Šeimai, ieškantiems bendraminčių ir paguodos
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Tolerancijos link
Vis sėkmingiau kelią besiskinančios savanorystės idėjos – jau ne išskirtinis dalykas, o norma. Ko gero, daugelis esame prisidėję prie savanoriškos „Maisto banko“
akcijos ir parėmę nepasiturinčius žmones, girdėję apie
maltiečių savanorių atneštą sriubos dubenėlį vienišam
senoliui, ne vienam pagalbos
tarnybos vaikams ir paaug
liams „Vaikų linija“ savanorių sugrąžintą pasitikėjimą
savimi ir tikėjimą gyvenimu.
Šios ir dar būrelis savanorystės principu savo veiklą grindžiančių nevyriausybinių organizacijų buvo susirinkusios
į verslo centre „Technopolis“
organizuotą mugę, kurioje
dar kartą priminė, kad kiek
vienas iš mūsų savanorystei
galime skirti savo laiko, energijos, žinių ir gabumų, ir kad
tai daryti tikrai gera.

Savanorystė – geriausias būdas dalintis
Komandinė savanorystė
irgi įmanoma

Porą metų pažintinius susitikimus su nevyriausybinėmis organizacijomis rengusi „Western
Union Lietuva“ šiemet išplėtė šį
renginį ir pakvietė prie jo prisijungti visą „Technopolio“ verslo centro bendruomenę – šioje
teritorijoje įsikūrusiose įmonėse
dirbančius daugiau kaip 5 tūkstančius žmonių.
„Tai jau trečias toks renginys. Jo tikslas – skleisti žinią
apie savanorystę, apie tai, kad
reikia atviriau žiūrėti į žmones,
kurie galbūt truputį kitokie negu visi, – sako vieno iš „Western
Union Lietuva“ departamentų
vadovas Marius Kuprys. – Todėl
ir kviečiame kuo įvairesnes organizacijas, kad jos papasakotų,
ką veikia, kuo užsiima, kad čia
dirbantys žmonės susimąstytų
apie savanoriavimą.“
(nukelta į 5 psl.)

Labdaros ir paramos fondo „Rugutė“ veiklą mugėje pristatė savanoriai Santana Neščerskaja ir Linas Vasiliauskas.

Prieinamumas visiems: pradėkime nuo Seimo
Aplinka visiems
Minint „Europos savaitę
Seime“ Neįgaliųjų teisių komisija ir Seimo kanceliarijos
Informacijos ir komunikacijos departamento Europos
informacijos biuras pakvietė
padiskutuoti, kiek mūsų šalyje yra įgyvendinamas prieinamumo principas užtikrinant neįgaliųjų teises. Kad
esama dar daug problemų,
parodė ir faktas, kad net ir
Seime neįgaliųjų atstovai nesijaučia lygūs.
Nepatogus netgi Seimas

Pasisakyti apie prieinamumą
pakviesti neįgaliųjų vežimėliais
judantys žmonės Seime susidūrė
su sunkumais. Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos narė Monika Ošmianskienė Konferencijų salėje negalėjo skaityti pranešimo iš tribūnos, nes ji per aukšta vežimėlyje sėdinčiam žmogui.
Beje, Monika atkreipė dėmesį,
kad Vilniaus miesto savivaldybė jau įsigijo tribūną, kuri patogi visiems.
Lietuvos žmonių su negalia
sąjungos projektų koordinatorė Ginta Žemaitaitytė atsisakė
užvažiuoti ant pakylos, kadangi prie jos įrengtas nuolydis yra
gerokai per status. G. Žemaitai-

Lietuvos žmonių su negalia sąjungos projektų koordinatorė Ginta Žemaitaitytė Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos
pirmininkui Gediminui Vasiliauskui parodė, ką reikėtų padaryti, kad parlamento prieigos būtų labiau prieinamos
Aurelijos Babinskienės nuotr.
neįgaliesiems.

tytės teigimu, tokiu nuolydžiu
galima užvažiuoti tik elektriniu
vežimėliu. Jai pritarė ir Lietuvos paraplegikų asociacijos teisininkas Egidijus Grigonis – daug
kartų Konferencijų salėje vykstančiuose renginiuose dalyvavę
neįgalieji sakė, kad problema egzistuoja, tačiau niekas nesikeičia.
Neįgaliųjų organizacijų atstovai
atkreipė Seimo Neįgaliųjų teisių
komisijos pirmininko Gedimino Vasiliausko dėmesį, kad negalią turintiems žmonėms Parlamente lankytis nepatogu dar ir
dėl nesutvarkytų prieigų. Atva-

žiuoti iš automobilių stovėjimo
aikštelės į Seimo rūmus sudėtinga, nes aikštelę iš visų pusių
supa borteliai. Nors jie ir nedideli, neįgaliojo vežimėliu judantiems žmonėms neįveikiami. Be
to, nuo M. Mažvydo bibliotekos
pusės sunku iš Seimo rūmų patekti į Gedimino prospektą. Pakeliui yra dveji laiptai, prie kurių įrengti nuolydžiai per statūs. Neįgaliųjų teisių komisijos
pirmininkas domėjosi išsakytomis pastabomis ir pažadėjo netrukus imtis jas spręsti. Lauksime rezultato.

Pokyčių yra, bet iššūkių
dar liko daug

Socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėja neįgaliųjų klausimams Eglė Čaplikienė
pristatė Europos Tarybos 20172023 m. strategiją dėl negalios,
kurioje prieinamumas, universalaus dizaino principų taikymas
yra nurodoma kaip viena iš prioritetinių krypčių. Ši strategija
galioja 47 šalims. Pasak E. Čap
likienės, pas mus prieinamumas
dažnai suprantamas kaip urbanistinės aplinkos pritaikymas.
Bet tai kur kas daugiau – ir ga-

limybė gauti informaciją, naudotis paslaugomis, informacinėmis technologijomis ar alternatyvios komunikacijos priemonėmis, dalyvauti švietimo sistemoje ir pan.
Socialinės apsaugos ir darbo
ministro patarėja pabrėžė, kad
norint užtikrinti prieinamumą,
sprendimai neturėtų būti priimami ministerijų kabinetuose – būtina diskutuoti su negalią turinčiais žmonėmis, kokios
sąlygos jiems priimtinos. Pavyzdžiui, Vengrijoje po diskusijų su
neįgaliaisiais buvo įdiegta kontaktų sistema kurtiesiems – sudarytos galimybės skambinti per
gestų kalbos vertėjų centrą.
E. Čaplikienė priminė, kad
prieinamumo klausimus kelia ir
2010 metais patvirtinta Europos
negalios strategija, taip pat ir neseniai priimta Prieinamumo direktyva. Pastaroji numato vienodus, prieinamumo standartus
atitinkančius reikalavimus daugeliui prekių ir paslaugų. Ši direktyva galios kompiuteriams ir
jų operacinėms sistemoms, bankininkystės paslaugoms, bankomatams, bilietų išdavimo ir registracijos įrangai, išmaniesiems
telefonams, audiovizualinėms
paslaugoms (tarp jų ir televizijos
transliacijai), paslaugoms, susijusioms su keleiviniu oro, autobusų, geležinkelių ir vandens
(nukelta į 3 psl.)
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Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje
Jurbarkas:

Technines priemones –
į verslo rankas?
Aš sėdžiu vežimėlyje, jis yra mano „kojos“ ir labai
svarbu, kad tos „kojos“ būtų patvarios, funkcionalios,
patogios. Man reikia ir kitokių techninės pagalbos priemonių (TPP). Tad mane labai sudomino Lietuvos negalios organizacijų forumo (LNF) pateikta rezoliucija
apie Techninės pagalbos neįgaliesiems centro (TPNC)
nefunkcionalumą ir nekompetenciją teikti paslaugas bei
atliepti neįgaliųjų poreikius. Šios rezoliucijos pasekmės
yra: TPNC atliktas tyrimas – apklaustos savivaldybės
bei nevyriausybinės organizacijos (NVO), surengtas Neįgaliųjų teisių komisijos posėdis, o TPNC auditą planuoja atlikti ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Labai atidžiai peržiūrėjau to posėdžio įrašą. Valanda laiko statistikos, kuri neatitinka realios situacijos (neapklausti vartotojai – neįgalieji), kaltinimų vieni
kitiems, pasiteisinimų ir vieno pasėsto problemos sprendimas. Dar kartą buvo pakartotos rezoliucijoje iškeltos
problemos, ginčijamasi dėl logistikos – esą trūksta kvalifikuoto personalo ir pinigų. Įdomesni buvo pasvarstymai apie tai, kas turi nustatyti TPP kriterijus, kad jie
atitiktų neįgaliojo poreikius, bei apie atvejo vadybą. Pasiūlymai buvo tik du ir jie nuskambėjo per 7 paskutines
posėdžio minutes. Pirmasis - TPNC funkcijas atiduoti
nevyriausybinėms organizacijoms, t.y. viešųjų pirkimų
būdu pirkti iš jų paslaugas. Antrasis – viską atiduoti į
privataus verslo rankas, valstybei palikti tik kompensavimo funkciją. Na dar yra ir trečias variantas – atlikus TPNC auditą koreguoti centro veiklą.
Posėdis mane nemaloniai nustebino. Kaip suaugę,
išsilavinę ir aukštas pareigas užimantys žmonės gali taip nekonstruktyviai ir neproduktyviai dirbti? Iš tos
valandos ir trylikos minučių didžioji dalis kalbų tebuvo pilstymas iš tuščio į kiaurą. Nesuformuoti jokie pasiūlymai, nepadaryti jokie sprendimai. Kas bus? Kada
bus? Kas ir ką turi padaryti? Kada kitas susitikimas?
Tiesiog nieko... Vienintelis Seimo narys, sėdintis vežimėlyje, kuriam tai turėtų būti prioritetinė sritis, išėjo
iš posėdžio net dorai jam neprasidėjus. Nevyriausybininkai, kurie turėtų apipilti komisiją pasiūlymais, bėrė tik kaltinimus. Jei taip sprendžiamos visos neįgaliųjų
problemos, nenuostabu, kad pokyčiai vyksta taip lėtai.
Bet grįžkime prie techninės pagalbos priemonių. Dabar norint gauti reikalingą priemonę reikia nueiti labai ilgą ir varginantį kelią. Gydytojas išrašo pažymą dėl TPP
poreikio, nuveži ją į TPNC, ten 10 dienų svarsto. Tada
atvažiuoji – pasirodo, reikiamos priemonės neturi arba
ji netinka. Tada turi laukti arba eiti į įmonę, kur išmatuoja ir pagal užsakymą paruošia reikiamą priemonę.
O jeigu priemonės reikia kuo skubiau? Pavyzdžiui, kai
žmogui atsistačius po traumos reikia vykti į reabilitaciją, jis jau turi turėti jam tinkamą vežimą, kad reabilitacijos procesas vyktų efektyviai. Arba atsirado pragulų ir
skubiai reikia specialaus čiužinio ir pasėsto. Jo reikia dabar, o ne po kelių mėnesių ar kai vyks kiti viešieji pirkimai. Tad, kaip eilinė vartotoja, aš vienareikšmiškai pritarčiau pasiūlymui TPNC funkcijas atiduoti į verslo rankas. Panaikinus visus TPNC, atsiradusias lėšas galima
būtų panaudoti kompensacijų dydžiams už TPP didinti.
Tarkim, aš gaunu pažymą iš gydytojos dėl TPP poreikio
ir sąrašą įmonių, kurios tas paslaugas teikia. O įmonės
turi ir elektroninius katalogus, ir prekių ekspozicijas, ir
atvejo vadybą. Galima nuvažiuoti ir išmėginti, o gali ir jie
atvažiuoti, išmatuoti, apžiūrėti ir pasiūlyti tinkamiausią
variantą. Valstybė kompensuoja. Jei priemonė kainuoja
daugiau nei priklauso kompensacija, galėtų būti sudarytos sąlygos išsimokėti. Daug paprastesnis mechanizmas.
Privačiame sektoriuje visai kitoks požiūris į klientą. Valstybiniame sektoriuje klientas yra našta ir labiau siekiama
greičiau jo atsikratyti, o ne suteikti kokybišką paslaugą.
Noriu palinkėti nevyriausybinėms organizacijoms
ir valstybinam sektoriui EFEKTYVIAU dirbti spendžiant TPP klausimus.
Virginija Dambrauskaitė

Irena Sabataitytė su
„Bičiulystės“ skaitytojais
dalijasi jurbarkiečių Joninių
įspūdžiais.
Joninės jau ne vienus
metus yra valstybinė šventė, poilsio diena. Nuo seno trumpiausia metų naktis buvo sureikšminta ir
mistifikuota. Laužai, vainikų plukdymas, burtai,
spėjimai ir paparčio žiedo,
pražystančio tiktai Joninių
naktį, ieškojimas visada atrodė pridengti paslapties
skraiste. Iš tiesų Joninės
yra graži, prasminga vidurvasario šventė.
Jos išvakarėse Jurbarko
rajono neįgalieji pagal savo
išgales išvaikščiojo Mituvos ir panemunės pievas,
priskynė glėbius žolynų ir
išsiruošė į Pašvenčio girininkijos poilsiavietę Jonams ir Janinoms vainikų
pinti. Tęstinį projekto seminarą-edukaciją „Pinu
tau vainiką iš lauko gėlių“
neįgaliesiems vedė floristė
Jūratė Stanaitienė. Atsigabenusi daugybę lauko augalų, ji pasakojo apie vainikų pynimo subtilybes ir
augalų reikšmes.
Seniau auštant, kad

Jonava:

„Bičiulystei“ atsiųstame
laiške Marius Glinskas
papasakojo, kaip jonaviškiai
paminėjo Jonines.
R ajono neįga l iųjų
draugijos nariai šiais metais Jonines šventė ne savo kieme, o Rukloje, kur
įsikūręs Lietuvos reabilitacijos ir slaugos centras.
Grojant Aklųjų ir silpnaregių sąjungos Jonavos filialo kapelai „Jonavėlė“
(vad. Janina Butkuvienė),
po aukštais medžiais susibūrė šventiškai nusiteikę
kelių organizacijų atstovai.
Užsiplieskus deglams
ir pasirodžius iš miško atklydusioms vaidilutėms,
prasidėjo pagoniška misterija. Vieni pristatė ugnies
galybę, kiti – vandens, treti – žemės, kurios vaid
menį poetiškai pavaizda-

Šiaulių r.:
Laiške „Bičiulystei“
Šiaulių rajono neįgaliųjų
draugijos Meškuičių padalinio pirmininkė Gražina
Steponavičienė papasakojo
apie kartu su socialinės globos namų gyventojais paminėtas Jonines.
Birželio pabaigoje, saulės grąžos metu, kai naktis
būna trumpiausia, o gamta
klesti, auga, žydi, švenčiama Rasos, Kupolinių arba
Joninių šventė. Ji neaplenkė ir Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros
centro Meškuičių socialinės globos padalinio. Tą
dieną globotinius aplankė
Šiaulių rajono neįgaliųjų

Vainikuose – trumpiausios nakties
paslaptis

Jurbarko neįgalieji pripynė spalvotų vainikų.

sveiki ir stiprūs visus metus būtų, žmonės prausdavosi Joninių ryto rasa,
rengdavosi baltais drabužiais, o pievose iš devynių
žolelių pindavo vainikus.
Eidami kupoliauti, į pievas
nesinešdavo nei žirklių, nei
virvelės – viską imdavo iš
gamtos, žiedus skindavo
rankomis, pindami augalus užtvirtindavo tais pačiais žolynų koteliais. Vainikai būdavo tokie tvirti,
kad juos mėtant ir gaudant
niekada neiširdavo.
Keičiasi laikai, o su jais
keičiasi ir pomėgiai. Joninių vainikams pinti jau

reikia mokymų, edukacijų,
tradicijų gaivinimo. Ir žirklių, virvelių, kaspinėlių...
O ir žolynai pasikeitę: pievose lauko gėlės praretėjusios, o karšta šiųmetės vasaros pradžia taip paskubino žydėjimą, kad Joninių
žiedynai jau pradeda byrėti.
Pasišnekučiuodami,
pasimėgaudami užkandžiais ir gaiviaisiais gėrimais, neįgalieji atsidavė malonumui pinti įvairiaspalvius, medumi kvepiančius Joninių vainikus,
o paskui gėrėjosi vieni kitų išmone ir sugebėjimais.
Seminaro vadovė J. Sta-

naitienė džiaugėsi, kad senosios tradicijos ir ritualai
leidžia žmonėms susitikti
su pamiršta Joninių pasaka ir patikėti jos stebuklais.
Pašvenčio tvenkinio
vandens ir augalijos vėsa maloniai gaivino, todėl
niekas neskubėjo skirstytis į namus, mielai fotografavosi su savo kūriniais.
Jurbarko rajono neįgaliųjų
draugijos pirmininkė Vida
Pieniutienė pasveikino seminare dalyvavusius Jonus
ir Janinas, papuošė juos gėlių vainikais ir visiems palinkėjo sveikos, saldžios ir
gėlėtos vasaros.

Paparčio žiedas bylojo draugystę

Ažuolo vainiku apjuosti Jonai ir Janinos.

vo Neįgaliųjų draugijos
humoro grupė „Rykštenė“ (vad. Gražina Čekavičienė). Apie šias stichijas reikia nemažai žinoti,
kad vasarvidžio šventėje
dar labiau sutvirtėtum, išliktum ramus ir doras, pajustum žmogaus ir gamtos

sutarimą. Tik ieškantys ir
stebuklais tikintys žmonės, pasirodo, gali surasti
ir paparčio žiedą. Netrukus jis, pasislėpęs laukymės užuolankoje, ir buvo
surastas šeimininkų direktorės Editos Vaškevičienės
rankomis. O parneštas bu-

vo pakabintas ant medžio,
kad visiems tviskėtų jonvabalių žiburiukais. Anot
centro socialinės darbuotojos Laimos Bakšaitienės,
tie žiburiukai reiškė neįgaliųjų organizacijų draugystės ir bendravimo tęsinį. Tas bendravimas – tai
ne tik pasikeitimas pyragais bei padėkomis, bet ir
veiklos įvairovė.
O kur dar ąžuolo vainiku apjuosti Jonai ir Janinos, kur skardoje keptos bulvytės su kastiniu ir
kanapėmis, naminė gira
su uogomis, kur atrakcijos,
skatinusios kuo greičiau
suvalgyti lėkštę braškių.
Visko neaprašysi, nesuminėsi, nebent leistum Joninių valgių enciklopediją.
Vidos Šakelienės nuotr.

Joninių šventė priminė jaunystę
draugijos Meškuičių padalinio nariai.
Į įstaigos kiemelyje
susirinkusius gyventojus
kreipėsi vyriausioji socia
linė darbuotoja Simona
Augutė. Ji Joninių proga
pasveikino ir ąžuolo vainikais papuošė įstaigos globotinį Joną Stulpiną ir neįgaliųjų vokalinio ansamblio „Viltis“ narę Janiną
Juozapaitienę. Globos namų kiemelis prisipildė ansamblio „Viltis“ (vad. Rasa Zelbienė) skambių dainų, keletas globotinių net
pakilo šokti... Savo kūrybos eilių paskaitė Eugenija

Ąžuolo vainiku papuoštas Jonas Stulpinas.

Valuntienė, kitos draugijos
narės kvietė žaisti Joninių
žaidimus. Dar ilgokai bendravome, vaišinomės. Tą

dieną ne vieno globotinio
atmintyje atgijo prisiminimai apie jaunystės metais
švęstas Jonines.
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Prieinamumas visiems:
pradėkime nuo Seimo
(atkelta iš 1 psl.)

transportu ir pan. Šios direktyvos nuostatos bus privalomos
nuo 2030 m.
Pasak E. Čaplikienės, mūsų šalyje įgyvendinama nemažai priemonių ir programų, kurios susijusios su prieinamumu.
Tarkim, socialinės reabilitacijos
paslaugų bendruomenėje projektai taip pat skirti tam, kad neįgalieji turėtų daugiau galimybių
įsitraukti į bendruomenės veiklą,
palaikyti savo bendruomeninius
įgūdžius ir pan. Ir asmeninio
asistento pagalba, ir televizijos
programų pritaikymas, ir statinių pritaikymo tikrinimas – visa
tai skirta prieinamumui didinti.

Daug pokyčių balsuojant

Informacinės visuomenės
plėtros komiteto prie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Vertinimo ir stebėsenos skyriaus vedėjas Arminas Rakauskas priminė ir kitą direktyvą – Dėl viešojo sektoriaus įstaigų interneto
svetainių ir mobiliųjų programų pritaikymo. Naujoms interneto svetainėms šios direktyvos reikalavimai privalomi nuo
2019 m. rugsėjo, kitoms – po
metų. Pasak A. Rakausko, visiškai pritaikytų yra tik apie 5 proc.
viešojo sektoriaus interneto svetainių. Tiesa, kad svetainė nėra
laikoma visiškai pritaikyta, gali lemti ir smulkmena – pavyzdžiui, neaprašyta nuotrauka.
Vyriausioji rinkimų komisijos (VRK) pirmininkė Laura
Matjošaitytė priminė, jog šiemet nemažai nuveikta, kad rinkimuose galėtų dalyvauti ir negalią turintys žmonės. VRK parengė specialų žemėlapį, kuriame buvo matyti, ar apylinkė pritaikyta, ar ne. Be to, buvo galima balsuoti bet kurioje savivaldybėje, o rinkimų dieną – bet
kurioje rinkimų apylinkėje. Neįgalieji galėjo pasirinkti patalpas,
kurios jiems labiau prieinamos.
Pasak L. Matjošaitytės, savivaldybės deklaravo, kad per prezidento rinkimus buvo pritaikyta
apie 70 proc. rinkimų apylinkių.
Pirmą kartą savarankiškai
balsuoti buvo sudarytos galimybės ir klausos negalią turintiems
rinkėjams – per Skype programėlę jie galėjo susisiekti su gestų kalbos vertėjais ir sužinoti pagrindinę informaciją apie rinkimus. Visos spaudos konferencijos buvo verčiamos į gestų kalbą.
Regos negalią turintiems
žmonėms buvo parengtos specia
lios Brailio įmautės, taip pat nemažai žmonių pasinaudojo rinkimų apylinkėse buvusiais didinamaisiais stiklais. L. Matjošaitytė džiaugiasi, kad buvo sulaukta daug gerų atsiliepimų apie
pokyčius šių metų rinkimuose.

Trūksta specialistų

Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos Švietimo pagalbos
skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė informavo, kad Lietuvoje specialieji ugdymosi poreikiai
nustatyti 12,6 proc. moksleivių.
Tai yra daugiau kaip 40 tūkst.

vaikų. Šalyje veikia 44 specialiosios mokyklos, kuriose mokosi beveik 10 proc. moksleivių,
kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai. Deja, dar beveik 2 tūkst. vaikų iš viso nedalyvauja bendroje švietimo sistemoje, o mokymas namuose paskirtas 279 mokinių.
Pasak G. Šeibokienės, tik 9
proc. mokyklų mano, kad yra visiškai pritaikiusios aplinką judėjimo negalią turintiesiems. Tiesa, net 30 proc. nurodė, kad per
artimiausius metus turės galimybę šią situaciją ištaisyti.
G. Šeibokienės teigimu, šalyje labai trūksta švietimo pagalbos specialistų, ypač psichologų
ir mokytojų padėjėjų. Mokytojo
padėjėjas vidutiniškai dirba su 10
vaikų, nors turėtų rūpintis 1 ar
2 mokiniais. Psichologų poreikis
taip pat tenkinamas tik 50 proc.
Be to, tyrimas parodė, kad mokytojai stokoja žinių ir įgūdžių
dirbti su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais.
Įtraukti kuo daugiau vaikų
į bendrąją ugdymo sistemą dar
trukdo ir įstatymai – Švietimo
įstatymo 29 str. 10 punktas numato, kad mokyklos gali nepriimti
vaikų, jei neturi tinkamų sąlygų.
Tai, pasak G. Šeibokienės, neskatina mokyklų siekti, kad jos būtų prieinamos ir taip pažeidžiama
vaiko teisė ugdytis arčiau namų.
Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos atstovė patikino, kad
planuojama šias problemas spręsti – įgyvendinant įvairius projektus bus apmokyta daugiau mokytojų, taip pat perkamos įvairios
reikalingos priemonės.

Iššūkis – naujos socialinės
paslaugos

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji
patarėja Ilma Skuodienė pabrėžė, kad pastaruoju metu jaučiamas didžiulis inovatyvių paslaugų poreikis. Ir tokių pamažu
atsiranda vis daugiau. Netrukus
įsikurs „Šeimos slėnis“ (vietoj
sutrikusio vystymosi kūdikių
globos namų), kuriame bus teikiamos paslaugos šeimoms, auginančioms negalią turinčius
vaikus iki 18 metų. Atokvėpio
paslaugos, integrali pagalba asmens namuose, asmeninio asistento pagalba, apgyvendinimas
savarankiško ir grupinio gyvenimo namuose, apsaugotas būstas – visa ši pagalba labai reikalinga. Ypač didelis socialinės
globos paslaugų poreikis.
M. Ošmianskienė pabrėžė,
kad dar daug reikia nuveikti ir
gerinant aplinkos prieinamumą.
Nors pastaraisiais metais pasiektas didelis proveržis, esama ir
trūkumų – dažnai viešosios erdvės pritaikomos nenuosekliai,
netinkamai. Jau yra parengtas
darnaus judumo Vilniaus mieste planas, taip pat planuojama
patvirtinti ir neįgaliųjų judėjimo mieste planą, kuris bus ne
tik naudingas neįgaliesiems, bet
ir užtikrins, kad viešosios erdvės
būtų tvarkomos nuosekliau.
Aurelija Babinskienė

Integracijos keliu

Kaip aš pažinau negalią

Tikiuosi, susitikimai tęsis
Žinomas fotografas Artūras
Moisejenko-Karlas su negalią turinčiais žmonėmis susidūrė ir pats juos fotografuodamas, ir šių metų pavasarį dalyvaudamas neįgaliųjų
fotoplenere Nidoje. Fotografas sako, kad ši patirtis, kaip
ir ankstesnės, jam įdomios
ir prasmingos. Karlas mielai pasakoja, ko pats mokosi iš negalią turinčių žmonių
ir kodėl norėtų tęsti bend
ravimą.
Sudomino gestų kalba

„Kai mane pakvietė fotografuoti kurčiųjų vestuves, iš pradžių nė nesusimąsčiau, kaip aš
su jais bendrausiu. Jeigu atvirai,
tai tikėjausi, kad man kas nors
padės. Vis dėlto šventėje gestų
kalbos vertėjo nebuvo, kurčiųjų būryje aš vienas buvau girdintis.“ Vestuvės vyko Šv. Pet
ro ir Povilo bažnyčioje, o jaunavedžiai buvo skirtingų tautybių. Svečių atvyko iš Šveicarijos,
Rumunijos.
Karlas pasakoja, kad iš pradžių jis sutriko, nes kalbančiųjų
gestais net iš arčiau nebuvo matęs. „Kurtieji taip smagiai tarp
savęs bendravo, kad aš jaučiausi kaip balta varna arba bebalsis tarp kalbančiųjų, – fotografą
nustebino šiltas kurčiųjų tarpusavio ryšys. – Žmonės buvo iš
įvairių valstybių, bet visi susišnekėjo gestais. Jie juokavo tarpusavyje, pastoviai vienas kitam
kažką kalbėjo, net neįsivaizdavau, kiek daug tų gestų yra!“
Karlas sako pats greitai susivokęs, kad turi kalbėtis pasitelkdamas mimo gebėjimus. Ir jam pavyko! „Šioje jaunavedžių šventėje, apsuptas kurčiųjų, supratau, kad jų gyvenimas yra savitas, įdomus, tik mes, girdintieji, jo nė trupučio nepažįstame.
Kilo noras daugiau sužinoti apie
gestų kalbą ir net pramokti šios
„rankų kalbos“.
Karlas džiaugėsi, kad jo darytos nuotraukos kurtiesiems
patiko, visi juokėsi jas peržiūrėdami, rodė vienas kitam gestais. Kad galėtų paprašyti jų leisti nuotraukas, kuriose užfiksuoti gestais kalbantys žmonės, parinkti parodai, anuomet fotogra-

Artūras Moisejenko-Karlas.
fas nepagalvojo, tik džiaugėsi
įgijęs naujos patirties.

Lauks komentarų feisbuke

Regėjimo negalią turinčius
žmones Karlui teko fotografuoti
du kartus. „Kai pirmą kartą fotografavau neregę merginą, paklausiau, gal norėtų, kad papasakočiau, kaip atrodys nuotraukoje, bet ji paaiškino, kad nuotrauką ji įsidės į savo feisbuko
paskyrą, o ten būrys jos draugų
rašys komentarus ir iš jų mergina sužinos, kaip atrodo kitų akimis“, – prisiminė Karlas.
„Jie mane žodžiais nupieš ir aš
žinosiu, kaip kiekvienas jų mane mato. Kuo daugiau nuomonių, tuo man įdomiau“, – sakė
mergina. Fotografas prisipažįsta tąsyk nustebęs.
Kita fotosesija, kurią Karlui
teko fotografuoti, buvo mergvakaris. „Į mano fotostudiją atėjo
penkios merginos. Visos jos buvo neregės, atėjo vienos, be palydovų, susikibusios rankomis.
Nedrįsau paklausti, ar nebuvo
sunku surasti studiją. Pradėjom
dirbti. Mano darbas nesiskyrė nuo įprastinio. Merginų prašiau atsistoti tai vienoje vietoje,
tai kitoje, keisti padėtis, šypsotis.
Nebuvo lengva ir man, ir joms,
nes turėdavau prie kiekvienos
prieiti ir parodyti judesiu, kaip
pasisukti.“
Karlas pasakoja, kad užtruko ilgiau nei įprastai, kol surado kontaktą su merginomis, visgi nuotrauka pavyko. Ar merginoms ji patiko, Karlas nesužinojo, bet fotografą sužavėjo
neregių merginų drąsa, pasitikėjimas savimi. Jos atėjo fotografuotis neįspėjusios, kad yra
neregės, nekompleksavo, nesivaržė – visos buvo savimi. Vyras prisipažįsta, kad net pradėjo
domėtis, kaip save nuotraukose
įsivaizduoja neregiai. Apie tai
norėtų su jais pasikalbėti.

Nustebino savo aistra
fotografijai

Karlas su plenero dalyve.
Nijolės Zenkevičiūtės nuotr.

Kai Karlą Lietuvos žmonių
su negalia sąjungos atstovai pakvietė dalyvauti fotoplenere, jis
susimąstė. Visi plenero dalyviai turėjo judėjimo negalią, visus fotografuoti teks vežioti autobusiuku į tą pačią vietą, o ir
laiko tik savaitė... Kažin ar pavyks ką nors nuveikti? „Nesitikėjau, kad žmonės, kuriems nėra paprasta judėti, yra pasiruošę
taip nuoširdžiai dirbti, kad be

Egidijaus Knispelio nuotr.

paliovos manęs klausinės įvairiausių fotografavimo subtilybių“, – sako jis.
Karlas pasakoja, kad jam gelbėjo ilgametė darbo su fotoaparatu patirtis, kiekvienam individualiai aiškino, iš kokio kampo
turėtų fotografuoti, kaip naudoti blykstę ir pan. Iš elektrėniškės Audronės Česonienės fotografas net sulaukė komplimento: „Jūs galėtumėt būti puikus
pedagogas!“
„Audronė po avarijos nevaldo dešinės pusės, bet fotoaparatą
puikiai valdė vien kaire ranka.
Alvydas Bajorūnas iš Panevėžio, netekęs kojos, nešioja protezą, dažnai juda ir neįgaliojo vežimėliu, o fotografija, pasirodo,
yra Alvydo didžioji aistra. Judėti vyrui nėra lengva, bet jo buvo
pilna visur: kopose, prie jūros, o
ir nuotraukos geros, – prisimena fotografas. – Mane nustebino Laimutė Morkūnaitė, ji taip
pat panevėžietė, serganti išsėtine skleroze, bet kaip dirbo! Padarė per tūkstantį nuotraukų!“
Laimutė atsivežė patį paprasčiausią skaitmeninį fotoaparatą,
nes iš pradžių buvo nusiteikusi tik šiek tiek pafotografuoti,
o paskui tiesiog užsidegė. Plenero vadovas pasakoja davęs jai
savo sudėtingesnį fotoaparatą
ir ji padarė dar 300 nuotraukų.
„Tikrai turiu ką atrinkti į parodą!“ – džiaugiasi Karlas.
Fotografas sako, kad galėtų su didžiausia pagarba ilgai
pasakoti apie kiekvieną plenero dalyvį, tačiau nori pasakyti, kad juos konsultuodamas, o
kartais negailestingai kritikuodamas, suprato, jog negalią turintys žmonės nėra silpni ir pažeidžiami, nėra kitokie, ypač kai
daro tai, kas jiems patinka. Juk
kai žiūrime į jų padarytas nuot
raukas, matome jose užfiksuotus vaizdus, portretus, o ne negalią. Karlas sako, kad svarbiausia – jis jautė, jog už reiklumą,
kartais net labai griežtas pastabas plenero dalyviai buvo dėkingi. „Manau, dėkingi jautėsi
už tai, kad nerodžiau jiems kokio nors išskirtinio dėmesio, kad
dirbau, kaip esu pratęs, kai kitus mokau fotografijos. Tikiuosi, kad mano pažintis su negalią
turinčiais žmonėmis tęsis, – viliasi Karlas. – Jie be žodžių moko neniurzgėti ant gyvenimo,
kitaip priimti sunkumus, nesureikšminti nesėkmių.“
Eglė Kulvietienė
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Daktaras
Aiskauda

G

eležis (žmogaus kūne yra
apie 4–5 g geležies) yra vienas svarbiausių elementų, padedančių susidaryti raudoniesiems
kraujo kūneliams bei specialiems fermentams. Geležis kaupiasi kaulų čiulpuose, blužnyje ir
kepenyse. Mažakraujystė apibūdinama kaip liguista organizmo
būsena, kuomet kraujyje sumažėja hemoglobino ir raudonųjų
kraujo kūnelių kiekis.

4 psl.

Geležies stoka organizme
gali baigtis mažakraujyste
esanti rūgštis padeda maksimaliai įsisavinti geležį.
Nemažai geležies neįsisavinama arba prarandama ne tik
dėl netinkamos mitybos, gausaus prakaitavimo, kraujo netekties, bet ir sergant kai kuriomis
ligomis, vartojant kai kuriuos
vaistus, viduriuojant.
Pastabos:
1) viduriavimas gali labai
nualinti, nes ne tik blogai įsisavinama geležis, bet dar netenkama skysčių, druskų;
2) ilgalaikis viduriavimas
ypač pavojingas kūdikiams; vien
dėl to jie gali net numirti.

Geležies stokos
požymiai

 sumažėjęs protinis aktyvumas ir fizinis darbingumas,
 užmaršumas, prasta koncentracija,
 blyški oda, galvos skausmas, svaigimas, ūžesys ausyse,
 padidėjęs nuovargis, raumenų silpnumas,
 nagų trapumas,
 plaukų slinkimas,
 pagreitėjęs širdies plakimas,
 neįprastas potraukis valgyti kreidą, molį.
Pastabos:
1) jautresnės nervų sistemos
žmones, ypač moteris, dar gali
varginti nemiga, nervingumas,
depresija bei pasireikšti sumažėjęs organizmo atsparumas infekcinėms ligoms;
2) blyški oda, nuovargis, galvos skausmas – vien šie požymiai būdingi ne tik paprastam
geležies stygiui, bet ir mažakraujystei, todėl šiuos dalykus
įvertinti turi ne pats sau ligonis,
bet gydytojas.
Paaiškinimas: hemoglobinas – raudonasis kraujo pig
mentas, esantis raudonuosiuose
kraujo kūneliuose, padedantis
anglies dvideginiui iš audinių
patekti į plaučius; hemoglobino
sintezei reikia 60–70 % visos geležies, patenkančios į mūsų organizmą; likusi dalis (30–40 %)
lieka audiniuose ir panaudojama
kitoms reikmėms – apykaitos
procesams, skydliaukės darbo

Konsultuojame,
komentuojame
Valstybinės ligonių kasos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) specialistų
teigimu, palyginti su kitomis
Europos valstybėmis, Lietuvoje sąnarių keitimo operacijų eilių nėra, o kitose šalyse gyventojai priversti laukti
savo eilės operuoti sąnarius
ištisus metus.
„VLK duomenimis, pernai
klubo sąnario keitimo operacijų
Lietuvos gyventojams visai neteko laukti. O, pavyzdžiui, kaimyninėje Lenkijoje klubo sąnario keitimo operacijų pacientai
vidutiniškai laukia daugiau nei
metus, Estijoje – daugiau nei 9
mėnesius, Ispanijoje – 5 mėnesius. Pagal šį rodiklį mes lenkėme ir Norvegiją, Suomiją, Portugaliją, Jungtinę Karalystę, Italiją, Daniją, Olandiją“, – teigia
VLK Sveikatos priežiūros įstai-

reguliavimui, organizmo apsaugos sistemos palaikymui ir jungiamojo audinio sintezei.

nesniems kaip 6 metų vaikams
toks apsinuodijimas gali baigtis mirtim).

Geležies šaltiniai

Kiek geležies gali įsisavinti
organizmas

Pagrindiniai geležies šaltiniai yra jautiena, paukštiena,
žuvis, kiaušinio trynys, kepenys, blužnis, kaulų čiulpai, avižos, rupi juoda duona, ankštiniai augalai, grybai, kriaušės,
persikai, obuoliai, slyvos, vyšnios, visos tamsialapės daržovės. Mažai geležies turi pienas
ir jo produktai, įvairūs riebalai,
aukščiausios rūšies miltai, dauguma šakniavaisių.

Poreikis

Geležies dienos (paros) norma vyrams ir vyresnėms negu
50 m. moterims – 50 miligramų (mg), 19–49 m. moterims –
15 mg, nėščiosioms – 25 mg,
kūdikius žindančioms krūties
pienu – 20 mg. Paaiškinimas:
1 miligramas (mg) = 1/1000
gramo (g).

Perteklius pavojingas

Nuo geležies pertekliaus
dažniau apsinuodija vaikai, kai
suranda blogai saugomų geležies
preparatų, skirtų suaugusiems ir
smalsaudami jų prisivalgo (jau-

Iš gyvūninių maisto produktų įsisavinama 25–30 % geležies
(kai kurių žmonių šis rodiklis
perpus mažesnis). Mažai geležies įsisavinama iš augalų: pavyzdžiui, iš kviečių – 3–8 %, iš
pupų ir žirnių – 1–2 %.
Geležį įsisavinti padeda vitaminas C ir gyvuliniai riebalai,
trukdo – didelės kalcio, magnio
ir cinko dozės. Geležies atsargų
gali sumažėti vartojant antibiotikus, vaistus, neutralizuojančius skrandžio sulčių rūgštingumą, piktnaudžiaujant kava. Beje, moterys geležį įsisavina lengviau negu vyrai.
Verdant daržoves dideliame
vandens kiekyje, prarandama iki
20 % geležies, dėl šios priežasties
taip pat sumažėja ir vitamino C.
Tai žinodami, kai kurie žmonės
pradeda vartoti per dideles šio
vitamino dozes, todėl sutrinka
geležies įsisavinimas.
Įsidėmėtina!
Patartina vartoti citrusinius
vaisius, raugintus kopūstus ir
panašius produktus, nes juose

Kada gerti kavą ir arbatą

Ką nors suvalgius ir tuoj pat
išgėrus puodelį kavos, geležies
įsisavinimas sumažėja 40 %.
Tačiau geriant kavą bent 40–
60 min. prieš valgį to neatsitiks.
Beveik tą patį galima pasakyti ir
apie stiprią arbatą: suvalgius sumuštinį ir užsigėrus arbata, geležies įsisavinimas sumažėja 74 %.
Pastaba: kad organizmas labai gerai įsisavintų geležį, geriausia būtų visai atsisakyti rauginių medžiagų turinčių gėrimų – arbatos ir kavos.

Geležiai reikalingi
„padėjėjai“

 Vitaminas A. Jeigu žmogui trūksta vitamino A, nebus
įsisavinta geležis ir neatsiras
naujų raudonųjų kraujo kūnelių. Beje, vitamino A turi daugelis oranžinių ir geltonų vaisių
bei daržovių. Vitamino A atsargas būtina papildyti valgant daugiau morkų, džiovintų abrikosų,
moliūgų, brokolių, špinatų. Be
to, svarbu neužmiršti, kad vitaminui A įsisavinti reikia riebalų.
Taigi nereiktų ignoruoti tokių
produktų, kaip sviestas, kiaušinių tryniai ir pan.
 Vitaminas B9 (folio rūgštis). Padeda įsisavinti geležį,

normalizuoja virškinimą. Šaltiniai: kiaušiniai, sojos produktai, mielės, žalios lapinės daržovės, krapai, baklažanai, pomidorai, vištų kepenėlės. Beje,
nėščiosioms ir moterims, vartojančioms preparatus nuo pastojimo, vitamino B9 poreikis
yra didesnis.
 Vitaminas C. Be šio vitamino geležis beveik neįsisavinama. Produktai, turintys pakankamai vitamino C – uogos,
apelsinai, greipfrutai, kopūstai,
paprikos.
Pastaba: jeigu, pavyzdžiui,
maiste yra 75 mg vitamino C,
galima tikėtis, kad geležis bus
įsisavinta puikiai.
 Varis. Padeda įsisavinti
geležį, dalyvauja susidarant hemoglobinui, gerina kaulų struktūrą, kaupiasi smegenyse ir kepenyse. Vario šaltiniai: gyvulių
kepenys, grikių ir avižinės kruopos, žuvis, ankštinių sėklos, riešutai, šparagai, miežiai, lęšiai,
grybai, petražolės, ruginė duona, sojos produktai, vėžiagyviai
(žiaunomis kvėpuojantys nariuotakojai): austrės (valgomi dvigeldžiai jūrų moliuskai), omarai
(valgomi dideli dešimtkojai jūrų
vėžiai su stambiomis žnyplėmis),
krabai (valgomi vandens ir sausumos dešimtkojai vėžiai).
Pastabos:
1) vario įsisavinimą silpnina dideliais kiekiais vartojamas
manganas, molibdenas, cinkas
bei ilgai vartojami vaistai, neutralizuojantys skrandžio sulčių
rūgštingumą;
2) daug vario prarandama
gausiai prakaituojant;
3) suaugusiems per dieną reikia 1,2 mg vario, nėščiosioms
ir seniems žmonėms – daugiau,
krūties pienu kūdikius maitinančioms mamoms papildomai
reiktų 0,3– 0,5 mg vario (tikslesnę dozę nustato gydytojas);
4) dėl vario trūkumo silpnėja imuninė sistema;
5) vario perteklius žalingas
sveikatai: perdozavus vemiama, viduriuojama, gali nukentėti kepenys.
Romualdas OGINSKAS

Sąnarių keitimo operacijos atliekamos operatyviai
gų aprūpinimo skyriaus vedėja
Lina Reinartienė.
Pasak jos, panaši situacija yra
ir su kelio sąnario keitimo operacijų laukimo eilėmis. Lietuviai
kelio endoprotezavimo pernai
vidutiniškai laukė vos 2 mėnesius, lenkai – 1,5 metų, estai –
daugiau nei metus. Pagal vidutinę šių operacijų laukimo trukmę lenkėme Portugaliją, Ispaniją, Norvegiją, Suomiją, Jungtinę Karalystę, Italiją.
L. Reinartienės teigimu, tokius puikius rezultatus Lietuvai
pavyko pasiekti ne tik dėl gerokai išaugusio finansavimo endoprotezavimo sričiai iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo,
bet ir dėl ligonių kasų įdiegtos
specialios eilių valdymo sistemos. Ji leidžia operatyviau planuoti darbą gydymo įstaigoms,
valdyti pacientų srautus.
Apie tai, kad Lietuvoje sparčiai trumpėja endoprotezavi-

mo operacijų eilės, teigia ir patys medikai, Lietuvos gydymo
įstaigose atliekantys sąnarių
keitimo operacijas. „Jei dar prieš
penkmetį Lietuvos pacientams
tekdavo palaukti eilėse kartais
net ilgiau nei metus, tai šiandien tokių eilių nebėra. Su retomis išimtimis visose ligoninėse pas daugelį gydytojų nebereikia ištisus mėnesius kęsti
sąnarių skausmų laukiant savo
eilės – dabar operuojama nedelsiant“, – sako gydytojas ortopedas traumatologas Giedrius
Kvederas.
VLK primena, kad pacientai patys gali pasirinkti gydymo
įstaigą, kurioje jiems bus atliekama sąnario keitimo operacija
ir paskirtas endoprotezas. Eilės
gydymo įstaigose skirtingos, todėl visuomet verta pasirinkti tą
gydymo įstaigą, kurioje laukimo eilė trumpesnė. Tuomet ir
endoprotezo skyrimo neteks il-

gai laukti, ir operacija bus atlikta greičiau. Be to, net ir užregistravus prašymą skirti sąnarį, iki
jo paskyrimo pacientas gali pateikti VLK laisvos formos prašymą dėl gydymo įstaigos pakeitimo. Informacija apie laukimo
trukmes sąnarių keitimo operacijai skelbiama VLK interneto svetainės skyrelyje „Sąnarių

protezavimas“. Čia pacientai gali pasitikrinti ir savo vietą eilėje.
Ligonių kasų duomenimis,
pernai Lietuvoje buvo atlikta
apie 9,5 tūkst. klubo ir kelio sąnarių keitimo operacijų. Panašų skaičių šių endoprotezavimo
operacijų mūsų šalies medikai
atlieka kasmet.
VLK ir „Bičiulystės“ inf.
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Savanorystė – geriausias būdas dalintis

(atkelta iš 1 psl.)

Pasak M. Kuprio, „Western
Union Lietuva“ turi labai aktyvių žmonių, kurie dirba kaip
savanorystės ambasadoriai. Tuo
buvo galima įsitikinti ir besižvalgant po mugę. Prie organizatorių pastatytų palapinių nuolat prieidavo jauni žmonės, tei
raudavosi, kuo galėtų būti naudingi, kaip galėtų padėti. Kasparas Gruzdys, Neringa Potupienė
ir kiti „Western Union Lietuva“
atstovai domėjosi, ar atsirastų
organizacijose vietos ne vienam,
o 6–7 savanorių komandai. Didelėse organizacijose jau tapo
tradicija vieną dieną per metus
skirti kokiai nors naudingai socialinei veiklai.
Įdomų pasiūlymą komandiniam darbui pateikė mugėje dalyvavusios Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“
atstovė Barbora Suisse. „Mums
labai reikia iš anglų į lietuvių
kalbą išversti dokumentinio filmo apie autistes moteris subtitrus“, – būsimus savanorius intrigavo ji. Pažadėję pasitarti su
komandos nariais savanorystės
ambasadoriai patikino – tai realus ir įmanomas įgyvendinti
projektas.

Profesionalų įžvalgos –
didelė parama

Nors „Western Union Lietuva“ surengtoje nevyriausybinių organizacijų mugėje socialinė įdarbinimo agentūra „SOPA“ dalyvavo pirmą kartą, ją
jau kuris laikas su šia įmone
sieja bendradarbiavimo ryšiai.
„SOPOS“ vadovė Jurgita Kup
rytė pasakoja, kad praėjusiais
metais „Western Union“ jiems
suteikė piniginę paramą, kurią
prasmingai panaudojo veiklos
viešinimo paslaugoms, šiemet
ji dalyvavo „SOPOS“ inicijuotoje „DUO day“ (darbo šešėliavimo) akcijoje.
„Dalyvavimas tokiuose renginiuose – tai ir organizacijos
pristatymas, ir galimybė susipažinti su naujais žmonėmis,
pakalbėti apie galimybes bendradarbiauti, galbūt savanoriauti“, – sako J. Kuprytė.
Į savanorišką darbą „SOPA“
stengiasi įtraukti ne tik įvairiuose renginiuose, mugėse galinčius
padėti žmones. Neįgaliųjų įdarbinimu besirūpinančiai įstaigai
svarbūs savo intelektiniais gebėjimais galintys pasidalyti savanoriai. „Mums labai reikalinga profesionalų savanorystė, kai
įvairių įmonių atrankų specialistai ateina padėti mūsų klien
tams geriau pasiruošti darbo pokalbiams“, – pasakoja J. Kuprytė
ir pasidžiaugia, kad „SOPA“ jau

Nevyriausybinių organizacijų mugės organizatorių komanda.

turi keletą savanorių, kurie savo profesionaliomis įžvalgomis
prisideda prie įstaigos teikiamų
paslaugų kokybės.
„SOPA“ į mugę atsivežė ir
parašiuto virvės gaminių – ypatingais mazgais neįgaliųjų rišamų pakabukų. Taip buvo pristatyta daugelio dėmesį patraukusi dar viena jos iniciatyva –
„Share the light“ (liet „Dalinkis šviesa“).

Savanorystė – ir kūrybinės
idėjos

15-tus metus gyvuojančio
labdaros ir paramos fondo „Rugutė“, padedančio onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams ir jų šeimoms, veikla jau
dabar grįsta savanorystės principu. Pasak vieno iš jos savanorių Lino Vasiliausko, kasdien
prie jų veiklos prisideda apie 20
žmonių, o į fondą garsinančių
palankaus vėjo malūnėlių dirbtuves susirenka iki poros šimtų
savanorių.
Linas sako, kad fondas ypač
atviras naujoms idėjoms, kurių
laukia iš prie jo veiklos norinčių prisidėti žmonių. Štai birželio 30 dieną 17 val. Vilniuje,
Kotrynos bažnyčioje, vyks jau
XI paramos koncertas „Muzikinis linkėjimas“. Jį prieš 10 metų
sugalvojo dabar žinoma televizi-

Socialinė įdarbinimo agentūra „SOPA“ į mugę atvežė ir neįgaliųjų dirbinių iš
parašiuto virvės.

Atjauta
Atjauta – tai emocinė žmogiškumo apraiška, gailestingumo jausmas. Gyvenime begalė atvejų, kai labai reikia, kad iš žmogaus
širdies tarsi šviesa išsiveržtų toji neįkainojama žmogiškoji vertybė. Atjauta yra žmogui būdingas jausmas, liudijantis, kad jo
širdis kupina gerumo, pagarbos kitam.
Dažnai prisimenu buvusią
Radviliškio gimnazijos mokinę Ramunę, kuri daugiau kaip
prieš 20 metų man, sunkiai judančiam žmogui, kiekvieną die-

jos ir radijo laidų vedėja Gerūta
Griniūtė. „Viskas prasidėjo nuo
to, kad Gerūta atėjo duoti kraujo į mūsų donorystės akciją „Padovanok lašelį“, o paskui parašė laišką, sakydama, kad norėtų
labiau padėti. Ilgokai svarstėm,
kuo ji galėtų prisidėti. Lietuvos
muzikos ir teatro akademiją baigusi mergina pasiūlė – gal kokį
koncertą galėtų suorganizuoti. Ir
toks koncertas atsirado. Šiemet
jis bus surengtas jau 11 kartą, –
pasakoja L. Vasiliauskas. – Labai džiaugiuosi, kad jame dalyvauja ir jauni atlikėjai, neseniai
baigę Muzikos ir teatro akademiją, ir jau pripažinimą pelnę
scenos meistrai. Šiemet pasirodys žinoma smuikininkė Dalia
Kuznecovaitė, tenoras Rafailas
Karpis, akordeonininkas Tadas
Motiečius ir kiti.“
Vakaro metu G. Griniūtė ir
jos kolega Ignas Andriukevičius papasakos apie „Rugutės“
fondą, klausytojai bus kviečiami aukoti. Už per įvairias akcijas surinktus pinigus fondas perka vaistų, prisideda prie mažiesiems ligoniukams skirtų palatų renovavimo, padeda jų šeimoms – žiūrint, ko tuo metu
labiausiai reikia.
Pasak L. Vasiliausko, šiuo
metu „Rugutei“ labai reikėtų
ir žmonių, galinčių rašyti, re-

ną padėdavo pasiekti autobusą,
kuriuo važiuodavau į darbą.
Neseniai išgirdau apie dabar
Kretingoje gyvenančios Klaipėdos kolegijos dėstytojos Ramu-

nės Liukienės taurų poelgį. Važiuodama automobiliu ji pastebėjo sunkiai einantį, matyt, ligotą
žmogų. Stabtelėjo. Gal galėtų jį
pavėžėti? Išlipusi ji pamatė, kad
tai vietinis benamis, žaizdotomis rankomis ir kojomis, kurio
palikti tokioje būklėje negalėjo.
Kreipėsi į įstaigą, atsakingą už
socialinį darbą, į vietinę žiniasklaidą, susitiko su miesto meru.
Pagaliau nežinia, kokių gyvenimo skersvėjų paveiktas, žmogus
pateko į Klaipėdos ligoninės In-

Betzatos bendruomenė be savanorių neišsiverstų.

daguoti tekstus – skleisti žinią
apie onkologinėmis ligomis sergančius vaikus ir apie tai, kad
bet kuris iš mūsų galime jiems
padėti.
Pats Linas į „Rugutės“ veiklą
įsitraukė prieš 12 metų. Iš pradžių per televiziją stebėjo renginį, kuriame buvo renkamos
lėšos vienam berniukui, paskui
atkreipė dėmesį į kvietimą prisijungti prie donorystės akcijos.
„Vis užeidavau į „Rugutės“ interneto svetainę, pasidomėdavau, kuo jie gyvena. Paskui pagalvojau – pasiūlysiu jiems savo
paslaugas, – pasakoja fotografu
mėgėju save vadinantis L. Vasiliauskas. – Taip pamažu ir įsitraukiau. Eidavau ir vaikų aplankyti, su daugeliu jų tapome
draugais. Ir šiandien darbe pasiėmiau laisvą dieną, kad ateičiau čia, pakalbėčiau su žmonėmis. Jeigu atsiras bent vienas
savanoris, labai džiaugsimės ir
vienos dienos atostogos tikrai
pasiteisins.“

Nuo savanorio
iki darbuotojo

„Western Union Lietuva“
darbuotojai jau ne kartą savanoriavo be tokių pagalbininkų savo veiklos neįsivaizduojančioje
Betzatos bendruomenėje bei čia
įsikūrusiose „Lobių dirbtuvėse“.
Dauno sindromą turintis Andrius šiose dirbtuvėse – nuo pat
jų gyvavimo pradžios. Tris dienas per savaitę čia praleidžiantis vaikinas sako, kad jam labai
patinka dirbti su medžiu. Šiuo
metu „Lobių dirbtuvės“ turi didelį užsakymą – gamina Kalvarijų gatvėje restauruojamų medinių namų langų puošybos elementus. Darbas sudėtingas: specialistai staklėmis išpjauna reikalingus elementus, o Andrius,
kiti neįgalieji juos nudailina,
švitriniu popieriumi nušveičia,
paruošia dažymui. „Kiekvieną
dieną atvažiuoja 3–7 negalią tufekcinių ligų skyrių. Dabar Ramunei rūpi, kaip toliau gyvens šis
žmogus, išėjęs iš ligoninės.
R. Liukienė, dirbdama su
būsimais socialiniais darbuotojais, jiems perteikia ne tik teorines žinias, bet konkrečiu pavyzdžiu įrodė, kaip reikia padėti į gyvenimo užribį patekusiam žmogui.
Teko Ramunei išklausyti ir
vietinių valdininkų priekaištų,
ko ji besirūpinanti svetimų žmonių reikalais. O Ramunei sveti-

rintys žmonės, kartu su jais dirba 3 specialistai ir vienas savanoris. Jis padeda neįgaliesiems,
bendrauja su jais“, – apie „Lobių
dirbtuvių“ kasdienybę pasakoja
su neįgaliaisiais dirbantis Sigitas Kosteckas.
Sigito kelias į Betzatos bendruomenę prasidėjo nuo pat jos
kūrimosi pradžios. Buvo 9-metis, kai kartu su krikšto mama,
pirmąja Betzatos namų atsakingąja, važinėjo po mokyklas, ieškojo neįgaliųjų, dalyvavo kuriant šiuos namus. „Po kurio
laiko nusprendžiau, kad man
reikia kokio nors iššūkio gyvenime“, – prisimena jis. Būdamas 22-ejų tapo darbuotoju ir
jau trečius metus kasdien praveria Čekoniškių kaime (Vilniaus
r.) įsikūrusių „Lobių dirbtuvių“
duris. Vaikinas neslepia – kokių
nors specialių mokslų nėra baigęs, visko išmoko iš meistro, su
kuriuo dirbo vasaromis savanoriaudamas.
Kaip Betzatos bendruomenės savanorė į mugę atvažiavo
ir Jolita Kaškevičiūtė. 1,5 metų šioje bendruomenėje dirbusi
moteris padarė pertrauką – nori
apsispręsti, ar greta turimo išsilavinimo dar ryžtis naujam iššūkiui – socialinio darbo studijoms, ar ne. „Bet bendrystė išliko, – pasakoja ji apie savo, šįsyk
kaip savanorės, sugrįžimą į bendruomenę. – Liko šitokio gyvenimo būdo nostalgija. Pabuvus
su šiais žmonėmis norisi vėl pas
juos grįžti.“ Pasak jos, būna, kad
į bendruomenę ateina savanorystę išbandyti norinčių žmonių. Vieni po mėnesio pabėga,
o tie, kurie lieka – ilgam. Kaip
dėl ateities beapsispręstų, Jolita
neabejoja – ryšiai su Betzatos
bendruomene tikrai nenutrūks.
Savanorių čia juk visada reikia.
Ir sutinkami jie atvira širdimi ir
išskėstomis rankomis.
Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

mo skausmo nebūna. Jos poelgius lemia gilūs įsitikinimai, kad
žmogui reikia padėti. Nepaisant
to, koks jis bebūtų: ligotas, vienišas, nesugebantis ar nepajėgiantis spręsti savo problemų.
Gera, kai sutinki žmogų, iš
kurio akių spinduliuoja atjauta,
gerumas, supratingumas. Nuo
tokių žmonių gyvenimas tampa šviesesnis, gražesnis, prasmingesnis.
Janina Ožalinskaitė
Radviliškis
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Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

LRT
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. PIRMADIENĮ – PenktadienĮ:
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40,
09.10 – Labas rytas, Lietuva. 6.30,
8.00, 9.00 – žinios, orai. 7.00, 7.30,
8.30 – žinios, orai, sportas.
Pirmadienis, liepos 1 d.

09:20 Senis. N-7. 277 s. 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 7. N-7. 7/9 s.
11:10 Komisaras Reksas 14. N-7. 14/7
s. 12:00 Beatos virtuvė. (subtitruota).
13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas.
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba
diena, Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių
rojus. N-7. 99 s. 17:30 Žinios. Sportas.
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Vartotojų kontrolė.
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30
Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą“. 22:30 Dviračio žinios. 23:00
Kostiumuotieji 1. N-7. 11 s. 23:40 Kostiumuotieji 2. N-7. 2/1 s. 00:30 Klausimėlis.lt. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05
Savaitė. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00
LRT radijo žinios. 03:05 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 Dviračio
žinios (kart.). 04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Komisaras Reksas 14. N-7. 14/7
s. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10
Ponių rojus. N-7. 99 s. (kart.).

Antradienis, liepos 2 d.

09:20 Senis. N-7. 278 s. 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 7. N-7. 7/10
s. 11:10 Komisaras Reksas 14. N-7. 14/8
s. 12:00 Stilius. (kart.). 13:00 Klauskite
daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios.
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių rojus. N-7.
100 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su
vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 (Ne)emigrantai. (subtitruota). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30
Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“. 22:30 Dviračio žinios.
23:00 Kostiumuotieji 2. N-7. 2/2, 2/3 s.
00:30 Klausimėlis.lt. 01:00 LRT radijo
žinios. 01:10 Istorijos detektyvai. (subtitruota, kart.). 02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00
LRT radijo žinios. 03:05 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 Dviračio
žinios (kart.). 04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Komisaras Reksas 14. N-7. 14/8
s. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10
Ponių rojus. N-7. 100 s. (kart.).

Trečiadienis, liepos 3 d.

09:20 Senis. N-7. 279 s. 10:25
Štutgarto kriminalinė policija 7. N-7.
7/11 s. 11:10 Komisaras Reksas 14. N-7.
14/9 s. 12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena,
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas.
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:40
Premjera. Ponių rojus. N-7. 101 s. 17:30
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Gyvenimas. (subtitruota). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29
Loterija „Jėga“. 21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“. 22:30
Dviračio žinios. 23:00 Kostiumuotieji
2. N-7. 2/4, 2/5 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 14. N-7. 14/9 s. (kart.).
05:00 LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. N-7. 101 s. (kart.).

Ketvirtadienis, liepos 4 d.

09:20 Senis. N-7. 280 s. 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 7. N-7. 7/12 s.
11:10 Komisaras Reksas 14. N-7. 14/10 s.
12:00 Gyvenimas. (subtitruota, kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas.
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba
diena, Lietuva. 16:40 Premjera. Ponių
rojus. N-7. 102 s. 17:30 Žinios. Sportas.
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Specialus tyrimas.
(subtitruota). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos te-

ma. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija
„Jėga“. 21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“. 22:30 Dviračio žinios. 23:00 Kostiumuotieji 2.
N-7. 2/6, 2/7 s. 00:30 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Vakaras
su Edita. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00
LRT radijo žinios. 03:05 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 Dviračio
žinios (kart.). 04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Komisaras Reksas 14. N-7. 14/10
s. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10
Ponių rojus. N-7. 102 s. (kart.).

Penktadienis, liepos 5 d.

09:20 Senis. N-7. 281 s. 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 7. N-7. 7/13 s.
11:10 Komisaras Reksas 14. N-7. 14/11
s. 12:00 (Ne)emigrantai.. (subtitruota,
kart.). 13:00 Vartotojų kontrolė. (kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena,
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas.
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:40
Premjera. Ponių rojus. N-7. 103 s. 17:30
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19:30 Beatos virtuvė. (subtitruota).
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Muzikinis pokalbių
šou „Vakarėja“ su Martynu Starkumi“.
22:40 Fantastiškas penktadienis. Ieškojimai. N-14. 01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Specialus tyrimas. (subtitruota,
kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Gyvenimas. (subtitruota, 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 Komisaras Reksas 14. N-7. 14/11
s. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10
Ponių rojus. N-7. 103 s. (kart.).

Šeštadienis, liepos 6 d.

06:05 Gyvenimas. (subtitruota,
kart.). 06:55 Klausimėlis.lt. 07:25 Linkėjimai nuo Maiko. 09:00 Labas rytas,
Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas
rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35
Labas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:00 Lietuvos Valstybės diena. Iškilmingas valstybės vėliavos ir istorinės vėliavos pakėlimas. Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba. (su
vertimu į gestų k.). 12:30 Dainuoju Lietuvą. 13:00 Valstybės diena. Šv. mišių
tiesioginė transliacija iš Vilniaus. 14:15
Mano tautinis kostiumas: būta ir atkurta. 15:15 Klausimėlis.lt. 15:43 Loterija „Keno Loto“. 15:45 Žinios. Orai (su
vertimu į gestų kalbą). 16:00 Sveikinimų koncertas. 17:30 Žinios. Sportas.
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 Ketvirtasis prezidentas. 19:05 Dainuoju
Lietuvą. 19:30 „Tautiška giesmė aplink
pasaulį“. 10 metų. Šventinis pasaulio
lietuvių koncertas. 21:00 „Vardan tos
Lietuvos vienybė težydi“. Stabtelk ir
sugiedok „Tautišką giesmę“. 21:10 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 21:15 Panorama. 21:37 Sportas. Orai. 21:45 Gražiausios poetų dainos. 22:45 Niekas
nenorėjo mirti. N-7. 00:30 Ieškojimai.
N-14. (kart.). 02:40 Tarptautinis sportinių šokių festivalis „Lithuanian Open
2018“. 04:05 Senekos diena.

Sekmadienis, liepos 7 d.

06:05 Beatos virtuvė. (subtitruota, kart.). 07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.lt. 08:00 Gyventi
kaime gera. Veikime kartu. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00
Brolių Grimų pasakos. 23 s. Henzelis
ir Grėtel. 10:00 Gustavo enciklopedija. (subtitruota). 10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mūsų gyvūnai. 12:00 Didieji Žemaičių Kalvarijos
atlaidai. 13:50 Mis Marpl 3. 3/3 s. Nekaltumo įrodymas. 15:25 Klausimėlis.lt. 15:43 Loterija „Keno Loto“. 15:45
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 16:00 Istorijos detektyvai. (subtitruota). 16:45 Savaitė su „Dviračio
žiniomis“. 17:30 Žinios. Sportas. Orai
(su vertimu į gestų k.). 18:00 Duokim
garo! 19:30 Savaitė. 20:25 Loterijos
„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 21:00 Premjera. Laisvės kaina. Sąjūdis. 3 s. 22:00
Premjera. Zacherio viešbutis. Vieno
suvedžiojimo istorija. N-14. 1 s. 23:45
Raudonplaukė. N-14. 01:35 Mano tautinis kostiumas: būta ir atkurta. (kart.).
02:30 Ketvirtasis prezidentas. 1995 m.
(kart.). 03:35 Istorijos detektyvai. (subtitruota, kart.). 04:20 Mis Marpl 3. 3/3 s.
Nekaltumo įrodymas. (kart.).

TV3
Pirmadienis, liepos 1 d.

01:05. Geležinis žmogus 3 (kart.).
03:15. Nesuvokiama (kart.). 05:05. Gyvenimo išdaigos (kart.) 1, 16. 05:35.
Kaip aš susipažinau su jūsų mama 6,

24. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Žvaigždžių karai. Sukilėliai (kart.) 2, 1. 06:55.
Simpsonai (kart.) 20, 5. 07:25. Simpsonai (kart.) 20, 6. 07:55. Ūkio šefas
(kart.) 1, 5. 08:20. Skaniai ir paprastai
(kart.) 2, 9. 08:55. Meilės sūkuryje 3103.
10:00. Meilės sparnai 1, 39. 11:00. Meilės sparnai 1, 40. 12:00. Gyvenimo išdaigos 1, 19. 12:30. Gyvenimo išdaigos
1, 20. 13:00. Pažadėtoji 6, 489. 13:30.
Pažadėtoji 6, 490. 14:00. Pažadėtoji
6, 491. 14:30. Pažadėtoji 6, 492. 15:00.
Simpsonai 20, 7. 15:30. Simpsonai 20,
8. 16:00. TV3 žinios Rinkimai 129.
16:25. TV3 orai 129. 16:30. TV Pagalba 11, 45. 18:30. TV3 žinios Rinkimai
182. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. TV3
orai 182. 19:30. Atsargiai! Merginos 2,
31. 20:00. Atsargiai! Merginos 2, 32.
20:30. Kam ta meilė? 2, 1. 21:00. TV3
vakaro žinios 103. 21:52. TV3 sportas
1. 21:57. TV3 orai 103. 22:00. Kautynės
Maniloje. 23:50. Kaulai 11, 4.

Antradienis, liepos 2 d.

00:50. X failai 11, 7. 01:40. APB 1,
7. 02:30. Amerikietiška siaubo istorija
5, 6. 03:30. Kaulai (kart.) 11, 4. 04:20.
Moderni šeima 7, 7. 04:45. Gyvenimo
išdaigos (kart.) 1, 19. 05:10. Gyvenimo
išdaigos (kart.) 1, 20. 06:10. Televitrina
3. 06:25. Žvaigždžių karai. Sukilėliai
(kart.) 2, 2. 06:55. Simpsonai (kart.) 20,
7. 07:25. Simpsonai (kart.) 20, 8. 07:55.
Atsargiai! Merginos (kart.) 2, 31. 08:25.
Atsargiai! Merginos (kart.) 2, 32. 08:55.
Meilės sūkuryje 3104. 10:00. Meilės
sparnai 1, 41. 11:00. Meilės sparnai
1, 42. 12:00. Gyvenimo išdaigos 2, 1.
12:30. Gyvenimo išdaigos 2, 2. 13:00.
Pažadėtoji 6, 493. 13:30. Pažadėtoji 6,
494. 14:00. Pažadėtoji 6, 495. 14:30.
Pažadėtoji 6, 496. 15:00. Simpsonai 20,
9. 15:30. Simpsonai 20, 10. 16:00. TV3
žinios Rinkimai 130. 16:25. TV3 orai
130. 16:30. TV Pagalba 11, 46. 18:30.
TV3 žinios Rinkimai 183. 19:22. TV3
sportas 1. 19:27. TV3 orai 183. 19:30.
Atsargiai! Merginos 2, 33. 20:00. Atsargiai! Merginos 2, 34. 20:30. Kam
ta meilė? 2, 2. 21:00. TV3 vakaro žinios 104. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57.
TV3 orai 104. 22:00. Nakties klajūnai
2. 23:50. Kaulai 11, 5.

Trečiadienis, liepos 3 d.

00:50. X failai 11, 8. 01:45. APB 1,
8. 02:30. Amerikietiška siaubo istorija 5, 7. 03:20. Kaulai (kart.) 11, 5. 04:10.
Moderni šeima 7, 8. 04:35. Gyvenimo
išdaigos (kart.) 2, 1. 05:05. Gyvenimo
išdaigos (kart.) 2, 2. 06:10. Televitrina
3. 06:25. Žvaigždžių karai. Sukilėliai
(kart.) 2, 3. 06:55. Simpsonai (kart.) 20,
9. 07:25. Simpsonai (kart.) 20, 10. 07:55.
Atsargiai! Merginos (kart.) 2, 33. 08:25.
Atsargiai! Merginos (kart.) 2, 34. 08:55.
Meilės sūkuryje 3105. 10:00. Meilės
sparnai 1, 43. 11:00. Meilės sparnai
1, 44. 12:00. Gyvenimo išdaigos 2, 3.
12:30. Gyvenimo išdaigos 2, 4. 13:00.
Pažadėtoji 6, 497. 13:30. Pažadėtoji 6,
498. 14:00. Pažadėtoji 6, 499. 14:30.
Pažadėtoji 6, 500. 15:00. Simpsonai 20,
11. 15:30. Simpsonai 20, 12. 16:00. TV3
žinios Rinkimai 131. 16:25. TV3 orai
131. 16:30. TV Pagalba 11, 47. 18:30.
TV3 žinios Rinkimai 184. 19:22. TV3
sportas 1. 19:27. TV3 orai 184. 19:30.
Atsargiai! Merginos 2, 35. 20:00. Atsargiai! Merginos 2, 36. 20:30. Kam
ta meilė? 2, 3. 21:00. TV3 vakaro žinios 105. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57.
TV3 orai 105. 22:00. Prezidento medžioklė. 22:25. Vikinglotto 27. 23:50.
Kaulai 11, 6.

Ketvirtadienis, liepos 4 d.

00:50. X failai 11, 9. 01:40. APB 1, 9.
02:30. Amerikietiška siaubo istorija 5,
8. 03:20. Kaulai (kart.) 11, 6. 04:15. Moderni šeima 7, 9. 04:40. Gyvenimo išdaigos (kart.) 2, 3. 05:05. Gyvenimo išdaigos (kart.) 2, 4. 06:10. Televitrina 3.
06:25. Kempiniukas Plačiakelnis (kart.)
1, 158. 06:55. Simpsonai (kart.) 20, 11.
07:25. Simpsonai (kart.) 20, 12. 07:55.
Atsargiai! Merginos (kart.) 2, 35. 08:25.
Atsargiai! Merginos (kart.) 2, 36. 08:55.
Meilės sūkuryje 3106. 10:00. Meilės
sparnai 1, 45. 11:00. Meilės sparnai
1, 46. 12:00. Gyvenimo išdaigos 2, 5.
12:30. Gyvenimo išdaigos 2, 6. 13:00.
Pažadėtoji 6, 501. 13:30. Pažadėtoji 6,
502. 14:00. Pažadėtoji 6, 503. 14:30.
Pažadėtoji 6, 504. 15:00. Simpsonai 20,
13. 15:30. Simpsonai 20, 14. 16:00. TV3
žinios Rinkimai 132. 16:25. TV3 orai
132. 16:30. TV Pagalba 11, 15. 18:30.
TV3 žinios Rinkimai 185. 19:22. TV3
sportas 1. 19:27. TV3 orai 185. 19:30.
Atsargiai! Merginos 3, 37. 20:00. Atsargiai! Merginos 3, 38. 20:30. Kam ta
meilė? 2, 4. 21:00. TV3 vakaro žinios
106. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3
orai 106. 22:00. Karo kiaulės. 23:45.
Kaulai 11, 7.

Penktadienis, liepos 5 d.

00:45. X failai 11, 10. 01:35. APB 1,
10. 02:25. Amerikietiška siaubo istorija 5, 9. 03:15. Kaulai (kart.) 11, 7. 04:05.
Moderni šeima 7, 10. 04:30. Gyvenimo
išdaigos (kart.) 2, 5. 05:00. Gyvenimo
išdaigos (kart.) 2, 6. 06:10. Televitri-

na 3. 06:25. Kempiniukas Plačiakelnis
(kart.) 1, 159. 06:55. Simpsonai (kart.)
20, 13. 07:25. Simpsonai (kart.) 20, 14.
07:55. Atsargiai! Merginos (kart.) 3, 37.
08:25. Atsargiai! Merginos (kart.) 3, 38.
08:55. Aš matau tave 1, 5. 10:00. Meilės sparnai 1, 47. 11:00. Meilės sparnai
1, 48. 12:00. Gyvenimo išdaigos 2, 7.
12:30. Gyvenimo išdaigos 2, 8. 13:00.
Pažadėtoji 6, 505. 13:30. Pažadėtoji 6,
506. 14:00. Pažadėtoji 6, 507. 14:30. Pažadėtoji 6, 508. 15:00. Simpsonai 20,
15. 15:30. Simpsonai 20, 16. 16:00. TV3
žinios Rinkimai 133. 16:25. TV3 orai
133. 16:30. TV Pagalba 11, 20. 18:30.
TV3 žinios Rinkimai 186. 19:22. TV3
sportas 1. 19:27. TV3 orai 186. 19:30.
Pelenė. 21:05. Pakvaišę dėl Merės.
23:30. Henrio nusikaltimas.

Šeštadienis, liepos 6 d.

01:40. Nakties klajūnai 2 (kart.).
03:15. Kautynės Maniloje (kart.). 04:45.
Gyvenimo išdaigos (kart.) 2, 7. 06:15.
Televitrina 3. 06:30. Ilgo plauko istorija
(kart.) 1, 20. 07:00. Keršytojų komanda
1, 40. 07:30. Aladinas 1, 178. 08:00. Ilgo
plauko istorija 1, 21. 08:30. Kempiniukas Plačiakelnis 1, 160. 09:00. Simpsonai 12, 3. 09:30. Skaniai ir paprastai 2,
10. 10:00. Maisto kelias 2. 10:30. Heida. 12:45. Aleksandras ir baisiai, labai
siaubingai nesėkminga diena. 14:20.
G būrys. 16:05. Galiūnas Džo. 18:30.
TV3 žinios Rinkimai 187. 19:17. TV3
sportas 1. 19:22. TV3 orai 187. 19:25.
Eurojackpot 27. 19:30. Laisvės karalystė. Tautiškos giesmės giedojimas.
22:00. Dangaus karalystė.

Sekmadienis, liepos 7 d.

00:55. Prezidento medžioklė
(kart.). 02:25. Pakvaišę dėl Merės
(kart.). 04:25. Moderni šeima 7, 10.
04:55. Gyvenimo išdaigos (kart.) 2, 8.
06:15. Televitrina 3. 06:30. Ilgo plauko istorija (kart.) 1, 21. 07:00. Keršytojų komanda 1, 41. 07:30. Aladinas 1, 101. 08:00. Ilgo plauko istorija 1, 22. 08:30. Kempiniukas Plačiakelnis 9, 200. 09:00. Simpsonai 12, 4.
09:30. Ūkio šefas 1, 6. 10:00. Keliauk
išmaniai. 10:30. Bibliotekininkai 3, 5.
11:30. Džiunglių knyga 2. 12:55. Daktaras Dolitlis 5. Lakis keliauja į Holivudą!. 14:45. Kosmoso kariai. 16:40. Žavios ir labai pavojingos. Filmas. 18:30.
TV3 žinios Rinkimai 188. 19:22. TV3
sportas 1. 19:27. TV3 orai 188. 19:30.
Diena po rytojaus. 22:00. Povandeninis horizontas.

LNK
Pirmadienis, liepos 1 d.

06:15 „Mano gyvenimo šviesa“
(904). N-7. 06:40 „Mano gyvenimo
šviesa“ (905). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (906). N-7. 07:35 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (8). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (76). N-7. 08:55
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (77). N-7.
09:50 „Mirtis rojuje“ (1). N-7. 10:55
„Kandisė Renuar“ (6). N-7. 12:00 „Neklausk meilės vardo“ (39). 12:30 „Neklausk meilės vardo“ (40). 13:00 „Mano likimas“ (92). N-7. 14:00 „Našlaitės“
(20). 15:00 „Svajoklė“ (20). 16:00 Labas
vakaras, Lietuva. 17:30 „Baudžiauninkė“ (5). N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00
Nuo... Iki... 20:30 „Supermamos“ (4).
N-7. 21:00 Laba diena. N14. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:28
Telefoninė loterija 1634. 22:30 VAKARO SEANSAS Mirties prabudimas. N14.
00:20 „Gyvi numirėliai“ (10). N14. 01:20
Aukštesnis lygis (kart.). N14.

Antradienis, liepos 2 d.

06:15 „Mano gyvenimo šviesa“
(907). N-7. 06:40 „Mano gyvenimo
šviesa“ (908). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (909). N-7. 07:35 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (9). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (78). N-7. 08:55
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (79). N-7.
09:50 „Mirtis rojuje“ (2). N-7. 10:55
„Kandisė Renuar“ (7). N-7. 12:00 „Neklausk meilės vardo“ (41). 12:30 „Neklausk meilės vardo“ (42). 13:00 „Mano likimas“ (93). N-7. 14:00 „Našlaitės“
(21). 15:00 „Svajoklė“ (21). 16:00 Labas
vakaras, Lietuva. 17:30 „Baudžiauninkė“ (6). N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00
Nuo... Iki... 20:30 „Supermamos“ (5).
N-7. 21:00 Laba diena. N14. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30
VAKARO SEANSAS Savas žmogus. N-7.
01:05 „Gyvi numirėliai“ (11). N14. 02:00
Mirties prabudimas (kart.). N14.

Trečiadienis, liepos 3 d.

06:15 „Mano gyvenimo šviesa“
(910). N-7. 06:40 „Mano gyvenimo
šviesa“ (911). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (912). N-7. 07:35 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (10). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (80). N-7. 08:55
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (81). N-7.
09:50 „Mirtis rojuje“ (3). N-7. 10:55

„Kandisė Renuar“ (8). N-7. 12:00 „Neklausk meilės vardo“ (43). 12:30 „Neklausk meilės vardo“ (44). 13:00 „Mano likimas“ (94). N-7. 14:00 „Našlaitės“
(22). 15:00 „Svajoklė“ (22). 16:00 Labas
vakaras, Lietuva. 17:30 „Baudžiauninkė“ (7). N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00
Nuo... Iki... 20:30 „Supermamos“ (6).
N-7. 21:00 Laba diena. N14. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30
VAKARO SEANSAS 10-oji Kloverfyldo gatvė. N14.. 00:35 „Gyvi numirėliai“ (12). N14. 01:35 Savas žmogus
(kart.). N-7.

Ketvirtadienis, liepos 4 d.

06:15 „Mano gyvenimo šviesa“
(913). N-7. 06:40 „Mano gyvenimo
šviesa“ (914). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (915). N-7. 07:35 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (11). 08:00 „Volkeris,
Teksaso reindžeris“ (82). N-7. 08:55
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (83).
N-7. 09:50 „Mirtis rojuje“ (4). N-7. 10:55
„Kandisė Renuar“ (1). N-7. 12:00 „Neklausk meilės vardo“ (45). 12:30 „Neklausk meilės vardo“ (46). 13:00 „Mano likimas“ (95). N-7. 14:00 „Našlaitės“
(23). 15:00 „Svajoklė“ (23). 16:00 Labas
vakaras, Lietuva. 17:30 „Baudžiauninkė“ (8). N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00
Nuo... Iki... 20:30 „Supermamos“ (7).
N-7. 21:00 Laba diena. N14. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30
VAKARO SEANSAS Kruvinas deimantas. N14. 01:15 „Gyvi numirėliai“ (13).
N14. 02:10 10-oji Kloverfyldo gatvė
(kart.). N14.. 03:45 Alchemija. Švietimo amžius. 04:15 RETROSPEKTYVA.
Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, liepos 5 d.

06:15 „Mano gyvenimo šviesa“
(916). N-7. 06:40 „Mano gyvenimo
šviesa“ (917). N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“ (918). N-7. 07:35 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (12). 08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (84). N-7. 08:55
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (85). N-7.
09:50 „Mirtis rojuje“ (5). N-7. 10:55
„Kandisė Renuar“ (2). N-7. 12:00 „Neklausk meilės vardo“ (47). 12:30 „Neklausk meilės vardo“ (48). 13:00 „Mano likimas“ (96). N-7. 14:00 „Našlaitės“
(24). 15:00 „Svajoklė“ (24). 16:00 Labas
vakaras, Lietuva. 17:30 „Baudžiauninkė“ (9). N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2 penktadienis. N-7. 21:00 SAVAITĖS HITAS Neįmanoma misija. Slaptoji tauta. N-7. 23:35
Blogas poelgis. N14. 01:15 Vilkolakis. S.
02:50 Kruvinas deimantas (kart.). N14.

Šeštadienis, liepos 6 d.

06:30 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (11) (kart.). 06:55 Vėžliuko Semio
nuotykiai. 08:30 Srovės nublokšti.
10:05 Jau baigėm? 12:00 Agentas Kodis Benksas. 14:00 Neįtikėtinos Lemoni Sniketo istorijos. N-7. 16:05 Kalifornijos svajos. N-7. 18:30 Žinios. 19:20
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 SUPERKINAS Paskutinis Oro valdovas. Ango legenda. N-7. 21:35 Pikseliai. N14. 23:40
Be įsipareigojimų. N14. 01:45 Neįmanoma misija. Slaptoji tauta (kart.). N-7.

Sekmadienis, liepos 7 d.

06:20 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (12) (kart.). 06:45 „“Nickelodeon“
valanda. Įspūdingasis Žmogus-voras“
(15). 07:10 „Sveiki atvykę į „Veiną““ (20).
07:35 „Kung Fu Panda“ (24). 08:05 „Riterių princesė Nela“ (5). 08:35 „Tomo
ir Džerio pasakos“ (10). 09:05 „Ogis ir
tarakonai“ (62). 09:15 „Ogis ir tarakonai“ (63). 09:25 „Ogis ir tarakonai“ (64).
09:35 KINO PUSRYČIAI Plojus. 11:15
Agentas Kodis Benksas. Užduotis
Londone. 13:15 Naujokė 2. N-7. 15:10
Po kauke. N-7. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30
Transformeriai. N-7. 22:20 Hankokas.
N-7. 00:10 Atsisveikinimo žodis. N-7.
02:10 Be įsipareigojimų (kart.). N14.

BTV
Pirmadienis, liepos 1 d.

06:40 „Mentalistas“ (8) (kart.).
N-7. 07:35 „Pragaro virtuvė“ (3) (kart.).
N-7. 08:35 „Sudužusių žibintų gatvės“
(23) (kart.). N-7. 09:35 „Teisingumo
agentai“ (1) (kart.). N-7. 10:35 „Kobra
11“ (2) (kart.). N-7. 11:35 „Ekstrasensų
mūšis“ (3) (kart.). N-7. 13:50 „Pragaro virtuvė“ (4). N-7. 14:50 „Sudužusių
žibintų gatvės“ (24). N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ (2). N-7. 17:00 Info
diena. 17:30 „Kobra 11“ (3). N-7. 18:30
„Mentalistas“ (9). N-7. 19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (8). N-7. 20:30 „Varom!“ (12). N-7.
21:00 Skerdikas. N14. 23:20 Ledo kariai (kart.). N14. 01:10 „Juodasis sąrašas“ (3) (kart.). N-7. 02:00 „Karo vilkai.
Likvidatoriai VI“ (2) (kart.). N14. 02:45
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (8) (kart.). N-7.

Antradienis, liepos 2 d.

06:50 „Mentalistas“ (9) (kart.).
N-7. 07:45 „Pragaro virtuvė“ (4) (kart.).
N-7. 08:45 „Sudužusių žibintų gatvės“
(24) (kart.). N-7. 09:45 „Teisingumo
agentai“ (2) (kart.). N-7. 10:40 „Kobra
11“ (3) (kart.). N-7. 11:40 „Ekstrasensų
mūšis“ (4) (kart.). N-7. 13:50 „Pragaro virtuvė“ (5). N-7. 14:50 „Sudužusių
žibintų gatvės“ (25). N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ (3). N-7. 17:00 Info
diena. 17:30 „Kobra 11“ (4). N-7. 19:30
„Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (9). N-7. 20:30 „Varom!“
(13). N-7. 21:00 Plėšikai. N14. 22:40
Skerdikas (kart.). N14. 00:55 „F. T. Budrioji akis“ (33). N-7. 01:50 „Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“
(9) (kart.). N-7.

Trečiadienis, liepos 3 d.

06:40 „Pragaro virtuvė“ (5) (kart.).
N-7. 07:35 „Sudužusių žibintų gatvės“
(25) (kart.). N-7. 08:35 „Teisingumo
agentai“ (3) (kart.). N-7. 09:30 „Kobra
11“ (4) (kart.). N-7. 11:30 „Ekstrasensų
mūšis“ (6). N-7. 13:50 „Pragaro virtuvė“
(6). N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (1). N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ (4). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Kobra 11“ (5). N-7. 18:30 „Mentalistas“
(10). N-7. 19:30 „Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius“ (10). N-7.
20:30 „Varom!“ (14). N-7. 21:00 Plieniniai rykliai. N14. 22:55 Plėšikai (kart.).
N14. 00:30 „F. T. Budrioji akis“ (34). N-7.
01:25 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“ (10) (kart.). N-7.

Ketvirtadienis, liepos 4 d.

06:35 „Mentalistas“ (10) (kart.).
N-7. 07:30 „Pragaro virtuvė“ (6) (kart.).
N-7. 08:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (1) (kart.). N-7. 09:30 „Teisingumo agentai“ (4) (kart.). N-7. 10:25
„Kobra 11“ (5) (kart.). N-7. 11:25 „Ekstrasensų mūšis“ (7). N-7. 13:50 „Pragaro virtuvė“ (7). N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (2). N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ (5). N-7. 17:00 Info
diena. 17:30 „Kobra 11“ (6). N-7. 18:30
„Mentalistas“ (11). N-7. 19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (11). N-7. 20:30 „Varom!“ (15). N-7.
21:00 Tikra istorija. N14. 23:05 Plieniniai rykliai (kart.). N14. 01:00 „F. T. Budrioji akis“ (35). N-7. 01:50 „Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“
(11) (kart.). N-7.

Penktadienis, liepos 5 d.

06:25 „Mentalistas“ (11) (kart.).
N-7. 07:20 „Pragaro virtuvė“ (7) (kart.).
N-7. 08:20 „Sudužusių žibintų gatvės“
(2) (kart.). N-7. 09:20 „Teisingumo
agentai“ (5) (kart.). N-7. 10:20 „Kobra
11“ (6) (kart.). N-7. 11:20 „Ekstrasensų
mūšis“ (8). N-7. 13:50 „Pragaro virtuvė“ (8). N-7. 14:50 „Sudužusių žibintų gatvės“ (3). N-7. 15:55 „Teisingumo agentai“ (6). N-7. 17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“ (7). N-7. 18:30 „Mentalistas“ (12). N-7. 19:30 „Amerikietiškos imtynės“ (25) (Wrestling - RAW).
N-7. 20:30 „Amerikietiškos imtynės“
(25) (Wrestling - SmackDown). N-7.
21:30 Pasmerktieji. N14. 23:45 Tikra istorija (kart.). N14. 01:40 „F. T. Budrioji
akis“ (36). N-7.

Šeštadienis, liepos 6 d.

06:05 „Varom!“ (12) (kart.). N-7.
06:30 „Varom!“ (13) (kart.). N-7. 07:00
„Varom!“ (14) (kart.). N-7. 07:30 „Džiunglių princesė Šina“ (19). N-7. 08:30 „Varom!“ (15) (kart.). N-7. 09:00 Ultimate
Strongman Pasaulio komandinis čempionatas. 10:00 „Geriausi šuns draugai“ (1). 10:30 „Nematoma karalystė“
(1). 11:40 „Iš visų jėgų“ (13). N-7. 12:10
„Būk ekstremalas“ (3). N-7. 12:40 „Pragaro viešbutis“ (3). N-7. 13:40 „Policijos
akademija“ (9). N-7. 14:40 Metų laikai.
16:30 Dirbtinis intelektas. N-7. 19:30
Lietuvos balsas. Vaikai. 23:10 MANO
HEROJUS Gelbstint eilinį Rajaną. N14.
02:15 AŠTRUS KINAS Stiklo namai 2.
Geroji Motina. N14. 03:45 „F. T. Budrioji akis“ (35) (kart.). N-7. 04:30 „F. T. Budrioji akis“ (36) (kart.). N-7.

Sekmadienis, liepos 7 d.

06:30 Ultimate Strongman Pasaulio komandinis čempionatas
(kart.). 07:30 „Džiunglių princesė Šina“
(20). N-7. 08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00
Sveikatos kodas. 10:00 „Geriausi šuns
draugai“ (2). 10:30 „Nematoma karalystė“ (2). 11:40 „Iš visų jėgų“ (14). N-7.
12:10 „Būk ekstremalas“ (4). N-7. 12:40
„Pragaro viešbutis“ (4). N-7. 13:40 „Policijos akademija“ (10). N-7. 14:40 „Ekstrasensų mūšis“ (5). N-7. 17:10 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“
(9). N-7. 18:15 „Kas žudikas?“ (13). N-7.
19:30 „Šuo“ (5). N-7. 20:35 „Šuo“ (6).
N-7. 21:40 „Juodasis sąrašas“ (4). N-7.
22:35 „Karo vilkai. Likvidatoriai VI“ (3).
N14. 23:35 Pasmerktieji (kart.). N14.
01:45 Stiklo namai 2. Geroji Motina
(kart.). N14.

Redakcija primena,
kad verta sekti TV stočių
skelbimus, nes programose
gali būti pakeitimų.
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Neįgalieji
pasaulyje
Pastaraisiais metais iš visur
aidi naujienos apie naujoves senelių namuose. Vienur
poroje kambarių nemokamai
apgyvendina studentes už tai,
kad jos kartais pabendraus su
senoliais, paskaitys jiems laikraščių ar papasakos ką nors
įdomaus. Kitur šalia pastato vaikų darželį, kad įvairios
kartos turėtų galimybę susitikti ir drauge ką nors nuveikti, jei tik turės noro. Vokietijos
miestelyje Talėje įgyvendinta
dar įdomesnė naujovė.
Nereikia slėpti katės po
sijonu

Aišku, augintinius ir anksčiau seneliai bandydavo atsigabenti, bet taisyklės tai draudė.
Demencija sergantiems seneliams skirtame pensionate „Dementina“, įsikūrusiame Harco
kalnuose, daug metų gyveno tik
vienas šuo – sargas, visų draugas. Dabar čia žengtas išties radikalus žingsnis. Visi pensionato
gyventojai žino, kad jie gali čia
gyventi kartu su savo augintiniais, nebereikia jų slėpti po sijonais ar lagaminuose.
Ir jokių sąlygų! Nesvarbu,
kokio dydžio gyvūnas. Nesvarbu, ar šeimininkas įstengia juo
rūpintis, nes gyvūnams dėmesio
skiria visi pensionato darbuotojai. Kordula Mathe yra atsakinga
už pensionate apsigyvenusių gyvūnų gerovę. Taigi nebūna taip,
kad septynios auklės, o vaikas
be galvos... Nuolat kažkas atsitinka, reikia laiku reaguoti. Kalytės Amarelos šeimininkė buvo išvežta į ligoninę, teko skubiai tartis, kas vedžios ją į lauką.

Nepalieka gyvūno
nelaimėje

Pensionate įsitaisė ne kažin
kiek gyvūnų – du šunys, dvi katės, du paukšteliai. Be abejo, per
ilgesnį laiką jų atsiras daugiau. Iš
tikrųjų jų ir dabar matyti daugiau, nes net lankytojai skatinami čia užeiti su savo gyvūnais.
O jei šeimininkas numiršta? „Tikrai gyvūno neišmetame
į gatvę, neišvežame į prieglaudą, – aiškina Kordula. – Gyvūnu
ima rūpintis kiti gyventojai arba
kažkuris darbuotojas priima jį į
savo šeimą. Kartais prašome netoli esančio Kvedlinburgo gyvū-

S

Mokslo pažanga
neįgaliesiems

u amžiumi žmonių kūnuose vyksta rimti fiziologiniai
pokyčiai. Vienas iš jų – ląstelių
kuru vadinamo nikotinamido
adenino dinukleotido (NAD)
koncentracijos mažėjimas. Dabar mokslininkai sugalvojo, kaip
atkurti NAD lygį ir pailginti gyvenimo trukmę.
NAD vaidina svarbų vaid
menį metabolizmo, energijos
lygio, DNR taisymo ir senėjimo procesuose. Kitaip tariant,
senstančioms ląstelėms vis sunkiau generuoti energiją ir palaikyti optimalų NAD lygį. Tačiau

Čia seneliai gyvena kartu
su savo augintiniais

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

„Pradžia“ atskleidė negalią turinčių
žmonių kūrybiškumą
Justė Petrauskaitė naujienų portale „Atvira Klaipėda“ rašo apie
naują neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ kūrinį.

nų mylėtojų rasti našlaičiui naują šeimininką.“

Jaučiasi lyg namuose

Šį pavasarį senelių namuose
apsigyveno demencija sergantis
Heinzas-Jurgenas Verneris su
kate Heti. Iš Blankenburgo atvykęs senjoras džiaugiasi, kad katė
jam čia kainuoja ne daugiau nei
namie. Jis apmoka tik jos maistą,
smėliuką ir veterinaro paslaugas.
Apgyvendinimo ar kokio nuomos mokesčio nėra.
Heti laisvai vaikščioja po
pensionatą. Net ir neturintys gyvūnų klientai turi galimybę pasidžiaugti tokiom smalsiom viešniom, užsukančiom ir į svetimus
kambarius.
Jokių problemų nėra ir dėl
maitinimo ar kraiko pakeitimo,
jei seneliai pamiršta tai padaryti.
Jų atmintis – prasta, taip nutinka dažnai. Anot pensionato vadovės Manuelos Pickert, daugelis iš 100 darbuotojų namie laiko
gyvūnus, todėl mielai pasirūpina
ir savo globotinių augintiniais.
Visi nusiteikę taip geranoriškai,
nes mato, kaip nuostabiai veikia
pensionato atmosferą čia vaikščiojantys augintiniai. Visiems
norisi juos paglostyti, pavaišinti, todėl ir šunys, ir katės čia jaučiasi lyg rojuje. O senelių veidus
irgi tuoj pat nušviečia šypsenos,
kai keturkojai užšoka ant kelių
ar prisiglaudžia prie kojų.

Pamiršta sena...

Teisingai sakoma, kad kiekviena gera naujovė – tai pamiršta sena. Yra kas primena,
kad prieš 30 metų buvo leidžiama pensionatuose apsigyventi
su savo gyvūnėliais. Juk visiems
buvo aišku, kad senoliui ryšys su

augintiniu yra ypatingas, nevalia jo nutraukti. Bet paskui sugalvojo sanitarines normas ir
uždraudė.
Kai vokiečių leidinys „Bild“
papasakojo apie „Dementinos“
gyvūnus, visi keli šimtai komentarų buvo vien džiaugsmingi ir
pozityvūs.
Taip turėtų būti visur. Seni
žmonės, kurie turi gyvūnų, vien
dėl baimės išsiskirti, gali atsisakyti vykti į pensionatą, kur jais būtų
tinkamai pasirūpinta.
Gyvūnai suteikia daug meilės.
Tai labai svarbu seniems žmonėms.
Jei šalia – savi gyvūnai, tai ir
žmogus jaučiasi kaip namuose.
Pagaliau graži žinia, galinti
pradžiuginti skaitytojus.
Kokia puiki idėja. Žmonės gali nebesirūpinti, kas atsitiks su jų
gyvūnais, kai visai pasens. Jie toliau gyvens kartu štai tokiame pensionate.
Manau, kad galima būtų pasiūlyti bendradarbiauti artimiausiai mokyklai. Vaikai ateitų pavedžioti šunų, tuo pačiu pabendrautų su seneliais.
Gyvenu bute, kurio šeimininkai draudžia laikyti gyvūnus, todėl būnu laiminga sutikusi gatvėje šunelį ar lankydama savo katę,
kuri auga pas mano tėvus. Gyvūnai – tai laimė.
Iš komentarų paaiškėjo dar
vienas netikėtas šios publikacijos poveikis. Ne viena senjorė parašė, kad dabar jau nebebijo sulaukti likimo smūgio ir susirgti demencija, nes galės toliau
gyventi pensionate kartu su savo
gyvūnėliais.
Pagal užsienio spaudą parengė
Brigita Balikienė

Mokslininkai surado gyvenimą
pailginantį fermentą
egzistuoja ir kitas faktorius, turintis didžiulę reikšmę energijos
ciklams – eNAMPT fermentas.
Vašingtono universiteto
mokslininkai sumanė paimti
eNAMPT iš jaunų pelių kraujo ir perkelti fermentą į senstančius gyvūnus. Šių eksperimentų metu paaiškėjo, kad skolintas
eNAMPT fermentas iš esmės atkuria NAD lygį ir pristabdo ląstelių senėjimą.
Todėl mokslininkai atliko
tyrimus su pelėmis. Tos pelės,
kurios gavo iš jaunų pelių krau-

jo išskirto eNAMPT fermento
injekcijas, išgyveno bent 1029
dienas. Kontrolinėje grupėje likę gyvūnai, kuriems buvo skirtas tik fiziologinis tirpalas, išgyveno 881 dieną. Kitaip tariant,
eNAMPT injekcijos pagerino
senesnių pelių gyvenimo truk
mę maždaug 16 %.
Dabar mokslininkai turės atlikti tyrimus su žmonėmis, kad
patvirtintų, jog rezultatai nėra
susiję su pelių fiziologija.
www.technologijos.lt ir
„Bičiulystės“ inf.

BĮ neįgaliųjų centrui „Klaipėdos
lakštutė“ sukako 20 metų. Minint šią sukaktį visą savaitę vyko
įvairūs renginiai: performansai,
atvirų durų dienos, kino filmų
peržiūros, kūrybinės dirbtuvės.
Performansas „Pradžia“ –
kūrybinių šokio profesionalų
(Šeiko šokio teatro) ir negalią turinčių žmonių dirbtuvių „Jungtys“ rezultatas. Pirmą kartą pasirodymas buvo atliktas 2018 m.
Klaipėdos skulptūrų parke, o jo
ištrauka Smiltynės perkėloje atgaivinta minint beprasidedantį
trečiąjį neįgaliųjų centro veiklos
dešimtmetį.
Skambant Lino Švirino atliekamai muzikai, performanso
dalyviai atliko 20 minučių ištrauką (visas performansas trunka valandą). „Stebėdama negalią turinčių žmonių gyvenimą
aš jaučiau didelę izoliaciją iš vi-

suomenės“, – teigė performanso choreografė, režisierė, judesio
terapijos praktikė Dovilė Binkauskaitė. Anot jos, neretai negalią turinčių žmonių gyvenimas sutelpa į tris ar net dvi erdves: namus, specialiąją mokyklą ir dienos centrą.
„Gimė mintis suburti neįgaliųjų, šokėjų ir specialistų grupę. Kalba, kuria kalbėjome –
judesiai, žaidimai, prisilietimai.
Stengiausi, jog nebūtų verbalios
kalbos“, – sakė ji.
„Vyrauja nuomonės, kad jie
nieko negali, nieko nesupranta,
jais reikia rūpintis. Tačiau užsiėmimų metu žmonės pamato,
kad negalią turintys asmenys
yra tokie pat žmonės: kūrybingi, pakankamai stiprūs, išgyvenantys tas pačias emocijas: liūdesį, džiaugsmą, baimę“, – kalbėjo D. Binkauskaitė.

LIONS klubas: nuo konkrečių darbų
iki miestą garsinančių idėjų
Nijolė Stundžienė naujienų portale www.gzeme.lt pasakoja apie
LIONS klubo pagalbą neįgaliesiems.
Jau beveik metai kaip Ukmergėje veikia jaunų, aktyvių, entuziastingų ukmergiškių įsteigtas
LIONS klubas. Pagrindinės šios
organizacijos veiklos kryptys –
pagalba neįgaliesiems, šeimoms,
auginančioms vaikus su negalia,
laikiniesiems vaikų globėjams.
Pirmosios veiklos idėjos buvo susijusios su konkrečia pagalba neįgaliesiems. Ukmergiškė
Jurgita Vasiliauskienė, auginanti neįgalų sūnų, atkreipė dėmesį,
kad Ukmergėje sunku judėti su
vežimėliais. Buvo nuspręsta gatvėse prie pėsčiųjų perėjų įrengti metalines rampas. Pirmoji praėjusiais metais atsirado Kauno
gatvėje priešais Kultūros centrą.
Vėliau dar trys įrengtos prie ligoninės, Technologijų ir verslo mokyklos bei Kauno ir Deltuvos gatvių sankryžoje, prie Vėliavnešių
paminklo. Ateityje LIONS klubas savo jėgomis ir lėšomis planuoja sumontuoti dar keletą tokių rampų.
Pasak Ukmergės LIONS klubo vadovo Vaidoto Kalino, Lietuvos paraplegikų asociacijos
narys ukmergiškis Marius Kup
rionis papasakojo, kad Ukmergėje gyvena regos sutrikimų turintis vyras, kuris puikiai atlieka
masažus. Jis šias paslaugas norėjo teikti ir Žmonių su negalia sąjungos nariams, tačiau organizacija, negalėjo gauti higie
nos paso, nes masažo patalpose
nebuvo kanalizacijos ir negalima
įrengti plautuvės. LIONS klubo
šią problemą išsprendė.
Klubo nariai prisijungė ir
prie akcijos „Tulpė gali pažaboti
smurtą“. Šios iniciatyvios esmė –
brangiau nei parduotuvėje įsigyti tulpių ir dalį pinigų skirti mokinių poreikiams. Ukmergiškiai
gėlėmis pradžiugino ligoninės

Slaugos ir palaikomojo gydymo
skyriuje besigydančias mamas ir
močiutes, skyriaus personalą. Už
akcijai skirtas lėšas „Šilo“ progimnazijos penktokų klasei bus
nupirkti „LIONS Quest“ socialinių ir emocinių kompetencijų
ugdymo programos „Paauglystės
kryžkelės“ pratybų sąsiuviniai.
Prisidėta ir prie mokinių mokomųjų bendrovių (MMB) veiklos, lyderystės gebėjimų ugdymo. LIONS klubas įsteigė nominaciją už geriausią socialiai atsakingo verslo idėją. Ji atiteko Antano Smetonos gimnazijos mokinių mokomajai bendrovei „Jaukinukai“, pardavinėjusiai megztus
ir nertus gaminius, o gautas lėšas paaukojusiai Jasiuliškių socia
linės globos namų dienos užimtumo centrui „Ąžuolas” .
Klubo nariai palaiko Siesikų seniūnijos Tulpiakiemio kaimo socialinio verslo idėją ir jau
pradėjo darbo centro statybą. Į šį
kaimą darbdaviai patys pristato
norintiems dirbti žmonėms priemones bei žaliavą, o šie gamina produkciją. Jiems trūksta patalpų. Ukmergės LIONS klubo
iniciatyva į Tulpiakiemį perkels
vienos neveikiančios ir išardytos
mokyklos pastatą.
LIONS klubo nariai nutarė Brailio raštu daugelio miestelėnų lankomoje vietoje užrašyti Ukmergei aktualų tekstą, kurį būtų galima perskaityti
liečiant. Šią idėją pasiūlė menininkas Andrius Janulis. Nutarta užrašyti Algirdo Kaušpėdo
dainos žodžius „balandžių daug
Ukmergėje…“ Klubo nariai lankėsi Lietuvos aklųjų bibliotekos
Ukmergės padalinyje ir tarėsi,
kaip pasirinktą tekstą išversti.
Jau sukurti pirmieji bandomieji
projekto maketai.
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Prie kūrybos
šaltinio

N

elabai žinau, ką dabar šiuo
žodžiu bandoma pasakyti, bet mūsų vaikystės laikais
jis buvo svarbesnis. Argi galima su runkeliais lyginti gudruolius mūsų gatvės vaikus, visada žinančius paskutinės dienos
naujienas? Mat pas artimiausią
gatvės kaimynę nuolat veikė
radijas, o ji, šneki skardžiabalsė, girdėtas žinias dar platindavo gatvėje. Tik paskelbus žinojome apie Stalino kulto pabaigą
ir Chruščiovą, apie „Sputniką“,
šunelius-kosmonautus Laiką,
Strielką ir Bielką, o vėliau – ir
apie Gagariną. Žinoma, ir vietines gatvės, miestelio naujienas.
Bet šis rašinėlis – apie runkelius.
Kai buvau 8 ar 10 metų, gat
ve pro mūsų namą rudenį iš kolūkių važiuodavo runkelių pilni sunkvežimiai. Vienas kitas
iškrisdavo ir mes su broliu juos
tempdavome namo. Dažnai pasitaikydavo mažesnis baltas
(cukrinis). Tokį mūsų močiutė (baba) paimdavo ir sakydavo
išvirsianti mums skanėsto. Supjaustytą lyg blynai griežiniais
runkelį dėdavo į keptuvę, kaitindavo ir gaudavo saldų sirupą. Mes kabindavom jį, būdavo
skanu. Mama, jei prašydavom,
irgi mus šitaip pamalonindavo.
Joniškio žemės tada buvo
cukrinių ir pašarinių runkelių
auginimo kraštas. Kai paaugom,
baigę 7 ar 8 klases, vasaros pradžioje važiuodavom į kolūkius
runkelių ravėti, mat labai norėjosi užsidirbti. Norėjom pirkti „sportinį dviratį“ (ir bene tą
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Runkeliai
vasarą po visų runkelių ravėjimo panašų į sportinį „Turist“
nusipirkom). Važiuodavome su
2 metais jaunesniu broliu Virgiu. Tėtis paaštrindavo kauptukus, mama paruošdavo maisto ir
gėrimo, o kitą ankstų rytą, apie
5 valandą, labai liūdnu veidu žadindavo mus. Bet jau „nieko neveiksi motušėl“ – mūsų, vaikėzų, pasiryžimas būdavo tvirtas,
tad skubiai papusryčiavę traukdavom prie bažnyčios miestelio
centre, kur 6 valandą rikiuodavosi daug sunkvežimių iš rajono
kolūkių (pirmadieniais būdavo
ir iš Latvijos), samdžiusių žmones (tiko ir vaikai) runkeliams
ravėti. Vairuotojai žinodavo, po
kiek už darbą moka, mes, sekdami patyrusiais ravėtojais, irgi
klausdavom. Reikdavo greit apsispręsti ir lipti į kurio nors kolūkio mašiną.
Apie 7 val. jau būdavome
vietoje, ten paprastai pasitikdavo brigadininkas, parodydavo,
nuo kur pradėti, naujokams dar
paaiškindavo ravėjimo reikalavimus (žoles iškirsti su šaknimis, burokų daigus išretinti, palikti viename lysvės ilgio metre
tik 4 ar 5 daigus) ir paskui tekdavo stoti į vagą. Darbas buvo
monotoniškas, greit įskausdavo
nugara, dar karštis, dar lietus
protarpiais... Guosdavomės tik
mintimis apie laukiančius pinigus, mat žinodami, kad vaga 0,6
metro pločio ir kiek nuravėjome, galėjome suskaičiuoti, kiek
gausime. Tą ir darydavome lengvindami savąją ravėtojo dalią.
Tik nelabai greitai tie mintyse skaičiuojami turtai augo...
Labai džiaugdavomės beravėdami užtikę kokią vandens balutę, kur nei žolių, nei burokų
nebūdavo ir galėdavome mintyse tą plotą pridėti prie nuravėto
(bet apskaičiuodamas „brigadirius“ balutes išmesdavo iš mūsų skaičiavimų). Visgi per dieną uždirbdavome gal apie 5–6
rublius, o vaikams tai buvo dideli pinigai. Netgi girdavomės
mamai šiandien uždirbę daugiau už ją...
Parveždavo Joniškin vakare
apie 8–9 val., tai tik pasisukiodavome kieme lyg apspangę ir –

miegot. O kitą ankstų rytą vėl
budino tas liūdnas, užjaučiantis
mamos veidas... Gailėdama mūsų ji vis patardavo nesikelti, bet
kur ten mes, tokie vyrai, klausysim. Linksmiau būdavo penktadienį ar šeštadienį, kai veždavo
į ūkio kontorą, kur buvo išmokamas savaitės uždarbis. Moterys gaudavo daugiau, bet mudu džiaugėmės savaisiais pinigėliais.
Kažkurį pirmadienį atvažiavom į netolimą Kepalių kolūkį. Kaip paprastai, parodė, kur
pradėti, beliko stoti į vagas. Pakapliavę gal kokią valandą, sukalbom, kad kažkas šiandien
ne taip. Nutarėm kiek atsipūsti
ir sėdom pusryčiauti. Diena vis
karštėjo, o įsitaisius po krūmeliu ant žolės buvo gera tysoti ir
kramsnoti. Vis mažiau norėjosi vėl stoti į vagą. Tik nuotaiką gadino šalia stropiai dirbęs
kitas paauglys iš mūsų gatvės.
Bet palengvėjo, kai su broliu
nutarėm, jog jam „užėjo krizė“.
Drybsojom toliau, smagiai šnekučiuodami ir juokaudami. Gėrėm mamos kompotu pagardintą
vandenį iš trilitrinės „kanelės“.
Kai aš gėriau, brolis, tos smagios nuotaikos beveikiamas, nutarė pabandyti, kas bus, jei nutvers mano Adomo obuolį kak
le. Aš tada, aišku, užspringau,
ir visas išgertas skystis pasipylė
atgal per burną ir nosį. O Virgiui buvo taip juokinga, kad jo
burnos turinys irgi pasipylė per
visur atgal. Tiek juokėmės, kad
jam net iš ausų skystis pasirodė (dievaži – mačiau, gal jo ausų būgneliai tada buvo kiauri).
Po šio juoko priepuolio dirbti
nebegalėjome. Joniškio lygumose aiškiai buvo matyti aukštasis
mūsų bažnyčios bokštas. Link
jo ir patraukėme lygiais gimtinės laukais su savo kauptukais ir
manta. Pakeliui dar radome tinkamą maudytis baseiniuką, išsimaudėme, padrybsojome, baigėme įdėtą valgį ir vandenį. Po
to parkulniavome namo gerokai
anksčiau, negu buvome laukiami, šitaip užbaigę smagiausią
runkelių odisėjos žygį.
Saulius LYNIKAS
Druskininkai

Sveikiname birželio mėnesį
gimtadienius šventusius
Švenčionių r. neįgaliųjų draugijos
pirmininkę Teresą Špakovą,
Šakių r. neįgaliųjų draugijos pirmininką
Saulių Rakauską,
Zarasų r. neįgaliųjų draugijos pirmininkę
Vilhelminą Dubnikovą,
Alytaus m. neįgaliųjų draugijos pirmininkę
Daivą Latvytę,
Šiaulių r. neįgaliųjų draugijos pirmininkę
Eleną Kačinskienę.

Te niekad neapleis energija sparnuota,
O akys šilumą jaunatvišką teskleis,
Širdis, tikėjimo žiedais apvainikuota,
Te niekada pavargti Jums neleis.
Lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija

Delnai
Kiek daug delnuos takelių –
Gyvenimą jie rodo ilgą.
Staiga gyvenimas nutrūksta
Kaip pievų sausa smilga.
Liko skara šilkinė
Močiutės kraičio skrynioj.
Gyvenimas kaip siūlas
Gražioj skaroj šilkinėj.
Liko jaunystės laiškas,
Neužbaigtas rašyti.
Niekas nerado žodžių
To skausmo nuraminti.
Nuvyto gėlės žiedas,
Laiškai neparašyti.
Juodi šešėliai žaidžia,
Danguj žvaigždelė švyti.

Svajonių vainikas

Kur puošėsi jaunieji
Per savo vestuves.
Įpyniau ąžuolėlio
Žalius žalius lapus
Ir šermukšnėlio uogas –
Vainikas puošnus bus.
Įpyniau aš ir rožių
Iš savojo darželio,
Bet rožių aštrūs spygliai
Rankas sužeisti gali.
Geriau baltą ramunę,
Linguojančią prie kelio,
Ir saulės spindulėlius,
Kurie sušildo žemę.
Įpyniau ir bijūną
Skaisčiu raudonu žiedu,
Ir vyturio giesmelę,
Kuris padangėj gieda.

Nupyniau aš vainiką
Gyvenimo spalvų.
Svajonių vainikui
Nereikia pinigų.

Įpyniau ir mėnulį,
Kuris kelią nušviečia,
Žvaigždelių sesių būrį,
Kur sielas dangun kviečia.

Įpyniau į jį laimę
Ir džiaugsmo minutes,
Ir saulės spindulėlius,
Ir varganas dienas.

Vainiką jau nupyniau
Mėlynu kaspinėliu,
Dangaus melsva žydryne
Ir jūros gelsvu smėliu.

Įpyniau dangaus mėlį,
Vaivorykštės juostas
Ir kaimą, kur dainavo
Linksmas, gražias dainas.

Supyniau aš svajones
Visas visas už dyką.
Tiku, padės man Dievas
Gal dar nupinsiu kitą.

Įpyniau baltą žiedą
Ir rūtų šakeles,

Eugenija VALUNTIENĖ
Šiaulių r.

Konkursas

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

Rimtauto Gendvilo nuotr., Šiaulių r.

