepos 10 d.

06:30 „Mentalistas“ (14) (kart.). N-7.
07:25 „Pragaro virtuvė“ (10) (kart.). N-7.
08:20 „Sudužusių žibintų gatvės“ (5)
(kart.). N-7. 09:20 „Teisingumo agentai“ (8) (kart.). N-7. 10:20 „Kobra 11“ (9)
(kart.). N-7. 11:15 „Ekstrasensų mūšis“
(10). N-7. 13:50 „Pragaro virtuvė“ (11).
N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“
(6). N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ (9).
N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“
(10). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (15). N-7.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“ (14). N-7. 20:30 „Varom!“
(18). N-7. 21:00 Amerikos kikboksininkas. N14. 22:50 Artėjant prie nežinomybės (kart.). N14. 00:35 „F. T. Budrioji akis“
(38). N-7. 01:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (14) (kart.). N-7.

Ketvirtadienis, liepos 11 d.

06:30 „Mentalistas“ (15) (kart.). N-7.
07:25 „Pragaro virtuvė“ (11) (kart.). N-7.
08:20 „Sudužusių žibintų gatvės“ (6)
(kart.). N-7. 09:20 „Teisingumo agentai“ (9) (kart.). N-7. 10:20 „Kobra 11“ (10)
(kart.). N-7. 11:20 „Ekstrasensų mūšis“
(11). N-7. 13:50 „Pragaro virtuvė“ (12).
N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“
(7). N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“
(10). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra
11“ (11). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (16). N-7.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“ (15). N-7. 20:30 „Varom!“
(19). N-7. 21:00 Kariai angelai. N14. 22:50
Amerikos kikboksininkas (kart.). N14.
00:40 „F. T. Budrioji akis“ (39). N-7. 01:35
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius“ (15) (kart.). N-7.

Penktadienis, liepos 12 d.

06:30 „Mentalistas“ (16) (kart.). N-7.
07:25 „Pragaro virtuvė“ (12) (kart.). N-7.
08:20 „Sudužusių žibintų gatvės“ (7)
(kart.). N-7. 09:20 „Teisingumo agentai“ (10) (kart.). N-7. 10:20 „Kobra 11“
(11) (kart.). N-7. 11:20 „Ekstrasensų mūšis“ (12). N-7. 13:50 „Pragaro virtuvė“
(13). N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (8). N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ (11). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (12). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (17).
N-7. 19:30 „Amerikietiškos imtynės“ (26)
(Wrestling - RAW). N-7. 20:30 „Amerikietiškos imtynės“ (26) (Wrestling - SmackDown). N-7. 21:30 Pasmerktieji 2. N14.
23:15 Kariai angelai (kart.). N14. 01:05
„F. T. Budrioji akis“ (40). N-7.

Šeštadienis, liepos 13 d.

06:05 „Varom!“ (16) (kart.). N-7.
06:30 „Varom!“ (17) (kart.). N-7. 07:00 „Varom!“ (18) (kart.). N-7. 07:30 „Džiunglių
princesė Šina“ (21). N-7. 08:30 „Varom!“
(19) (kart.). N-7. 09:00 Ultimate Strongman Pasaulio veteranų čempionatas.
10:00 „Geriausi šuns draugai“ (3). 10:30
„Nematoma karalystė“ (3). 11:40 „Iš visų jėgų“ (15). N-7. 12:10 „Būk ekstremalas“ (5). N-7. 12:40 „Pragaro viešbutis“ (5).
N-7. 13:40 „Policijos akademija“ (11). N-7.
14:40 „Ekstrasensų mūšis“ (6). N-7. 17:20
„Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (10). N-7. 18:25 „Kas žudikas?“ (14).
N-7. 19:30 Muzikinė kaukė. 22:05 Išvadavimas. N14. 00:15 Bleiro ragana. S.
01:55 „F. T. Budrioji akis“ (39) (kart.). N-7.
02:40 „F. T. Budrioji akis“ (40) (kart.). N-7.

Sekmadienis, liepos 14 d.

BTV
Pirmadienis, liepos 8 d.

06:30 „Mentalistas“ (12) (kart.).
N-7. 07:25 „Pragaro virtuvė“ (8) (kart.).
N-7. 08:20 „Sudužusių žibintų gatvės“
(3) (kart.). N-7. 09:20 „Teisingumo agentai“ (6) (kart.). N-7. 10:20 „Kobra 11“ (7)
(kart.). N-7. 11:20 „Ekstrasensų mūšis“
(5) (kart.). N-7. 13:50 „Pragaro virtuvė“
(9). N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (4). N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ (7). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (8). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (13).
N-7. 19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (12). N-7. 20:30
„Varom!“ (16). N-7. 21:00 Tolyn į tamsą.
Žvaigždžių kelias. N-7. 23:40 Gelbstint
eilinį Rajaną (kart.). N14. 02:30 „Juodasis sąrašas“ (4) (kart.). N-7. 03:15 „Karo vil-

06:30 Ultimate Strongman Pasaulio veteranų čempionatas (kart.). 07:30
„Džiunglių princesė Šina“ (22). N-7. 08:30
Tauro ragas. N-7. 09:00 „Geriau vėliau,
negu niekada“ (1). N-7. 10:00 „Geriausi šuns draugai“ (4). 10:30 Žirafos. Ramiosios Afrikos milžinės. 11:40 „Iš visų
jėgų“ (16). N-7. 12:10 „Būk ekstremalas“
(6). N-7. 12:40 „Pragaro viešbutis“ (6).
N-7. 13:40 „Policijos akademija“ (12). N-7.
14:40 „Ekstrasensų mūšis“ (7). N-7. 17:15
„Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (11). N-7. 18:15 „Kas žudikas?“ (15).
N-7. 19:30 „Šuo“ (7). N-7. 20:30 „Šuo“ (8).
N-7. 21:30 „Juodasis sąrašas“ (5). N-7.
22:25 „Karo vilkai. Likvidatoriai VI“ (4).
N14. 23:25 Pasmerktieji 2 (kart.). N14.
01:10 Bleiro ragana (kart.). S.

Redakcija primena,
kad verta sekti TV stočių
skelbimus, nes programose
gali būti pakeitimų.
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Neįgalieji
pasaulyje
Žinia apie užklupusį vėžį labdaros organizacijos
„Lenkijos humanitarinė akcija“ steigėją ir vadovę Janiną Ochojską pasiekė pavasarį, vos įsibėgėjant rinkimams
į Europos Parlamentą (EP).
Janina, kandidatė į EP, apie
ligą paskelbė specialų pranešimą, taip išvengdama
apkalbų – „Ochojską matė onkologiniame“. Netylėjo
ir vėliau, skelbė informaciją apie gydymo eigą. Pirmas
gydymo chemija kursas buvo toks sėkmingas, kad antrą sutrumpino.
Nuo mažens – neįgali

Ne krūties vėžiui išgąsdinti
šią žinomą aktyvistę. Vaikystėje
patyrusi labai rimtą ligą – vaikų
paralyžių, dėl negalios ji neribojo savo svajonių ir siekių. Studijavo astronomiją ir dirbo mėgstamą darbą. Na, bet Janinai buvo per maža būti astronome!
Jai labiau rūpėjo ne žvaigždės, bet kenčiantys žmonės. Ir
būtent dabar, sulaukusi 64-erių,
ji suvokė, kad būtent Europos
Parlamente bus galima siekti pačių svarbiausių dalykų ir keisti
situaciją pabėgėlių stovyklose,
kurių kasmet rasis vis daugiau.

Rinkėjai ja patikėjo

Be abejo, konkurentai, irgi
besibraunantys į Europos Parlamentą, siekė pasinaudoti Janinos sveikatos būkle.
Ji pareiškė žurnalistams:
„Kažkas pasakė, kad esu sunki
ligonė. Nesu. Tik turiu krūties
vėžį. Šiandien krūties vėžys išgydomas. Kalbėjau su gydytojais. Esu 100 proc. įsitikinusi,
kad mano vėžys bus sėkmingai
pašalintas, todėl jaučiuosi gerai.“
Anot Janinos, ji apie onkologinę ligą pranešė iš pagarbos
rinkėjams. „Manau, kad rinkėjai turi teisę žinoti, ką renka, –
sako politikė. – Dabar kai kas
šneka, kad aš taip reklamuojuosi ir laukiu užuojautos. Nereikia
man nei reklamos, nei užuojautos. Vis dėlto pasinaudosiu proga ir priminsiu moterims – nedelskite, pasitikrinkite! Apie ligą sužinojau pačioje rinkiminės
kampanijos pradžioje. Buvau gerai nusiteikusi, mačiau daug prasmės dirbti Europos Parlamente ir
staiga – bac! Kas pasikeitė? Niekas. Žinojau, kad neleisiu vėžiui

Mokslo pažanga
neįgaliesiems
Reumatoidinis artritas - lėtinė autoimuninė liga. Tikslios
šios ligos priežastys nėra žinomos, o ir labai efektyvaus
gydymo, deja, nėra. Tačiau
praėjusį mėnesį Ispanijoje buvo pristatytas daug žadantis tyrimas - klajoklinio nervo stimuliavimas gali padėti
pašalinti bent dalį pacientus
varginančių simptomų.

Krūties vėžys nepakenkė
rinkiminei kampanijai

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Šimtai širdžių Kauno rajone plakė
vienu ritmu
www.diena.lt skelbiama informacija apie tradicinę Kauno rajono
žmonių su negalia sporto šventę „Pabūkime kartu“.

Už Janiną Ochojską Europos Parlamento rinkimuose balsavo per 307 tūkstančių rinkėjų.

sunaikinti mano svajonės, tikrai
liksiu kandidatų sąraše.“
Likus kelioms dienoms iki
rinkimų Janina kaip tyčia pateko į ligoninę. Tiesiog blogiau
nesugalvosi. Kas gali rinkti tokią
leisgyvę pagyvenusią moteriškę? Tačiau ją išrinko. Už ją balsavo per 307 tūkstančių rinkėjų.
Tai – vienas geriausių balsavimo rezultatų Lenkijoje. Susitikinėjo su žmonėmis net ir tomis
dienomis, kai blogai jautėsi, nes
gaudavo iš atėjusiųjų daug gerų
emocijų ir energijos.
Apie pergalę Janina sužinojo
būdama ligoninėje. Šalia jos sėdėjo jos gerbėjai geltonais marškinėliais su užrašu „Janinos ekipa“. Jų pergalės šūksnis nuaidėjo
per ligoninę.

Kodėl būtinai į Europos
Parlamentą?

Gimusi Gdanske, J. Ochojska
jau 26 metus rūpinasi tais, kurie
kenčia nuo karų, kataklizmų, ligų. Buvo aktyvistė ir dar anksčiau, „Solidarumo“ laikais. Žodžiu, visą laiką – pirmoje linijoje. Jokių nuolaidų dėl negalios.
Įsteigusi labdaros organizaciją
„Lenkijos humanitarinė akcija“,
pagalbą vargstantiems organizavo apgalvotai ir efektyviai.
Lenkijos neįgalieji turi daugybę problemų. Ne kartą jie mitingavo, demonstravo, net buvo
užsibarikadavę Lenkijos parlamento patalpose. Janina pavasarį labai jautriai reagavo į ministro
pirmininko Mateušo Moravieckio pažadą kiekvienam neįgaliajam, sulaukusiam 18 metų, skirti
kasmėnesinę 500 zlotų išmoką.
„Ką tai reiškia? – klausė
moteris. – Iš kur paims pinigų?
Nuo kada mokės? Kaip tai atsi-

lieps valstybės biudžetui vėlesniais metais? Manau, kad premjeras šią antį paleido, išgirdęs,
kad neįgalieji vėl ruošiasi į mitingą prie Seimo. Tokiais nerealiais pažadais toli nenuvažiuosime. Nereikia tokiais šūkiais
gesinti gaisro ir dar labiau nervinti žmonių. Daug prasmingiau
kasdien imtis pačių svarbiausių
darbų – gerinti reabilitacijos
kokybę, kurti darbo vietas neįgaliesiems, pakeisti pasibaisėtinas gyvenimo sąlygas globos
namuose.“ Konkretūs Janinos
darbai, netolerancija tuščiažodžiavimui ne visiems patinka...

Rado bendraminčių

Janina nepriklauso jokiai
partijai. Tai, ką ji daro visuomenės labui, nuveikia kartu su savanoriais. Į Europos Parlamentą J. Ochojska kandidatavo su
Europos koalicija. Čia susibūrė
demokratiškai nusiteikę politikai, nerandantys bendros kalbos
su valdančiąja partija, draugėn
buvo pakviesti ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Anot
Janinos, Europos koalicija pripažįsta žmogaus teisių viršenybę, deklaruoja rūpestį skriaudžiamiems, pabėgėliams, todėl
jai buvo smagu kartu dalyvauti
įvairiuose renginiuose, kur visi
jautė vienas kito petį.
Ką veiks Janina Europos
Parlamente? Savo vietą ji tik
rai ras. Kaip rado, kai „Solidarumo“ veikėjai buvo gaudomi
ir sodinami į kalėjimus, o visą šalį sukaustė karinės padėties įstatymas. Janina sugebėjo
teikti paramą represuotiesiems
ir jų šeimoms.
Pagal užsienio spaudą parengė
Brigita Balikienė

Mokslininkai aptiko, kaip mažinti
reumatoidinio artrito simptomus
Mokslininkai iš Stanfordo
universiteto 14 savanorių implantavo specialius elektrinius
neurostimuliatorius. „MicrioRegulator“ vadinamas prietaisas iš tiesų nėra labai sudėtingas - jis tiesiog silpnais elektros
impulsais stimuliuoja klajoklinį nervą.
Mokslininkai įsitikino, kad
klajoklinio nervo stimuliavimas
gali padėti pašalinti bent da-

lį reumatoidinio artrito simptomų. Tačiau kas toliau? Implantuoti „MicrioRegulator“ į
kiekvieną pacientą tikrai nepavyks. Tačiau pats principas, atrodo, veikia, todėl dabar mokslininkai bandys sukurti masinio naudojimo prietaisus, kurie
galėtų būti naudojami gydytojo kabinete.
Technologijos.lt
ir „Bičiulystės“ inf.

Šventės tema šiemet buvo „Šimtai širdžių – vienu ritmu“. Joje dalyvavo visų 25 seniūnijų komandos, daugiau kaip 250
žmonių. Kauno rajono Socialinių paslaugų centre vykusios
22-osios šventės ugnį šiemet įžiebė parolimpinis čempionas Mindaugas Bilius. „Visi čia atvykusieji jau yra laimėtojai. Ateityje
gal kas nors ir prisijungsite prie
profesionalų, bet šiandien svarbiausia – dalyvauti. Džiugu, kad
jūsų tiek daug“, – kalbėjo M. Bilius. Grojant Karinių oro pajėgų
orkestro kvintetui, nešinas deg
lu jis apėjo aplink visą seniūnijų
palapinių miestelį. Kiekvienas
norintis galėjo pabendrauti su
čempionu, apžiūrėti jo medalius.
Itin entuziastingai šventės dalyviai mokėsi šokti žinomo šokėjo

Sauliaus Skambino pamokėlėje.
Jis vietoje sukūrė ir visus išmokė šokti specialų žaidynių šokį.
Neįgalieji sportininkai tradiciškai
rungtyniavo šaškių, šachmatų,
šaudymo, rankos lenkimo, smiginio, metimų į krepšį varžybose ir OHO kryžiažodžių turnyre.
Nenorintieji varžytis ar jau atlikę
savo rungtis galėjo žaisti žaidimus, pasitikrinti sveikatą Kauno
rajono visuomenės sveikatos biuro palapinėje, dalyvauti renginio
vedėjos Živilės Jurgaitienės organizuojamuose užsiėmimuose.
Pasivaišinus tradicine koše, Socialinių paslaugų centro sporto
salėje buvo apdovanoti varžybų
nugalėtojai. Vėliau žaidynių dalyviai negailėjo plojimų Violetai
ir Viliui Tarasovams, surengusiems nuotaikingą koncertą.

Ne kartą grįžo apstumdytas
ir apspjaudytas
Naujienų portale www.lrytas.lt Gintarė Kairytė pasakoja apie
tai, kokių sunkumų patiria neįgalų vaiką auginanti mama.
Edita Stasiukaitienė (49 m.),
dviejų sūnų mama, savo vyrui
liūdnai juokaudama sako, kad
jis turi tris vaikus. Vienas sūnus
jau suaugęs, o kitais dviem – jųdviejų sūnumi Adomu ir ja pačia – vyras turėsiąs rūpintis visą jų gyvenimą, juk Adomas turi sunkią negalią, o jo mama dėl
to nuo pat jo gimimo nedirba.
Adomui jau septyniolika,
bet Edita vis dar nesusitaikiusi
su tuo, kad jos sūnus kitoks, nei
dauguma vaikų. Jis gimė turėdamas retą genetinį Jacobseno
sindromą. Moteris yra girdėjusi, kad, be jos vaiko, Lietuvoje šį
sindromą turi dar vienas vaikinas, nors remiantis statistika jų
turėtų būti keletas.
Dėl Jacobseno sindromo
Adomas turi intelekto sutrikimą,
susilpnėjusi jo rega ir klausa, be
to, jo kraujyje mažai trombocitų,
dėl to jį reikia saugoti nuo sužeidimų ir nuo saulės, nes karštyje trombocitai nyksta sparčiau.
„Su tuo, kad sūnus turi klausos negalią, susitaikyti man buvo
daug lengviau, nei su tuo, kad jis
turi protinę negalią. Juk į tokius
žmones mūsų visuomenėje žiūrima ypač įtariai. Ir kuo didesnis
intelekto sutrikimas, tuo socialinė atskirtis didesnė. Ne kartą esu
girdėjusi replikų, kad mano sūnus kvailas, o prie tokių žodžių
mama niekaip negali priprasti“, – liūdnai konstatavo Edita.
Vaikinas labai mėgsta bendrauti ir mama džiaugiasi, kad
Joniškio Saulės pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centre, kurį lanko, turi galimybę
tą daryti.
„Seniau jam buvo skirtas namų mokymas ir jis galėjo bend
rauti tik su broliu, manimi ir tėčiu, na, dar ir mano sesers vaikais. Kiti vaikai jo dėl jo ypa-

tumų nenorėjo priimti, nors ir
bandžiau paaiškinti, kad jei jiems
kalbant Adomas matys jų lūpas,
tai supras, kas jam sakoma. Kartą pro langą stebėjau, kaip jis su
krepšinio kamuoliu išėjo į aikštelę pas vaikus. Tie paėmė kamuolį, kiekvienas jį metė, o kai
atėjo Adomo eilė mesti – jį praleido. Antrą kartą vėl praleido,
trečią, pamatę, kad žiūriu pro
langą – leido įmesti ir jam. Nieko nuostabaus, kad Adomas netrukus grįžo iš kiemo su savo
kamuoliu, liūdnai nusiteikęs“, –
sakė mama.
O yra buvę ir taip, kad sūnus
grįžo namo iš lauko sulaužytais
akiniais ar apspjaudytas.
Dabar vasaros atostogos, tačiau kartą per savaitę Adomas
vyks į dienos centrą, kad prasiblaškytų ir pabendrautų su bičiuliais.
Seniau, kai sūnus dar mokėsi
pagal namų mokymo programą,
mama labai rūpinosi jo lavinimu.
Jie beveik neturėjo laisvalaikio,
o ir nesutarimų su sūnumi, kuris šiaip jau yra tikras „gerietis“,
pasitaikydavo.
Beje, tuomet, kai vaikas nenorėdavo mokytis, o mama siekdavo jį motyvuoti, ji jam pažadėdavo ne saldainį ar kažką panašaus, o tai, kad pasimokęs galės…
eiti į kiemą vežti malkų.
Galutinę sūnaus diagnozę –
Jacobseno sindromą – Edita sužinojo tik kai jam buvo trylika
metų. „Žinojimas padeda jaustis tvirčiau, tačiau realiame gyvenime niekas nepasikeitė, juk
genetiniai sindromai nėra išgydomi“, – atsiminė Edita.
„Patarčiau nepamesti galvos
ieškant diagnozės, kaip kad buvo nutikę man. Reikia vaiką tiesiog mylėti, ne vien galvoti apie
jo ligą“, – pastebėjo pašnekovė.
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Eina vasara, eina...

Paukščių giesmių upė teka į
saulėtą vasaros jūrą. Visos
pievos ir kalvos apsiklojo gėlių kilimais. Tai prasidedančios vasaros jaunas gražumas, tai vasaros jaunystė.
Įsileiskim į širdis šias užburiančias akimirkas...
Vasara prasideda su žydinčiom liepom ir žemuogių raudoniu. Su bičių daina ji ateina
ir praeina. Saulė tik vos vos panyra po miškų ir klonių mėliu –
nuo saulėlydžio iki saulėtekio –
mažas tarpelis. Praėjo Joninės, kai saulės kelias buvo pats
trumpiausias, o dieną ji užkopė aukščiausiai. Rytais kvepėjo
rasa ir ankstyvą dainą dainavo
visi žolynėliai. Birželis – šviesiausias vasaros mėnuo.
Gamta šaukia: pažvelkite, kokia aš amžina, kokia aš
stebuklinga... O laikas negailestingas – jis išsineša mūsų jaunas dienas, nusavina minutes ir
dienas, mėnesius ir metus, silpnina mūsų jėgas, kasmet galvą papuošdamas vis nauja balta
plaukų sruoga.
Gamta kviečia pavaikščioti vasaros takais. Turiu ir savo taką, per amžius šaukiantį namo. Šaukia ten, kur anks-

tų birželio rytą girdėjosi plakamo dalgio skambesys, kur
vešlios, rasos deimantais nusagstytos pievos laukė pjovėjo
rankų. Šaukia ten, kur iki vėlumos būdavo atdaros priemenės durys, kur tvarto pastogėje
kregždės iš molio lipdė lizdus
ir augino tuos nuolat prasižiojusius kregždžiukus, laukiančius atnešamų musyčių... Kur
drėgnesnėse pievose žydėjo gegužraibės, kviečiančios gėrėtis
jų skaistumu, ir ankstyvi rytai
kvepėjo radastomis... Kur saulės laida lieja įvairiausių spalvų akvarelę ir atriša mazgelį
nuo šventos atminties ryšulė-

lio... Kur vėjas – guodžiantis ir
džiovinantis skausmo ašaras,
nes jis – tėviškės vėjas. Kai išnyksta laiko ir ilgesio pojūtis,
išvysti, kaip kyla į dangų žydinčių ramunių pieva...
Lakštingalų giesmės išsklido, užgeso auksinių pienių tiltai. Tankiose medžių viršūnėse
dainuoja geltonosios volungėlės.
Taip, jau vasara. Virš žiedų šoka plaštakės, kur įmanydamos
triūsia kamanės, dūzgia bitės.
Eina vasara, eina... Kartu su ja
ir beržai, atėję iš pavasario į vasarą, mojuodami žaliomis ilgomis kasomis.
Pagrioviuose ir kirtavietėse
raudonuoja žemuogės, tuoj pakvips avietėmis, jei dar jos nesudžiūvo. Upėse ir ežerėliuose
lyg sniegas tviska vandens lelijos, žalios varlės ropščiasi ant jų
didelių lapų ir pražiojusios savo
burnas gaudo museles. Prasidėjo liepa. Saulė ima žengti vis žemyn. Dienos trumpėja.
Dar daug liepos ir rugpjūčio... Dar bus daug kvepiančių
žiedų, daug medaus ir uogų...
Daug paukščių giesmių giesmelių, kurios dar negreitai nutils... Tokia ta vasara – skubanti ir viliojanti...
Gražina KALVAITIENĖ
Kazlų Rūda
Autorės nuotr.

Miniatiūra
Ant kokių šakų žydi gerumo grožis?
Tai ne užjūrio raudonoji
gėlelė, bet ir pabaisa gali šypsotis.
Kas nežino blogio grimasų, tas galbūt net nepamatys.
Kas mato tik save ir vien savimi žavisi, vargiai susižavės.
Kai kam šis kuklus grožis
visai ir nerūpi, nes jo vaisiais
nepasotinsi pilvo, neįmerksi
žiedų į vazą.

Gerumo grožis

Nenaudingas, nes neparduodamas už pinigus.
Negalima pasiskolinti ir
neatiduoti.
Auga ir didėja, jeigu yra
grąžinamas, jeigu yra veltui
atiduodamas.
Visada ramiai šypsosi.
Dega lūpose ir akyse, barsto savo sėklas nesirinkdamas
dirvos.
Ant jo šakų žydi meilė,
užuojauta ir ramybė.

Vasariškai
Meiliai
Šilta
Širdyje,
Kai
Geras
Oras
Ir norisi
Papieviais
Pabraidyt.
Ten
Skraidžioja
Drugiai
Ir
Čirpina
Žiogelių
Choras,
Boružių
Pildosi
Taškais
Sapnai.
Saulelė
Nudžiovina
Rasą
Sugerdama
Lašų
Karolius
Viens
Po kito.
------Tiktai
Žalioj
Žolėj
Pailsi
Kojos
Basos
Kai
Teliūskuoja
Sieloje
Suplautos
Rasos...

Ir kita...
Suspaustas
Mano
Būvis
Bėga
Su
Prateksnom
Tame
Laike,
Kur
Dar
Nesiekia
Slibinai,

Ugnies
Liežuviais
Sekundėmis
Beryjantys
Aukas.
Gardu,
Ar ne?
Kas
Jiems
Įsakė,
Paliepė
Iš
Lėto,
Pamažėle
Nematomai
Draskyt
Į gabalus
Mane?
Tikiu,
Jiems
Nei šilta
Anei
Šalta
Nuo šito.
Jie
Kaip ir aš
Savajam
Buvime.
------Lemtie,
Visokią
Priimam
Tave...

Ir tada
Veidmainystėje
Ieškok
Moters.
Ašarojimai čia
Tik rapsodija.
Mišraus choro
Pedagogika
Pletkų varvekliais
Netgi
Minaretą
Nurėš,
Kai
Varpų
Aido
Lydimai
Norėsis
Pasprukt,
Nuošliaužą,
Užminti,
Mediniai

Grėbliai
Iš kaktos
Išmuš
Netgi
Tėvavardį.
-------Vyrai čia
Nė prie ko.
Kai kurie
Netgi padeda.
Manykim...

Apie meilę
Kas
Su meile ėjo,
Kas ėjo?
Geroji fėja,
Geroji fėja.
Kas
Tos meilės prašė?
Kas prašė,
Tam
Geroji fėja nešė.
Tam nešė,
Kam ta meilė
Atiteko,
Kam teko,
Tas
Nenumetė
Ant tako.
Ant tako,
Jei
Nesutausojo,
Jei
Netausojo,
Vejai
Išnešiojo,
Visur
Nešiojo.
Šviesios dienos,
Tamsios naktys,
Pakaitomis
Meilei
Jų turėt užtekti.
Liaunas laikas
Greitai bėga,
Vai bėga,
Meilės
Nepalieka
Nebepalieka.
----------Niekam.
Zinaida DilytėJurėnienė
Panevėžio r.

Konkursas

Viską supranta ir viską atleidžia.
Įsimyli negeisdamas.
Jis tiesiog yra ir tai suteikia viltį gyventi.
Žmonės jį skleidžia, bet jo
padarinių nevaldo.
Jis kaip medalis už kančias, kaip vėliava, kurios niekada nepaims į nelaisvę priešai, nes pats visus nuginkluoja.
Jonas KATKEVIČIUS, Kaišiadorys

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

Antano Marčiulyno nuotr., Vilnius

