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Komisijoje – įvairių negalių 
atstovai 

Lygių galimybių kontrolie-
riaus tarnybai pakvietus nevy-
riausybines neįgaliųjų asociaci-
jas siūlyti kandidatus į Žmonių 
su negalia teisių stebėsenos ko-

misiją, sulaukta 10 įstatyme nu-
matytus kriterijus atitinkančių – 
gerai išmanančių Konvencijos 
ir kitų teisės aktų, susijusių su 

žmonių su negalia teisių apsau-
ga, turinį ir taikymą, nešališkų 
ir nepriklausomų – kandidatų. 

Anot Lygių galimybių kon-

trolieriaus tarnybos Teisės sky-
riaus vedėjo Vyčio Muliuolio, 
įstatyme numatyta, jog Komisiją 
sudaro 5 nariai (4 iš jų – neįga-

liųjų asociacijų ir vienas Lygių 
galimybių kontrolieriaus tarny-
bos atstovas), todėl prieš kontro-
lierei tvirtinant jos sudėtį buvo 
sudaryta patariamoji komisi-
ja, padėjusi atrinkti tinkamiau-
sius kandidatus. Joje dalyvavęs 
Premjero patarėjas ir kai ku-
rių Seimo komitetų biurų dar-
buotojai pateikė savo nuomonę. 
Kontrolierė A. Skardžiuvienė, 
įvertinusi visus teikimus ir reko-
mendacijas (dvi rekomendacijas 
pateikė Jungtinių Tautų Neįga-
liųjų teisių komiteto vicepirmi-
ninkas prof. Jonas Ruškus), pa-
tvirtino Komisijos sudėtį. Joje 
yra Kristina Dūdonytė, Dalia 
Mikalauskaitė, Dovilė Juodkai-
tė, Vytautas Pivoras ir Audronė 
Daukšaitė-Timpė.

Komisijos pirmininkė – 
žmonių su negalia teisių 

gynėja iš Alytaus
Į pirmąjį posėdį susirinku-

sių Komisijos narių laukė svar-
bus darbas – išsirinkti pirmi-
ninką ir jo pavaduotoją. Vieni 

Tolerancijos link

Liepos 1-ąją įsigaliojusia-
me naujos redakcijos Lygių 
galimybių įstatyme atsira-
do žmonėms su negalia ak-
tualus straipsnis, įteisinantis 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvencijos įgyven-
dinimo stebėsenos tvarką. 
Ši funkcija patikėta Žmo-
nių su negalia teisių stebėse-
nos komisijai. Lygių galimy-
bių kontrolierė Agneta Skar-
džiuvienė jau patvirtino Ko-
misijos sudėtį ir išreiškė viltį, 
kad profesionalios ekspertų 
išvados sustiprins naciona-
linę žmonių su negalia teisių 
apsaugą.

Pirmojo posėdžio sekretorius Vytis Muliuolis, lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė, Komisijos nariai: Kris-
tina Dūdonytė, Dalia Mikalauskaitė, Audronė Daukšaitė-Timpė, Vytautas Pivoras. 

(nukelta į 3 psl.)

Netikėti ornamentai 
džiugina labiausiai 

Ko gero, visos moterys prieš 
didžiąsias metų šventes yra ban-

džiusios karpyti popierines snai-
ges. Vienoms šie šešiabriauniai 
žiemos stebuklai pavykdavo ge-
riau, kitoms jų lengvo trapumo 
pritrūkdavo, bet prieš akis atsi-
veriantys netikėti ornamentai 
visada pradžiugindavo. Kūry-
binės stovyklos vadovė V. Ju-
revičienė patvirtina: netikėtu-
mo momentas šiame mene ypač 
svarbus ir bene labiausiai su-
dominantis, įtraukiantis. Todėl 
stovyklos dalyvėms ji pirmiau-
sia ir pasiūlė pasitelkus senovi-
nį popieriaus lankstymo būdą 
pamėginti iškarpyti užuolaidėlę. 

Apie tai, kaip močiutės suge-
bėdavo ant užuolaidėlių perkelti 
tulpių, įvairių žolynų ornamen-
tus, kuriais būdavo puošiamos ir 
kraičio skrynios, vadovė papasa-
kojo vėliau. Pažintį su kiekviena 
užduotimi ji pradėdavo ne nuo 
teorinės dalies, o surengdama 
nedidelę savo karpinių parodė-
lę. Žiūrėdamos į paukšteliais, 
arkliukais, gėlytėmis išpuoštas 
vadovės užuolaidėles moterys 
neslėpė nuostabos ir susižavėji-
mo. Ir nerimo – o kaip pačioms 
tai pavyks? 

Vadovė šypsosi: jaudintasi 
visai be reikalo, visos stovyk-
los dalyvių užuolaidėlės bu-
vo įdomios ir gražios. Pirmąją 
užuolaidėlę gyvenime iškarpiu-
si ukmergiškė Leonora Jasinavi-
čienė juokavo jau paskambinusi 
draugėms ir pranešusi: „Plėšim 
lauk visas užuolaidas. Aš žinau 
naują metodą – klijuosim ant 
langų popierines užuolaidėles.“

Labiau prie dainos ir paš-
maikštavimų linkusiai moteriai 
didelio kruopštumo ir susikau-
pimo reikalaujančios karpymo 

pamokos buvo tikras išbandy-
mas. Retsykiais šią rimtį trum-
pam prablaškydavo netikėtai  

Integracijos keliu

Tapybą, raižinius, sodų ri-
šimą išbandžiusiems meno 
mėgėjams Lietuvos neįgalių-
jų draugija šią vasarą pasiūlė 
išmėginti dar vieną meno ša-
ką – karpinius. Kartu su tau-
todailininke, per porą dešim-
čių autorinių parodų suren-
gusia sertifikuota karpytoja 
Virginija Jurevičiene į Šven-
tosios mokymo ir reabilitaci-
jos centrą susirinkusios mo-
terys atsigręžė į tautos pavel-
dą – prisiminė subtiliausiais 
ornamentais močiučių karpy-
tas užuolaidėles, lentynėlių, 
paveikslų puošmenas, kūrė 
originalius atvirukus, knygų 
skirtukus, o kūrybinį semina-
rą vainikavo savo fantaziją 
išliedamos svarbiausiame – 
„Gyvybės medžio“ karpinyje.

Į karpinius panirusios kūrybinės stovyklos dalyvės 
ir širdį atgaivino, ir mąstymą palavino

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos nuotr.

Kūrybinės stovyklos dalyvių iškarpytos užuolaidėlės – viena už kitą gražesnės.

(nukelta į 5 psl.)
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Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

„Nieko apie neįgaliuosius be pačių neįgaliųjų“ – vis 
dar neįgyvendinta mūsų siekiamybė. Atrodo, viskas logiš-
ka ir suprantama, bet įsigilinti į šio kreipinio esmę nenori ne 
tik vietos savivaldos atstovai ar socialinių skyrių darbuo-
tojai. Deja, kad ir kaip liūdna būtų, – ir patys neįgalieji. 

Pastaruoju metu gana dažnai kalbame apie „aplinką 
visiems“. Pabūsiu egoistė ir pafilosofuosiu. Aš nenoriu 
aplinkos visiems, aš noriu, kad aplinka būtų pritaikyta 
man. Aš nesu ,,visi“, mano poreikiai kitokie, todėl, kai 
neįgaliųjų atstovai kovoja dėl šio teiginio įgyvendinimo, 
aš diskutuoju. Žinoma, neįmanoma apklausti kiekvieno 
žmogaus su negalia, tad mūsų poreikius surašo mums 
atstovaujančių organizacijų atstovai, nuo kurių ir pri-
klauso, kaip prisitaikysime prie sukurtos infrastruktū-
ros. Nesinori kartoti jau žinomų tiesų dėl nepritaikytų 
gatvių, bendrojo naudojimo pastatų, nors viskas vyks-
ta pagal jau seniai patvirtintas normas ir reglamentus. 
Kai žinai, kad bortelių panaikinimas, pandusų įrengimas 
galiausiai priklauso nuo laikinai į darbą priimtų „staty-
bininkų“, kurie gal net neregėjo žmogaus su negalia, su-
pranti, kad be savo vidinių resursų, aplinkinių gerano-
riškumo aplinkoje niekad nesijausi kaip žuvis vandenyje. 
Tad gražūs žodžiai „aplinka visiems“ dažnai panašūs 
į muilo burbulą, kuris sprogsta vos prie jo prisilietus. 

Dažnai kovodami dėl „aplinkos visiems“ neįvertina-
me žmogaus noro ir galimybių. Gyvename geriau, staty-
bų sektorius klesti, tad kasdien atsiranda ir atsiras naujų 
rekreacijai skirtų ar restauruotų senovinių statinių, kurių 
neįmanoma pritaikyti žmonėms su negalia, o kartais ir 
sąmoningai (dėl finansinių išskaičiavimų) to nedarant. 

Mes, vyresnės kartos žmonės, pamažu prisitaikantys 
prie gerėjančių sąlygų, esame kantrūs, nekeliame didelių 
vėjų dėl vienos ar kitos problemos, mokame palaukti, o 
jaunimas nori visko čia ir dabar. Vis dėlto stebėdama 
jų kovą, matau ir diskutuotinų dalykų. Pirmiausia – 
dėl keliamų labai didelių reikalavimų kitiems. Susitel-
kiame kovoti dėl vieno objekto, išliejame daug emocijų, 
priverčiame valstybę skirti didžiules lėšas ir... užmirš-
tame, dėl ko tai darėme. Kova baigta ‒ surandame kitą 
objektą ir t.t. Norisi paklausti, o kiek žmonių su negalia 
toliau „užkariaus“ tą objektą, dėl kurio tiek iečių sulau-
žyta, sunaudota lėšų ir laiko? Štai Kauno botanikos so-
de buvo įgyvendintas akliesiems skirtas projektas, kurio 
rezultatas – iškelta augalais apsodinta lysvė. Per atida-
rymą aklieji džiaugėsi galėdami paliesti, pauostyti ten 
susodintas gėles ir buvo labai patenkinti tokia iniciaty-
va. Deja, šiandien lysvė apaugusi krūmeliais, užmiršta 
ne tik botanikos sodo darbuotojų, bet ir pačių aklųjų. 

Labai džiaugėmės sukonstruotu keltuvu į Gedimino 
bokštą ir labai nusivylėme ten pakilę, nes sėdėdami ve-
žimėlyje per pilį juosiančią aukštą akmeninę sieną nieko 
nepamatėme, o ir pasivažinėti ant kalno per duobes ir 
akmenis nesugebėjome. Čia turbūt geriausias „aplinkos 
visiems“ ir „aplinkos man“ nesuderinamumo pavyzdys. 

Žmonių su negalia laukia ir pritaikytos kultūros, 
švietimo įstaigos. Dažnai lankausi Kauno filharmonijo-
je. Važiuodavau ten, kai reikėdavo ieškoti pagalbos, kad 
galėčiau patekti į salę, važiuoju ir dabar, kai jau įreng-
tas liftas. Deja, likimo bičiulių beveik nesutinku. Išsi-
reikalaujame ir užmirštame. Suprantu, kad labai svar-
bu galimybė, bet būtų klaidinga manyti, kad tik ji viena 
100 proc. garantuoja mūsų integraciją. Yra ir kita meda-
lio pusė. Vadinu ją „jei man to reikia“. Jei man to reikia, 
galiu labai daug, nes turiu motyvą. Jo vedama įveikiu, 
atrodytų, neįveikiamas kliūtis. Jei man reikia, galiu pa-
tekti į darbo vietą trečiame aukšte, į nepritaikytą viešbutį 
ar jo kambarį. Per siauras duris į muziejų galiu patek-
ti paprašiusi nuimti vieną vežimėlio ratą, o į mažą lėk-
tuvą – ir abu. Ir į dūdmaišių koncertą sraigtiniais laip-
tais gerų žmonių padedama galiu „užlipti“. Neabejoju, 
kad dauguma mūsų kasdien priimame tokius iššūkius be 
pykčio, apeliacijų į valdininkų sąžinę, ramiai, nes mums 
to reikia, nes nuo to priklauso mūsų gyvenimo kokybė.

Jei man to reikia...

Apie ta
i, 

kas jau
dina

�� „Bičiulystei“ parašiusi 
Laima Gorpinič papasa-
kojo, kaip Zarasų neįgalieji 
leido laiką prie jūros.

Savarankiškų įgūdžių 
stiprinimo stovyklos Šven-
tojoje jau tapo tradicija. 
Zarasų rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkės Vil-
helminos Dubnikovos va-
dovaujami 46 organizaci-
jos nariai (iš Dusetų ir Za-
rasų) pajūryje apsilankė ir 
šiemet. Šventąją pasiekėme 
jau vakarop. Mus svetingai 
pasitiko poilsio namų ad-
ministratorė Daiva Abro-
mienė. Įsikūrę skubėjome 
pasisveikinti su jūra. Ji mus 
pasitiko smarkiai ošdama ir 
putodama. 

Nors oras buvo atvė-
sęs ir vėjuotas, užteko ir 
saulės, jaukių valandė-
lių kopose. Vieną popie-
tę paskyrėme ekskursijai 
į Kretingos rajone įsikū-
rusį Japonišką sodą. Jį su-
manė gydytojas iš Palan-
gos Šarūnas Kosmauskas. 
Prie sodo kūrimo priside-
da ir meistras iš Japonijos 

Turiningos dienos prie jūros

Hajime Watanabe. Sodas 
užima 16 hektarų plotą. 
Daugiau kaip 10 metų jis 
formuotas laikantis griež-
tų taisyklių, pagarbaus po-
žiūrio į gamtą. Čia viskas 
pasodinta, akmenys atvež-
ti, tvenkiniai iškasti. Siek-
ta, kad struktūra, kiek tai 
įmanoma, būtų laukinė. 
Sodas vis dar kuriamas. 
Čia nėra jokių pramogų ir 
atrakcionų, jis skirtas pa-
sivaikščioti, apžiūrėti au-
galus. Yra didžiulė bonsų 

kolekcija. Joje esama ma-
žiukų medelių, kurie iš-
auginti iš sėklų, ir didelių, 
200 metų amžiaus. 

Arbatos namelyje gali-
ma paragauti japonės ruo-
šiamos žalios matcha arba-
tos. Sode daug žaliuojan-
čių sakurų. Kasmet jų vis 
pagausėja, nes galima pa-
sisodinti vardinę sakurą. 
Augalų ir suvenyrų krau-
tuvėlėse galima įsigyti 
lauktuvių. 

Šventojoje sudarytos 

visos sąlygos turiningai 
leisti laiką. Galima žais-
ti šaškėmis, šachmatais, 
pasivaikščioti su šiaurie-
tiškomis lazdomis, pa-
sportuoti. Vasarą čia aps-
tu koncertų ir pramogų. 
Norintieji aplankė Palan-
gą. Pamiršę kasdienybę ir 
rutiną, pailsinome protą 
ir mintis. Atsisveikinimo 
vakarą sugiedojome Tau-
tišką giesmę ir paminėjo-
me Karaliaus Mindaugo 
karūnavimo dieną.

Zarasų rajono neįgaliųjų draugijos nariai Japoniškame sode.

Zarasai:

�� „Bičiulystei“ atsiųstame 
laiške Juozas Abramavi-
čius pasidalijo įspūdžiais iš 
Lenkijoje, Punsko valsčiuje, 
surengtos neįgaliųjų spor-
to šventės. 

Punsko neįgaliųjų drau-
gijos „Viltelė“ pirmininkė 
Vida Jolanta Stankevičie-
nė ir Marijampolės neįga-
liųjų sporto klubo „Šešu-
pėlė“ pirmininkas Juozas 
Abramavičius organiza-
vo „Vasaros sporto šven-
tę 2019“. Joje dalyvavo ir 
Kauno sporto klubas „San-
taka“. Sportininkai varžė-
si individualiose (šaškių, 
žiedų mėtymo, smiginio, 
lauko teniso, kamuoliuko 
mėtymo) ir komandinėse 
(bočios žaidimo) rungtyse. 

Prie šaškių lentų ge-
riausiai sekėsi Dainai Ke-

Lenkijoje lydėjo sėkmė 

meraitienei („Santaka“) ir 
Valerijui Klimui („Šešu-
pėlė“). „Šešupėlės“ klubo 
nariai pripažinti taikliau-
siais: Regina Sadauskaitė 
laurus nuskynė strėlyčių 
ir lauko teniso kamuoliu-
ko mėtymo, Loreta Vasi-
liauskienė – žiedų mėty-
mo, Vytautas Abramavi-

čius – smiginio, o Giedrius 
Žilionis – lauko teniso ka-
muoliuko ir žiedų mėtymo 
rungtyse. 

Sėkmė marijampolie-
čių neapleido ir koman-
diniame bočios žaidime – 
„Šešupėlės“ klubas (žaidė-
jai Juozas Klimašauskas, 
Vladas Tamulevičius, Lo-

reta Vasiliauskienė) užė-
mė I vietą. II vietą laimė-
jo Kauno „Santaka“, III – 
Punsko „Viltelė“.  

Sportininkai buvo ap-
dovanoti Marijampolės 
savivaldybės taurėmis ir 
medaliais, „Viltelės“ klu-
bas pasirūpino prizais ir 
saldžiomis dovanėlėmis, 
o už ilgametį bendravimą 
„Šešupėlės“ klubui įteikė 
padėkos raštą. 

Koncer tavo Seinų mies-
to savivaldybės Kultūros 
centro dainininkai ir muzi-
kantai, va dovaujami Genu-
tės Pakuckienės, su spor-
tininkais bei jų vadovais 
bendravo Lietuvos neį-
galiųjų sporto federaci-
jos prezidentas Anatolijus 
Čupkovas.

Iš „Vasaros sporto šventės“ – su medaliais ir taurėmis.

Marijampolė:

Vilhelminos Dubnikovos nuotr.

�� Šilutės rajono neįgalių-
jų draugijos narė Aldona 
Petkienė su „Bičiulystės“ 
skaitytojais dalijasi dieną 
praskaidrinusios kelionės 
įspūdžiais. 

Kai už lango 28–30 
laipsnių karščio, ne vieno 
galvoje sukasi mintis, kur 
čia pasislėpus nuo saulės, 
kur arčiau vandens telki-
nys. Šilutės rajono neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kei Laimai Micienei pa-
skelbus, kad bus organi-
zuojamas pasiplaukiojimas 
iš Rusnės link Mingės, no-
rinčių atsirado visas 100. 
Žinoma, čia ne kruizinis 
laivas – visi vienu metu 
netelpa, teko skirstytis, kas 
plauks pirmas, o kas po ke-
lių dienų. Taip ir padarė-
me – visų norai buvo pa-

Atgaiva – vandens telkiniuose

tenkinti. Abiem grupėms 
oras buvo palankus plauk-
ti – nuo saulutės teko slėp-
tis po stogeliu, ne vienas 
buvo „pakrikštytas“ šal-
tu vandenėliu, dėl to pyk-
tis neteko, nes visi tikėjo-
si šiokių tokių „siurprizų“, 
visi ieškojo atgaivos.  

Ar ne šventė, ar ne pra-
moga draugų būryje? Vi-
sas pusdienis ant vandens 
stebint pakrančių grožį, 
vandens lelijas, būriais 
plaukiančias baltakakles 
gulbes. Gamtos mėgėjai 
malonesnės vietos neras: 
džiaukimės, juk mes – 

gražiausio Lietuvos pa-
kraščio pamario gyvento-
jai. Ko dar gali trūkti, kai 
laivelis lėtai plaukia pir-
myn, o akyse – pakran-
čių žaluma, išsipuošusios 
kaimų gyvenvietės, Ven-
tės rago švyturys.

Kelionės metu buvome 
pavaišinti laivo kapitono 
Algio Dirsės virta žuvie-
ne, už kurią nuoširdžiai 
dėkojame. 

Turiningai pramogau-
dami, sutikę seniai maty-
tus draugus, užmiršo me 
kasdienius rūpesčius ir 
skaudančias kojas. Į na-
mus grįžome su viltimi 
kuo greičiau išgirsti pir-
mininkės paskelbtus nau-
jus maršrutus, juk vasa-
ra – gražiausių kelionių 
metas.

Kelionė laivu suteikė daug smagių emocijų.

Šilutė: 
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„Atsirado nauja nuostata, 
kad kortelė išduodama visiems 
asmenims, kuriems nustatytas 
0–25 proc. darbingumo lygis, 
nepaisant to, ar jie patys vairuo-
ja automobilį, ar ne.

Atsisakyta reikalavimo „vai-
ruoja/nevairuoja“ ir išduodant 
kortelę asmenims, kuriems nu-
statyti specialieji poreikiai ir jų 
lygiai.

Nuo liepos 10 d. ši kortelė 
išduodama visiems asmenims 
(tiek vaikams, tiek darbingo 
amžiaus, tiek senatvės pensi-

jos amžiaus sulaukusiems), ku-
riems nustatytas bet kuris spe-
cialusis poreikis (nuolatinės 
slaugos, nuolatinės priežiūros 
(pagalbos), lengvojo automobi-
lio įsigijimo ir jo techninio pri-
taikymo išlaidų kompensacijos 
ar specialusis transporto išlaidų 
kompensacijos poreikiai), taip 
pat senatvės pensijos amžiaus 
asmenims, kuriems nustatytas 
didelių specialiųjų poreikių ly-
gis“, – paaiškino N. Pikelytė. 

Primename ir dar vieną labai 
svarbų akcentą – neįgalių asme-
nų automobilių statymo kortelė 
išduodama asmeniui, o ne au-
tomobiliui. 

Atkreipkite dėmesį ir į ant 
kortelės esantį įrašą: „Ši korte-
lė suteikia jos savininkui teisę 
į specialias vietines automobi-
lių statymo paslaugas valstybė-
se narėse“.

„Bičiulystės“ inf.

Nuo 2019 m. liepos 10 d. ne-
įgalių asmenų automobilių sta-
tymo kortelė išduodama:
 darbingo amžiaus asme-

nims, kuriems nustatytas 0–25 
proc. darbingumo lygis; 
 darbingo amžiaus asme-

nims, kuriems nustatytas 30 
proc. darbingumo lygis ir kurie 
patys vairuoja lengvuosius au-
tomobilius; 
 senatvės pensijos amžiaus 

sulaukusiems asmenims, ku-
riems iki senatvės pensijos am-
žiaus buvo nustatytas 30 proc. 
darbingumo lygis ir kurie patys 
vairuoja lengvuosius automobi-
lius; 
 senatvės pensijos amžiaus 

sulaukusiems asmenims, ku-

riems yra nustatytas didelių spe-
cialiųjų poreikių lygis; 
 asmenims iki 18 metų, ku-

riems nustatytas sunkus neįga-
lumo lygis; 
 asmenims, kuriems nusta-

tyti specialieji poreikiai (specia-
lusis nuolatinės slaugos poreikis, 
specialusis nuolatinės priežiūros 
(pagalbos) poreikis, specialusis 
lengvojo automobilio įsigijimo 
ir jo techninio pritaikymo išlai-
dų kompensacijos poreikis, spe-
cialusis transporto išlaidų kom-
pensacijos poreikis). 

Sprendimas dėl kortelės iš-
davimo priimamas nustačius 
neįgalumo lygį, darbingumo ly-
gį arba specialiuosius poreikius 
ar jų lygį.

Jei negalia jau nustatyta, o 
nustatytus kriterijus atitinkan-
tis asmuo kortelės neturi, dėl jos 
į Neįgalumo ir darbingumo nu-
statymo tarnybą galima kreiptis 
su atskiru prašymu.

Kortelės suteikiamas teises ir 
naudojimo sąlygas nustato Kelių 
eismo taisyklės.

NDNT Asmenų aptarnavimo 
ir dokumentų valdymo skyriaus 
vyriausiosios specialistės Nome-
dos Pikelytės paprašėme pako-
mentuoti, kuo naujasis sąrašas 
skiriasi nuo iki šiol buvusio. 

Aktualijos
Išplėstas galinčiųjų naudotis 

automobilių statymo kortele sąrašas Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė suteikia galimybę 
žmogui su negalia būti mobilesniam, transporto priemone pa-
siekti vietą, iki kurios nueiti pėsčiomis ar su pagalbinėmis prie-
monėmis būtų sunku. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tar-
nyba (NDNT) patikslino asmenų, kuriems gali būti išduota ne-
įgalių asmenų automobilių statymo kortelė, sąrašą. 

kitiems prisistatę, mintimis ir 
įžvalgomis apie būsimą veiklą 
pasidaliję Komisijos nariai pir-
mininkės pareigas patikėjo ak-
tyviai žmonių su negalia teisių 
gynėjai iš Alytaus K. Dūdony-
tei. Ji – asociacijos „Savarankiš-
kas gyvenimas“ valdybos pir-
mininkė, neįgaliųjų ir jų tėvų 
bei globėjų asociacijos MIRA-
BILIA, Europos savarankiško 
gyvenimo tink lo narė. 2015 m. 
K. Dūdonytė pelnė Nacionalinį 
lygybės ir įvairovės apdovanoji-
mą Įveiktos kliūties kategorijo-
je, o 2019 m. už aktyvią visuo-
meninę veiklą ginant žmonių su 
negalia teises jai įteiktas Alytaus 
metų apdovanojimas. 

Kristina sako, kad toks pasi-
tikėjimas ir kolegų įvertinimas 
jai buvo labai netikėtas. Ir tai, 
kad ji ne vilnietė, pasirodė esą 
ne trūkumas, o privalumas – 
Komisija geriau žinos proble-
mas, su kuriomis susiduria re-
gionuose gyvenantys žmonės su 
negalia, bei jų sprendimo kelius, 
juolab kad Alytus šioje srityje ti-
krai turi kuo pasidžiaugti. 

Komisijos pirmininkė atsto-
vauja judėjimo negalią turinčiai 
bendruomenei (dėl cerebrinio 
paralyžiaus mergina juda tik su 
vaikštyne), o jos pavaduotoja iš-
rinkta D. Mikalauskaitė – inte-
lekto negalią turintiesiems ir jų 
šeimos nariams. Ji – sutrikusio 
intelekto žmonių globos ben-
drijos „Vilniaus viltis“ tarybos 
narė, daug dirbanti prie teisės 
aktų tobulinimo, kad jie atitik-
tų Konvencijos nuostatas. Be to, 
D. Mikalauskaitė yra registruo-
ta lobistė. 

Kurčiųjų bendruomenei Ko-
misijoje atstovaus 2015–2018 
metais Lietuvos kurčiųjų drau-
gijai vadovavęs V. Pivoras. Jis 
nemažai nuveikęs gerinant in-
formacinę–komunikacinę aplin-
ką, kurčiųjų švietimo kokybę. 

V. Pivoras dalyvavo Seimo dar-
bo grupėje, ruošusioje Lietu-
vos nacionalinio radijo ir tele-
vizijos įstatymo pataisas, ren-
gia lietuvių gestų kalbos puo-
selėjimo metodines priemones 
bei mokymus.

Dar viena Komisijos nare ta-
po Dovilė Juodkaitė – teisinin-
kė, lektorė, Lietuvos negalios 
organizacijų forumo prezidentė. 
Nuo 2009 metų ji aktyviai dirba 
Konvencijos ratifikavimo, įgy-
vendinimo ir stebėsenos klau-
simais Lietuvoje ir kitose šaly-
se. D. Juodkaitė – ir Pasaulio 
sveikatos organizacijos „Quali-
tyRights“ įrankio nacionalinės 
vertinimo grupės narė ekspertė.

Lygių galimybių kontrolie-
riaus tarnyba į Komisiją dele-
gavo Teisės skyriaus vyresnią-
ją patarėją A. Daukšaitę-Tim-
pę, tiriančią gyventojų skundus 
dėl galimos diskriminacijos ne-
galios pagrindu.

Pasak V. Muliuolio, labai ge-
rai, kad Komisijos nariai yra iš 
skirtingų su negalia susijusių sri-
čių, patys turi skirtingas negalias, 
be to, atstovauja ir neįgalius vai-
kus auginančioms šeimoms, tu-
rinčioms savo požiūrį dėl jų in-
tegracijos, teisės aktų rengimo ir 
taikymo.   V. Muliuolio žodžiais, 
nepaisant to, kad Komisijos na-
riai atstovauja ne visoms nega-
lioms, ji spręs visiems žmonėms 
su negalia aktualias problemas 
ir prižiūrės, kaip Lietuva laikosi 
tarptautinių įsipareigojimų. 

Komisijos atsakomybės 
sritis – didžiulė

Pagrindiniai dokumentai, 
nuo kurių prasidės Komisijos 
darbas, – Jungtinių Tautų ne-
įgaliųjų teisių konvencija ir po 
pirmojo jos įgyvendinimo eta-
po svarstymo JT Neįgaliųjų tei-
sių komiteto Lietuvai pateiktos 
rekomendacijos bei jų vykdy-
mas. Reikės peržiūrėti ir įsta-

tymus, susijusius su Konvenci-
jos įgyvendinimu, ir institucinį 
mechanizmą – išsiaiškinti, kas 
už ką atsakingas, kaip tie įsipa-
reigojimai vykdomi ir pan. Jeigu 
reikės, Komisija galės paprašy-
ti institucijų pateikti papildomą 
informaciją.  

Jau pirmajame posėdyje Ko-
misijos nariai pasidalijo paste-
bėjimu, kad Vyriausybės nuta-
rime, kuriuo nustatomas Kon-
vencijos įgyvendinimas, pami-
nėtos ne visos ministerijos – ke-
turios, tarp kurių yra ir Finansų 
ministerija, nuo kurios priklau-
so svarbūs darbai, lieka nuoša-
lyje. „Ar tikrai  tos ministerijos 
neturi nieko bendra su žmonių 
su negalia teisių užtikrinimu ir 
integracija?“ – stebėjosi naujai 
sukurtos Komisijos nariai. 

Pasak V. Muliuolio, atlikę tei-
sinį ir institucinį vertinimą Ko-
misijos nariai analizuos, kaip 
Kon vencija įgyvendinama pa-
gal atskiras sritis, pavyzdžiui, 
ar švietimo, ugdymo srityje už-
tikrinamas sklandus perėjimas 
nuo darželio iki aukštojo moks-
lo ar profesinio mokymo ir pan. 

Kitąmet Lietuva vėl turės at-
siskaityti Jungtinėms Tautoms, 
kaip įgyvendinama Konvenci-
ja, kas padaryta atsižvelgiant į 
anksčiau pateiktas rekomenda-
cijas. Todėl Komisija turės iša-
nalizuoti nacionalinę Konven-
cijos įgyvendinimo ataskaitą, 
palyginti joje pateiktus skaičius 
su realybe, buvusią situaciją su 
esama, įvertinti pokyčius ir pan. 
V. Muliuolis teigia, kad šių ste-
bėsenos ataskaitų pagrindu Ko-
misijos nariai teiks rekomenda-
cijas Seimui, Vyriausybei, savi-
valdybėms bei kitoms institu-
cijoms, turinčioms pareigą įgy-
vendinti Konvencijos reikala-
vimus, rengs ir skelbs ataskai-
tas, svarstys kitus su Konven-
cijos įgyvendinimu susijusius 
klausimus.

Į Komisijos rekomendacijas 
bus privaloma reaguoti
Neįgaliųjų asociacijos yra ne 

kartą akcentavusios, kad Lietu-
voje priimta daug gerų teisės 
aktų, deja, problemų kyla dėl 
to, kad jie neįgyvendinami ar-
ba tai daroma labai formaliai. 
Ar į tokią pat situaciją nepa-
klius ir Žmonių su negalia tei-
sių stebėsenos komisijos reko-
mendacijos? 

K. Dūdonytės nuomone, taip 
neturėtų atsitikti, nes Lygių ga-
limybių įstatymo 151 straipsnio 
10 dalyje numatyta, kad fiziniai 
ir juridiniai asmenys, kitos orga-
nizacijos ir jų padaliniai priva-
lo išnagrinėti Komisijos pateik-
tas rekomendacijas ir apie na-
grinėjimo rezultatus bei reko-
mendacijų vykdymą informuo-
ti Komisiją. Informacija Komi-
sijai pateikiama nedelsiant priė-
mus sprendimus dėl priemonių, 
kurių bus imamasi atsižvelgiant 
į Komisijos rekomendacijas, bet 
ne vėliau kaip per 30 dienų nuo 
rekomendacijos gavimo dienos. 
„Be to, esant poreikiui, Komi-
sija galės siūlyti lygių galimy-
bių kontrolierei pradėti tyrimus 
dėl lygių galimybių pažeidimo, 
teikti nuomonę bei pastabas dėl 
galiojančių teisės aktų ar jų pro-
jektų atitikties Konvencijai“, – 
pabrėžia Komisijos pirmininkė. 

Žmonių su negalia teisių ste-
bėsenos komisijos laukia išties 
labai sudėtingas darbas. Įstaty-
me numatyti kartą per ketvir-
tį turintys vykti posėdžiai – tik 
nedidelė jo dalis. Kiekvienas 
komisijos narys turės daug in-
dividualaus darbo. Iki antro-
jo komisijos posėdžio, planuo-
jamo surengti dar iki rudens, 
bus parengtas Komisijos darbo 
reglamentas, suteiksiantis dau-
giau konkretumo ir aiškumo bei 
padėsiantis užtikrinti sklandų ir 
efektyvų Komisijos darbą. 

Aldona MiliEšKiENė

Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo 
stebėsena patikėta įstatyme numatytai komisijai 

(atkelta iš 1 psl.) Vasara – puikus metas ben-
drauti, keliauti, susitikti su 
draugais. Į Alytaus „Artrito“ 
klubą renkasi vyresnio am-
žiaus žmonės, turintys svei-
katos problemų, vasara jiems 
suteikia daugiau galimybių 
judėti, džiaugtis gyvenimu. 

Dažnai nevyriausybinių or-
ganizacijų vienybė ir stabilumas 
priklauso nuo tvirčiausios gran-
dies – vadovo. Apie 18 metų 
Alytaus „Artrito“ klubui vadova-
vo Janė Rinkevičienė – paprasta, 
atsakinga, pastangų ir laiko klu-
bo veiklos kokybei negailėjusi 
moteris. Ji gerbė kitus ir taip už-
sitarnavo pagarbą sau. Visas jos 
atlygis buvo klubo narių padėka. 
Todėl jai atsisakius klubui vado-
vauti reikėjo rasti žmogų, kuris 
sėkmingai tęstų mūsų veiklą. 
Džiugu, kad sulaukusi palaiky-
mo to ėmėsi ilgametė klubo na-
rė Zita Bekešienė. Ji žinojo, kad 
už pirmininkės darbą galės tikė-
tis tik žmonių meilės ir pagarbos, 
kad reikės visų mūsų pagalbos. 
Naujai išrinkta taryba pažadėjo 
padėti žengti pirmuosius žings-
nius. Kiekvienam buvo paskirta 
veiklos sritis, už kurią bus atsa-
kingas. Nuo pat pradžių pirmi-
ninkė sulaukė pagalbos iš ilga-
metės klubo buhalterės Aldonos 
Butkauskienės, kitų klubo narių. 

Džiaugsme, skausme ir var-
ge mus visuomet saugo gydanti 
draugystės jėga, todėl mūsų ko-
lektyve karaliauja šiluma, geru-
mas ir humoras. Čia renkasi tie, 
kurie tiki klubo tikslais. Jie žino, 
kad čia sulauks draugiško palai-
kymo. Gyvenimo kokybė – ne 
tik puiki fizinė savijauta, gebė-
jimas vaikščioti, matyti, girdė-
ti ar patogiai gyventi. Tai vidi-
nė būsena, bylojanti apie gebėji-
mą jausti pilnatvę ir gyventi vi-
savertį gyvenimą nepaisant to, 
kas yra nutikę.

Romutė UdRAKiENė

Mus palaiko 
draugystė
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Daktaras
Aiskauda

80 proc. arba 100 proc.“, – tei-
gia VLK Ortopedijos technikos 
kompensavimo skyriaus vyriau-
sioji specialistė Eglė Valiulytė.

VLK primena, kad norint 
reikalingą ortopedijos priemonę 
gauti greičiau, nebūtina laukti, 
kol ji bus pagaminta eilės tvarka. 
Priemonę galima įsigyti savo lė-
šomis, o priklausančią kompen-
saciją gauti vėliau. 

VlK ir „Bičiulystės“ inf.

Obuolių actas – tai rūgštis, 
susidariusi vykstant obuo-

lių sulčių rūgimo procesui. Pir-
majame etape susidaro sidras – 
obuolių vynas, antrajame eta-
pe ‒ acto bakterijos, veikdamos 
kartu su deguonimi, rūgština 
gėrimą, ir taip susidaro actas. 

Obuolių actas išlaiko obuolių 
maistines savybes koncentruotu 
pavidalu. Obuolių acte rasta to-
kių mūsų organizmui naudingų 
medžiagų kaip pektinas, acto, 
pieno ir citrinos rūgščių, B gru-
pės vitaminų, taip pat vitaminų 
A, C, E, mineralų kalcio, kalio, 
natrio, boro, fosforo, geležies, 
magnio ir apie 16 aminorūgščių. 

Pastaba: obuolių acte dau-
giausia rasta kalio, nes obuo-
liai – vienas iš pagrindinių ka-
lio šaltinių (100 gramų obuolių 
turi apie 140 miligramų kalio, 
kuris išlieka ir acte).

Paaiškinimas: pektinas – na-
tūralus tirštiklis, turintis savy-
bę gerinti virškinimą, kraujyje 
mažinti cholesterolio koncen-
traciją bei (kartu su kitais jun-
giniais) užkirsti kelią širdies ir 
kraujagyslių ligoms.

Naudingosios savybės
 prisideda gerinant me-

džiagų apykaitą;
 padeda organizmui atsi-

kratyti šlakų ir toksinų;
 stiprina imunitetą, nervų 

sistemą, kovoja su bakterijomis 
ir virusais;
 gerina kraujagyslių elas-

tingumą;
 palankiai veikia širdies 

darbą, odą;
 gelbsti organizmą apsi-

nuodijus maistu;
 stabdo gausų kraujavimą.

Kita medalio pusė
Obuolių actas nevartotinas, 

kai:
 žmogus alergiškas obuo-

liams;
 sergama cistitu (šlapimo 

rūgšties uždegimu), gastritu, 
skrandžio ir dvylikapirštės žar-
nos opalige, storosios žarnos už-
degimu, inkstų ir tulžies pūslės 
akmenlige;
 diagnozuotas kepenų arba 

inkstų nepakankamumas;
 pakilęs skrandžio sulčių 

rūgštingumas.
Pastabos: 
1) obuolių acto neturėtų var-

toti vaikai ne tik iki 3 metų, kaip 
buvo teigiama prieš kelis dešim-
tmečius, bet ir iki 14 metų (pa-
gal šiuolaikinių mokslininkų re-
komendacijas);

2) sergant kepenų ar inkstų 
uždegimu obuolių actas vartoja-
mas tik labai mažomis dozėmis;

3) nedera obuolių acto per-
dozuoti, o ypač gerti neskies-
to (skiesti būtina tiek vidiniam, 
tiek išoriniam naudojimui), nes 
tai visų pirma yra rūgštis, o 
rūgštis gali sukelti opą, nude-
ginti gleivines, vidaus organus;

3) obuolių actas tirpdo dan-
tų emalį, todėl rekomenduoja-
ma šį actą vartoti atskiestą ir 
tik per šiaudelį; po to turi būti 
švariu vandeniu gerai išskalau-
jama burna;

4) naudojant obuolių ac-
tą salotoms ir kitiems patieka-
lams galima visiškai atsisaky-
ti druskos.

Liaudies medicinos 
patarimai

Profilaktika
Profilaktiškai ir ypač dėl bend-

ro tonuso pagerinimo vartojamas 
vandeniu atskiestas obuolių ac-
tas (šaukštelis acto stiklinei van-
dens) du kartus per dieną 30 min. 
prieš valgį. Poveikis sustiprės, jei 
į šį skiedinį bus įmaišytas šaukš-
telis ar kiek mažiau medaus. Var-
tojimo trukmė – 2–2,5 savaitės.

Angina
Stiklinėje šilto vandens įmai-

šomas šaukštelis obuolių acto 
(papildoma gydymo priemonė). 
Šiuo skiediniu skalaujama gerk-
lė 5–6 kartus per dieną.  

Pastaba: ši skalavimo prie-
monė taip pat tiks varginant ko-
suliui, sergant gripu.

Vabzdžių įkandimai, nedi-
deli nudegimai, nubrozdinimai

Ant pažeistų odos vietų už-
lašinama obuolių acto. Palau-
kiama, kol nudžius, po to proce-
dūra tą pačią dieną pakartojama 

dar keletą kartų. Jei niežėjimas, 
kiti nemalonūs pojūčiai nepra-
eina kitą dieną, vėliau pakenk-
tos odos vietos keletą kartų per 
dieną suvilgomos obuolių actu, 
atskiestu vandeniu (2:1).

Pastabos:
 Jeigu kūnas būna sukan-

džiotas vabzdžių keliose vieto-
se, tikslinga kartą per savaitę 15 
min. pagulėti šiltoje (360–380C) 
vonioje, į kurią įpilta 0,5 litro 
obuolių acto. Vonioje panardi-
namos problemiškos kūno dalys 
arba visas kūnas. Beje, jeigu nė-
ra sukandžiota viršutinė krūti-
nės dalis ir galva, šioms vietoms 
vonios procedūra netaikoma.
 Esant šviežiems nudegi-

mams būtina tuoj pat pridėti 
obuolių acte sumirkytą skepe-
taitę. Tai numalšina skausmą ir 
padeda išvengti randų.

Vonia nuo galvos skausmo 
ir nuovargio

Į vonią, kurios vandens tem-
peratūra yra nuo 360C  iki 380C 
šilumos, įpilamos 2 stiklinės 
obuolių acto. Vonioje panar-
dinamas visas kūnas, išskyrus 
viršutinę krūtinės dalį ir galvą. 
Procedūros daromos kas antrą 
dieną (per dieną – viena proce-
dūra; jos trukmė – 15 min.), iš 
viso – 8 procedūros (jeigu gy-
dytojas nenurodo kitaip). 

Procedūros, galinčios pakeis-
ti vonią

Jeigu dėl kokių nors prie-
žasčių gydomoji vonia nedaro-
ma, naudinga nestipriai patep-

ti smilkinius bei zonas už ausų 
ir virš antakių obuolių actu, at-
skiestu lygiomis dalimis su van-
deniu. Tam gali būti naudojami 
vatos, marlės tamponai ar pana-
šios priemonės. Procedūros da-
romos kasdien po 2 kartus. Gy-
dymo kursui prireiks 5–6 dienų. 

Pastabos: 
1) jeigu pateptos vietos pa-

rausta, peršti ar niežti, apsiribo-
jama viena procedūra per dieną 
arba viena procedūra kas an-
trą dieną; 

2) jeigu ir toliau išlieka odos 
sudirginimas, procedūros nu-
traukiamos.

Pleiskanos
Obuolių actu nestipriai įtri-

namos plaukų šaknys, užsimau-
nama maudymosi kepuraitė (ar-
ba galva aprišama polietileno 
plėvele), paskui aprišama rankš-
luosčiu, palaukiama 10 min. Po 
to galva plaunama įprastu bū-
du. Esant reikalui ši procedūra 
atliekama kasdien arba kas antrą 
dieną, kai kada užtenka ir vieno 
karto per savaitę. Gydymo kur-
sas – 30 procedūrų. 

Pastaba: nors pleiskanų pra-
deda mažėti jau po pirmųjų 3–5 
procedūrų, bet gydymo kursą 
būtina tęsti iki nurodyto skai-
čiaus procedūrų.

Nedidelis plaukų slinkimas 
ir galvos niežėjimas

Prieš kiekvieną šukavimą-
si šukos pamirkomos vandeniu, 
atskiestame obuolių acte (1:1).

Pastaba: ši procedūra taip 

Pernai gyventojams iš Pri-
valomojo sveikatos draudi-
mo fondo (PSDF) biudžeto 
kompensuota per 110 tūkst. 
ortopedijos technikos priemo-
nių, praneša Valstybinė ligo-
nių kasa prie Sveikatos ap-
saugos ministerijos (VLK). 
Daugiausia pacientams pri-
reikė individualiai pagamin-
tos nesudėtingos ortopedinės 
avalynės ir batų įdėklų, seri-
jiniu būdu arba pagal užsa-
kymą gaminamų įtvarų, in-
dividualiai pagamintos sudė-
tingos ortopedinės avalynės.

Iš PSDF biudžeto šiuo metu 
kompensuojamos 77 ortopedijos 

technikos priemonių rūšys, tarp 
kurių – galūnių, krūtų protezai, 
individualiai bei serijiniu būdu 
gaminami įtvarai, įvairi orto-
pedinė avalynė, batų įdėklai ir 
kt. Šiemet reikalingoms orto-
pedijos technikos priemonėms 
kompensuoti iš PSDF skirta be-
veik 10,5 mln. eurų. Gyvento-
jams jau kompensuota beveik 63 
tūkst. įvairios ortopedijos tech-
nikos priemonių. Reikalingiausi 
pacientams šį pusmetį buvo se-
rijiniu būdu gaminami įtvarai, 
individualiai pagaminta nesu-
dėtinga speciali avalynė ir batų 
įdėklai, pagal užsakymą indivi-
dualiai gaminami įtvarai.

VLK primena, kad skirti rei-

kalingą ortopedinę priemonę 
gali gydantis specialistas: me-
dicinos ir reabilitacijos gydyto-
jas, chirurgas, neurologas, neu-
rochirurgas, ortopedas trauma-
tologas, reumatologas, otorino-
laringologas, oftalmologas, plas-
tinės ir rekonstrukcinės chirur-
gijos gydytojas. Pacientui turi 
būti pateiktas ortopedijos įmo-
nių, kurios yra pasirašiusios su-
tartis su VLK, sąrašas. Iš jo ga-
lima pasirinkti bet kurią įmonę 
ir užsisakyti reikiamą ortopedi-
jos priemonę. Taip pat gydytojas 
turi suteikti informaciją, kokio 
dydžio kompensacija iš PSDF 
biudžeto pacientui priklauso – 
100 proc. ar 80 proc.

Privalomąjį sveikatos drau-
dimą mokantiems Lietuvos gy-
ventojams nuo šių metų už rei-
kalingas ortopedines priemones 
savo lėšomis primokėti tenka 
kur kas mažiau (iki tol taikytas 
50 proc. kompensavimo lygmuo 
padidintas iki 80 proc.) arba aps-
kritai nereikia.

„Palyginti su išmokama kom-
pensacija kaimyninėse šalyse, 
Lietuvoje privalomuoju sveika-
tos draudimu apdrausti asme-
nys sutaupo kur kas daugiau. 
Pavyzdžiui, Estijoje taikomas 
kompensavimas ortopedinei 
avalynei 50 proc. arba 70 proc., 
o Lietuvos pacientams už tai iš 
PSDF biudžeto kompensuojama 

Kokių ortopedijos technikos 
priemonių prireikia daugiausia?

Obuolių actas – ne vaistas, o tik maisto 
produktas, turintis gydomųjų savybių

Konsultuojame, 
komentuojame

pat naudinga nuolat dažomiems 
plaukams, nes tada plaukai tam-
pa stipresni, padidėja jų vizuali-
nė apimtis, labiau žvilga.

Mėlynė (kraujosruva)
Susidaro dėl poodžio ar gi-

lesnių audinių suspaudimo, smū-
gio, plyšus kraujagyslėms ir ki-
tais atvejais. Nedidelės mėlynės 
gydomos valgomosios druskos 
(1 šaukštas) ir obuolių acto (2 
šaukštai) mišiniu. Keturlinka li-
ninio audinio (arba marlės) atrai-
ža sumirkoma mišinyje, šiek tiek 
nugręžiama, uždedama ant mė-
lynės, iš viršaus kuo nors apriša-
ma (kad kompresas nenukristų), 
laikoma, kol išdžiūsta. Procedūrą 
atliekama per dieną 8–10 kartų. 

Pastabos:
1) gydomasis poveikis bus 

stipresnis, jeigu pirmajai proce-
dūrai naudosime šaldytuve at-
šaldytą obuolių actą;

2) jeigu traumuotoje vietoje 
yra įtrūkų, nubrozdinimų, iš-
oriškai naudojamas skiedinys, 
kurį sudaro 2 dalys vandens ir 
1 dalis obuolių acto.

Mazginis venų išsiplėtimas
Sergant šia liga, ypač kai ne-

šiojamos kompresinės kojinės, 
po jomis neretam ligoniui pra-
deda niežėti ir gausiau prakai-
tuoti oda. Dėl to ligoniai ka-
sosi, gali atsirasti įdrėskimų, į 
kuriuos patenka įvairūs mikro-
bai ir t. t. 

Esant nesveikoms venoms 3 
kartus per dieną nestipriai įtri-
nama obuolių acto (įtrinama 
nuo pėdų aukštyn iki dubens). 
Beje, ši procedūra odą vėsina, 
dezinfekuoja, mažina niežėjimą. 
Gydymo kursas nenustatytas.

Gausus pėdų prakaitavimas
Dėl gausaus prakaitavimo 

dažniausiai atsiranda ir nema-
lonus pėdų kvapas. Gydymo 
procedūra: į dubenį ar vone-
lę įpilama vėsaus vandens tiek, 
kad visiškai apsemtų pėdas, po 
to į vandenį įpilama 1,5 stikli-
nės obuolių acto. Šiame tirpa-
le pėdos laikomos 5 min., po to 
nenusausinamos, bet leidžiama 
joms išdžiūti savaime.

Romualdas OGiNSKAS
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pasigirdusi Leonoros užvesta 
daina. Netrukdavo prisijungti ir 
kitos – taip vienas liaudies me-
nas susipindavo su kitu. 

Kolegei pritarė ir kita ukmer-
giškė – Virginija Žirinienė. Pir-
mą kartą tokiuose mokymuose 
dalyvavusios moterys sakė nesi-
tikėjusios tapti profesionaliomis 
karpytojomis, bet džiaugėsi, kad 
visai gerai pavyko. 

Ne tik užuolaidėle ‒ ir ki-
tais karpiniais buvo patenkin-
ta iš Utenos atvykusi Genovai-
tė Adiklienė. „Viską išragauju, 
išmėginu, bet tapybos man nie-
kas nepakeis, – sako tautodai-
lininkė, primityviosios tapybos 
atstovė. – Visos parodos, apdo-
vanojimai – už tapybą. Ir jos ne-
iškeisiu į nieką.“

Karpymas – iš kartos  
į kartą

Tarp kūrybinės stovyklos da-
lyvių buvo ir karpymo meną iš-
manančių, ir be snaigių nieko su-
dėtingesnio nebandžiusių mote-
rų. „Vienos kitas mokėme, atra-
dimais džiaugėmės, – sako vado-
vė V. Jurevičienė ir priduria pati 
taip pat kai ką nauja sužinojusi. – 
Širvintiškė Veronika Masiukie-
nė ne tik prisiminė, bet ir paro-
dė, kokiais karpiniais vaikystė-
je puošdavo namus.“ Ir telšiškės 
Vilijos Jocienės atmintyje gyvi 
močiutės prašymai prieš šventes 
karpiniais pagražinti „šėpoką“. 
Pasak V. Jurevičienės, kiekvie-
nas kaimas turėdavo ne tik savo 
siuvėją ar batsiuvį, bet ir karpy-
toją, kurią prieš didžiąsias šven-
tes kviesdavosi namų papuošti. 

O štai marijampolietė Jūratė 
Jaugelienė karpymo mokėsi ge-
rokai vėliau. Moteris yra baigu-
si Stepo Žuko taikomosios dai-
lės technikumą, paskui kolegijo-
je mokėsi dailės ir technologijų 
pedagogikos. „Mokantis S. Žu-
ko technikume teko ir karpyti, ir 
atvirukus gaminti, bet tokio ly-
gio darbų, kaip mūsų vadovės, 
neteko daryti, – pasakoja Jūra-
tė. – Ji daug paslapčių atsklei-
dė, sužinojome, kaip iškarpyti 
smulkiausius raštus.“ Moteris sa-
ko maniusi, kad tokius ažūrinius 
paveikslus tik specialiu peiliuku 
galima išpjaustyti, o paaiškėjo, 
kad tai atlikta paprasčiausiomis 
žirklutėmis. V. Jurevičienė šyp-

sosi: prieš daugelį metų sesers 
padovanotame dar čekoslova-
kiškame manikiūro rinkinyje jas 
rado. Iš esmės pakeitusi šių žir-
klučių paskirtį Virginija visiš-
kai baigianti jas nudilinti. „Rei-
kia naujų, bet niekur nerandu 
tinkančių: kieto metalo, tiesiais 
ašmenimis“, – pagrindinį darbo 
įrankį reikliai vertina karpytoja.

Marijampolės savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos užimtumo 
būrelio vadovė J. Jaugelienė ne-
slepia: „Stengiuosi lankyti įvai-
rius kursus, susipažinti su nau-
jomis rankdarbių technikoms, 
kad visa tai galėčiau perduoti ki-
toms moterims. Mokėmės dirbti 
su modelinu, iš odos papuošalų 
dėžutes, paveikslus darėm. Vi-
sas naujoves išbandom, o pas-
kui moterys pasirenka, kas ar-
čiau širdies: vienoms labiau pa-
tinka siuvinėti, kitoms megzti ar 
kurti papuošalus. Jokios mugės 
be mūsų rankdarbių neapsieina.“ 

Ką išmoko, perduos kitoms 
Ne ik J. Jaugelienė į šią kū-

rybinę stovyklą naujų idėjų pa-
sisemti atvažiavo. Aldona Žu-
kauskienė vadovauja Alytaus 
rajono neįgaliųjų draugijos auk-
sarankėms. Per 8 metus įvairių 
dailiosios tekstilės dirbinių ke-
turių seniūnijų moteris mokiu-
si A. Žukauskienė pasakoja, kad 
jos dažnai taip įsitraukia į darbą, 
jog net pritrūksta tam skirto lai-
ko. „Ir čia visai neturim laiko. 
Tik vakare prie jūros išeinam. 
Pagaliukų, akmenukų prisirin-
kau. Tokios medžiagos rankdar-
biams praverčia, – pasakoja ji. – 
O štai karpinių dar nesame mė-
ginę. Ir pati karpyti nemokėjau. 
Labai džiaugiuosi, kad čia atva-
žiavau. Grįžusi galėsiu kitas mo-

teris pamokyti. Manau, viena 
kita tuo rimtai susidomės. Kiek 
sudėtingiau bus nusipiešti orna-
mentą. Pradėsim nuo stambes-
nių, o kai įgusim – pereisim prie 
smulkesnių. Savo rankdarbiams 
stengiamės nenaudoti blizgučių, 
vertiname natūralumą: džiovi-
name augalus, daug iš jų pina-
me. Šiemet „Tau, Vilniau“ šven-
tėje pasisiūlėme surengti žolynų 
pynimo edukaciją.“

Rankdarbių būrelio nares 
karpiniais sudominti tikisi ir 
panevėžietė Milda Čerkesienė. 
Pasak jos, bus gera proga pail-
sėti nuo keramikos. „Prieš po-
rą mėnesių buvom išvažiavusios 
į edukacinį užsiėmimą Šiaulių 
rajone, sužinojom, kaip išdeg-
ti rudą molį, kad gautum juodą, 
arba kaip išgręžti skylutes ir ne-
sugadinti padžiūvusio molio“, – 
visomis žiniomis džiaugiasi bū-
relio vadovė. 

Grafikos darbus 
primenantys karpiniai
Kėdainiškė Lida Kanapins-

kienė neslepia: visas sužavėjo 
ažūriniai vadovės karpiniai, o 
kadangi ji labai atvirai dalijosi 
paslaptimis, atrodė, kad ir pa-
čios po poros dienų sugebės iš-
karpyti tokių šedevrų. Norint iš-
gauti plonytėmis linijomis išpin-
tus paveikslėlius reikia iškirpti 
daug „nereikalingo“ popieriaus. 
Vienas neatsargus žirklučių ju-
desys – ir dalis ornamento nu-
plevena ant žemės. „Man taip ir 
atsitiko, – neslepia Lida. – Atvi-
ruko teko imtis iš naujo.“ 

Labiausiai Lidai patiko kar-
pyti „Gyvybės medį“. Tikru atra-
dimu moteris vadina vadovės pa-
rodytą karpinių šėšėliavimąo bū-
dą – iš pradžių iškirpo nusipieštą 

ornamentą, o paskui dar vieną – 
lygiai tokį pat, tik šiek tiek dides-
nį. Pasak V. Jurevičienės, karpi-
nį šėšėliuoti galima dviem bū-
dais: taip, kaip ką tik padarė Li-
da, arba iš karto kirpti du vieno-
dus, tik kitų spalvų ornamentus. 
Klijuojant ant pagrindo vieną jų 
tereikia truputį patraukti į šoną. 
Tai išbandžiusios seminaro da-
lyvės rezultatu nenusivylė – to-
kie karpiniai netgi priminė gra-
fikos darbus.

Lida nekantrauja žiniomis 
pasidalyti ir su Kėdainių rajono 
neįgaliųjų draugijos rankdarbių 
būrelio moterimis. Antri metai jį 
lanko ir džiaugiasi išmokusi vel-
ti paveikslus, simegrafijos būdu 
siuvinėti atvirukus. Labiausiai 
jai patinka megzti, bet moteris 
neabejoja, kad dabar dalį lai-
ko skirs karpiniams. Ypač prieš 
šventes – pirktinius atvirukus 
pakeis savo karpiniais, ir langus 
karpytomis užuolaidėlėmis per 
Kalėdas pasipuoš.

Ne tik širdžiai atgaiva 
„O man atrodė, kad išvis nie-

ko nesugebėsiu padaryti, bet žiū-
rėkit, pusė bėdos tas mano kar-

pinys. Vieną vietą reikės dar pa-
taisyti, blogai sulenkiau popie-
rių, nepavyko simetriškas orna-
mentas, bet visa kita – visai ne-
blogai, – žvelgdama į savąjį „Gy-
vybės medį“ sakė vilnietė Jelena 
Pavlovskaja. – Žinoma, be va-
dovės pagalbos neapsiėjau, bet 
ir pati daug padariau...“ 

Jelena įsiklausė į vadovės pa-
tarimą ir į savo karpinį įpynė ne 
tik augalų ornamentus, bet rado 
vietos ir paukšteliams. „Norėjau, 
kad mano medis būtų gyvas, šla-
mėtų, čiulbėtų“, – sako moteris. 
Ilgus metus sergančią motiną ir iš 
Afganistano grįžusį brolį prižiū-
rėjusi Jelena labai pasiilgo ramių 
valandėlių, kad visus rūpesčius 
ir negalias užmiršusi galėtų pasi-
nerti į širdžiai mielą užsiėmimą.  

Porą dešimtmečių karpymui 
atidavusi ir originaliais siužeti-
niais karpiniais išgarsėjusi V. Ju-
revičienė tikina, kad šis menas – 
ne tik puiki relaksacija. Jis ir lo-
giką, mąstymą lavina, tad viena 
kita su žirklutėmis rankose pra-
leista valandėlė tikrai nebus pra-
leista tuščiai. 

Aldona dElTUVAiTė
Autorės nuotr.

Į karpinius panirusios kūrybinės stovyklos dalyvės 
ir širdį atgaivino, ir mąstymą palavino

(atkelta iš 1 psl.)

Kėdainiškė Lida Kanapinskienė ir vadovė Virginija Jurevičienė (dešinėje).

Karpymo paslapčių mokėsi (iš kairės): vilnietė Jelena Pavlovskaja, marijampolietė Jūratė Jaugelienė, panevėžietė Milda Čerkesienė, alytiškė Aldona Žukauskienė.

Socialinių reikalų ir darbo 
komitetas po svarstymo pri-
tarė Socialinių įmonių įstaty-
mo pakeitimo įstatymo pro-
jektui ir jį lydintiems įsta-
tymų pakeitimams, kuriuos 
inicijavo Vyriausybė. Įsta-
tymų projektais tobulinamas 
socialinių įmonių teisinis re-
guliavimas siekiant užtikrin-
ti valstybės pagalbos sociali-
nėms įmonėms teikimo efek-
tyvumą ir kontrolę, sudary-
ti teisines prielaidas skatinti 
darbdavius įdarbinti asme-
nis, negalinčius vienodomis 
sąlygomis konkuruoti darbo 
rinkoje su kitais asmenimis. 

Siekiant sudaryti tinkamas 
sąlygas socialinėse įmonėse dir-

bantiesiems ir verslui pasirengti 
socialinių įmonių veiklos regla-
mentavimo pokyčiams, komi-
tetas pasiūlė Socialinių įmonių 
įstatymo įsigaliojimą numaty-
ti nuo 2020 m. liepos 1 d. (nuo 
2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. 
birželio 30 d. galios pereinamo-
sios įstatymo nuostatos). Socia-
linės įmonės statusui gauti ir iš-
laikyti socialinėje įmonėje dir-
bantys žmonės su negalia turės 
sudaryti bent pusę įmonės dar-
buotojų, o jų per mėnesį įmo-
nėje dirbtas darbo laikas turės 
sudaryti bent pusę kitų įmo-
nės darbuotojų darbo laiko per 
mėnesį. 

Komitetas pasiūlė remti dar-

buotojų, kuriems nustatytas 45–
55 proc. darbingumo lygis, len-
gvas neįgalumo lygis (pereina-
muoju laikotarpiu – ir nedidelių 
specialiųjų poreikių lygis) dar-
bo vietų įsteigimą (pritaikymą) 
ir jų darbo priemonių įsigijimą 
(pritaikymą), kai įsteigta ar pri-
taikyta darbo vieta bus išlaikyta 
bent metus (taip pat bent metus 
apribojamas disponavimas tur-
tu, įsigytu panaudojant valsty-
bės pagalbos lėšas, ir kt.), subsi-
dijos dydį nustatant 65 proc. tam 
tikslui reikalingų išlaidų. Nega-
lią turintys darbuotojai, kuriems 
nustatytas 0–40 proc. darbin-
gumo lygis, vidutinis ir sunkus 
neįgalumo lygis (pereinamuoju 

laikotarpiu – ir vidutinių ir di-
delių specialiųjų poreikių lygis) 
bus remiami visą jų darbo socia-
linėje įmonėje laikotarpį. 

Be to, siekiant Užimtumo 
tarnybos teikiamas paslaugas 
labiau pritaikyti individualiems 
negalią turinčių asmenų porei-
kiams, komitetas pasiūlė Užim-
tumo įstatymo pakeitimo įsta-
tyme įtvirtinti naujas įdarbini-
mo su pagalba paslaugas: pa-
galbą atliekant įsidarbinimo 
procedūras ir lydimąją pagal-
bą įsidarbinus. Komiteto pir-
mininkė Rimantė Šalaševičiū-
tė pažymėjo, kad artimiausiu 
metu planuoja pateikti Seimui 
Gyventojų pajamų mokesčio 

įstatymo pakeitimą, mažinan-
tį mokestinę naštą riboto dar-
bingumo asmenims, didinant 
šiuo metu Gyventojų pajamų 
mokesčio įstatyme nustatytus 
individualius neapmokestina-
mųjų pajamų dydžius. 

Komitetas taip pat palai-
kė Vyriausybės siūlymą bent 
75 proc. socialinių įmonių pel-
no panaudoti socialinės įmonės 
veiklos tikslams, susijusiems su 
socialinėse įmonėse įdarbinamų 
asmenų tikslinių grupių grįžimo 
į darbo rinką ir jų socialinės in-
tegracijos skatinimu. 

Dėl šių įstatymų pakeitimų 
dar turės apsispręsti Seimas.

lRS ir „Bičiulystės inf.

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė 
socialinių įmonių teisinio reguliavimo pakeitimams

Aktualijos
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40, 
09.10 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
8.00, 9.00 – žinios, orai. 7.00, 7.30, 
8.30 – žinios, orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, liepos 22 d. 
09:20 Senis. N-7. 291 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 7. N-7. 
7/22 s. 11:10 Komisaras Reksas 15. N-7. 
15/8 s. 12:00 Beatos virtuvė. (subti-
truota, kart.). 13:00 Klauskite dakta-
ro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lie-
tuva. 16:40 Premjera. Ponių rojus. N-7. 
113 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite dak-
taro. 19:30 Vartotojų kontrolė. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panora-
ma. 21:00 Dienos tema. 21:20 Spor-
tas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per 
Ukrainą“. 22:30 Dviračio žinios. 23:00 
Kostiumuotieji 3. N-7. 3/8, 3/9 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 žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 Dvi-
račio žinios (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Komisaras Reksas 15. N-7. 
15/8 s. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:10 Ponių rojus. N-7. 113 s. (kart.).

Antradienis, liepos 23 d. 
09:20 Senis. N-7. 292 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 7. N-7. 
7/23 s. 11:10 Komisaras Reksas 15. 
N-7. 15/9 s. 12:00 Stilius. (kart.). 13:00 
Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Ke-
no Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių 
rojus. N-7. 114 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 (Ne)emigrantai. 
(subtitruota). 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos 
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Lote-
rija „Jėga“. 21:30 Nacionalinė ekspe-
dicija „Dniepru per Ukrainą“. 22:30 
Dviračio žinios. 23:00 Kostiumuotieji 
3. N-7. 3/10, 3/11 s. 00:30 Klausimėlis.
lt. 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Isto-
rijos detektyvai. (subtitruota, kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
(kart.). 03:30 Dviračio žinios (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Komi-
saras Reksas 15. N-7. 15/9 s. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:10 Ponių 
rojus. N-7. 114 s. (kart.).

trečiadienis, liepos 24 d. 
09:20 Senis. N-7. 293 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 7. N-7. 
7/24 s. 11:10 Komisaras Reksas 15. 
N-7. 15/10 s. 12:00 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. (kart.). 13:00 Klauskite 
daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių rojus. 
N-7. 115 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite 
daktaro. 19:30 Mano mama gamina 
geriau! 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:00 Dienos te-
ma. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loteri-
ja „Jėga“. 21:30 Nacionalinė ekspedi-
cija „Dniepru per Ukrainą“. 22:30 Dvi-
račio žinios. 23:00 Kostiumuotieji 3. 
N-7. 3/12, 3/13 s. 00:30 Klausimėlis.lt. 
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. 15/10 s. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 
Ponių rojus. N-7. 115 s. (kart.).

ketvirtadienis, liepos 25 d.
09:20 Senis. N-7. 294 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 7. N-7. 
7/25 s. 11:10 Komisaras Reksas 15. 
N-7. 15/11 s. 12:00 Gyvenimas. (sub-
titruota). 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. 116 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 

Daiktų istorijos. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos 
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Lote-
rija „Jėga“. 21:30 Nacionalinė ekspe-
dicija „Dniepru per Ukrainą“. 22:30 
Dviračio žinios. 23:00 Kostiumuotieji 
3. N-7. 3/14, 3/15 s. 00:30 Klausimėlis.
lt. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Vaka-
ras su Edita. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 Dvi-
račio žinios (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Komisaras Reksas 15. N-7. 
15/11 s. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:10 Ponių rojus. N-7. 116 s. (kart.).

Penktadienis, liepos 26 d. 
09:20 Senis. N-7. 295 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 8. N-7. 
8/1 s. 11:10 Komisaras Reksas 15. N-7. 
15/12 s. 12:00 (Ne)emigrantai. (subti-
truota, kart.). 13:00 Vartotojų kontro-
lė. (kart.). 13:58 Loterija „Keno Loto“. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La-
ba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių rojus. 
N-7. 117s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 19:30 Beatos virtu-
vė. (subtitruota). 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 
Muzikinis pokalbių šou „Vakarėja“ su 
Martynu Starkumi. 22:40 Fantastiškas 
penktadienis. Žaidimas. N-14. 00:45 
Klausimėlis.lt (kart.). 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:05 (Ne)emigrantai. (subti-
truota, 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 Komi-
saras Reksas 15. N-7. 15/12 s. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:10 Ponių 
rojus. N-7. 117s. (kart.).

Šeštadienis, liepos 27 d. 
06:05 Gyvenimas. (subtitruo-

ta, kart.). 07:00 Klausimėlis.lt. 07:30 
Premjera. Supermokytoja. 09:00 La-
bas rytas, Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 
09:35 Labas rytas, Lietuva. 10:30 Ži-
nios. Orai. 10:35 Labas rytas, Lietuva. 
11:30 Žinios. Orai. 11:35 Labas rytas, 
Lietuva. 12:00 Pasaulio dokumentika. 
Nilas. Didingoji upė. 1 d. Mėnulio kal-
nai. (subtitruota). 12:55 Pasaulio do-
kumentika. Atšiaurioji Kanada. 4 d. 
Ledynų pakrašty. (subtitruota). 13:50 
Džesika Flečer 8. N-7. 8/6, 8/7 s. 15:25 
Klausimėlis.lt. 15:43 Loterija „Keno 
Loto“. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų kalbą). 16:00 Sveikinimų kon-
certas. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 18:00 Euromaxx. 
Ved. Ugnė Galadauskaitė. 18:30 Vaka-
ras su Edita. 19:30 Stilius. 20:25 Loteri-
jos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Pano-
rama. 20:52 Sportas. Orai. 21:00 Žaga-
rės vyšnių festivalis 2016 „Viskas yra 
gerai“. 23:10 Antikvariato paslaptys 
7. Žudymo menas. N-7. (subtitruota). 
00:35 Žaidimas. N-14. (kart.). 02:40 
Tarptautinis sportinių šokių konkur-
sas „Gintarinė pora 2017“. 04:00 Klau-
simėlis.lt (kart.). 04:25 Džesika Flečer 
8. N-7. 8/6, 8/7 s. (kart.).

Sekmadienis, liepos 28 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (subtitruo-

ta, kart.). 07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis.lt. 08:00 Gyventi 
kaime gera. Veikime kartu. 08:30 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00 
Brolių Grimų pasakos. 26 s. Apie žve-
jį ir jo pačią. 10:00 Gustavo enciklo-
pedija. (subtitruota). 10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mūsų 
gyvūnai. 12:00 Pasaulio dokumen-
tika. Mėlynoji planeta 2. 1 d. Vienas 
vandenynas. (subtitruota). 12:55 Pa-
saulio dokumentika. Gorongozos na-
cionalinis parkas. Rojaus atgimimas. 
5 d. Mūšio linijos. (subtitruota). 13:50 
Džesika Flečer 8. N-7. 8/8 s. 14:40 Klau-
simėlis.lt. 15:00 Kryžių kalno atlaidai. 
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 
17:25 Loterija „Keno Loto“. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.). 18:00 Duokim garo! 19:30 Sa-
vaitė. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. Orai. 21:00 Premjera. Laisvės kai-
na. Sąjūdis. 6 s. 22:00 Premjera. Marija 
Terezė. N-14. 2 s. 23:45 Negyvėliams 
netinka pledai. N-14. (subtitruota). 
01:10 Pasaulio dokumentika. Mėlyno-
ji planeta 2. 1 d. Vienas vandenynas. 
(subtitruota, kart.). 02:00 Pasaulio do-
kumentika. Gorongozos nacionalinis 
parkas. Rojaus atgimimas. 5 d. Mūšio 
linijos. (subtitruota, kart.). 02:55 Pa-
saulio dokumentika. Nilas. Didingoji 
upė. 1 d. Mėnulio kalnai. (subtitruo-
ta, kart.). 03:45 Pasaulio dokumenti-
ka. Atšiaurioji Kanada. 4 d. Ledynų pa-
krašty. (subtitruota, kart.). 04:40 Klau-
simėlis.lt (kart.). 05:10 Džesika Flečer 
8. N-7. 8/8 s. (kart.).

tV3
Pirmadienis, liepos 22 d. 
01:20. Iksmenai 2 (kart.). 03:40. 

Už priešo linijos 2. Blogio ašis. 06:10. 
Televitrina 34. 06:25. Žvaigždžių ka-
rai. Sukilėliai (kart.) 2, 10. 06:55. Simp-
sonai (kart.) 21, 14. 07:25. Simpsonai 
(kart.) 21, 15. 07:55. Ūkio šefas (kart.) 
1, 8. 08:20. Skaniai ir paprastai (kart.) 2, 
12. 08:55. Meilės sūkuryje 3115. 10:00. 
Meilės sparnai 1, 69. 11:00. Meilės 
sparnai 1, 70. 12:00. Tai bent giminai-
čiai 5. 13:00. Pažadėtoji 6, 549. 13:30. 
Pažadėtoji 6, 550. 14:00. Pažadėtoji 
6, 551. 14:30. Pažadėtoji 6, 552. 15:00. 
Simpsonai 21, 16. 15:30. Simpsonai 
21, 17. 16:00. TV3 žinios 144. 16:25. 
TV3 orai 144. 16:30. TV Pagalba 11, 
57. 18:30. TV3 žinios 203. 19:22. TV3 
sportas 1. 19:27. TV3 orai 203. 19:30. 
Atsargiai! Merginos 3, 55. 20:00. At-
sargiai! Merginos 3, 56. 20:30. Kam ta 
meilė? 2, 13. 21:00. TV3 vakaro žinios 
115. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 
orai 115. 22:00. Už priešo linijos: Ko-
lumbija. 23:55. Kaulai 11, 16.

Antradienis, liepos 23 d. 
00:55. 24 valandos. Palikimas 1, 

9. 01:45. Detektyvas Bekstriomas 1, 7. 
02:35. Salemas 3, 6. 03:30. Kaulai (kart.) 
11, 16. 04:20. Moderni šeima 7, 17. 04:45. 
Tai bent giminaičiai (kart.) 5. 06:10. Te-
levitrina 34. 06:25. Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai (kart.) 2, 11. 06:55. Simpsonai 
(kart.) 21, 16. 07:25. Simpsonai (kart.) 21, 
17. 07:55. Atsargiai! Merginos (kart.) 3, 
55. 08:25. Atsargiai! Merginos (kart.) 3, 
56. 08:55. Meilės sūkuryje 3116. 10:00. 
Meilės sparnai 1, 71. 11:00. Meilės spar-
nai 1, 72. 12:00. Tai bent giminaičiai 6. 
13:00. Pažadėtoji 6, 553. 13:30. Paža-
dėtoji 6, 554. 14:00. Pažadėtoji 6, 555. 
14:30. Pažadėtoji 6, 556. 15:00. Simp-
sonai 21, 18. 15:30. Simpsonai 21, 19. 
16:00. TV3 žinios 145. 16:25. TV3 orai 
145. 16:30. TV Pagalba 11, 58. 18:30. TV3 
žinios 204. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. 
TV3 orai 204. 19:30. Atsargiai! Merginos 
4, 57. 20:30. Kam ta meilė? 2, 14. 21:00. 
TV3 vakaro žinios 116. 21:52. TV3 spor-
tas 1. 21:57. TV3 orai 116. 22:00. Sugrįži-
mas. 23:50. Kaulai 11, 17.

trečiadienis, liepos 24 d. 
00:50. 24 valandos. Palikimas 1, 

10. 01:40. Detektyvas Bekstriomas 1, 
8. 02:30. Salemas 3, 7. 03:20. Kaulai 
(kart.) 11, 17. 04:10. Moderni šeima 7, 
18. 04:35. Tai bent giminaičiai (kart.) 
6. 06:10. Televitrina 34. 06:25. Žvaigž-
džių karai. Sukilėliai (kart.) 2, 12. 06:55. 
Simpsonai (kart.) 21, 18. 07:25. Simpso-
nai (kart.) 21, 19. 07:55. Atsargiai! Mergi-
nos (kart.) 4, 57. 08:55. Meilės sūkuryje 
3117. 10:00. Meilės sparnai 1, 73. 11:30. 
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 
27, 1. 12:00. Tai bent giminaičiai 7. 13:00. 
Pažadėtoji 6, 557. 13:30. Pažadėtoji 6, 
558. 14:00. Pažadėtoji 6, 559. 14:30. Pa-
žadėtoji 6, 560. 15:00. Simpsonai 21, 20. 
15:30. Simpsonai 21, 21. 16:00.  TV3 ži-
nios 146. 16:25.  TV3 orai 146. 16:30. TV 
Pagalba 11, 60. 18:30.  TV3 žinios 205. 
19:22. TV3 sportas 1. 19:27.  TV3 orai 
205. 19:30. Atsargiai! Merginos. 20:30. 
Kam ta meilė? 2, 15. 21:00. TV3 vakaro 
žinios 117. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. 
TV3 orai 117. 22:00. Pro stiklą. 22:25. Vi-
kinglotto 30.

ketvirtadienis, liepos 25 d. 
00:10. Kaulai 11, 18. 01:10. 24 va-

landos. Palikimas 1, 11. 02:00. Detek-
tyvas Bekstriomas 1, 9. 02:50. Salemas 
3, 8. 03:45. Kaulai (kart.) 11, 18. 04:35. 
Moderni šeima 7, 19. 05:00. Tai bent 
giminaičiai (kart.) 7. 06:10. Televitrina 
34. 06:25. Kempiniukas Plačiakelnis 
(kart.) 9, 203. 06:55. Simpsonai (kart.) 
21, 20. 07:25. Simpsonai (kart.) 21, 21. 
07:55. Atsargiai! Merginos. 08:55. Mei-
lės sūkuryje 3118. 10:00. Paslaptingas 
gyvenimas. 11:00. Paslaptingas gyve-
nimas. 12:00. Tai bent giminaičiai 8. 
13:00. Pažadėtoji 6, 561. 13:30. Paža-
dėtoji 6, 562. 14:00. Pažadėtoji 6, 563. 
14:30. Pažadėtoji 6, 564. 15:00. Simp-
sonai 21, 22. 15:30. Simpsonai 21, 23. 
16:00.  TV3 žinios 147. 16:25.  TV3 orai 
147. 16:30. TV Pagalba 11, 49. 18:30. TV3 
žinios 206. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. 
TV3 orai 206. 19:30. Atsargiai! Mergi-
nos 4, 58. 20:00. Atsargiai! Merginos 
4, 59. 20:30. Kam ta meilė? 2, 16. 21:00. 
TV3 vakaro žinios 118. 21:52. TV3 spor-
tas 1. 21:57. TV3 orai 118. 22:00. Rembo. 
Pirmasis kraujas 3.

Penktadienis, liepos 26 d. 
00:05. Kaulai 11, 19. 01:05. 24 va-

landos. Palikimas 1, 12. 01:55. Detekty-
vas Bekstriomas 1, 10. 02:45. Salemas 
3, 9. 03:40. Kaulai (kart.) 11, 19. 04:30. 
Moderni šeima 7, 20. 06:10. Televitri-
na 34. 06:25. Kempiniukas Plačiakelnis 
(kart.) 9, 204. 06:55. Simpsonai (kart.) 
21, 22. 07:25. Simpsonai (kart.) 21, 23. 
07:55. Atsargiai! Merginos (kart.) 4, 58. 
08:25. Atsargiai! Merginos (kart.) 4, 59. 
08:55. Aš matau tave 1, 8. 10:00. Paslap-
tingas gyvenimas. 11:00. Paslaptingas 

Lnk
Pirmadienis, liepos 22 d. 
06:05 „Mano gyvenimo švie-

sa“ (949). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (950). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (951). N-7. 07:30 „Tomas 
ir Džeris“ (22). 07:40 „Tomas ir Džeris“ 
(23). 07:50 „Tomas ir Džeris“ (24). 08:00 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (106). N-7. 
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(107). N-7. 09:50 „Mirtis rojuje“ (8). N-7. 
10:55 „Kandisė Renuar“ (3). N-7. 12:00 
„Neklausk meilės vardo“ (67). 12:30 
„Neklausk meilės vardo“ (68). 13:00 
„Paskolinta meilė“ (3). 14:00 „Našlaitės“ 
(35). 15:00 „Svajoklė“ (35). 16:00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:30 „Baudžiaunin-
kė“ (20). N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Spor-
tas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 
Nuo... Iki... 20:30 Valanda su Rūta. 21:30 
Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:28 
Telefoninė loterija 1634. 22:30 VAKARO 
SEANSAS Masalas. N14. 00:20 „Kortų 
namelis“ (6). N14. 01:25 Rizikinga er-
zinti diedukus (kart.). N-7.

Antradienis, liepos 23 d. 
06:05 „Mano gyvenimo švie-

sa“ (952). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (953). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (954). N-7. 07:30 „Tomas 
ir Džeris“ (25). 07:40 „Tomas ir Džeris“ 
(26). 07:50 „Tomas ir Džeris“ (27). 08:00 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (108). N-7. 
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(109). N-7. 09:50 „Mirtis rojuje“ (1). N-7. 
10:55 „Kandisė Renuar“ (4). N-7. 12:00 
„Neklausk meilės vardo“ (69). 12:30 
„Neklausk meilės vardo“ (70). 13:00 
„Paskolinta meilė“ (4). 14:00 „Našlaitės“ 
(36). 15:00 „Svajoklė“ (36). 16:00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:30 „Baudžiaunin-
kė“ (21). N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Spor-
tas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 
Nuo... Iki... 20:30 Valanda su Rūta. 21:30 
Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS Greitojo reagavimo 
būrys. N14. 00:50 „Kortų namelis“ (7). 
N14. 01:50 Masalas (kart.). N14.

trečiadienis, liepos 24 d. 
06:05 „Mano gyvenimo švie-

sa“ (955). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (956). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (957). N-7. 07:30 „Tomas 
ir Džeris“ (28). 07:40 „Tomas ir Džeris“ 
(29). 07:50 „Tomas ir Džeris“ (30). 08:00 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (110). N-7. 
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(111). N-7. 09:50 „Mirtis rojuje“ (2). N-7. 
10:55 „Kandisė Renuar“ (5). N-7. 12:00 
„Neklausk meilės vardo“ (71). 12:30 
„Neklausk meilės vardo“ (72). 13:00 
„Paskolinta meilė“ (5). 14:00 „Našlaitės“ 
(37). 15:00 „Svajoklė“ (37). 16:00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:30 „Baudžiaunin-
kė“ (22). N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Spor-
tas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 
Nuo... Iki... 20:30 Valanda su Rūta. 21:30 
Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS Skvoteriai. N14. 
00:40 „Kortų namelis“ (8). N14. 01:40 
Greitojo reagavimo būrys (kart.). N14.

ketvirtadienis, liepos 25 d. 
06:05 „Mano gyvenimo švie-

sa“ (958). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (959). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (960). N-7. 07:30 „Tomas 
ir Džeris“ (31). 07:40 „Tomas ir Džeris“ 
(32). 07:50 „Tomas ir Džeris“ (33). 08:00 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (112). N-7. 
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(113). N-7. 09:50 „Mirtis rojuje“ (3). N-7. 
10:55 „Kandisė Renuar“ (6). N-7. 12:00 
„Neklausk meilės vardo“ (73). 12:30 
„Neklausk meilės vardo“ (74). 13:00 
„Paskolinta meilė“ (6). 14:00 „Našlaitės“ 
(38). 15:00 „Svajoklė“ (38). 16:00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:30 „Baudžiaunin-
kė“ (23). N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Spor-
tas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 
Nuo... Iki... 20:30 Valanda su Rūta. 21:30 
Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS Tamsos pakraštys. 
N14. 00:50 „Juodasis sąrašas“ (1). N-7. 
01:40 Skvoteriai (kart.). N14. 03:25 Al-
chemija. VDU karta. 03:55 RETROS-
PEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ci-
klas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, liepos 26 d. 
06:05 „Mano gyvenimo švie-

sa“ (961). N-7. 06:35 „Mano gyvenimo 
šviesa“ (962). N-7. 07:05 „Mano gyve-
nimo šviesa“ (963). N-7. 07:30 „Tomas 
ir Džeris“ (34). 07:40 „Tomas ir Džeris“ 
(35). 07:50 „Tomas ir Džeris“ (36). 08:00 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (114). N-7. 
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(115). N-7. 09:50 „Mirtis rojuje“ (4). N-7. 
10:55 „Kandisė Renuar“ (7). N-7. 12:00 
„Neklausk meilės vardo“ (75). 12:30 
„Neklausk meilės vardo“ (76). 13:00 
„Paskolinta meilė“ (7). 14:00 „Našlaitės“ 
(39). 15:00 „Svajoklė“ (39). 16:00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17:30 „Baudžiaunin-
kė“ (24). N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Spor-
tas. 19:27 Orai. 19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA 
Bušvikas. N14. 22:55 Mirties kelias. N14. 
00:45 Voratinklis. N-7. 02:30 Tamsos pa-
kraštys (kart.). N14.

Šeštadienis, liepos 27 d. 
06:35 „Tomas ir Džeris“ (31) (kart.). 

06:45 „Tomas ir Džeris“ (32) (kart.). 
06:55 „Tomas ir Džeris“ (33) (kart.). 
07:05 „Įspūdingasis Žmogus-voras“ 
(20). 07:30 „“Nickelodeon“ valanda. 
Sveiki atvykę į „Veiną““. 07:55 „Monstrai 
prieš ateivius“ (3). 08:20 KINO PUSRY-
ČIAI Drakoniuko Riešutėlio nuotykiai. 
10:00 Mažieji genijai. 11:55 Princesė 
Enė. 14:15 Gamtos jėgos. N-7. 16:20 Ro-
binas Hudas. Vyrai su triko. N-7. 18:30 
Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 
SUPERKINAS. PREMJERA Gerokai keis-
tas filmas. 20:35 Drilbitas. N-7. 22:45 
Vaikinams tai patinka! N14. 00:45 Kerš-
tas. N14. 02:35 Bušvikas (kart.). N14.

Sekmadienis, liepos 28 d. 
06:25 „Tomas ir Džeris“ (34) (kart.). 

06:35 „Tomas ir Džeris“ (35) (kart.). 
06:45 „Tomas ir Džeris“ (36) (kart.). 
06:55 „Įspūdingasis Žmogus-voras“ 
(21). 07:20 „“Nickelodeon“ valan-
da. Sveiki atvykę į „Veiną““ (6). 07:45 
„Monstrai prieš ateivius“ (4). 08:10 „Ri-
terių princesė Nela“ (10). 08:40 „Ogis 
ir tarakonai“ (77). 08:50 „Ogis ir tara-
konai“ (78). 09:00 KINO PUSRYČIAI To-
mas ir Džeris svečiuose pas Ozo šalies 
burtininką. 10:10 Šuo futbolininkas. Eu-
ropos taurė. 11:55 Pelenės istorija. Gra-
žiausios dainos. N-7. 13:45 Linksmuolė 
Momo. 15:30 Mano tėtis nuvarė ma-
šiną. N-7. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 
19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 Trans-
formeriai. Išnykimo amžius. N-7. 22:45 
Rizikinga erzinti diedukus 2. N14. 00:55 
Penktadienis, 13-oji. N14. 02:35 Vaiki-
nams tai patinka! (kart.). N14.

btV
Pirmadienis, liepos 22 d. 
06:05 „Mentalistas“ (22) (kart.). 

N-7. 07:00 „Pragaro virtuvė“ (2) (kart.). 
N-7. 07:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(13) (kart.). N-7. 08:55 „Teisingumo 
agentai“ (16) (kart.). N-7. 09:55 „Kobra 
11“ (17) (kart.). N-7. 10:55 „Ekstrasensų 
mūšis“ (8) (kart.). N-7. 13:50 „Pragaro 
virtuvė“ (3). N-7. 14:50 „Sudužusių ži-
bintų gatvės“ (14). N-7. 15:55 „Teisin-
gumo agentai“ (17). N-7. 17:00 Info 
diena. 17:30 „Kobra 11“ (1). N-7. 19:30 
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyri-
mų skyrius“ (20). N-7. 20:30 „Varom!“ 
(24). N-7. 21:00 Absoliutus blogis. Po-
mirtinis gyvenimas. N14. 22:55 Gelbė-
jimo misija (kart.). N14. 00:45 „Juoda-
sis sąrašas“ (6) (kart.). N-7. 01:35 „Karo 
vilkai. Likvidatoriai VI“ (5) (kart.). N14. 
02:25 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“ (20) (kart.). N-7.

Antradienis, liepos 23 d. 
06:20 „Pragaro virtuvė“ (3) (kart.). 

N-7. 07:15 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(14) (kart.). N-7. 08:15 „Teisingumo 
agentai“ (17) (kart.). N-7. 09:15 „Kobra 
11“ (1) (kart.). N-7. 11:15 „Ekstrasensų 
mūšis“ (9) (kart.). N-7. 13:50 „Pragaro 

gyvenimas. 12:00. Svotai. 13:00. Paža-
dėtoji 6, 565. 13:30. Pažadėtoji 6, 566. 
14:00. Pažadėtoji 6, 567. 14:30. Pažadė-
toji 6, 568. 15:00. Simpsonai 22, 1. 15:30. 
Simpsonai 22, 2. 16:00. TV3 žinios 148. 
16:25. TV3 orai 148. 16:30. TV Pagalba 
11, 59. 18:30. TV3 žinios 207. 19:22. TV3 
sportas 1. 19:27. TV3 orai 207. 19:30. 
Gnomai.. 21:05. Naktinis pasimatymas. 
22:55. Patruliai.

Šeštadienis, liepos 27 d. 
01:05. Rembo. Pirmasis kraujas 3 

(kart.). 02:50. Už priešo linijos: Kolum-
bija (kart.). 04:30. Tai bent giminaičiai 
(kart.) 8. 06:15. Televitrina 34. 06:30. 
Elena iš Avaloro (kart.) 1, 1. 07:00. Ker-
šytojų komanda 1, 46. 07:30. Aladi-
nas 1, 106. 08:00. Elena iš Avaloro 1, 2. 
08:30. Kempiniukas Plačiakelnis 1, 102. 
09:00. Simpsonai 12, 9. 09:30. Skaniai ir 
paprastai 2, 13. 10:00. Maisto kelias 2, 5. 
10:30. Bibliotekininkai 3, 10. 11:30. Be-
mbis (Bambi, 1942, JAV). 12:55. Aldabra. 
14:25. Meilė keliauja laiku. Smaragdas. 
16:45. Ekstrasensų mūšis 19, 15. 18:30. 
TV3 žinios 208. 19:17. TV3 sportas 1. 
19:22. TV3 orai 208. 19:25. Eurojackpot 
30. 19:30. Dantukų fėja. 21:40. Iksme-
nai. Žūtbūtinis mūšis. 23:45. Nepatyręs.

Sekmadienis, liepos 28 d. 
01:50. Pro stiklą (kart.). 03:45. 

Patruliai (kart.). 06:15. Televitrina 34. 
06:30. Elena iš Avaloro (kart.) 1, 2. 07:00. 
Keršytojų komanda 1, 47. 07:30. Aladi-
nas 1, 107. 08:00. Elena iš Avaloro 1, 3. 
08:30. Kempiniukas Plačiakelnis 1, 103. 
09:00. Simpsonai 12, 10. 09:30. Ūkio 
šefas 1, 9. 10:00. Keliauk išmaniai 1, 5. 
10:30. Bibliotekininkai 4, 1. 11:30. Gy-
venimo knyga. 13:15. Titanikas. 17:25. 
Havajai 5.0 6, 1. 18:30. TV3 žinios 209. 
19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3 orai 
209. 19:30. Naktis muziejuje 2. 21:35. 
Pagrobimas 2. Neišvengiamas kerš-
tas. 23:25. Padaras.

Lrt
virtuvė“ (4). N-7. 14:50 „Sudužusių ži-
bintų gatvės“ (15). N-7. 15:55 „Teisin-
gumo agentai“ (18). N-7. 17:00 Info 
diena. 17:30 „Kobra 11“ (2). N-7. 18:30 
„Mentalistas“ (23). N-7. 19:30 „Įstaty-
mas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų sky-
rius“ (21). N-7. 20:30 „Kvailiai šėlsta“ (1). 
N-7. 21:00 Kaip žaibo trenksmas. N14. 
23:20 Absoliutus blogis. Pomirtinis 
gyvenimas (kart.). N14. 01:10 „F. T. Bu-
drioji akis“ (45). N-7. 02:00 „Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
(21) (kart.). N-7.

trečiadienis, liepos 24 d. 
06:30 „Mentalistas“ (23) (kart.). 

N-7. 07:25 „Pragaro virtuvė“ (4) (kart.). 
N-7. 08:20 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(15) (kart.). N-7. 09:20 „Teisingumo 
agentai“ (18) (kart.). N-7. 10:20 „Ko-
bra 11“ (2) (kart.). N-7. 11:20 „Ekstra-
sensų mūšis“ (3). N-7. 13:50 „Pragaro 
virtuvė“ (5). N-7. 14:50 „Sudužusių ži-
bintų gatvės“ (16). N-7. 15:55 „Teisin-
gumo agentai“ (19). N-7. 17:00 Info 
diena. 17:30 „Kobra 11“ (3). N-7. 18:30 
„Mentalistas“ (24). N-7. 19:30 „Įstaty-
mas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų sky-
rius“ (22). N-7. 20:30 „Kvailiai šėlsta“ (2). 
N-7. 21:00 Pagalbos šauksmas. N14. 
22:50 Kaip žaibo trenksmas (kart.). 
N14. 01:00 „F. T. Budrioji akis“ (46). N-7. 
01:50 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“ (22) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, liepos 25 d. 
06:30 „Mentalistas“ (24) (kart.). 

N-7. 07:25 „Pragaro virtuvė“ (5) (kart.). 
N-7. 08:20 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(16) (kart.). N-7. 09:20 „Teisingumo 
agentai“ (19) (kart.). N-7. 10:20 „Ko-
bra 11“ (3) (kart.). N-7. 11:20 „Ekstra-
sensų mūšis“ (4). N-7. 13:50 „Pragaro 
virtuvė“ (6). N-7. 14:50 „Sudužusių ži-
bintų gatvės“ (17). N-7. 15:55 „Teisin-
gumo agentai“ (20). N-7. 17:00 Info 
diena. 17:30 „Kobra 11“ (4). N-7. 18:30 
„Mentalistas“ (1). N-7. 19:30 „Įstaty-
mas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų sky-
rius“ (23). N-7. 20:30 „Kvailiai šėlsta“ (3). 
N-7. 21:00 Naktinis pasivažinėjimas. 
N14. 22:55 Pagalbos šauksmas (kart.). 
N14. 00:45 „F. T. Budrioji akis“ (47). N-7. 
01:35 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“ (23) (kart.). N-7.

Penktadienis, liepos 26 d. 
06:15 „Mentalistas“ (1) (kart.). N-7. 

07:10 „Pragaro virtuvė“ (6) (kart.). N-7. 
08:05 „Sudužusių žibintų gatvės“ (17) 
(kart.). N-7. 09:05 „Teisingumo agen-
tai“ (20) (kart.). N-7. 10:05 „Kobra 11“ 
(4) (kart.). N-7. 11:05 „Ekstrasensų mū-
šis“ (5). N-7. 13:50 „Pragaro virtuvė“ (7). 
N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(18). N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ 
(21). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Ko-
bra 11“ (5). N-7. 18:30 „Mentalistas“ 
(2). N-7. 19:30 „Amerikietiškos imty-
nės“ (28) (Wrestling - RAW). N-7. 20:30 
„Amerikietiškos imtynės“ (28) (Wres-
tling - SmackDown). N-7. 21:30 Penk-
tas Dievo įsakymas - nežudyk. N14. 
23:20 Naktinis pasivažinėjimas (kart.). 
N14. 01:15 „F. T. Budrioji akis“ (48). N-7.

Šeštadienis, liepos 27 d. 
06:05 „Varom!“ (24) (kart.). N-7. 

06:30 „Kvailiai šėlsta“ (1) (kart.). N-7. 
07:00 „Kvailiai šėlsta“ (2) (kart.). N-7. 
07:30 „Džiunglių princesė Šina“ (25). 
N-7. 08:30 „Kvailiai šėlsta“ (3) (kart.). 
N-7. 09:00 Galiūnų čempionatas. 
10:00 „Geriausi šuns draugai“ (7). 
10:30 „Gamtos stebuklas. Našlaičiai“ 
(2). 11:40 „Ekstremalūs išbandymai“ 
(1). 12:10 „Būk ekstremalas“ (9). N-7. 
12:40 „Gordonas Ramzis. Iki praga-
ro ir atgal“ (1). 13:40 „Policijos aka-
demija“ (15). N-7. 14:40 „Ekstrasensų 
mūšis“ (10). N-7. 17:15 „Muchtaro su-
grįžimas. Naujas pėdsakas“ (14). N-7. 
18:20 „Kas žudikas?“ (18). N-7. 19:30 
Muzikinė kaukė. 22:05 MANO HERO-
JUS Gelbėjimo misija 2. Mirtinas pavo-
jus. N14. 23:50 AŠTRUS KINAS Bendra-
butis. S. 01:30 „F. T. Budrioji akis“ (47) 
(kart.). N-7. 02:20 „F. T. Budrioji akis“ 
(48) (kart.). N-7.

Sekmadienis, liepos 28 d. 
06:30 Galiūnų čempionatas. 

(kart.). 07:30 „Džiunglių princesė Ši-
na“ (26). N-7. 08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 „Geriau vėliau, negu niekada“ 
(3). N-7. 10:00 „Geriausi šuns draugai“ 
(8). 10:30 „Gamtos stebuklas. Našlai-
čiai“ (3). 11:40 „Ekstremalūs išbandy-
mai“ (2). 12:10 „Būk ekstremalas“ (10). 
N-7. 12:40 „Gordonas Ramzis. Iki pra-
garo ir atgal“ (2). 13:40 „Policijos aka-
demija“ (16). N-7. 14:40 „Ekstrasensų 
mūšis“ (11). N-7. 17:15 „Muchtaro su-
grįžimas. Naujas pėdsakas“ (15). N-7. 
18:20 „Kas žudikas?“ (19). N-7. 19:30 
„Šuo“ (11). N-7. 20:35 „Šuo“ (12). N-7. 
21:40 „Juodasis sąrašas“ (7). N-7. 22:35 
„Karo vilkai. Likvidatoriai VI“ (6). N14. 
23:35 Penktas Dievo įsakymas - ne-
žudyk (kart.). N14. 01:15 Bendrabu-
tis (kart.). S.
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Klaipėda tapo paskutiniu tarp-
tautinės ekspedicijos „Sails of 
the Spirit“ tašku. Kelionę laivu 
čia baigė nuolat besikeičiantys 
ekspedicijos nariai iš Švedijos, 
Suomijos, Lenkijos, Estijos ir 
Latvijos. Laivu plaukė žmonės, 
turintys negalią, tačiau tai tikrai 
nebuvo kliūtis. 

Pasak organizacijos „White 
Cane“ prezidento Olego Kolpaš-
čikovo, visi ekspedicijos dalyviai 
čia atranda ką nors nauja. Jis pa-
sakojo, kad žmonės ekspedici-
jos metu pradeda keistis į gerąją 
pusę ir iš jos grįžę lengviau įsi-
tvirtina socialiniame gyvenime.

Plaukiančiųjų komandą su-
daro trečdalis profesionalų, treč-
dalis neįgaliųjų ir trečdalis sava-
norių. Ekspedicijos organizuo-
jamos nuo 2011 metų. Ši kelio-
nė ‒ jau šeštoji. Kas tris arba kas 
septynias dienas keičiama ko-
manda, kad ekspedicijoje suda-
lyvautų kuo daugiau žmonių. Iš 
viso joje dalyvauja 22 žmonės.

Šį kartą įgula plaukė iš Rygos 

per Turku, mažus Švedijos mies-
telius, aplankė Daniją ir galiau-
siai atplaukė į Klaipėdą. „Sails of 
the Spirit“ komandai pavyko su-
organizuoti regatą Jekaterinbur-
ge ir Rygoje. Kiekviename mies-
te, kuriame sustodavo, ekspe-
dicijos nariai surengdavo semi-
narus ir dirbtuvėles. Klaipėdos 
socialinės paramos centre vyko 
seminaras ir diskusijos su įgulos 
nariais apie neįgaliųjų įsitrau-
kimą į aktyvų gyvenimą. Į se-
minarą atvyko daugiau nei 100 
žmonių. „Noriu pasidžiaugti se-
minaru, kuriame buvo tiek daug 
dalyvių. Bet ne tai svarbiausia. 
Svarbiausia, kad pamatėme pa-
vyzdžių, viskas buvo parodyta 
iš praktinės pusės. Darbuoto-
jai turėjo vaikščioti užrištomis 
akimis. Mes visi vieni kitiems 
svarbūs. Tiek neįgalieji sveikie-
siems, tiek sveikieji ‒  neįgalie-
siems“, ‒ apie seminarą kalbėjo 
Diana Stankaitienė, Klaipėdos 
miesto socialinės paramos cen-
tro direktorė.

Negalia – ne kliūtis perplaukti jūrą
Portale www.ve.lt Irtautė Gutauskaitė rašo apie tarptautinėje 
ekspedicijoje dalyvaujančius neįgaliuosius. 

Janušas Switajus 
apgynė magistro darbą 

ir pamiršo kadaise 
prašęs eutanazijos

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Apie tokius sako – visiš-
kai suparalyžiuotas. Todėl 
puikūs Janušo pasiekimai 
moksle sujaudino visą Len-
kiją. Vaikino gyvenimo is-
torija daugeliui žinoma. Ne-
matęs prasmės gyventi lovo-
je, jis prašė padėti išeiti. Šis 
prašymas katalikiškoje šalyje 
sukėlė diskusijų apie eutana-
ziją audrą.

Sociologai pasidomėjo, ką 
mano žmonės

Janušui buvo vos aštuonio-
lika, kai jis su motociklu pate-
ko po sunkvežimiu. Stuburas 
liko suknežintas. „Nebejaučiau 
nei rankų, nei kojų, – prisime-
na vyras. – Savarankiškai net ir 
kvėpuoti negalėjau. Buvau visiš-
kai priklausomas nuo gydytojų, 
medicininės aparatūros. Ne gy-
venimas, o vien kančia. Buvau 
įkalintas bute, negalėjau nė sva-
joti apie gryną orą kur nors par-
ke ar apsilankymą kino teatre.“

2007-aisiais Janušas kreipė-
si į teismą su prašymu įpareigoti 
gydytojus išjungti jo gyvybę pa-
laikančius aparatus. Visuomenė 
buvo sukrėsta. Tai buvo pirmas 
toks prašymas. Kas, kaip? So-
ciologai netgi surengė apklau-
są, kaip reikėtų reaguoti į pa-
ralyžiuotojo prašymą. Pusė ap-
klaustųjų buvo už tai, kad šiam 
vyrui būtų galima padėti pado-
riai išeiti. 36 proc. buvo prieš.

Angelas, vardu Ana Dymna
Daug kas užjautė Janušą, bet 

užuojautos neužteko. Kaip jam, 
nebetekusiam vilties, padėti?

Populiari aktorė Ana Dym-
na jau seniai teikia visokeriopą 
paramą šalies neįgaliesiems. Jau-
nystėje ji žavėjo filmų („Žiniuo-
nis“, „Janosikas“, „Epitafija Bar-
borai Radvilaitei“ ir kt.) žiūro-
vus grožiu, subtilumu, seksua-
lumu. Bėgant metams ir kei-
čiantis išvaizdai, Ana dažniau 
vaidindavo teatre, bet rado bū-
dą, kaip panaudoti neblėstantį 
populiarumą, o jis buvo išties 
neapsakomas. Juk televizijos vis 
parodydavo senų filmų ir kas-
kart naujos įsimylėjėlių kartos 
pagyvenusiai aktorei rašydavo 
laiškus su eilėraščiais ir paža-
dais mylėti amžinai.

Ana vadovauja fondui „Ne-

žiūrint visko“ ir labai džiaugiasi 
visuotine meile. Juk tai padeda 
atverti tas duris, kurios kitiems 
būtų neįveikiamos. Neįgalių-
jų integracija, naujos dirbtuvės, 
kuriose žmonės su negalia mo-
kosi amatų, festivaliai, labda-
ros akcijos... Ana mato didžiulę 
savo veiklos prasmę, nes siekia 
to paties rezultato – lygių gali-
mybių augti, mokytis, dirbti vi-
siems žmonėms.

Išgirdusi Janušo istoriją, Ana 
pakvietė jį dirbti į savo organi-
zaciją ir pirmiausia pasirūpino 
elektriniu vežimėliu, kuriuo Ja-
nušas galėtų išvažiuoti į lauką. 
Ji gerai žinojo: pirmiausia reikia 
nugalėti jo vienatvę! Ana sako: 
„Vienatvė – tai pats baisiausias 
dalykas. O tarp žmonių Janušas 
tapo gyvenimo karalius, kuris 
gali viską“.

Gyvenimo verpetai
Janušas nebenorėjo mirti. Jis 

baigė mokyklą, įstojo į Šlionsko 
universitetą studijuoti psicho-
logiją. Ar visi juo tikėjo? Aiš-
ku, ne. Buvo tokių, kurie ma-
nė, kad šis studentas, vežimėliu 
įriedantis į auditoriją, sunkiai 
kvėpuojantis ir kalbantis, neiš-
silaikys ilgiau kaip vieną semes-
trą. Paišdykaus – ir užteks. Ta-
čiau Janušas savo šanso nepalei-
do, mokėsi gerai. Ir štai neseniai 
tapo magistru. Jo darbas įvertin-
tas puikiai.

Tiesa, pirmieji metai univer-
sitete nebuvo labai sėkmingi, 
net grėsė pašalinimas. Anot uni-
versiteto prorektoriaus Ryszardo 
Kozioleko, Janušas labai džiau-
gėsi, kad jam niekas dėl negalios 
nenuolaidžiaudavo. Vaikinui to 
ir reikėjo. Išsigandęs, kad gali 
netekti studento pažymėjimo, 
jis mokėsi dieną naktį ir tapo 
labai geru studentu. Prorekto-
rius pastebėjo, kad studijos la-
bai pakeitė Janušą, suteikė jam 
pasitikėjimo.

Didelė laimė – padėti 
kitiems

„Kas kartą užsibrėžiu kokį 
nors tikslą, o paskui džiaugiuosi 
jį pasiekęs, – pasakoja Janušas. – 
Dabar, baigęs mokslus, noriu 
dirbti psichologu ir padėti ligo-
niams, ypač tiems, kurie kenčia 
nuo įvairių traumų. Savo kailiu 
patyriau, kokia svarbi kiekviena 
diena. Reikia su džiaugsmu išgy-
venti kiekvieną akimirką ir ver-
tinti net smulkmenas. Mano ve-
žimėlį puošia ženkliukas su be-
sišypsančiu žmogiuku. Jį pado-
vanojo nepažįstama moteris mu-
zikos festivalyje. Šypsokimės!“

Janušas tikisi, kad jam pa-
vyks įsteigti psichologo kabine-
tą. Beje, bendrauti galima ir in-
ternetu, tad prabangios patalpos 
nebūtinos. Svarbu, kad žmo-
nės patikėtų ir kreiptųsi. Jis ne-
mėgsta prisiminti to meto, kai 
norėjo mirti. Ką šiandien pa-
sakytų sau – tam, kuris svarstė 
apie mirtį? Pasakytų: „Kovok 
už kiek vieną gyvenimo dieną 
ir nebijok prašyti pagalbos!“ Jis 
stovėjo ant bedugnės krašto, nes 
nebuvo psichologo, kuris padėtų 
susigaudyti ir palaikytų sunkio-
mis valandomis. 

Beje, Šlionsko universiteto 
prorektorius įsitikinęs, kad Ja-
nušas dar grįš į šią aukštąją mo-
kyklą. Mat turi gerą galvą, todėl 
galėtų apsiginti ir daktaro diser-
taciją. Janušas tokios galimybės 
neatmeta, juk šalia jo dabar, kai 
tik reikia, stovi padėti pasiruošęs 
asistentas Benedyktas Strzem-
pekas, buvęs kalnakasys.  

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAliKiENė

Panevėžyje esančio Jaunuolių 
dienos centro lankytojai – jau-
ni žmonės su negalia – pavyz-
dys, kaip „negaliu“ galima pa-
versti „galiu“ atradus širdžiai 
mielą veiklą. Šiame centre net 
ir vasarą netyla šurmulys. Kas-
dien jo lankytojai, padedami so-
cialinių darbuotojų ir savanorių 
iš svetur, prisigalvoja įvairiausių 
veiklų – nuo ekskursijų po mies-
tą užsukant į jaukią kavinukę 
pasmaguriauti gardžiais ledais 
iki sporto užsiėmimų ir susiti-
kimų su įdomiais žmonėmis. O 
kartais jų laukia įvairios kūrybi-
nės dirbtuvės: lipdymas iš molio, 
papuošalų kūrimas, paveikslų 
siuvinėjimas ar fotografijos pa-
mokos. Kaip sako Jaunuolių die-
nos centro vadovė Lina Trebie-
nė, dažniausiai akcentuojamas 
negalią turinčių žmonių nega-
lėjimas. Tačiau dirbančiųjų su 
neįgaliaisiais tikslas – parodyti, 
kad šie žmonės yra tokie pat vi-
suomenės nariai. Ir jei ne visa-
da jie savo mintis ir emocijas ga-
li išreikšti žodžiais, per meninę 
veiklą atsiskleidžia visu žavesiu. 

Jaunuolių dienos centrą lan-
kantis Justas ruošiasi sureng-
ti pirmąją savo parodą. Visi jo 
darbai piešti spalvotais pieštu-
kais ir išsiskiria žaismingumu. 
Nors Justui gana sunku kalbė-
ti, bet, kaip pastebi L. Trebie-
nė, jam piešiniai yra būdas pa-
sakyti gerokai daugiau nei žo-
džiais – į juos sudėti visus savo 
jausmus, mintis, emocijas, išgy-
venimus. „Justas dalyvauja Ja-
ponijoje organizuojamos speci-
aliosios olimpiados parodoje. Jos 
laimėtojo darbas papuoš olimpi-
ados logotipą, o pats laimėtojas 

bus pakviestas į atidarymo cere-
moniją. Labai tikimės, kad Jus-
tui pasiseks“, – sako L. Trebienė. 

Kitame kambaryje prie siuvi-
nėjamo paveikslo palinkusi Sand-
ra. Pernai Panevėžio miesto savi-
valdybėje ji buvo surengusi savo 
darbų paro dą. Vienam darbui pri-
reikia mažiausiai poros mėnesių, 
bet jos kūriniai ilgai neužsilieka – 
ko neparduoda mugėse, padova-
noja draugams ar artimiesiems.

Savo darbų parodą norėtų 
atidaryti ir Roberta. Ji ne tik siu-
vinėja, siuva, mezga, bet ir ku-
ria papuošalus iš karoliukų, vel-
tinio, kitų medžiagų. Siuvinėti 
ją išmokė močiutė, o toliau eks-
perimentuoja ir bando pati. Kar-
tu su Roberta papuošalus kuria 
ir Paulius. Jo iniciatyva jau ru-
denį planuojama kurti ir vyrams 
skirtą aksesuarų liniją. 

Mugėse greičiausiai išgraibs-
tomi keramikos studijoje kurti 
originalūs ir spalvingi indai, in-
terjero detalės, magnetukai. Ke-
ramikos grupės asistentė Giedrė 
Tumaitė pasakojo, kad šie užsi-
ėmimai negalią turintiems jau-
nuoliams – puiki relaksacija. Pa-
prastai jaunuoliai būna labai ak-
tyvūs, triukšmingi, nenustygs-
tantys vietoje, tačiau tik pradėję 
dirbti su moliu nurimsta ir taip 
įsijaučia, kad pamiršta viską ap-
linkui. Džiugina ir rezultatas – 
įvairiausių spalvų, formų, fak-
tūrų indai ir interjero detalės. 
Jaunuolių dienos centras turi 
specia lias krosnis, kuriose išde-
gami neįgaliųjų rankose gimę 
meno dirbiniai. Kartais net Jau-
nuolių dienos centro darbuotojai 
nustemba, kokių meninių gebė-
jimų turi jų globotiniai. 

Meno kalba pasako daugiau 
nei žodžiais

Interneto portale www.sekunde.lt Lina Dranseikaitė pasakoja 
apie gabius ir kūrybingus jaunuolius, kuriems negalia netruk-
do įgyvendinti savo svajonių. 

Ana Dymna ir Janušas Switajus.

Janušui buvo vos aštuoniolika, kai jis su motociklu pateko po sunkvežimiu.
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Vasaros dovanosPrie kūrybos 
šaltinio

  
 

  
   

 

Konkursas

Turiu
Turiu savo vardą – jį davė motulė.
Ir mažą žvaigždelę lemties.
Turiu savo klevą – šešėlis jo gulė
Ant mano dienos ir nakties.

Turiu savo žodį ir savąjį kelią,
Ir kojas, dulkėtas, basas.
Ir ilgesį kaitrų, ir dalią – nedalią,
Ir savo tiesas – netiesas.

Ir mėlyną dangų, ir žydinčią žemę,
Ir jūrą vargelių aitrių.
Ir laukiantį uostą, ir sielą neramią,
Žuvėdrą virš marių sūrių.

Turiu savo Dievą ir savo Tėvynę,
Aš Jos Atgimimą mačiau.
Tą Laisvės siekimą, širdžių sutartinę
Lig skausmo saldžiausio jaučiau.

Turiu savo laiką, tą byrančią 
smiltį –

Iš jo raukšleles vis neriu.
Tikėjimą šviesų, negęstančią viltį
Ir ašarą savo turiu...

Šaukiau aš tavo vardą
Šaukiau aš tavo vardą – 

negirdėjai,
Mirgėjo žvaigždės, niaukėsi 

delčia.
Mane ramino, glamonėjo vėjai,
Bučiavo atvirai, ne paslapčia.

Nė motais jiems dulkėtos mano 
kojos

Ir laiko snaigėm apnešti plaukai.
Pušų viršūnėm aidas nuplasnojo,
Suraibuliavo kloniai ir laukai.

Ir ne rasa spindėjo sidabrinė
Vėdrynuos, rasakilėj, gaisrenoj –
Tai mano nerimu laukai patvinę,
Tai mano ilgesys senoj dainoj.

Mane ramino, glamonėjo vėjai,
Mėnulis žilo su manim nakčia...
Šaukiau aš tavo vardą – 

negirdėjai,
Nes tu svajonė, pasaka, kančia.

Tėvynei
Laiminga, kai Tave dainuoju,
Kai Tavo drabužiu velkuos,
Kai Tavo žemė man po kojom,
Kada Tave regiu vaikuos.

Kada trispalvėmis pražysta
Brangiausių datų atmintis.
Kai švenčia sielose jaunystė
Ištvėrusi visas tremtis.

Dėkinga už gražiausią žodį,
Už rūpesčius ir svajones.
Už kelią, kurį man parodei, 
Už tuos, kurie šalia manęs.

Laiminga, kad Tave dainuoju.
Esu rami ir išdidi, 
Kad Tavo žemė man po kojom,
O vardas LIETUVA širdy!

danutė MAŽEiKiENė
Rokiškis

Čia vaikystės žemė
Čia namai namučiai. 

Čia vaikystės žemė.
Čia tėvų, senolių, protėvių kapai.
Ar seniai sušvito prieblandos 

sutemę,
Ar seniai, žemele, vėl sava tapai?

Tave nuolat mindė sunkios 
priešų kojos.

Tave girdė kraujo upėmis, deja.
Lietuva, kiek amžių visa tai 

kartojos,
Kaipgi Tu ištvėrei, vėjų lelija?

Iš Tavęs ateinam. Į Tave sugrįžtam.
Be pasirinkimo – norime, ar ne.
Virš savęs pakilti nebeturim ryžto,
Vaikštome randuota Tavo krūtine.

Tavojo gerumo neapglėbsiu 
rankom.

Širdimi bandau vis, skaudžiai 
atvira.

Tau esu dėkinga ir man to 
užtenka –

Jausmas nemeluotas, ašara tikra.

Čia vaikystės žemė. Čia namai 
namučiai.

Čia žolė žalesnė ir dangus arčiau.
Tegu lyja lietūs. Tegu vėjai pučia.
Gražesnės po saule niekur 

nemačiau.

Būk amžinai
Aš tik boružėlė Tavo saujoj
Su marguoju savo švarkeliu.
Mus šventai sujungė brolių kraujas
Tuo pačiu tikėjimu giliu.

Ir kasdien dėkoju už šią žemę
Po audrų, po graudumų visų.
Ji visus maitina, glaudžia, remia.
O ir aš dalelė jos esu.

Juk be jos aš būčiau tik našlaitė.
Tik bevardis keras be šaknų.
Tik su ja aš kroviau savo kraitį
Ir tik jos vilties keliu einu.

Aš tik boružėlė Tavo saujoj, 
Mano meile, mano LIETUVA.
Tavimi kvėpuoju ir maldauju –
Būk gyva. Būk amžinai gyva!

Brangesnio nieko
Tėvyne, už Tave brangesnio
Šioj žemėj nieko neturiu,
Šalia kasdienės duonos kąsnio,
Šalia klevų ir vyturių.

Šalia gerumo ir pavydo,
Šalia šviesos ir sutemų.
Šalia klaidų, kurias išgydo
Gyvenimas atleidimu.

Šalia visų likimo vėjų
Ir rožinio maldos šventos.
Šalia vilties, kuria vilkėjau,
Adydama ją nuolatos.

Šalia kasdienės duonos kąsnio,
Šalia klevų ir vyturių,
Tėvyne, už Tave brangesnio
Šioj žemėj nieko neturiu.Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš dalies 

remia projektą „Neįgaliųjų savarankiškumas – (ne)
įveikiamas iššūkis?“ ir jo rubrikas: „Integracijos keliu“, 
„Tolerancijos link“, „Aplinka visiems“.

Kiek dovanų mums dova-
noja vasara! Šiųmetis me-

dus šviežias, tik iškoptas, kve-
pia iš tolo, masina paragauti. 
Savo uogų kekėmis vilioja ser-
bentai, avietės, žemuogės, mėly-
nės. O obelys, kriaušės, vyšnios 
linguoja nuo vaisių gausos. Se-
nąsias bulves pakeičia šviežios. 
Ore dar tvyro nepakartojamas 
jazminų kvapas. 

Pakeliu akis į dangų. Jį den-
gia baltas jaunamartės šydas, pa-
kraščiuose pavirsdamas nuosta-
bių raštų nėriniais. Birželį eida-
ma pamariu girdėjau, kaip nen-
drėse kažkas čirpia, klegena, 
šnabžda. Tai jaunoji karta skel-
bė apie savo atėjimą. Jau kuris 
laikas stebėjau mariose plaukio-
jantį vienišą gulbiną. Kodėl jis 
vienas? Juk gulbėms tai nebū-
dinga. Po kelių dienų pamačiau 
pakrantėje prie nendrių išdidžiai 
stovinčią gulbę. Mane pamačiu-
si sušnypštė priversdama pasuk-
ti iš kelio. Prie jos kojų glaudėsi 
keturi pūkuoti mažyliai. Neto-
liese saugodamas šeimą plaukio-
jo gulbinas. Nedidukės raibos 

antytės išdidžiai skrodė vande-
nį, lydimos pulko mažųjų.

Marių krantinė pasipuošė 
naujomis smėlio skulptūromis. 
Jau trečią vasarą grožėsimės meis-
trų darbais, jausime, kokį atgarsį 
sielai suteikia nepaprasti darbai. 
Šį kartą atvyko jaunieji skulpto-
riai iš Italijos, Danijos. Kartu su 
lietuviais pasakojo sak mes apie 
Neringą, Kuršių žemę. Pamatė-
me varnų gaudytoją, kopų įman-
trumą, vėjo išdaigas. Šįmet pir-
mą kartą skulptorius lydėjo poe-
tai. Jie apdainavo kiek vieną dar-
bą, dėkojo už triūsą. Gimė nau-
ja sakmė apie žveją, kuris ieško-
jo savo sielos draugo. Jį rado pa-
gautoje žuvyje. Ištraukęs iš tink-
lo, apkabino, apsigaubė tinklu ir 
abu nėrė į Kuršmares, amžiams 
sustingdami legendoje.

Gintaro įlanka Juodkrantėje 
pasipuošė nendrinėmis skulp-
tūromis, pavadintomis Baltų 
ženklais. Ranka rankon dirbo 
latviai ir lietuviai. Jie pagerbė 
mūsų protėvius, kurie su mei-
le laukdavo patekančios aušros, 
žadančios naują, širdžiai mielą 
dieną. Jie prisiminė visų medžių 

valdovą – Ąžuolą. Prisimintos ir 
bitelės, apdovanojančios žmo-
nes savo triūsu – surinktu me-
dumi. Gaila, kad darbai sudegs, 
pakils į dangų. 

Miela vasara, tu šiemet nuta-
rei būti nepaprasta. Atsiuntei tokį 
karštį, kad sumušei visus rekor-
dus. Karštis pasiekė 35 laipsnius. 
Kaip iškęsti dirbantiems, kaip ap-
sisaugoti nuo tokių saulės spin-
dulių? O tu tik juokeisi. Ir lietų 
siuntei nepaprastą. Jei prapliupo, 
tai kaip reikiant, užtvindė kie-
mus, gatves. Nepagailėjai ir saus-
ros. Prasidėjo šienapjūtės. Ryš-
kia žaluma pasipuošusi žolė krito 
nuo šienpjovių rankų. Gaila, kad 
kai kur tavo spinduliai sugebėjo 
nupjautus  plotus nurudinti. Ar 
atsigaus? Nežinia...

O praūžusios Joninės kiek 
suteikė džiaugsmo, kiek vaini-
kų nuplukdė marios. Paparčio 
žiedo ieškotojai ne vienas rado 
savo laimę. 

Ačiū, vasara, kad tu esi, ta-
vim džiaugiamės, visada tavęs 
lauksime.

Aldona BAlSEViČiENė
Juodkrantė

Mėgstate literatūrą ir turite kūrėjo gyslelę? Nori-
te savo žiniomis, gebėjimais pasidalyti su bičiuliais? 
Nepraleiskite progos dalyvauti tradicinėje Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos organizuojamoje literatų kūry-
binėje stovykloje. Šių metų tema „Amžini lietu-
vybės ąžuolai“. Stovykla vyks rugsėjo 2‒7 die-
nomis Šventosios mokymo ir reabilitacijos centre. 

Kūrybinės stovyklos vadovė Neringa Mika-
lauskienė norėtų iš anksto susipažinti su jūsų kū-
ryba, todėl, jeigu ketinate dalyvauti stovykloje, 
prašome atsiųsti: tekstą tema „Laiškas, kurį įdė-
čiau į ąžuolo drevę“ (proza arba poezija; ne dau-
giau 2‒3 lapų) ir savos kūrybos (3 eilėraščiai ir/

arba 2‒3 lapų prozos tekstas). Nepamirškite 
nurodyti vardą, pavardę. Jeigu esate išleidę sa-
vos kūrybos knygų ir norėtumėte stovyk loje 
jas pristatyti, nepamirškite jų atsivežti.

Daugiau informacijos apie stovyklą, nuvy-
kimą ir kt. rasite Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
interneto svetainėje www.draugija.lt. Kūrybinės 
stovyklos dalyvio registracijos anketą prašome 
užpildyti iki liepos 31 dienos. 

Užpildytą anketą ir kūrinius prašome siųs-
ti el. adresu saule@draugija.lt.

lietuvos neįgaliųjų draugija

Rasos Skeiverienės nuotr., Šakių r.



Kviečiame į kūrybinę literatų stovyklą 


