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Ne viena neįgaliųjų orga-
nizacija šiemet ne juokais 
susirūpino – jų veiklai 
skirta kur kas mažiau lėšų 
nei praėjusiais metais. Ko-
kios to priežastys ir kaip 
spręsti susidariusią situ-
aciją, pabandėme pasiaiš-
kinti Zarasų ir Alytaus neį-
galiųjų draugijose. 

„Litexpo“ parodų cent-
re jau 12 kartą surengta 
tarptautinė žinių ir išsi-
lavinimo paroda „Studi-
jos 2014“ šiemet sukvietė 
193 mokymo organizaci-
jas iš 13 šalių. Parodos 
lankytojai galėjo susi-
pažinti su visų Lietuvos 
aukštųjų mokyklų prog-
ramomis, profesinio mo-
kymo ir reikalingiausių 
specialybių pristatymais, 
sužinoti apie galimybes 
studijuoti užsienyje. 

Tolerancijos link

(nukelta į 3 psl.)

Neįgalus studentas – nuo iššūkio 
iki kasdienybės

galite pasirinkti apskaitininko, dekoratyvinės kosmetikos, plataus profilio kirpėjo, duonos gaminių kepėjo, vi-
rėjo, konditerio, siuvėjo, pynėjo iš vytelių, slaugytojo padėjėjo, viešbučio kambarinės, kompiuterinės grafikos, ma-
ketavimo ir projektavimo, verslo organizatoriaus bei kitas paklausias specialybes. 

Viešosios įstaigos Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Profesinės 
reabilitacijos skyrius kviečia negalią turinčius ir šiuo metu nedirbančius 
asmenis registruotis į profesinės reabilitacijos programą.

profesinės reabilitacijos programoje gali dalyvauti: asmuo, įregistruotas teritorinėje darbo biržoje; asmens darbingumo 
lygis yra nuo 0 iki 45 proc.. bus mokama pašalpa, jei esate iš kito miesto – jus apgyvendins, kompensuos kelionės iš-
laidas, maitins.
siūlome pasinaudoti šia galimybe mokytis. 
Išsamesnė informacija tel. (85)276 09 47, mob. 8 620 490 90, www.vzdrmc.lt,
Mus rasite adresu: VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras, Žirmūnų g., 143, Vilnius.

Egidijaus Skipario nuotr.

Sumažėjo 
finansavimas – 
kaip išgyventi

(nukelta į 5 psl.)

GRIKĖ «Med+» serijos gaminiai skirti pragulų profilaktikai ir gydymui. Grikių lukštų 
gaminiai yra efektyvi pragulų profilaktikos ir gydymo priemonė, nes puikiai praleidžia 
orą (todėl nesukelia prakaitavimo) ir užtikrina pakankamą kraujo apytaką. 
• Dvisluoksnis čiužinys (grikių lukštų ir putų poliuretano) 200x90x14. Kaina 395 Lt
• Grikių lukštų čiužinys 200x90x7. Kaina 240 Lt
• Grikių lukštų čiužinys – užtiesalas, dedamas ant įprastinio čiužinio 200x90x4.   
 Kaina 220 Lt

www.grike.lt

GRIKIŲ LUKŠTŲ GAMINIAI NUO PRAGULŲ
UAB „Metras“ gamina čiužinius pragulų profilaktikai. 
Suteikiame visus dokumentus kompensacijai gauti.

UAB „Metras“
Žirmūnų g. 143, Vilnius. Tel. 8 5 276 6143

Aktyvaus tipo vežimėlis
Küschall K-Series

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

Svarbiausia – noras būti 
perspektyviam

Profesijos pasirinkimas – vie-
nas svarbiausių jaunų žmonių 
apsisprendimų, nuo kurio pri-
klausys tolesnis jų gyvenimas. 
Šiemetiniam abiturientų apsis-
prendimui daug įtakos turi vie-
šoje erdvėje pasigirstantys sam-
protavimai, jog socialiniai moks-
lai jau prarado savo svarbą, o ge-
riausios perspektyvos laukia tiks-
liųjų, technologinių mokslų spe-
cialistų. Psichologas Algimantas 
Smailys perspėja, kad savo norus, 
polinkius reikia vertinti rimtai ir 
labai atsakingai pagalvoti apie jų 
įgyvendinimo galimybes. „Svar-
biausia – ne profesijos perspekty-
vumas, o noras būti perspektyviu 
specialistu“, – teigia jis. 

Neįgaliems abiturientams iš-
kyla dar vienas galvosūkis – lai-
kyti brandos egzaminus ar pa-
sitenkinti specialiųjų poreikių 
moksleiviams išduodamais pa-
žymėjimais. Tiesa, besirenkančių 
pastarąjį variantą paskutiniaisiais 
metais labai sumažėjo, nes atsa-
kingai į gyvenimą žvelgiantis jau-
nimas įsitikino, jog be išsilavini-
mo, specialybės ateitis tampa la-
bai neapibrėžta. 

Parodoje „Studijos 2014“ abi-
turientams stengtasi suteikti kuo 
daugiau informacijos ir paleng- 
vinti jų apsisprendimus: moky-
mo programas pristatė šalies ko-

legijos ir universitetai, į atviras 
įvairių specialybių, amatų pamo-
kas kvietė profesinės mokyklos, 
apie galimybes įgyti reikalingų 
įgūdžių pasakojo darbo rinkos 
mokymo centrų stendai.

Palanki aplinka 
kūrybiniams proveržiams

Didelio abiturientų susido-
mėjimo šiemet sulaukė „Litexpo“ 
parodų centro paviljonas, skirtas 
aukštojo mokslo pasiekimų, ino-
vacijų ir technologijų pristatymui. 
Jis turėjo būti itin patrauklus tiks-
liųjų mokslų, informatikos studi-
jas ketinantiems pasirinkti moks-
leiviams. 

„Bičiulystė“ jau ne kartą rašė 
apie šioje srityje sėkmingai save 
išbandančius neįgalius studen-
tus. Vienas tokių – Kauno techni-
kos universiteto (KTU) informati-
kos magistrantas Justas Šalkevi-
čius. Kartu su bendramoksliais 
jis dalyvavo Australijoje vykusio-
se pasaulio kompiuterinių žaidi-

mų kūrėjų varžybose. Tai paska-
tino toliau gilintis į šią informa-
cinių technologijų sritį. Negalia 
vaikinui nekliudo ieškoti, steng-
tis įveikti naujus iššūkius.

Daugelis savaitraščio skaity-
tojų pažįsta ir šiandieninį KTU 
mokslininką Vidą Raudonį, daug 
padirbėjusį kuriant specialius 
akinius (kamerą), kuriais naudo-
damasis neįgalusis žvilgsniu gali 
rinkti tekstą kompiuterio ekra-
ne, o prijungus papildomą įran-
gą – ir savarankiškai valdyti neį-
galiojo vežimėlį. 

Žvilgsniu valdomą kompiute-
rį parodoje „Studijos 2014“ galė-
jo išbandyti kiekvienas norintis. 
Šią inovatyvią programą prista-
tė dar vienos aukštosios moky-
klos – Šiaulių universiteto (ŠU) 
doktorantas Saulius Niaura. Vai-
kinas pasakojo, kad ši programa 
naudinga ne tik paralyžiuotiems, 
sunkių negalių kamuojamiems, 

Vis dažniau „Studijų“ parodoje apsilanko ir neįgalieji. 

Sunku išlaikyti patalpas
Zarasų rajono neįgaliųjų 

draugijos pirmininkė Janina Za-
vackienė sunerimusi – iš Socia-
linės reabilitacijos paslaugų ne-
įgaliesiems bendruomenėje pro-
gramos šiemet gavo 10 tūkst. Lt 
mažiau nei pernai (35,8 tūkst. 
Lt, pernai – 46,2 tūkst. Lt). Pa-
sak J. Zavackienės, didžiausia 
draugijos problema – patalpų 
Zarasuose ir Dusetose išlaiky-
mas. Tai atsieina iki 20 tūkst. Lt 
per metus, todėl net 11 tūkst. Lt 
skirta būtent šioms reikmėms. 
Tiesa, draugija taupo, šildo tik 
patalpas, kur nuolat vyksta dar-
bas, tačiau vis tiek neišsivaduoja 

Bendradarbiavimas
savivaldybėse

iš 10 tūkst. Lt siekiančios skolos. 
Iš kur tokios išlaidos – nusi-

stebės ne vienas. Jos atsiranda 
todėl, kad draugija įsikūrusi di-
džiulėse patalpose – jų plotas yra 
apie 350 kv.m. Buvusios ligoni-
nės vieno korpuso 3 aukštams 
remontuoti Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos (LND) rūpesčiu buvo 
skirta per 300 tūkst. Lt. Erdvio-
se patalpose įsikūrusi skalbykla, 
dirbtuvėlės, virtuvėlė, kabine-
tai, yra salė, įrengtas dušas. Pla-
tūs koridoriai papuošti neįgalių-
jų rankdarbiais. Draugija turi pa-
čių įvairiausių darbui reikalingų 
priemonių: keletą skalbimo ma-
šinų, skalbinių džiovinimo ir ly-
ginimo įrangą, siuvimo mašiną, 
keramikos degimo krosnelę, me-
džio apdirbimo stakles ir pan. 
Žodžiu, kasdien čia galėtų tilpti 
visas būrys neįgaliųjų su pačiom 

LND pirmininkas Z. Jančauskis ir Zarasų ND vadovė J. Zavackienė savo bė-
das išsakė savivaldybėje. Aurelijos Babinskienės nuotr.



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimaiVarėna:

Jei privataus ūkio šeimininkas ar įmonė tvarkytųsi kaip 
mūsų valstybė, jau būtų seniai bankrutavusi. Man 

mūsų valstybė jau pradeda priminti visus 12 mėnesių 3 
kartus per dieną melžiamą karvę, užmirštant ją pama-
loninti geresniu šienu ar žole. Dar graudžiau pasidaro 
pagalvojus, kad ta valstybė pasirodo esąs tik ,,raitelis“, 
sėdintis ant tos vargšės karvutės nugaros, nes melžiama 
karvutė – tai mes, vidutines ir minimalias pajamas gau-
nantys Lietuvos žmonės.

Na, ir, žinoma, nuo tokio intensyvaus ,,melžimo“ 
(kuomet būsto išlaikymas bei komunalinių paslaugų 
kaina tolygi minimaliam darbo užmokesčiui, o senat- 
vės pensijos tam net nepakanka), mes anksčiau laiko pa-
vargstame, pasiligojame. Visi gi žinome, kad gera nuo-
taika bei optimizmas yra geriausia visų negandų profi-
laktika, bet tai nuotaikai palaikyti reikia ir atitinkamų 
ekonominių bei socialinių investicijų. O ką daryti, kuo-
met žūtbūtinėje kovoje už būvį mus dar aplanko senat- 
vė, negalia ar sunki artimųjų liga?

Kaip skaudu suvokti, kad atidirbęs savo valstybei 
daugiau nei 40 metų, eilinis pilietis ,,neužsitarnavo“ tei-
sės į valstybės globą. Valstybė sunkiai sergantiesiems ga-
rantuoja teisę 4 mėnesius per metus naudotis slaugos li-
goninių paslaugomis, tačiau pacientas ar jo šeimos nariai 
neretai dar turi patys pirkti slaugos priemones, vaistus, 
geresnį maistą (o kur dar dovanėlės personalui) – šioms 
išlaidoms kartais neužtenka ir ligonio pensijos. Na, o 
kur glaustis vienišiems žmonėms kitus 8 mėnesius, jei 
nepateko į globos įstaigą? Susimokėti pačiam? Peržiū-
rėjusi Lietuvos valstybinių ir privačių slaugos ar globos 
namų kainoraščius, nieko raminančio nesuradau: vals-
tybinėse įstaigose lovadienis kainuoja 60–80 Lt, o priva-
čiose – nuo 80 Lt iki kelių šimtų. Nežinau nė vieno se-
nolio ar neįgaliojo, kuris galėtų sumokėti tokią sumą...

Pasidomėjau Jungtinės Karalystės įstatymais. Labai 
sužavėjo Gerovės reformos vadovas (reforma turi būti 
baigta 2014 kovo mėn.), kuriame labai aiškiai išdėstytos 
galimybės gauti valstybinę paramą sulaukus 65 metų ar 
esant neįgaliam. Skaičiuoju lengvatas: būsto išlaikymo 
pašalpa, slaugos išmoka ir paslaugos, parama šildymo 
išlaidoms padengti, vaistams, akiniams, protezams įsigy-
ti ir t.t. Mūsų žmonėms taip pat skiriamos panašios pa-
šalpos (transporto išlaidoms padengti – net 32 Lt!, naš-
lės – 70 Lt!), bet... Jei mes atiduodame mokesčiams visą 
savo pensiją, niekam nesvarbu, už kokius pinigus pirk-
sime maistą, drabužius ar tenkinsime kitus gyvybiškai 
svarbius poreikius (gal tam naudosime slaugos priemo-
nėms įsigyti skirtus pinigus), o Anglijos įstatymai visuo-
met įvertina tai, kad, sumokėjus mokesčius, žmogus dar 
turėtų lėšų oriam savarankiškam gyvenimui ar gautų ko-
kybiškas globos paslaugas. 

Globai skirtos lėšos ir kitose šalyse išmokamos as-
meniui, todėl pastaruoju metu atsirado net verslo rūšis – 
senelių priežiūra jų namuose. Vienas kitas savo sergan-
čio šeimynykščio į slaugos ligoninę ar globos namus ati-
duoti nesiryžtantis artimasis jau ieško, kad kas pabūtų 
prie ligonio, kol jo šeimos nariai dirba. Tokia paslauga 
labiau neišpopuliarėja dėl visiems suprantamos priežas-
ties – ji irgi itin brangi. Manau, ne už kalnų jau tas laikas, 
kuomet moterys iš Rusijos, Baltarusijos važiuos į Lietu-
vą prižiūrėti senelių bei neįgaliųjų. 

Mano manymu, šioje srityje labai galėtų padėti gerai 
organizuota mokinių, studentų bei šiaip norinčių veik- 
los žmonių savanorystė. Kiek žinau, moksleiviams yra 
privaloma 40 valandų socialinė veikla. Prieš 10 metų, 
bendraujant su Kauno Jėzuitų gimnazijos mokytoja Re-
gina, pavyko moksleivius įtraukti į veiklą, susijusią su 
pagalba neįgaliesiems. Moksleiviai vaikščiojo į neįgalių-
jų namus, lankė senelius globos namuose. Kiek žinau, 
JAV kiekvienas, stojantis studijuoti mediciną, turi 2 me-
tus savanoriškai atidirbti senelių namuose ar kitoje me-
dicinos įstaigoje. 

Manau, kad savanoriška pagalba galėtų padėti iš-
spręsti daug socialinių problemų, bet tam reikia visą 
apimančio šeimininko žvilgsnio, o šiandien mūsų prob- 
lemos kaip našlaitėlės klaidžioja įvairių ministerijų ko-
ridoriuose... 

Vasario 5-ąją, šv. Agotos 
dieną, Švėkšnos seniūni-
jos salėje vos tilpo susirin-
kusieji į gražią ir prasmin-
gą šventę – Duonos dieną, 
kasmetinį tradicinį Švėkš-
nos neįgaliųjų renginį.

Švėkšnos seniūnas Al-
fonsas Šeputis, lydimas 
vaidilučių, nešinų aukurė-
liais („Saulės“ gimnazijos 
moksleivės), Švėkšnos pa-
rapijos klebono S. Katkaus 
ir draugijos narių – Stasės 
ir Jono Norkų, pagarbiai 
įnešė duonos kepalą. Duo-
ną ir vandenį šventosios 
mergelės ir kankinės Ago-
tos garbei šventino parapi-
jos klebonas Saulius Kat-

Pašventino ir pagerbė duoną
kus, kad pašventintos duo-
nos visi namo parsineštų. 

Renginio vedėja Ingri-
ta Riterienė, Švėkšnos neį-
galiųjų draugijos pirminin-
kė, jai talkinusios draugijos 
narės: Danuta, dvi bendra-
vardės Irenos, Zita, Aldo-
na, Vanda, Stasė, Juzefa, 
Janina, Švėkšnos „Saulės“ 
gimnazijos moksleiviai 
(vad. bibliotekininkė R. 
Šarkienė) ir Švėkšnos spe-
cialiosios mokyklos auk- 
lėtiniai (vad. R.  Stanku-
vienė ir V. Rukšnaitienė), 
svečiai – etnografinis an-
samblis „Pilutė“ iš Degu-
čių (vad. A. Baltutienė) ne-
gailėjo gražiausių žodžių 
pagrindiniam šventės ak-
centui – duonai. Iš jų lūpų 
skambėjo ne tik poezijos 
posmai, patarlės, mįslės, 
dainos, prisimintos duo-
nos kepimo apeigos. Suži-
nojome, kad senovėje ke-
pant duoną buvo drau-
džiama kalbėtis arba būti 
išsižiojusiems, nes duone-
lė gali sutrūkinėti, kad nu-
kritusį ant žemės duonos 
gabalėlį žmonės pagarbiai 
pakeldavo, pabučiuodavo 
ir suvalgydavo...

Nėra pasaulyje skanes-
nio maisto, kaip lietuviška 
juoda ruginė duona. Tešlos 
užraugimui ir duonos ke-
pimui senovėje buvo tei-
kiama sakralinė prasmė. 
Šis darbas šventas – jis imi-
tuoja pasaulio sutvėrimą. 
O kepalėlis yra tarsi jo mo-
delis, kryžiaus ženklu pa-
dalytas į keturias pasaulio 
šalis. Todėl niekada neva-
lia duonos dėti padu į vir-
šų – sutriks pasaulyje nu-
sistovėjusi tvarka.

Džiugino nuoširdus 
reginys, kalbėjusiųjų min-
tys, linkėjimai ir Švėkšnos 
seniūno prisipažinimas, 
kad jis labai jaudinasi, kai 
jam šventės organizato-
riai patiki įnešti svarbiau-
sią šventės akcentą – duo-
nos kepalą.

Po visų pasisakymų 
šventės organizatorė I. Ri-
terienė atminimo dovanė-
lę – žvakę su joje įklijuo-
ta nuotrauka iš Švėkšno-
je vykusių Duonos die-
nos švenčių ir patarle apie 
duoną, dovanojo rengi-
nyje apsilankiusiems gar-
biems svečiams ir varda-
dienio proga – šventės da-

lyvei gimnazistei Agotai 
Vaitiekutei.

Šventės svečiai pama-
loninti ir lauktuvėmis – 
mažyčiu duonos kepalėliu, 
iškeptu šiai progai šventės 
rėmėjų švėkšniškių V. ir A. 
Toliušių kepykloje.

Po oficialiosios dalies 
visi buvo pakviesti prie 
vaišių stalo pasišnekučiuo-
ti, pabendrauti, paragau-
ti ne tik lietuviškos nami-
nės, bet ir vokiškos, indiš-
kos, airiškos, norvegiškos, 
daniškos, švediškos, itališ-
kos ir graikiškos duonos. 

Neįgaliųjų draugija ir 
šį kartą sugebėjo surengti 
nuostabią šventę – lietuviš-
ko vaišingumo su pagar-
bos duonai tradicija. 

Prisiragavę įvairiausios 
duonos: su vaisiais, sėme-
nimis, moliūgų sėklomis, 
juodos ir baltos (o kur dar 
pyragai, darbščių moterų 
iškepti), atsigaivinę juodos 
duonos gira, švėkšniškiai 
ir svečiai išsiskirstė nešini 
šiltu bendrystės jausmu ir 
šv. Agotos duona, linkėda-
mi, kad duona būtų min-
koma su meile, o namuose, 
kur kvepia kepama duona, 
gyventų geri žmonės.

Violeta AStrAUSkienė
Švėkšna

Kai po visų darbų mūsų 
žemelė sugula į lygius 
arimus, kai aruodai al-
suoja skalsa ir sotumu, 
kai namuose nestin-
ga duonos ir motinos 
rankų šilumos, su pa-
lengvėjimu atsikvepia-
me – ramu gyventi čia, 
savo žemėje, kurios var-
das nuo amžių – Lietu-
va. Pirmasis civilizuo-
to žmogaus maistas, 
ugnies ir žmogaus kūri-
nys, buvo duona. Lietu-
voje vos atsiradusi duo-
na mūsų kultūroje tapo 
kulto objektu. Vasario 
5 dieną nuo seno ne tik 
Lietuvoje, bet pasauly-
je švenčiama šventos 
Agotos Duonos diena. 
Ar žinome šv. Agotos is-
toriją? Kokiomis ypatin-
gomis galiomis apdova-
nota šventoji duonelė? 
Ar išliko pagarba duo-
nai? Tikima, kad šven-
tinta duona apsaugo 
namus ir asmenis nuo 
įvairiausių negandų, o 
šv. Agotos simbolis taip 
pat susijęs ir su apsauga 
nuo ugnies.

Kas padės ištikus 
negaliai?

Televizija mums vis primena, kad 
žiemą Lietuvoje sportuoja tik 1 

iš 5. Mažeikiuose šią žiemą tenden-
cijos kitos. Populiarėja bėgiojimas 
ristele. Kas tą lėmė? Ogi 2 niekaip 
tarpusavyje nesutariančios valdy-
bos: „Butų ūkis“ ir „Tavo pastogė“. 
Maršrutas toks: nueini į „Tavo pas-
togę“, sušyli, belaukdamas prie ka-

sos eilėje, susimoki administracinius 
mokesčius, tuomet bėgte į kitą mies-
to galą, į „Butų ūkį“, ten susimoki 
kitus mokesčius, Nuo tokio „sporto“ 
suprakaituoji, nes pyksti ir šlapias 
kaip grybas ristele namo. 

Man visai nekas: turiu sunkią 
negalią, medikai prigrasė vaikščio-
ti iš lėto, kitaip – skrodimas... Taip 

ir vaikšto pensininkas, neįgalusis 
po valdybas. 

Kas žino, kada pasibučiuos 
„Butų ūkis“ ir „Tavo pastogė“. Liau-
dyje kalba, kad šios organizacijos jau 
bylinėjasi. Ne visiems priimtinas šis 
žiemos sportas, bet juk šiaip ar taip, 
sportas – sveikatos garantas, tiesa?

Silvija Dainytė

„Sveikatos garantas“ MažeikiuoseReplika

Duonos šventės akimirkos.
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centrą, kuris pritaikytas ir neį-
galiesiems. Kartu vyko Vytau-
tas Mateika ir Mikas Širvinskas. 
Po savaitės aktyvių treniruočių 
Aleksandras ir Vytautas gavo 
specialius neįgaliųjų slidinėji-
mo sertifikatus. Na, o M. Širvins-
kas – ne tik kalnų slidinėjimo 
instruktoriaus, bet ir neįgaliųjų 
slidinėjimo mokytojo licenciją.

A. Pacevičius pasakoja, kad 
Čekijoje slidinėjo rimtose traso-
se, 3,5 km aukštyje. Juos mokė 
tam pasiruošę treneriai, nes šio-
je šalyje slidinėjimas monosli-
dėmis nėra jokia naujiena. Pa-
sak A. Pacevičiaus, kitose kal-
nuotose šalyse, pvz., Austrijoje, 
taip pat gana įprasta, kad neįga-
lieji slidinėja. 

Varžybose Ignalinoje neįga-
lieji lygiavertiškai su kitais spor-
tavo bene pirmą kartą. A. Pace-
vičius sako, kad žmonės po stu-
buro pažeidimų gali sportuoti 
kartu su kitais, jokio ypatingo 
pritaikymo tam nereikia, tik tu-
rėti įrangą ir, žinoma, pasiruoš-
ti. Aleksandras dar nori išban-
dyti ir Liepkalnio trasą Vilniu-
je, taip pat Druskininkų „Snow 
areną“. Beje, į Druskininkus ža-
dėjo atvykti ir čekai, kurie turi 
trasų kalnuose, bet panašios are-
nos, kur galėtų slidinėti ne tik 
žiemą – ne. 

A. Pacevičiaus nuomone, ne-
įgaliųjų žiemos sporto šakos – 
perspektyvios. Jie galėtų išban-
dyti ir akmenslydį. Juolab kad 
akmenslydžio federacija turi 
neįgaliesiems reikalingą įran-
gą. Reikia tik surinkti norinčių-
jų sportuoti grupę, o tokių žmo-
nių trūksta. Aleksandras tiki-
si, kad ateity galėtų susidaryti 
netgi grupė vykstančiųjų į paro-
limpiadą. Latviai tokią koman-
dą jau turi, tačiau jiems šiek tiek 
pritrūko, kad patektų į varžy-
bas Sočyje. 

A. Pacevičius sako, kad spor-
tuoti gali kiekvienas. Deja, atsi-
sėdę į ratelius žmonės dažnai 
ieško priežasčių, kodėl negali to 
ar ano, o ne išeičių. 

emilija StOnkUtė 

Aplinka visiems
Nuo kalno – 
specialiomis 

slidėmisKą tik Sočyje prasidėjo 
žiemos olimpiada, kovo 
pradžioje į parolimpines 
žaidynes suvažiuos neį-
galieji. Deja, tarp jų ne-
bus sportininkų iš Lietu-
vos. Atrodytų, kad mūsų 
šalyje žiemą neįgalieji 
nesportuoja. Tačiau tu-
rint specialią įrangą įma-
noma viskas. 

Vilnietis Aleksandras Pacevičius 
vienareikšmiškai sako: „Žmo-
gus pats turi norėti ką nors da-
ryti.“ Jis tai iliustruoja savo pa-
vyzdžiu: jau keletą metų slidi-
nėja, nors juda tik neįgaliojo ra-
teliais. Šiemet tuo galėjo įsiti-
kinti ir Ignalinoje vykusio „LTe-
am“ žiemos olimpinio festiva-
lio dalyviai ir svečiai. A. Pacevi-
čius ir jo bičiulis kaunietis Da-
rius Kliaudaitis į žiemos festi-
valį nuvyko vežini specialiomis 
slidėmis, vadinamomis monosli-
dėmis (mono-ski). Ši įranga lei-
džia ir sunkią judėjimo negalią 
turintiems žmonėms patirti sli-
dinėjimo džiaugsmą. Deja, šios 
slidės gana brangios – kainuoja 
apie 10 tūkst. litų. Kaunietis jas 
įsigijo pats, o A. Pacevičius pa-
siskolino iš Lietuvos sveikatos 
universiteto. 

Aleksandras pasakoja, kad 
slidinėti pradėjo praėjusiais me-
tais, nuvykęs į Čekijos mieste 
Janske Lazne esantį slidinėjimo 

Neįgalus studentas – nuo iššūkio 
iki kasdienybės

balsu savo poreikių išsakyti ne-
galintiems žmonėms. Ji turėtų 
padėti ir ankstyvai neurodege-
neracinių ligų (pavyzdžiui, Par-
kinsono) diagnostikai. 

Žymeklio valdymo žvilgs-
niu, akių judesių registravimo, 
žvilgsnio krypties nustatymo 
moksliniais tyrimais užsiiman-
tis ŠU Technologijų fakulteto  
Biomedicininės inžinerijos ins-
tituto jaunesnysis mokslo dar-
buotojas S. Niaura apgailestavo, 
kad tarp šios srities moksliniais 
tyrimais susidomėjusių universi-
teto studentų neįgaliųjų kol kas 
nėra. Tačiau ŠU – viena iš neįga-
liesiems patrauklių aukštųjų mo-
kyklų, tad šios perspektyvos gal-
būt juos taip pat sudomins. Neį-
galus žmogus geriau išmano į jį 
panašių žmonių poreikius, tad 
galėtų kurti dar labiau gyvenime 
pritaikomus mokslinius darbus. 

Neįgalus studentas – 
iššūkis dėstytojams?
Sėkmingoms neįgaliųjų stu-

dijoms šalies aukštosiose mo- 
kyklose labai svarbu ne tik pri-
taikyta aplinka, bet ir geranoriš-
kas dėstytojų, visos akademinės 
bendruomenės požiūris į specia-
liųjų poreikių turinčius studen-
tus, noras jiems padėti. Dauge-
lyje tokių studentų turinčių uni-
versitetų, kolegijų, kurių aplinka 
nėra visiškai pritaikyta paskai-
toms, sukeičiamos auditorijos, 
dėstytojai į internetą įkelia pas-
kaitų konspektus ar pan.

Vis dėlto, pasak „Studijų“ 
parodoje dalyvavusios Lietu-
vos edukologijos universiteto 
(LEU) atstovės Jurgitos Norvai-
šaitės, neįgalus studentas – iššū-
kis ir jam pačiam, ir dėstytojams. 
Specialiųjų poreikių turinčių stu-
dentų poreikių išmanymas, ben-
dravimo su jais žinių ir įgūdžių 
stoka – visa tai kelia nemenką 
nerimą dėstytojams, mokymo 
įstaigų darbuotojams, tad ir šio-
kią tokią abipusę įtampą. 

„Studijų“ parodoje buvo ga-

lima įsitikinti, kad visapusiškai 
neįgaliems studentams besisten-
giantis padėti Valstybinis studi-
jų fondas (VSF) savieigai nepa-
liko ir šio dalyko. VSF įgyven-
dinamo projekto „Studijų pri-
einamumo užtikrinimas specia- 
liųjų poreikių turintiems studen-
tams“ vadovo asistentė Milda 
Žilėnaitė atkreipė dėmesį, kad 
daug dėmesio skiriama ne tik 
finansinei pagalbai neįgaliems 
studentams, bet ir su jais dirban-
čių pedagogų mokymams, ug-
dymo programų pritaikymui. 
Šie mokymai skirti projekto part-
nerių – 36 aukštųjų mokyklų – 
specialistams, kurie dirba arba 
yra mokomi dirbti su specialių-
jų poreikių turinčiais studentais. 
Mokymai vyksta trijuose Lietu-
vos miestuose: Vilniuje, Kaune 
ir Klaipėdoje. Juos veda dr. Al-
vyra Galkienė – socialinių moks-
lų (edukologijos srities) daktarė, 
dirbanti LEU, bei dr. Ingrida Ga-
brialavičiūtė – socialinių moks-
lų srities, psichologijos krypties 
daktarė, Mykolo Romerio uni-
versiteto lektorė, turinti ilgame-
tę darbo patirtį su regos sutriki-
mų turinčiais vaikais. 

M. Žilėnaitė pasakojo, kad į 
mokymus susirenkantys aukš-
tųjų mokyklų specialistai suži-
no daug reikalingų dalykų ne 
tik apie studijų proceso, ugdy-
mo turinio individualizavimą 
specialiųjų poreikių turintiems 
aukštųjų mokyklų studentams, 
bet ir apskritai apie specialių-
jų poreikių priežastis bei pobū-
dį, bendravimo su skirtingą ne-
galią (judėjimo, regos, klausos) 
turinčiais studentais ypatumus. 
Daug dėmesio paskaitose bei 
praktiniuose užsiėmimuose ski-
riama techninės pagalbos ir al-
ternatyvių ugdymo priemonių 
taikymui, užduočių, atsiskaity-
mo formų ir pasiekimų vertini-
mo būdų pritaikymui, atsižvel-
giant į specialiųjų poreikių pobū-
dį, taip pat neįgalių studentų so-
cialinių, abilitacijos, komunikaci-
jos poreikių analizei. M. Žilėnaitė 
įsitikusi, kad po šių mokymų ne-

įgalių studentų ir dėstytojų ben-
dravimas bus daug nuoširdesnis 
bei naudingesnis, o nepakanka-
mu situacijos išmanymu gąsdi-
nęs iššūkis taps lengvai įveikia-
mu dalyku. 

Informacijos šaltinis – 
leidiniai ir internetas
Didžiulio populiarumo kas-

met sulaukiančioje „Studijų“ 
parodoje neįmanoma visko suži-
noti, įsidėmėti, todėl labai svar-
biu informacijos šaltiniu tampa 
aukštųjų mokyklų kasmet at-
naujinami leidinukai. Šalia pa-
grindinių studijų dalykų, su-
teikiamų kvalifikacijų išvardiji-
mo Vytauto Didžiojo universi-
teto leidinėlyje galima rasti sky-
relius „Kas tai ir kodėl pasirink-
ti?“, „Ką dirbsi?“, Vilniaus uni-
versiteto parengtoje knygutė-
je – informaciją „Baigęs šią stu-
dijų programą“, „Perspektyvos“, 
Klaipėdos universiteto – „Kas 
tai?“, „Kuo tapsiu?“. 

Tiesa, retame leidinyje gali-
ma rasti informacijos apie neį-
galiesiems pritaikytus aukštųjų 
mokyklų pastatus, auditorijas, 
bibliotekas ir pan. Šiuo požiūriu 
reikėtų pagirti VDU, niekada ne-
pamirštantį neįgaliesiems svar-
bių žinių. Ir šių metų prisistaty-
me yra skyrius „Draugiškas stu-
dentams su negalia“, kuriame, 
be bendrosios informacijos, pa-
teikiamos universiteto taikomos 
lengvatos, gyvenimo bei moky-
mosi sąlygos ir pan. Nurodomas 
net asmeniškai pakonsultuoti ga-
linčios studentų su negalia ko-
ordinatorės elektroninis paštas. 

Gana nemažai ir įvairios in-
formacijos (taip pat ir apie fi-
nansinę valstybės pagalbą) gali-
ma rasti aukštųjų mokyklų inter-
neto svetainėse – dažnoje jų yra  
specialiai neįgaliesiems skirtas 
puslapis ar skyrelis.

Sąlygos ir galimybės neįga-
liesiems siekti išsilavinimo da-
rosi vis palankesnės. Tereikia jų 
pačių noro ir pasiryžimo tapti at-
sakingiems už savo gyvenimą. 

Aldona MiLieŠkienė

Paroda „Studijos“ visada sulaukia didelio moksleivių susidomėjimo. Egidijaus Skipario nuotr. 

Ignalinoje slidinėjo ir neįgalieji.
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Psichologo 
patarimai

Daktaras
Aiskauda

Natūralūs maisto papildai: saulėgrąžų sėklos

Saulėgrąžų sėklos (toliau – 
saulėgrąžos) – skanus, pakan-

kamai maistingas ir kaloringas 
produktas (100 gramų saulėgrą-
žų vidutiniškai yra 601 kilokalo-
rija). Maistingumu saulėgrąžos 
nenusileidžia kiaušiniams ir mė-
sai, pagal kaloringumą 100 g sau-
lėgrąžų prilygsta plytelei šokola-
do arba lėkštei barščių ir kotletui. 
Ypač svarbu žinoti, kad saulėgrą-
žos turi nemažai gydomųjų savy-
bių. Žinia, jas vartojant tiek pro-
filaktiškai, tiek gydymo tikslais 
svarbu nepersistengti (per die-
ną – ne daugiau kaip 1/2 stiklinės; 
didesnio kiekio organizmas ne-
pajėgus visavertiškai įsisavinti).

Gydomosios savybės:
• gerina imunitetą,
• padeda įveikti nuovargį,
• stabdo organizmo senėjimą, 
• mažina padidėjusį arterinį 

kraujospūdį, 
• kliudo „blogojo“ cholesterolio 

įsisavinimo procesui,
• šiek tiek saugo organizmą nuo 

vėžio,
• švelnina bronchų astmos ir  

artrito priepuolius,
• silpnina raumenų skausmus,
• greitina atsistatymo procesus 

po infekcinių ligų,
• gerina odos, plaukų ir nagų 

būklę,

• stiprina kaulus, greitina pa-
žeistų kaulų (pvz., lūžusių) 
atsistatymo procesą,

• greitina minkštųjų audinių gi-
jimą po traumų,

• normalizuoja nervų, širdies, 
kraujagyslių bei žarnyno dar-
bą,

Vartojant saulėgrąžas 
žinotina, kad:

1. Sergant kai kuriomis aler-
gijos rūšimis, podagra, opali-
ge, atsiradus žarnyne diegliams 
saulėgrąžų geriau nevartoti. 
Taip pat jų teks atsisakyti ser-

mio „priedas“ gali rimtai su-
sargdinti inkstus, padidinti ar-
terinį kraujospūdį, sukelti oste-
oporozę, apsunkinti protinį pa-
jėgumą. Iš organizmo kadmis 
pasišalina tik per 10–35 metus.

3. Jei vartojamos sūdytos 
saulėgrąžos, dėl didelio natrio 
kiekio gali ne tik padidėti arte-
rinis kraujospūdis, bet ir sune-
galuoti širdis. 

4. Kadangi saulėgrąžos yra 
pakankamai kaloringos, asme-
nims, linkusiems tukti, reiktų jų 
suvalgyti kasdien (arba net kas 
antrą dieną) kiek mažiau negu 
1/2 stiklinės. 

5. Jeigu kartu vartojami mais-
to produktai, turintys daug vita-
mino B6 arba maisto papildai, 
kuriuose yra šio vitamino, atsi-
radęs vitamino B6 perteklius ku-
riam laikui gali sumažinti plaš-
takų ir pėdų jautrumą bei pa-
bloginti raumenų koordinaciją.

6. Labai stipriai skrudintos 
saulėgrąžos dažniausiai praran-
da didelę dalį maistinių ir gy-
domųjų savybių, o naudingieji 
riebalai arba sunaikinami, arba 
virsta kenksmingaisiais.

7. Paprastai saulėgrąžos iš-
silaiko gana ilgai, jei laikomos 
sandarioje pakuotėje šaldytuve, 
tačiau optimalus laikymo termi-
nas – 3 mėnesiai.

8. Jei saulėgrąžos ilgą lai-

ką lukštenamos dantimis (reik-
tų išmokti tai daryti rankomis), 
nukenčia priekinių dantų ema-
lis, kaupiasi dantų akmenys, at-
siranda tamsių dėmių, įsiveisia 
ėduonis.

9. Asmenys, turintys proble-
mų su kepenimis, sergantys tul-
žies pūslės akmenlige, dažnai ir 
dideliais kiekis valgydami sau-
lėgrąžas gali sulaukti skausmin-
gų priepuolių.

10. Pasitaiko (kai kuriems 
žmonėms), kai net ir nuo mažo 
saulėgrąžų kiekio pradeda džiū-
ti burna, kimsta balsas, atsiran-
da troškulys. Ypač nerekomen-
duotina lukštenti saulėgrąžų 
skaudant gerklę. Dauguma dai-
nininkų, mokytojų, dėstytojų at-
sisako saulėgrąžų, kad nebūtų 
pakenkta balso stygoms.

11. Saulėgrąžų lukštenimas – 
viena iš priemonių, padedančių 
rūkaliams lengviau ištverti pir-
mąsias dienas ir savaites, kai nu-
stojama rūkyti.

12. Saulėgrąžos – puikus  
magnio šaltinis. Antai svarbiau-
sias šio elemento šaltinis – rugi-
nė duona, tačiau 100 gramų sau-
lėgrąžų yra net 300 miligramų 
magnio, t. y. 6 kartus daugiau 
negu ruginėje duonoje. Beje, su-
augusiems žmonėms per parą 
reikia 1500 mg magnio.

romualdas OGinSkAS

Dažnai patyrus paralyžių, 
praradus kalbą ar jutimus, 

atsiradus elgesio ar psichikos su-
trikimų, žmonėms tarsi nusvyra 
rankos – grįžti į visavertį gyve-
nimą, rodos, nebeįmanoma. Ka-
dangi taikoma reabilitacija daž-
nai nėra pakankamai efektyvi, 
žmogus ima manyti, kad nieko 
jau nebepakeisi ir teks išmokti 
gyventi su atsiradusiais kūno ar 
funkcionavimo pakitimais. Ta-
čiau mokslininkai ragina lengvai 
nepasiduoti – mes nuvertiname 
savo smegenų galimybes. Viskas, 
ko reikia – sudaryti sąlygas sme-
genims pačioms save keisti ir taip 
susigrąžinti norimą gyvenimą.

Smegenų gebėjimas keistis 
yra revoliucinis atradimas, prieš-
taraujantis ištisus amžius gyva-
vusiam įsitikinimui, kad smege-
nų anatominė sandara gyvenimo 
eigoje nekinta. Buvo manyta, kad 
pažeidus tam tikras smegenų 
dalis, žmogus praranda vienus 
ar kitus gebėjimus ir jų atstatyti 
nebeįmanoma. Tačiau praėjusio 
šimtmečio aštuntajame dešimt-
metyje mokslininkams pavyko 
įrodyti, kad smegenų struktūra 
keičiasi mums atliekant bet kurį 
veiksmą ir net traumos metu pa-
žeistos smegenys gali persitvar-
kyti taip, kad žmogus ir toliau 
normaliai funkcionuotų. Pavyz-
džiui, pažeidus smegenų sritį, 

Save keičiančios smegenys – svajonė ar realybė?

Žmogaus smegenys turi 
gebėjimą keistis – skam-
ba pernelyg gerai, kad 
būtų tiesa? Mokslininkai 
praneša gerą naujieną  – 
tai tikrai įmanoma. 

atsakingą už pusiausvyrą, sme-
genys geba persiprogramuoti 
taip, kad už pusiausvyrą atsakin-
gais tampa kiti smegenų centrai, 
anksčiau su tuo niekaip nesusiję. 

Insultas – ne kliūtis  
vėl gyventi visavertį 

gyvenimą 
Mokslininkas Paulas Bach-

y-Rita labai daug prisidėjo prie 
smegenų tyrimų ir konkrečiai 
prie atradimo, kad smegenys 
geba save keisti. Mokslininko 
smegenų tyrimus paskatino jo 
paties tėvas Pedro Bach-y-Ri-
ta, sugrįžęs į visavertį gyveni-
mą po visą kūną paralyžiuojan-
čio insulto. 63 metų mokslininko 
tėvas, patyręs insultą, liko visiš-
kai paralyžiuotu kūnu ir veidu, 
nebegalėjo šnekėti. Kitas Pedro 
sūnus, dirbantis psichiatru, ap-
siėmė tėvą slaugyti, kadangi po 
reabilitacinės programos, truku-
sios keturias savaites, nepastebė-
jo beveik jokio pagerėjimo. Kaip 
vėliau paaiškėjo, 4 savaičių rea-
bilitacija yra naudinga, tačiau ne 
tiek, kad būtų galima pamatyti 
akivaizdžius pokyčius. Insultą 
patyrusio Pedro sūnus nuspren-
dė nenuleisti rankų. Kadangi tė-
vas negalėjo vaikščioti, pamėgi-
no iš pradžių jį išmokyti šliau-
žioti. Aplinkiniams tokia idėja 
pasirodė netinkama, kadangi jie 
tai suprato tarsi pasišaipymą, ta-
čiau Pedro sūnus teigė, kad kaip 
kūdikiai nepradeda iškart vaikš-
čioti, taip ir jo tėvas atsistos ant 
kojų pirma išmokęs šliaužio-
ti. Taip ir buvo – iš pradžių Pe-
dro šliaužiodavo po namus, at-
sirėmęs stipresniąja kūno puse į 
sieną, vėliau sutvirtėjo ir jau ga-

lėjo paeiti keliais, o po kiek laiko  
atsistojo ir pradėjo vaikščioti 
remdamasis lazdomis. Prireikė 
pusmečio, kol visai nepaeinan-
tis žmogus įstengė judėti kaip 
anksčiau. Pedro sūnus tėvui 
nuolat duodavo pratimų įvai-
riems rankų judesiams lavinti. 
Net ir įprasti namų ruošos dar-
bai gali tapti lavinančiais prati-
mais – pavyzdžiui, plaunant in-
dus tobulinami sukamieji rankų 
judesiai. Po maždaug trijų mėne-
sių jau buvo matyti, kad Pedro 
pavyks atgauti ir kalbą. Nuola-
tinių pratimų dėka, praėjus me-
tams po insulto, Pedro, būda-
mas 68 metų, vėl grįžo į visaver-
tį gyvenimą. 

Nuolatos treniruojantis Pe-
dro smegenys persitvarkė ir in-
sulto metu sunaikinti smege-
nų neuronai, atsakingi už judė-
jimą ir kalbą, buvo pakeisti ki-
tais smegenų centrais taip, kad 
jis vėl galėjo vaikščioti ir kalbė-
ti. Tokie, atrodo, neįtikėtini pa-
siekimai paskatino Pedro sūnų 
mokslininką Paulą Bach-y-Rita 
imtis išsamesnių smegenų ty-
rinėjimų.

Šis pavyzdys tikrai nėra vie-
nintelis, įrodantis, kad net ir su-
nykus tam tikrai smegenų daliai, 
jos funkcijas gali perimti kitos, 
greta esančios smegenų sritys. 
Posakis, kad nieko nėra neįma-
nomo, čia įgauna didelę reikšmę. 

Įgimta smegenų patologija 
nėra nuosprendis 

Barbara Jang iš Jungtinių 
Amerikos valstijų yra puikus pa-
vyzdys, kad net ir gimus su di-
deliais smegenų pakitimais, juos 
galima pertvarkyti taip, kad gy-

venimas būtų visavertis. Barba-
ra gimė turėdama asimetriškas 
smegenis – smegenų dalis, at-
sakinga už kalbą, buvo nepilnai 
išsivysčiusi, todėl jai sunkiai se-
kėsi šnekėti. Barbara taip pat ne-
turėjo ir erdvinio mąstymo bei 
sunkiai gebėjo suvokti sąvokas. 
Vis dėlto mergaitė turėjo įstabiai 
gerą atmintį, tad daugelį daly-
kų išmokdavo atmintinai ir taip 
„pridengdavo“ savo negalią. Ro-
dos, taip ir būtų praėjęs Barbaros 
gyvenimas, jeigu ne didelis jos 
užsispyrimas ir laimingas atsi-
tiktinumas. 

28-erių metų merginai į ran-
kas pateko mokslininko Lurijos 
darbai, kuriuose buvo išsamiai 
aprašomas vaikų, gimusių su 
smegenų pakitimais, lavinimas. 
Pagrindinė jų idėja: reikia stip- 
rinti sveikąsias smegenų dalis 
ir taip kompensuoti silpnesnią-
sias. Tačiau Barbara nusprendė, 
kad toks būdas užimtų pernelyg 
daug laiko, nes jos stipriųjų sme-
genų dalių nėra tiek daug. Ka-
dangi Barbarai buvo sunku nu-
statyti ryšius tarp skirtingų sim-
bolių, visų pirma ji pradėjo mo-
kytis atpažinti laiką pagal laik- 
rodžio rodykles – to padaryti jai 
niekaip nepavykdavo. Mergina 
nusipiešė šimtą kortelių su skir-
tingu laikrodžių rodomu laiku 
ir paprašė draugo, kad jis kito-
je kortelių pusėje užrašytų ro-
domą laiką. Ji valandų valandas 
praleisdavo prie kortelių, bandy-
dama suprasti, kaip laikas pri-
klauso nuo rodyklių padėties. 
Po kelių savaičių Barbara pirmą 
kartą gyvenime suvokė, ką rodo 
laikrodis. Taip pat pastebėjo, kad 
ima suprasti logines ir gramati-

kos taisykles. Šis pavyzdys įro-
do, kad net ir tuos gebėjimus, 
kurių žmogus niekuomet netu-
rėjo, nuolat treniruojantis gali-
ma išsiugdyti. 

Pažintiniai gebėjimai 
svarbūs ir vyresniame 

amžiuje
Dauguma vyresnio amžiaus 

žmonių skundžiasi suprastė-
jusia atmintimi, sako nepame-
nantys žodžių, nebe taip gerai 
geba išlaikyti pusiausvyrą, daž-
niau už ko nors užkliūna. Taip 
nutinka todėl, kad vyresniame 
amžiuje retai tenka sukaupti dė-
mesį ko nors mokantis taip, kaip 
jaunystėje. Smegenų neuroninės 
jungtys silpnėja, dėl to prastėja 
ir atmintis. Mokslininkai pata-
ria: tam, kad palaikytumėte ak-
tyvų protą, labai svarbu nuola-
tos mokytis ko nors naujo – tar-
kim, naujos užsienio kalbos. Tai 
puikus pavyzdys, kadangi mo-
kantis kalbos reikia sutelkti itin 
daug dėmesio. 

Judesių koordinacijai gerinti 
siūloma mokytis naujų šokio ju-
desių, vasarą pasivaikščioti ba-
somis, kadangi taip stimuliuo-
jami paduose esantys centrai.

Mokslininkų atradimai, su-
siję su smegenų gebėjimu save 
keisti, įrodo, kad įdėję pastangų 
ir darbo, net ir gimusieji su sme-
genų patologijomis, patyrusie-
ji traumą ar senstantys žmonės 
gali gyventi visavertį gyvenimą. 
Tiesiog tam reikia skirti dėmesio. 
Smegenys yra nemažai tyrinėtas, 
tačiau vis dar savo galimybėmis 
stebinantis organas.

Milda ViCkUtė
Parengta remiantis N. Doidžo knyga „Save 

keičiančios smegenys“

• gerina apetitą,
• normalizuoja rūgščių ir šarmų 

balansą,
• padeda lengviau užmigti, 
• neutralizuoja streso pasek-

mes,
• švelnina depresijos požymius,
• mažina karščio priepuolius 

menopauzės metu. 
Pastaba. Ypač svarbu tai, jog 

saulėgrąžos puikiai tinka ateros-
klerozės, artrozės, reumato, os-
teoporozės, širdies infarkto, ke-
penų, tulžies ligų profilaktikai.

gant žarnyno divertikulioze, nes 
į vidų patekę saulėgrąžų lukštai 
ar jų liekanos gali sukelti stiprų 
kraujavimą, taip pat gali atsiras-
ti žarnyno pūlinių.

2. Jei saulėgrąžos įsigytos ne 
parduotuvėje, t.y. jų kokybė ne-
tikrinta laboratoriškai, galimas 
daiktas, jog iš pažiūros sveikose 
saulėgrąžose gali būti sukaup-
ta švino, kadmio ir kitų sveika-
tai žalingų medžiagų. Pavyz-
džiui, vien tik perteklinis kad-
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Klausėte – 
atsakome: 

Mano darbingumas yra 20 proc. 
Vaikštau, taip pat ir laiptais lipu, pri-
silaikydamas turėklų. Gyvenu Vil-
niuje, Karoliniškėse, devynių aukš-
tų name, kuriame yra dar veikiantis 
liftas. Mano butas antrame aukšte, 
liftas jame nestoja. Už jį niekada ne-
reikėjo mokėti, nemokėjo ir pirmojo 
aukšto gyventojai. Manau, taip buvo 
ir yra visoje Lietuvoje. 

Baigiantis 2013 m. visi laiptinės 
(taip pat pirmojo ir antrojo aukšto, 
kurie, galima sakyti, lifto neturi) gy-
ventojai iš „Karoliniškių būsto“ ga-
vome raštą, kuriame rašoma, kad lif-
tas greit galįs sugedęs sustoti, dėl to 
reikia kaupti pinigus jam remontuo-
ti, o prireikus – pakeisti nauju. Ragi-
nama pasirinkti, kiek sutinkame mo-
kėti kaupiant lėšas kapitaliniam lifto 
remontui / keitimui nauju – po 1 Lt. 
už kv.m ar po 1,5 Lt. už kv.m. 

Mano butas yra didžiausias laip-
tinėje, tad už liftą, kurio nesinaudo-
ju, turėčiau mokėti daugiausiai. Kur 
čia logika? Dar kvailiau toks lėšų 
kaupimas liftui atrodys tiems neįga-
liesiems, kuriems iš būsto pritaikymo 
programos įrengti nuolydžiai ar kel-
tuvai iš balkono, t.y. yra atskiras iš-
ėjimas iš buto, jie nesinaudoja ne tik 
bendru liftu, bet ir laiptine.

Paskambinęs į Karoliniškių būs-
tą išgirdau grasinimus, jog nemokė-
damas sulauksiu antstolių. Kai pa-
sakiau, jog žadu ieškoti teisybės val-
džios instancijose ir teismuose, namo 
valdytojas man palinkėjo sėkmės. 

Situaciją komentuoja Aplinkos 
ministerijos Statybos ir būsto 
departamento Būsto skyriaus 
vyriausioji specialistė Jūratė 
KAKlAuSKienė:

Civilinio kodekso 4.82 str. 1 
dalis nustato, kad butų ir kitų 
patalpų savininkams bendrosios 
dalinės nuosavybės teise priklau-
so namo bendrojo naudojimo pa-
talpos, pagrindinės namo kons-
trukcijos, bendrojo naudojimo 
mechaninė, elektros, sanitarinė-
techninė ir kitokia įranga (taip 
pat ir liftai). Pagal šio straipsnio 
3 dalį butų ir kitų patalpų savi-
ninkai privalo proporcingai savo 
daliai apmokėti išlaidas namui 
išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mo-
kesčius, rinkliavas ir kitas įmo-

Gavome vilniečio Kęstučio 
Lenkšo laišką, kuriame jis 
klausia, ar ir neįgaliesiems, 
nesinaudojantiems liftu, rei-
kia prisidėti prie rinkliavos 
jo atnaujinimui. 

Nors 
nesinaudoji 
liftu, mokėti 
už jį reikės

kas, taip pat reguliariai daryti at-
skaitymus kaupiant lėšas, kurios 
bus skiriamos namui atnaujin-
ti. Šio straipsnio 7 dalis nustato, 
kad buto ir kitų patalpų savinin-
kui priklausanti bendrosios dali-
nės nuosavybės dalis yra lygi jam 
nuosavybės teise priklausančių 
patalpų naudingojo ploto ir gy-
venamojo namo naudingojo plo-
to santykiui.

Atsižvelgiant į susiformavu-
sią teismų praktiką, pažymime, 
kad daugiabučių namų gyvento-
jai (dažniausiai tai yra 1-3 aukštų 
butų ir kitų patalpų savininkai), 
kurie nesinaudoja name esančiu 
liftu, gali būti atleidžiami nuo 
mokesčio už naudojimąsi liftu, ta-
čiau, nepaisant to, šiems gyvento-
jams išlieka pareiga apmokėti lif-
to, kaip bendrosios dalinės nuo-
savybės teisės objekto, remonto 
ir atnaujinimo išlaidas.

Informuojame, kad liftas yra 
priskiriamas prie potencialiai pa-
vojingų įrenginių. Todėl atkrei-
piame dėmesį, kad lifto priežiū-
ra ir savalaikis remontas yra sie-
jamas su gyventojų saugumu.

Pažymėtina, kad jei daugia-
bučio namo butų ir kitų patalpų 
savininkai nuspręstų moderni-
zuoti savo namą pagal Daugia-
bučių namų atnaujinimo moder-
nizavimo programą, patvirtintą 
Vyriausybės  2004 m. rugsėjo 23 
d. nutarimu Nr. 1213, ar ją atitin-
kančią savivaldybės programą, 
tuomet valstybė remtų energi-
ją taupančių priemonių, prie ku-
rių priskiriamas ir lifto atnauji-
nimas (įskaitant jo keitimą tech-
niniu energiniu požiūriu efekty-
vesniu liftu, įgyvendinimą. Tokiu 
atveju socialiai remtini asmenys, 
turintys teisę į kompensaciją už 
šildymą, gautų 100 proc. valsty-
bės paramą visai renovacijai, t.y. 
jiems būtų apmokamos visos in-
vesticijų projekto rengimo ir įgy-
vendinimo išlaidos, paskolos ir 
palūkanų grąžinimas. 

Išsamią informaciją daugia-
bučių namų atnaujinimo (moder-
nizavimo) klausimais teikia Būs-
to ir urbanistinės plėtros agen-
tūra (nemokama informacijos li-
nija – tel. 8 800 200 12) atsakinga 
už daugiabučių modernizavimo 
administravimą ir valstybės pa-
ramos teikimą.

Atsako nacionalinio kraujo cent- 
ro ryšių su visuomene specia-
listė leonilija Perminienė: 

Lietuvos Respublikos krau-
jo donorystės įstatymo 7 straips-
nio 1 dalies 6 punkte (Žin., 1996, 
Nr.115-2666) ir LR Darbo kodek-
so 218 str. (Žin., 2002, Nr. 64-2569) 
numatyta, kad donoras turi teisę 
būti atleistas nuo darbo kraujo ar 
kraujo sudėtinių dalių davimo 
dieną. Apie neatvykimą į darbą 

Donorui – laisva diena
„norėčiau sužinoti, ar žmo-
gus, duodantis kraujo cen-
trui kraujo, turi teisę gau-
ti laisvą dieną?“ – teiraujasi 
„Bičiulystės“ skaitytoja V. J. 

donoras privalo pranešti ne vė-
liau kaip prieš vieną dieną. Įmo-
nių, įstaigų, organizacijų admini-
stracija neturi kliudyti darbuoto-
jui kraujo ar kraujo sudėtinių da-
lių davimo dieną išvykti į kraujo 
donorystės įstaigą.

Kraujo ar kraujo sudėtinių da-
lių davimo dieną donoras turi tei-
sę Vyriausybės nustatyta tvarka 
iš valstybės biudžeto gauti kom-
pensaciją, lygią vienos dienos vi-
dutiniam darbo užmokesčiui. Be 
to, kraujo donoras, duodamas 
kraujo, turi galimybę nemokamai 
pasitikrinti sveikatą, nes krau-
jo centruose tiriamas visų dono-
rų kraujas.

Sumažėjo finansavimas – 
kaip išgyventi

įvairiausiom veiklom. Deja, šie-
met tų veiklų nebus labai daug. 
Pasak J. Zavackienės, pagal So- 
cialinės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenėje 
programą Zarasų rajono neįga-
liųjų draugijoje finansuojama tik 
skalbėjos darbo vieta Zarasuose 
ir Dusetose, taip pat porą mė-
nesių bus remiamos užimtumo  
veiklos. Sumažėjus finansavimui 
teko atsisakyti ansamblio „Eže-
rija“ vadovo darbo užmokesčio.

Kokia išeitis?
Ką daryti tokiu atveju, kai pa-

talpų išlaikymas „suryja“ didelę 
dalį programos lėšų? (Panaši si-
tuacija, kai draugijos, įsikūrusios 
erdviose patalpose, kurių reno-
vacijai buvo skirtos didelės vals-
tybės lėšos, nesugeba jų išlaikyti, 
susidarė ne tik Zarasuose). Daug 
paprasčiau tvarkytis toms drau-
gijoms, kurios glaudžiasi vieno-
se patalpose su kitomis organi-
zacijomis, ar, tarkim, socialinių 
paslaugų centre. 

LND pirmininkas Zigmantas 
Jančauskis kreipėsi į Zarasų ra-
jono savivaldybės administraci-
ją, prašydamas padengti draugi-
jos skolas. Pastatas priklauso sa-
vivaldybei, draugijai jis suteiktas 
pagal panaudos sutartį. Z. Jan-
čauskio teigimu, skirstant Socia- 
linės reabilitacijos paslaugų neį-
galiesiems bendruomenėje prog- 
ramos lėšas taip pat reikėtų at-
sižvelgti į esamą situaciją, kad 
draugija turi dideles patalpas ir 
bent jau nemažinti skiriamo fi-
nansavimo. 

Socialinės paramos skyriaus 
vedėja Alina Sklinsmontienė pa-
pasakojo, jog Zarasuose šių metų 
socialinės reabilitacijos veiklai 
vykdyti paraiškas pateikė 4 pa-
reiškėjai: Zarasų krašto žmonių 
su negalia sąjunga, (55,8 tūkst. 
Lt), VšĮ Panevėžio ir Utenos regi-
onų aklųjų centras (20 tūkst. Lt), 
taip pat VšĮ Pagalbos ir informa-
cijos šeimai tarnyba (5 tūkst. Lt). 
Žmonių su negalia sąjungai fi-
nansavimas padidėjo, nes ji pa-
teikė bendrą projektą su „Vil-
ties“ bendrija. Pasak savivaldy-
bės Socialinės paramos skyriaus 
vyriausiosios specialistės Alinos 
Paliūnienės, draugijai finansa-
vimas sumažėjo, nes Socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje progra-
mai savivaldybė gavo mažiau 
lėšų. Be to, pastebėta tendenci-
ja, jog pastaruoju metu draugijo-
je mažėja paslaugų gavėjų (2012 
m. – 156 asmenys, o šiemet – 79 
asmenys), apskritai pasigenda-
ma aktyvesnės jos veiklos. Na, o 
J. Zavackienės teigimu, paslaugų 
gavėjų skaičius menksta dėl ma-
žėjančio finansavimo. 

Teks ieškoti papildomo 
finansavimo

Socialinės paramos skyriaus 
vedėja A. Sklinsmontienė pri-
minė, kad praėjusiais metais iš 
savivaldybės biudžeto skoloms 
padengti draugijai buvo skirta 
5 tūkst. litų. Tačiau šiemet sko-
los dar labiau išaugo. Zarasų 

rajono savivaldybės mero pa-
vaduotojas Nikolajus Gusevas 
pabrėžė, kad savivaldybė, nors 
pati nesuduria galų, neatsisako 
padėti draugijai ir bus ieškoma 
išeičių, tačiau jis atkreipė dėme-
sį, kad organizacijos ir pačios tu-
rėtų rūpintis savo išsilaikymu – 
ieškoti projektinio finansavimo, 
galbūt atsisakyti dalies patalpų. 
Juolab kad ne visas pastatas yra 
nuolat naudojamas. 

Administracijos direktoriaus 
pavaduotoja Aušra Lamanaus-
kienė taip pat pritarė, kad yra 
daug prgramų, į kurias gali pre-
tenduoti nevyriausybinės orga-
nizacijos, tarp jų – ir ES struktūri-
nių fondų parama. Tiesa, tokius 
projektus yra nelengva pareng-
ti, tačiau savivaldybė yra pasi-
rengusi padėti. 

jų draugijos pirmininkė Jūratė 
Kamičaitienė pasiguodė, kad 
šiemet draugijos įgyvendina-
miems Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems ben-
druomenėje projektams skir-
ta net 40 tūkst. Lt mažiau nei 
pernai (2013 m. draugija gavo 
90 tūkst. Lt, o šiemet – 50 tūkst. 
Lt). Labiausiai J. Kamičaitienė 
apgailestauja dėl to, kad nebes-
kirta lėšų meno kolektyvo vado-
vui išlaikyti. Taip pat teks atsi-
sakyti biosocialinių funkcijų at-
statymo veiklų, transporto orga-
nizavimo paslaugų. Reikės su-
mažinti ir vairuotojo-palydovo 
darbo valandas. Na, o be įdar-
binto žmogaus nebus ir veiklos, 
mano J. Kamičaitienė. 

Alytaus miesto neįgaliųjų 
draugijos vadovė sako supran-
tanti, kodėl taip atsitiko – savi-
valdybė gavo net 42 tūkstan-
čiais Lt mažiau nei pernai šiai 
programai vykdyti. Be to, prie 
projekto paraiškų teikėjų prisi-
jungė dar 2 naujos organizaci-
jos (Alytaus apskrities sergan-
čių onkologinėmis ligomis mo-
terų asociacija „Bendrakeleivės“ 
ir Alytaus apskrities ligonių, su-
sijusių su organų persodinimu, 
organizacija „Dalia“). Dėl to la-
bai sumažėjo ir organizacijoms 
tenkančios lėšos. Tačiau J. Ka-
mičaitienė sako mananti, jog 
skirstant lėšas reikėtų atsižvelg-
ti į tai, kad draugija vienija per 
600 žmonių. Be to, 22 tūkst. Lt 
sumažėjo ir Alytaus neįgaliųjų 
užimtumo dienos centro, kuria-
me įsikūrusi draugija, finansa-
vimas. Vis dėlto J. Kamičaitienė 
sako rankų nenuleisianti, ieško-
sianti būdų, kaip išlaikyti buvu-
sias veiklas, įgyvendinti tai, ko 
žmonės pageidauja. 

Alytaus miesto savivaldybės 
Socialinės paramos skyriaus ve-
dėjos Genės Platūkienės paklau-
sus, ką patartų rašantiems pro-
jektus pagal Socialinės reabili-
tacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje programą, sakė: 
„Teikdamos projektų paraiškas 
organizacijos turėtų daugiau 
orientuotis į bendruomenės po-
reikius.“ G.Platūkienės teigi-
mu, organizacijos neteisingai 
numato lėšas, skirtas adminis-
tracinėms išlaidoms, didžiausią 
projekto lėšų dalį skiria atlygini-
mams ir dažnai per mažai dė-
mesio – pačių veiklų vykdymui 
ir bendruomenėje esančių so-
cialinių problemų sprendimui. 
Kalbėdama apie pačią prog- 
ramą, vedėja atkreipė dėmesį, 
kad sparčiai senstant visuome-
nei, nuolat auga socialinių pas-
laugų poreikis asmens namuose, 
neįgaliesiems ir senyvo amžiaus 
asmenims reikalinga pagalba 
buityje. Savivaldybės dažnai 
nesugeba pilnai patenkinti so-
cialinių paslaugų poreikio. „Jei-
gu programos lėšas būtų galima 
naudoti teikiant pagalbą neįga-
liesiems namuose, būtų geriau 
patenkinamas neįgaliųjų asme-
nų paslaugų poreikis ir pagerė-
tų jų gyvenimo kokybė“, – sako 
G.Platūkienė. 

Aurelija BABinSkienė

(atkelta iš 1 psl.)

J. Zavackienė sako svarstanti, 
kad galima būtų į vieną kambarį 
priimti masažo specialistą, kuris 
taip pat teiktų paslaugas neįga-
liesiems. Kurį laiką čia jau veikė 
paslaugų įstaiga – buvo kirpyk- 
la. Zarasų rajono savivaldybės 
mero padėjėja Gražina Ragaus-
kaitė atkreipė dėmesį, kad gal-
būt reikėtų teikti paslaugas ne 
tik neįgaliesiems, bet ir kitiems 
savivaldybės gyventojams: atsi-
rastų norinčių išsiskalbti už ne-
didelį mokestį. Taip pat gali-
ma būtų nuomoti salę įvairioms  
reikmėms. 

Socialinės paramos skyriaus 
specialistės pasiūlė teikti ben-
drus projektus su kitom neįga-
liųjų organizacijomis. Galbūt 
pakviesti kai kurias iš jų įsikelti 
į draugijos patalpas ir taip pasi-
dalyti išlaidom. Specialistės su-
tiko, kad įtraukti į savo veiklą 
daug žmonių draugijai neleng-
va, nes tame pačiame pastate 
įsikūręs Zarasų socialinių pas-
laugų centras, taip pat aktyvi ir 
Zarasų krašto žmonių su nega-
lia sąjunga. 

Dabar draugija jokiuose ki-
tuose projektuose nedalyvauja, 
papildomų pajamų gauna tik 
teikiant higienos paslaugas – 
vienas skalbimas kainuoja 6,16 
Lt, su džiovinimu ir lyginimu – 
12 Lt. Matyti, kad darbas vyks-
ta užimtumo būreliuose: drau-
gijos nariai padaro išties įdomių 
darbelių: velia iš vilnos, lipdo iš 
molio, mokosi dekupažo ir kitų 
rankdarbių technikų. Taip pat 
draugija organizuoja išvykas į 
kitus rajonus, į sporto varžybas.

Teks ieškoti, kaip dirbti 
sumažėjus finansavimui 

Alytaus miesto neįgalių-

Alytaus miesto ND buvo teikiamos 
sveikatinimo paslaugos. 
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PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.00, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.34, 
8.03 – orai.  6.50 – ekspertas. 7.05, 
7.35 , 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, vasario 17 d. 
9.00 Ryto suktinis su Zita Kel-

mickaite (kart.). 10.00 Visi namie. 
Sveiko humoro laida (kart.). 10.30 
Lyderių turnyras „Žinių riteriai ir da-
mos“ (kart.). 11.45 Žingsnis po žings-
nio (kart.). 12.00 Premjera. Miestelio 
ligoninė (3/9). 13.00 Stilius (kart.). 
13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva. 
14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Senis 
(332) N-7. 17.00 Kobra 11 (129). 
18.00 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.50 Premjera. Naisių va-
sara (30). 19.25 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.15 Dėmesio 
centre. 21.45 Teisė žinoti. Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 22.45 
Vakaro žinios. 23.15 Dokumenti-
nio kino vakaras. Premjera. Putino 
žaidynės. Vokietija, Izraelis, Austri-
ja, 2013 m. (Subtitruota). 0.30 Se-
nis (332) (kart.) N-7. 1.45 Dėmesio 
centre (kart.). 

Antradienis, vasario 18 d. 
9.00 Kobra 11 (129) N-7. 10.00 

„Eurovizijos“ dainų konkurso nacio-
nalinė atranka (kart.). 12.00 Prem-
jera. Miestelio ligoninė (3/10). 13.00 
Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.). 
13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva. 
14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Senis 
(333) N-7. 17.00 Kobra 11 (130). 
18.00 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.50 Premjera. Naisių va-
sara (31). 19.25 Emigrantai. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.15 Dėmesio centre. 21.45 Pinigų 
karta. Pertraukoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 22.45 Vakaro žinios. 23.15 
Premjera. Prisikėlęs faras (4/6) N-7. 
0.15 Senis (333) (kart.) N-7. 1.30 Dė-
mesio centre (kart.). 

Trečiadienis, vasario 19 d. 
9.00 Kobra 11 (130) (kart.) N-7. 

10.00 Lietuvos balsai. Chorų „Euro-
vizija“ (kart.). 12.00 Premjera. Mies-
telio ligoninė (3/11). 13.00 Emigran-
tai. Socialinės dokumentikos lai-
da (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, 
Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Se-
nis (334) N-7. 17.00 Kobra 11 (131). 
18.00 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.50 Premjera. Naisių va-
sara (32). 19.25 Bėdų turgus. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.15 Dėmesio centre. 21.45 Istori-
jos detektyvai. Pertraukoje – 22.00 
Loterija „Perlas“. 22.45 Vakaro ži-
nios. 23.15 Premjera. Prisikėlęs fa-
ras (4/7) N-7. 0.15 Senis (334) (kart.) 
N-7. 1.30 Dėmesio centre (kart.). Ke-
tvirtadienis, vasario 20 d. 9.00 Kobra 
11 (131) (kart.) N-7. 10.00 Duokim 
garo! (kart.). 12.00 Premjera. Mieste-
lio ligoninė (3/12) 13.00 Bėdų turgus. 
Pokalbių laida (kart.). 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor-
tas. 15.50 Senis (335) N-7. 17.00 
Kobra 11 (132). 18.00 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.50 Prem-
jera. Naisių vasara (33). 19.25 Taip. 
Ne. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.15 Dėmesio centre. 
21.45 Specialus tyrimas. Pertrauko-
je – 22.00 Loterija „Perlas“. 22.45 Va-
karo žinios. 23.15 Kūnų medžiotojai. 
Trileris. Lenkija, 2003 m. N-14. 1.10 
Senis (335) (kart.) N-7. 2.25 Dėme-
sio centre (kart.). 

Penktadienis, vasario 21 d. 
9.00 Kobra 11 (132) (kart.) N-7. 

10.00 Naisių vasara (30-33) (kart.). 
11.50 Lašas po lašo (kart.). 12.00 
Premjera. Miestelio ligoninė (3/13) 
13.00 Taip. Ne (kart.). 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor-
tas. 15.50 Senis (336) N-7. 17.00 
Kobra 11 (133). 18.00 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.40 Žings-
nis po žingsnio. Būstas. 19.00 Lietu-
vos tūkstantmečio vaikai. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.15 
Duokim garo! Pertraukoje – 22.00 
Loterija „Perlas“. 23.15 Žemės stul-
pai. Istorinis nuotykių mini serialas. 
Didžioji Britanija, Vokietija, 2010 m. 
(3) N-7. 1.15 Senis (N-7. 336) (kart.). 

Šeštadienis, vasario 22 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Emigrantai (kart.). 7.00 Bėdų turgus. 
Pokalbių laida (kart.). 8.00 Pagalbos 

ranka. 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Dže-
ronimas (13). 9.25 Premjera. Ma-
žasis princas (4). 9.50 Aviukas Šo-
nas (3/19). 10.00 Linksmoji knyga. 
10.30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 11.30 Durys atsidaro. 12.00 
Premjera. Vanduo – tai gyvybė. Mi-
sija Tana. Dok. f. apie Vidmanto Ur-
bono ekologinę akciją. 2013 m. 13.00 
Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų 
TV konkursas „Dainų dainelė 2014“. 
15.00 Popietė su Algimantu Čekuo-
liu (subtitruota). 15.30 Pasaulio pa-
norama. 16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą). 16.10 Sveikinimų kon-
certas. 18.30 Lyderių turnyras „Žinių 
riteriai ir damos“. 19.50 Visi namie. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.00 „Eurovizijos“ dainų kon-
kurso nacionalinė atranka. 23.00 Dė-
kui, kad rūkot! Komedija. JAV, 2005 
m. N-7. 0.55 Vanduo – tai gyvybė. 
Misija Tana (kart.). 

Sekmadienis, vasario 23 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Popietė su Algimantu Čekuoliu (kart., 
subtitruota). 6.30 Šventadienio min-
tys. 7.00 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite (kart.). 8.00 Girių horizon-
tai. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 Dže-
ronimas (14). 9.25 Premjera. Maža-
sis princas (5). 9.50 Aviukas Šonas 
(3/20). 10.00 Gustavo enciklopedija 
(subtitruota). 10.30 Premjera. Leo-
nardas (5, 6) 11.30 Visi namie (kart.). 
12.00 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Neregėtoji Arabija. 2 d. Ara-
bijos brangakmenis. (Subtitruota). 
13.00 Auksinė Agatos Kristi kolekci-
ja. Puaro (1/5, 6) N-7. 15.00 Krepši-
nis. LKL čempionatas. Kėdainių „Ne-
vėžis“ – Šiaulių „Šiauliai“. Pertrauko-
je – 16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą). 17.00 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. 17.30 Lašas po lašo. 17.35 Sti-
lius. 18.30 Lietuvos balsai. Chorų 
„Eurovizija“. 20.30 Panorama. 20.45 
Savaitė. 21.15 Mūsų laisvės metai – 
2002. 23.15 Kelias į 2014 pasaulio 
futbolo čempionatą. 1 dalis. 23.45 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Pu-
aro (1/5, 6) (kart.) N-7. 

Pirmadienis, vasario 17 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (10) (kart.). 7.25 
Simpsonai (20) (kart.) N-7. 7.55 Gy-
dytojos dienoraštis (6) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (1835). 10.00 Keistuoliai 
iš Baltųjų rūmų (6, 7) N-7. 11.05 Ta-
das Blinda. Pradžia. Nuotykių drama. 
Lietuva, 2011 m. N-7. 13.30 Gufis ir jo 
sūnus Maksas (3). 14.00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (11). 14.30 Simpso-
nai (21) N-7. 15.00 Rosarija (79) N-7. 
16.00 Nepaklusni širdis (101) N-7. 
17.00 TV Pagalba N-7. 17.50 Kvies-
kite daktarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Pamiršk mane (9) N-7. 20.00 
Mafijos kronikos N-7. 21.00 Moterys 
meluoja geriau (21) N-7. 21.30 TV3 
vakaro žinios. 22.00 Kerštas (15) 
N-14. 23.00 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba (136) N-14. 0.00 Amerikie-
čiai (3) N-14. 1.00 Kaulai (12) N-14. 
1.55 Choras (21) N-7. 2.45 Eureka (6) 
N-7. 3.35 Mažylė Houp (17, 18) N-7. 

Antradienis, vasario 18 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Žalioji 

enciklopedija. 7.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (11) (kart.). 7.25 Simpsonai 
(21) (kart.) N-7. 7.55 Gydytojos die-
noraštis (7) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1836). 10.00 Keistuoliai iš Baltųjų 
rūmų (8, 9) N-7. 11.05 Audros karys. 
Nuotykių f. JAV, 2006 m. N-7. 12.55 
Ant bangos (44). 13.30 Gufis ir jo sū-
nus Maksas (4). 14.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (12). 14.30 Simpsonai 
(22) N-7. 15.00 Rosarija (80) N-7. 
16.00 Nepaklusni širdis (102) N-7. 
17.00 TV Pagalba N-7. 17.50 Kvies-
kite daktarą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Pamiršk mane (10) N-7. 20.00 
Prieš srovę N-7. 21.00 Moterys me-
luoja geriau (22) N-7. 21.30 TV3 va-
karo žinios. 22.00 Tėvynė (11) N-7. 
23.05 Pelkė (3) N-7. 0.05 Amerikie-
čiai (4) N-14. 1.05 Kaulai (13) (Bo-
nes) N-14. 1.55 Choras (22) N-7. 
2.50 Eureka (7) N-7. 3.35 Mažylė 
Houp (19, 20) N-7. 

Trečiadienis, vasario 19 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (12) (kart.). 7.25 
Simpsonai (22) (kart.) N-7. 7.55 Gy-
dytojos dienoraštis (8) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (1837). 10.00 Keistuoliai 

iš Baltųjų rūmų (10, 11) N-7. 11.00 TV 
Pagalba N-7. 11.50 Kvieskite daktarą! 
N-7. 12.25 Būrys (17) N-7. 12.55 Ant 
bangos (45). 13.30 Gufis ir jo sūnus 
Maksas (5). 14.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (13). 14.30 Simpsonai (23) 
N-7. 15.00 Rosarija (81) N-7. 16.00 
Nepaklusni širdis (103) N-7. 17.00 TV 
Pagalba N-7. 17.50 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Pa-
miršk mane (11) N-7. 20.00 Obelis 
nuo obels (6) N-7. 20.30 Laikykis! 
N-7. 21.00 Moterys meluoja geriau 
(23) N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Vikingų loto. 22.05 Elemen-
taru (21) N-7. 23.05 Pelkė (4) N-7. 
0.05 Amerikiečiai (5) N-14. 1.00 Kau-
lai (14) (Bones) N-14. 1.50 Choras (1) 
N-7. 2.45 Eureka (8) N-7. 3.30 Mažy-
lė Houp (21, 22) N-7. 

Ketvirtadienis, vasario 20 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (13) (kart.). 7.25 
Simpsonai (23) (kart.) N-7. 7.55 Gy-
dytojos dienoraštis (1) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (1838). 10.00 Keistuoliai 
iš Baltųjų rūmų (12, 13) N-7. 11.00 TV 
Pagalba N-7. 11.50 Kvieskite daktarą! 
N-7. 12.25 Būrys (18) N-7. 12.55 Ant 
bangos (46). 13.30 Gufis ir jo sūnus 
Maksas (6). 14.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (14). 14.30 Simpsonai (314) 
N-7. 15.00 Rosarija (82) N-7. 16.00 
Nepaklusni širdis (104) N-7. 17.00 TV 
Pagalba N-7. 17.50 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Pa-
miršk mane (12) N-7. 20.00 Kelionė 
pas šamaną N-7. 21.00 Moterys me-
luoja geriau (24) N-7. 21.30 TV3 va-
karo žinios. 21.55 Žalioji enciklope-
dija. 22.00 Porininkai (5) N-7. 23.05 
Kaulai (20) N-14. 0.05 Amerikiečiai 
(6) N-14. 1.10 Kaulai (15) N-14. 2.00 
Choras (2) N-7. 2.55 Eureka (9) N-7. 
3.40 Anarchijos vaikai (1) N-14. 

Penktadienis, vasario 21 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (14) (kart.). 7.25 
Simpsonai (314) (kart.) N-7. 7.55 Gy-
dytojos dienoraštis (1) (kart.) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (1839). 10.00 
Benas ir Keitė (1, 2) N-7. 11.00 TV 
Pagalba N-7. 11.50 Kvieskite daktarą! 
N-7. 12.25 Būrys (19) N-7. 12.55 Ant 
bangos (47). 13.30 Gufis ir jo sūnus 
Maksas (7). 14.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (15). 14.30 Simpsonai (315) 
N-7. 15.00 Rosarija (83) N-7. 16.00 
Nepaklusni širdis (105) N-7. 17.00 
TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Heraklis. Animacinis f. JAV, 
1997 m. 21.15 Drakonų kova. Evoliu-
cija. Fantastinis trileris. JAV, Honkon-
gas, 2009 m. N-7. 23.00 Superpolici-
ninkas. Veiksmo f. Honkongas, 1992 
m. N-14. 0.55 Svajonių merginos. 
Muzikinė drama. JAV, 2006 m. N-7. 

Šeštadienis, vasario 22 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (10) N-7. 
7.30 LEGO Čima legendos (26). 
8.00 Smurfai (14). 8.30 Ančiukas 
Donaldas ir draugai (4). 9.00 Skunk 
Fu (21, 22). 9.30 Mamyčių klubas. 
10.00 Aukštosios technologijos Lie-
tuvoje. 10.10 Svajonių sodai. 11.00 
Šuo policininkas. Nuotykių komedi-
ja. JAV, 1995 m. 12.50 Princesė. Fil-
mas šeimai. Kanada, 2008 m. 14.40 
Finas ir Ferbis paraleliniame pasau-
lyje. Animacinis f. JAV, 2011 m. 16.10 
Motina ir sūnus (4) N-7. 16.40 Kvies-
kite daktarą! N-7. 17.10 Ekstrasen-
sai tiria (41) N-7. 18.20 Eurojackpot. 
18.30 XXII žiemos olimpinės žaidy-
nės. Dailusis čiuožimas. Parodomoji 
programa. 19.45 Pertraukoje – TV3 
žinios. . 21.00 Karaliaus Tuto pra-
keiksmas. Fantastinė nuotykių dra-
ma. JAV, 2006 m. N-7. 0.30 Septy-
ni psichopatai. Kriminalinė komedija. 
D.Britanija, 2012 m. N-14. 

Sekmadienis, vasario 23 d. 
6.45 Teleparduotuvė (2). 7.00 

Beibleidai. Metalo meistrai (11) N-7. 
7.30 Bidamanų turnyras (1) N-7. 8.00 
Smurfai (15). 8.30 Ančiukas Donal-
das ir draugai (5). 9.00 Skunk Fu 
(23, 24). 9.30 Monstrų vidurinė mo-
kykla. Penktadienio vakaro kovos. 
JAV, 2013 m. N-7. 10.30 Mūsų gy-
vūnai. 11.00 Flukas. Filmas šeimai. 
JAV, 1995 m. 12.50 Paauglės dva-
sia. Fantastinė drama. JAV, 2011 
m. 14.30 Šuo, vardu Diukas. Filmas 
šeimai. Kanada, 2012 m. 16.10 Mo-
tina ir sūnus (5) N-7. 16.40 Kvieskite 
daktarą! N-7. 17.10 Ekstrasensai tiria 
(42) N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 Sa-
vaitės komentarai. 19.30 Šuolis! N-7. 
22.30 Teisingumo ieškotojas. Trileris. 
D.Britanija, 2011 m. N-14. 0.35 Šir-
šių lizdas. Kriminalinė drama. JAV, 
2012 m. N-14. 

Pirmadienis, vasario 17 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 La-

bas vakaras, Lietuva (kart.). 6.20 
Smalsutė Dora (24). 6.50 Tomas 
ir Džeris (47). 7.20 Na, palauk! (7) 
(kart.). 7.30 Mikė Pūkuotukas ir rū-
pesčių diena. Animacinis f. Rusija, 
1972 m. 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (87) N-7. 8.50 Aeroplanas 2. 
Tęsinys (kart.) N-7. 10.20 Operaci-
ja Dramblio pergabenimas. Nuotykių 
f. JAV, 1995 m. (kart.). 12.25 Ponas 
Bynas (1). 12.55 Madagaskaro pingvi-
nai (17). 13.25 Na, palauk! (8). 13.35 
Batuotas katinas. Animacinis f. Rusi-
ja. 13.55 Audra (71) N-7. 15.00 Atpil-
das (52) N-7. 17.00 Labas vakaras, 
Lietuva. 17.50 24 valandos N-7. 18.30 
Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2 N-7. 
20.25 Nuo...Iki.... 21.30 Žinios. Vers-
las. 22.00 Juodasis sąrašas (3) N-7. 
23.00 Judantis objektas (3) N-7. 0.00 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (39) N-7. 0.55 Karališkos kan-
čios (1) N-7. 1.50 Skaičiai (16) N-7. 

Antradienis, vasario 18 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (25). 6.50 Tomas 
ir Džeris (48). 7.20 Na, palauk! (8) 
(kart.). 7.30 Batuotas katinas. Anima-
cinis f. Rusija. 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (89) N-7. 8.50 Sugrįžęs 
iš praeities. Komedija. JAV, 1999 m. 
(kart.) N-7. 10.50 Katės ir šunys. Ka-
čių kerštas. Komedija šeimai. Austra-
lija, JAV, 2010 m. (kart.) 12.25 Ponas 
Bynas (2). 12.55 Madagaskaro pingvi-
nai (18). 13.25 Na, palauk! (9). 13.35 
Mažylis ir Karlsonas. Animacinis f. Ru-
sija, 1968 m. 13.55 Audra (72) N-7. 
15.00 Atpildas (53) N-7. 17.00 Labas 
vakaras, Lietuva. 17.50 24 valandos 
N-7. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 
KK2 N-7. 20.25 Pašėlusios močiu-
tės N-7. 21.30 Žinios. Verslas. 22.00 
VAKARO SEANSAS Idealus pabėgi-
mas. Trileris. JAV, 2008 m. N-7. 0.05 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (40) N-7. 1.00 Karališkos kan-
čios (2) N-7. 1.55 Žmogus juodu ap-
siaustu (1) N-7. 

Trečiadienis, vasario 19 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (26). 6.50 Tomas 
ir Džeris (49). 7.20 Na, palauk! (9) 
(kart.). 7.30 Mažylis ir Karlsonas. Ani-
macinis f. Rusija, 1968 m. 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (90) N-7. 8.50 
24 valandos (kart.) N-7. 10.10 KK2 
(kart.) N-7. 11.00 KK2 penktadienis 
(kart.) N-7. 12.25 Ponas Bynas (3). 
12.55 Madagaskaro pingvinai (19). 
13.25 Na, palauk! (10). 13.35 Karl-
sonas sugrįžo. Animacinis f. Rusija, 
1970 m. 13.55 Audra (73) N-7. 15.00 
Atpildas (54) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.50 24 valandos N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2 
N-7. 20.25 Baisiausia mano gyve-
nimo savaitė (10) N-7. 21.05 Ponas 
Bynas (4) N-7. 21.30 Žinios. Verslas. 
21.45 Renkamės Europą. 22.00 VA-
KARO SEANSAS Bėglys. Veiksmo 
f. JAV, 1993 m. N-7. 0.40 Karališkos 
kančios (3) N-7. 1.35 Žmogus juodu 
apsiaustu (2) N-7. 

Ketvirtadienis, vasario 20 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (27). 6.50 Tomas ir 
Džeris (50). 7.20 Na, palauk! (10) 
(kart.). 7.30 Karlsonas sugrįžo. Ani-
macinis f. Rusija, 1970 m. 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (91) N-7. 8.50 
24 valandos (kart.). N-7. 10.10 KK2 
(kart.) N-7. 11.45 Baisiausia mano 
gyvenimo savaitė (10) (kart.) N-7. 
12.25 Ponas Bynas (4). 12.55 Mada-
gaskaro pingvinai (20). 13.25 Na, pa-
lauk! (11). 13.35 Trejetas iš Rūgpie-
nių kaimo. Animacinis f. Rusija, 1978 
m. 13.55 Audra (74) N-7. 15.00 At-
pildas (55) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.50 24 valandos N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 Va-
landa su Rūta. 21.30 Žinios. Verslas. 
22.00 VAKARO SEANSAS Klastotė. 
Veiksmo f. Aruba, Honkongas, JAV, 
1998 m. N-14. 23.45 Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų skyrius (49) N-7. 
0.40 Ties riba (16) N-14. 1.35 Sveika-
tos ABC (kart.). 

Penktadienis, vasario 21 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (28). 6.50 Tomas ir 
Džeris (51). 7.20 Na, palauk! (11) 
(kart.). 7.30 Trejetas iš Rūgpienių kai-
mo. Animacinis f. Rusija, 1978 m. 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (92) N-7. 
8.50 24 valandos (kart.) N-7. 10.10 

Švęskime Laisvę. Koncertas (kart.). 
12.25 Ponas Bynas (5). 12.55 Ma-
dagaskaro pingvinai (21). 13.25 Na, 
palauk! (12). 13.35 Žiema Rūpgienių 
kaime. Animacinis f. Rusija, 1984 m. 
13.55 Audra (75) N-7. 15.00 Atpildas 
(56) N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietu-
va. 17.50 24 valandos N-7. 18.30 Ži-
nios. Kriminalai. 19.30 KK2 penktadie-
nis N-7. 21.00 PREMJERA Mano vy-
ras gali N-14. 22.10 PREMJERA Žu-
dymo sezonas. Veiksmo trileris. Bel-
gija, 2013 m. N-14. 0.00 Beverli Hil-
so policininkas 2. Veiksmo komedija. 
JAV, 1987 m. N-7. 2.05 Prarasti ber-
niukai. Gentis. Siaubo f. JAV, Kana-
da, 2008 m. S. 

Šeštadienis, vasario 22 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žai-

bo smūgis (10). 6.55 Burtininkai (15). 
7.20 Policijos akademija (56). 7.45 
Krepšininkai (23). 8.10 Mano draugė 
beždžionėlė (9). 8.35 PREMJERA Be-
nas Tenas. Supervisata (1). 9.00 Re-
ceptų užkalbėtoja. 9.30 Padėkime 
augti. 10.00 KINO PUSRYČIAI Mė-
nulijos paslaptis. Nuotykių f. šeimai. 
Didžioji Britanija, Prancūzija, Vengrija, 
2008 m. 12.05 Skraiduolis. Komedija 
šeimai. JAV, 1997 m. 13.55 Mano pui-
kioji auklė (34). 14.30 Didingasis am-
žius (48) N-7. 16.50 Kietas šnipas. Ko-
medija. JAV, 1996 m. N-7. 18.30 Ži-
nios. 19.00 SUPERKINAS Žaislų isto-
rija. Animacinis f. JAV, 1995 m. 20.35 
Pašėlę vyrukai 2. Veiksmo f. JAV, 
2003 m. N-7. 23.35 Pats baisiausias 
filmas. Parodijų komedija. JAV, 2000 
m. N-14. 1.25 Mambo karaliai. Dra-
ma. JAV, Prancūzija, 1992 m. N-14. 

Sekmadienis, vasario 23 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žai-

bo smūgis (11). 6.55 Burtininkai (16). 
7.20 Policijos akademija (57). 7.45 
Krepšininkai (24). 8.10 Mano draugė 
beždžionėlė (10). 8.35 PREMJERA 
Benas Tenas. Supervisata (2). 9.00 
Sveikatos ABC. 10.00 KINO PUS-
RYČIAI. PREMJERA Kietos mergio-
tės. Komedija. Vokietija, 2008 m. N-7. 
12.05 Chotabyčius. Veiksmo ir nuo-
tykių komedija. Rusija, 2006 m. N-7. 
14.05 Mano puikioji auklė (35). 14.40 
Didingasis amžius (49) N-7. 16.45 
Ne vienas kelyje. 17.30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 18.14 Sochi 2014 Olim-
pinės žiemos žaidynės. Uždarymo ce-
remonija. 20.30 Teleloto. 21.30 Ponas 
Bynas. Komedija. Didžioji Britanija, 
JAV, 1997 m. N-7. 23.10 PREMJE-
RA Keliautojo laiku žmona. Romanti-
nis f. JAV, 2009 m. N-14. 1.20 Žudy-
mo sezonas. Veiksmo trileris. Belgija, 
2013 m. (kart.) N-14. 

Pirmadienis, vasario 17 d. 
6.50 Gamta iš arti (kart.). 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 
Ekstrasensų mūšis (kart.) N-7. 9.00 
Povestuvinė kelionė į Zambiją (kart.) 
N-7. 11.00 Prokurorų patikrinimas (89) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir rodome 
(230) N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Nuotakos siaubū-
nės (3) N-7. 15.00 Didžioji sėkmė (3). 
15.30 Avataras (51). 16.00 Prokurorų 
patikrinimas (90) N-7. 17.00 Muchta-
ro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Mentalistas (67) N-7. 19.30 Žinios. 
20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra kaip 
yra N-7. 21.30 Palaidotos paslaptys. 
Romantinė komedija. Didžioji Britani-
ja, JAV, Vokietija, 2002 m. N-7. 23.20 
Spartakas. Prakeiktųjų karas (5) N-14. 
0.20 Mentalistas (67) (kart.) N-7. 1.15 
Prokurorų patikrinimas (90) (kart.) 
N-7. 2.15 Bamba TV S. 

Antradienis, vasario 18 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Mistinės istorijos (50) (kart.) 
N-7. 9.00 Laikinai nėščia. Romantinė 
komedija. JAV, 2009 m. (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (90) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir rodome 
(231) N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Nuotakos siaubū-
nės (4) N-7. 15.00 Didžioji sėkmė (4). 
15.30 Avataras (52). 16.00 Prokurorų 
patikrinimas (91) N-7. 17.00 Muchta-
ro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Mentalistas (68) N-7. 19.30 Žinios. 
20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra kaip 
yra N-7. 21.30 Bernvakaris Las Ve-
gase. Nuotykių komedija. JAV, 2006 
m. 23.15 Spartakas. Prakeiktųjų karas 
(6) N-14. 0.15 Mentalistas (68) (kart.) 
N-7. 1.10 Prokurorų patikrinimas (91) 
(kart.) N-7. 2.10 Bamba TV S. 

Trečiadienis, vasario 19 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
9.00 Jūrų velniai (29, 30) (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (91) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir rodome 
(232) N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Nuotakos siaubū-
nės (5) N-7. 15.00 Didžioji sėkmė (5). 
15.30 Avataras (53). 16.00 Prokurorų 
patikrinimas (92) N-7. 17.00 Muchta-
ro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Mentalistas (69) N-7. 19.30 Žinios. 
20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra kaip yra 
N-7. 21.30 Žaidimo pabaiga. Krimina-
linis veiksmo f. JAV, Kanada, Vokie-
tija, 2006 m. N-14. 23.20 Spartakas. 
Prakeiktųjų karas (7) N-14. 0.20 Men-
talistas (69) (kart.) N-7. 1.15 Prokuro-
rų patikrinimas (92) (kart.) N-7. 2.15 
Bamba TV S. 

Ketvirtadienis, vasario 20 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
9.00 Mistinės istorijos (50) (kart.) N-7. 
10.00 Ekstrasensų mūšis (22) (kart.) 
N-7. 11.00 Prokurorų patikrinimas (92) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir rodome 
(233) N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Nuotakos siaubū-
nės (6) N-7. 15.00 Didžioji sėkmė (6). 
15.30 Avataras (54). 16.00 Prokurorų 
patikrinimas (93) N-7. 17.00 Muchta-
ro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Mentalistas (70) N-7. 19.30 Žinios. 
20.00 Dviračio šou. 20.30 Prajuokink 
mane N-7. 21.30 Kasandros prakeiks-
mas. Kriminalinė drama. Didžioji Brita-
nija, JAV, Prancūzija, 2007 m. N-14. 
23.45 Karo vilkai. Likvidatoriai 3 (10) 
N-14. 0.45 Mentalistas (70) (kart.) 
N-7. 1.40 Prokurorų patikrinimas (93) 
(kart.) N-7. 2.35 Bamba TV S. 

Penktadienis, vasario 21 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
9.00 Prajuokink mane (kart.) N-7. 
10.00 Juoko kovos N-7. 11.00 Pro-
kurorų patikrinimas (93) (kart.) N-7. 
12.00 Kalbame ir rodome (234) N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Nuotakos siaubūnės (7) 
N-7. 15.00 Didžioji sėkmė (7). 15.30 
Avataras (55). 16.00 Prokurorų pa-
tikrinimas (94) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Jaunavedžiai (13, 14) N-7. 19.30 Ži-
nios. 20.00 Amerikietiškos imtynės 
(3) N-7. 22.00 Ugnies ringas II. Krau-
jas ir plienas. Veiksmo drama. JAV, 
1993 m. N-14. 23.50 Žaidimo pabai-
ga. Kriminalinis veiksmo f. JAV, Ka-
nada, Vokietija, 2006 m. (kart.) N-14. 
1.40 Bamba TV S. 

Šeštadienis, vasario 22 d. 
7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 

8.00 Galileo (60) N-7. 8.30 Atsar-
giai – moterys! (14) N-7. 9.00 Nere-
alu! N-7. 9.30 Apie žūklę. 10.00 Še-
fas rekomenduoja. 10.30 Kviečiu va-
karienės. 11.00 Naujakuriai (1) N-7. 
12.00 Žmogus prieš gamtą (1) N-7. 
13.00 Dviračio šou (kart.). 14.00 Pra-
juokink mane (kart.) N-7. 15.00 Jau-
navedžiai (13, 14) (kart.) N-7. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 Jūrų 
velniai (31) N-7. 18.00 Ekstrasensų 
mūšis N-7. 19.00 Savaitės krimina-
lai N-7. 19.30 Šv.Triniano mokykla 2. 
Direktorės aukso legenda. Nuotykių 
komedija. Didžioji Britanija, 2009 m. 
N-7. 21.40 MANO HEROJUS Siun-
tinys. Veiksmo f. JAV, Kanada, 2013 
m. N-14. 23.30 AŠTRUS KINAS Mi-
mikrija III. Siaubo trileris. JAV, 2003 
m. S. 1.00 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, vasario 23 d. 
7.00 Yra kaip yra (kart.) N-7. 7.55 

Nacionalinė loterija. 8.00 Galileo (61) 
N-7. 8.30 Tauro ragas N-7. 9.00 Au-
topilotas. 9.30 Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu. 10.00 Sekmadie-
nio rytas. 10.50 Gamta iš arti. 11.00 
Sveikatos kodas. 12.00 Nacionali-
nė Geografija. Žuvys monstrai. Gel-
mių karalius (6) N-7. 13.00 Dviračio 
šou (kart.). 14.00 Sveikinimai. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 Jūrų 
velniai (32) N-7. 18.00 Mistinės isto-
rijos (51) N-7. 19.00 MEILĖS ISTORI-
JOS Povestuvinė kelionė į Bermudus. 
Romantinė drama. Vokietija, 2010 m. 
N-7. 21.00 RUSŲ KINAS Net negal-
vok. Komedija. Rusija, 2003 m. N-14. 
22.40 Kasandros prakeiksmas. Krimi-
nalinė drama. Didžioji Britanija, JAV, 
Prancūzija, 2007 m. (kart.) N-14. 0.50 
Bamba TV S. 
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Rugilės Vilkaitės „Kauno dienoje“ išspausdintame straipsnyje 
rašoma apie Kaune planuojamą statyti neįgaliesiems pritaiky-
tą stadioną. 

Kauno socialinių paslaugų ir 
statybų verslo darbuotojų ren-
gimo centras (PRC) parengė 
neįprastą dovaną kauniečiams 
ir visiems Lietuvos žmonėms – 
šalia centro planuojama įreng-
ti pirmąjį sporto aikštyną Euro-
poje, pritaikytą žmonėms, turin-
tiems negalią.

LR Seimo pirmininkės pava-
duotojas Vydas Gedvilas, apsi-
lankęs Kauno PRC, apgailes-
tavo, kad Lietuvos valdžia per 
mažai dėmesio skiria neįgalie-
siems ir jų poreikiams. „Visi ži-
nome, kad žmonės, turintys ne-
galią, vis tiek sportuoja, nors ir 
neturi tinkamų sąlygų, spor-
tuoja dažniausiai gamtoje. Jei-
gu turėtume tokį stadioną, juo 
naudotis galėtų visi“, – akcen-
tavo politikas. 

Švietimo ir mokslo ministras 
Dainius Pavalkis taip pat palai-
kė šią idėją, pridūręs, kad belie-
ka rasti lėšų. Ministras užsimi-

nė, kad trejiems metams į prie-
kį ministerija yra numačiusi 10 
mln. litų stadionų renovacijoms. 

Kauno PRC direktorius Ri-
čardas Šeštokas prisiminė, kad 
idėja paruošti stadiono reno-
vacijos projektą kilo jau seniai. 
„Mūsų mokykloje mokosi 185 
neįgalūs vaikai, o mes turime 
užtikrinti jų užimtumą, ypač pa-
vasarį, kai būna geras oras“, – 
teigė R. Šeštokas. Centro auklė-
tinių pasiekimai įvairiausiose 
sporto varžybose privertė direk-
torių pagalvoti apie sporto aikš-
tyno pritaikymą neįgaliesiems. 
Direktorius įsitikinęs, kad pri-
taikius aikštyną neįgaliesiems, 
juo galėtų naudotis visi spor-
tuojantys ir parolimpinėse žai-
dynėse dalyvaujantys asmenys.

Kauno PRC mokoma pagal 
pirminio profesinio rengimo 30 
programų. Iš jų 7 programos yra 
skirtos mokiniams su specialiai-
siais ugdymo poreikiais. 

Planuojamas sporto aikštynas 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

„L.rytas.lt“ galime perskaityti Sigitos Purytės straipsnį apie į 
neįgaliojo ratelius po traumos atsisėdusį vaikiną, kuris džiau-
giasi ir pasikeitusiu gyvenimu. 

Neatėmė ryžto treniruotis

Dar praėjusią žiemą panevėžie-
tis Mindaugas Baltuška (23 m.) 
skraidė po Vilnių taip, tarsi jo ne-
būtų veikusi žemės trauka. Par-
kūras – taip vadinasi ekstrema-
lus sportas, kuriuo užsikrėtė ne-
mažai Lietuvos jaunuolių. Tačiau 
užteko vieno neapgalvoto šuolio, 
ir Mindaugas atsidūrė neįgalio-
jo vežimėlyje.

Praėjusį pavasarį nutikusi 
nelaimė neatgrasė vaikino nuo 
ekstremalaus sporto. „Jeigu pa-
sveikčiau, užsiimčiau tuo pa-
čiu“, – nė nemirktelėjęs patiki-
no M.Baltuška, sėdėdamas neį-
galiojo vežimėlyje.

Atlikdamas akrobatinį triu-
ką jaunuolis krito ant galvos ir 
pažeidė kaklo slankstelius. Po 
nelaimės judino tik dešinę ran-
ką. Dabar vaikinas jau judina abi 
rankas, piešia, treniruoja vis dar 
sustingusias kojas. Ir džiaugs-
mingai giriasi: po 8 mėnesių pir-
mą kartą pajudino dešinės kojos 
mažylį pirštą. Tai jam teikia vil-
ties, kad atsistos ant kojų.

Mindaugo svajonė iki ne-
laimės buvo labai paprasta – 
džiaugtis tuo, ką daro. „Prieš 
traumą sykį draugui pasakiau, 
kad nieko savo gyvenime neno-
riu keisti – viskas buvo beveik 
tobula. Dirbau mėgstamą dar-
bą – dariau tatuiruotes, laisvalai-
kiu treniravausi. Daugiau man 
nieko nereikėjo“, – pasakojo 
panevėžietis. Po darbo laukda-
vo malonios parkūro treniruo-
tės. Parkūras – tai sportinio tipo 
veikla, kurios tikslas – kaip įma-
noma greičiau ir efektyviau pa-
tekti iš vienos vietos į kitą, įvei-
kiant bet kokias kliūtis – tvoras, 
sienas, laiptus. Įveikiant kliūtis 
negalima naudotis jokiais prie-
taisais ar priemonėmis. Ket- 
verius metus panevėžietis aist- 

ringai liejo prakaitą sporto salė-
se ir miesto gatvėse.

Iki nelaimės nufilmuoti Min-
daugo triukai, jo kūno tvirtumas 
gniaužia kvapą. Atrodo, tarsi jis 
būtų turėjęs nematomus spar-
nus – kliūtys jam nebuvo kliūtys.

 „Nesėkmingai nusileidau 
darydamas akrobatinį triuką“, – 
tarsi metraštį pildė vaikinas. 
„Dabar valgysiu ką tik noriu“, – 
tokia buvo trečioji Mindaugo 
mintis, kai jis suprato, kas įvy-
ko. Kol sportavo, vaikinas val-
gė tik specialųjį maistą, dėl ku-
rio augo raumenys. Antroji min-
tis po nesėkmingo nusileidimo – 
„pailsėsiu“. Pirmosios rašyti ne-
galima – pirmiausia nelaimėlis 
mintyse nusikeikė.

 „Džiaugiuosi tuo, kaip vis-
kas klojosi po to. Mane įspėjo, 
kad nusisuks draugai, bet nieko 
panašaus neįvyko. Atvirkščiai – 
sulaukiau daug palaikymo. Mo-
kytis, treniruotis stengiuosi ir po 
traumos“, – kalbėjo Mindaugas.

Nėra dienos be mankštos ir 
treniruotės. Taip pat kone kas-
dien vaikinas piešia. Kadangi 
pirštai sustingę ir ant popieriaus 
piešti sunku, prie kompiuterio 
jis prijungia planšetę. Joje ir ku-
ria visokius vaizdinius.

Skaudžią traumą patyręs vai-
kinas tebesvajoja apie parkūrą. 
„Tikriausiai pasikeistų judėjimo 
stilius, bet ir toliau noriu treni-
ruotis“, – tvirtino jis.

M.Baltuška nemano, kad 
trauma ir negalia yra pasaulio 
pabaiga. „Niekas neatimta, vis-
kas man liko. Kaip ir anksčiau, 
kiekvieną dieną treniruojuosi ir 
piešiu. Tiktai šiek tiek kitaip. Esu 
realistas, linkęs tikėti gerais da-
lykais. Suvokiu savo padėtį, ži-
nau, ko noriu, ir to siekiu. Ne-
matau dėl ko liūdėti“, – sakė jis.

Neįgalieji 
pasaulyje

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Albertas Lovera – 
lenktynių sporto pažiba

Unikalios konstrukcijos 
įtvarai

„Vilniaus inovacijų fo-
rume“ Gedimino Kost-
kevičiaus vadovaujama 
bendrovė „Baltic Ortho-
service“ laimėjo nomi-
naciją „Verslo ir mokslo 
partnerystė 2013“. Įmonė 
sukūrė ir rinkai pristatė 
unikalios konstrukcijos 
kulkšnies ir pėdos orto-
pedinių įtvarų liniją „Easy 
Walk“. Konkurso laimė-
toja projektą įgyvendino 
bendradarbiaudama su 
Kauno technologijos uni-
versitetu (KTU).

kad netrukus jis pasieks Indijos 
ir JAV medicinos rinkas.

„Mes gaminame vadinamuo-
sius „custom made products“, 
kurių kiekvienas yra unikalus. 
Todėl konkurentų beveik neturi-
me. Prieš darydami įtvarinę sis-
temą, kiekvieną žmogų nuske-
nuojame 3 D technologija. Pagal 
gautas kūno formas pagamina-
me individualų prietaisą. Svar-
biausia, tai reikia padaryti grei-
tai. Individuali, personalizuota 
gamyba yra brangesnė, bet jos 
pridėtinė vertė – didesnė, o kon-
kurencija – mažesnė.

Praėjusiais metais buvo įvy-
kis, kai darbe geležinkeliečiui 
traukinys pervažiavo abi kojas. 
Jeigu neklystu, ligonių kasos jam 
kompensavo apie 7 000 litų, o 
„Lietuvos geležinkeliai“ – 33 000. 
Tačiau šios sumos pacientui ne-
pakako norint įsigyti geriausius 
įtvarus, kurių vienas kainuoja 
64 000 eurų. Suprantu, kad ligo-
nių kasos skirti daugiau nega-
li. Ir kitose šalyse nėra taip, kad 
kiekvienam pacientui pasiūlo-
mas geriausias sprendimas. Atsi-

žvelgiama į tai, ar jis jaunas, mo-
bilus, ar pensinio amžiaus ir juda 
mažiau. Jeigu žmonės turi asme-
ninių lėšų, gali prisidėti ir įsigyti 
geresnį įtvarą. Tačiau tokias ga-
limybes dažniausiai turi turtin-
gesnių šalių piliečiai. Todėl be-
veik visa mūsų įmonės produk-
cija skirta užsienio rinkai“, – pa-
sakoja G. Kostkevičius.

G. Kostkevičius teigia, kad 
mokslininkai turėtų būti akty-
vesni bendradarbiaudami su 
verslu ir viliasi, kad ateityje 

mokslo įstaigų ir 
verslo partnerystė 
tik stiprės. Lietu-
vos mokslas žen-
gia pirmyn, o tam 
didžiausios įtakos 
turi jaunimas, į 
kurio rankas ir rei-
kėtų patikėti šalies 
pažangą. 

„Bičiulystės“ ir 
ktU inf.

Aistra slidinėti
A. Lovera, kilęs iš Andoros, 

šiandien yra žinomas kaip pui-
kus lenktynininkas, nors nuo vai-
kystės domėjosi ne automobilių, 
bet slidžių sportu. Dar būdamas 
visai mažas, aplinkinius stebino 
savo ypatingais gebėjimais slidi-
nėti. 1984 metais, būdamas vos 
17-kos, jis tapo jauniausiu atle-
tu, dalyvavusiu Žiemos olimpi-
nėse žaidynėse, vykusiose Sara-
jeve. Toks pasiekimas vaikinui 
žadėjo tarptautinį pripažinimą 
ir stulbinančią tolimesnę slidi-
ninko karjerą.

Netikėtas gyvenimo 
posūkis

Praėjus metams po Sarajevo 
žiemos olimpinių žaidynių, Al-
bertas dalyvavo Europos slidinė-
jimo taurės varžybose. Deja, šios 
varžybos atnešė ne pasisekimą ir 
pripažinimą... Jose 18-metis Al-
bertas patyrė rimtą traumą, po 
kurios visiems laikams teko sės-
ti į neįgaliojo vežimėlį. Jis nebe-
galėjo valdyti kojų, o ateities pro-
gnozės buvo nedaug žadančios, 
todėl teko keisti visus planus. 

Alberto gyvenime įvyko lūžis 
ir ateitis atrodė kaip niekad ne-
aiški. Turėjo praeiti nemažai lai-
ko, kol vaikinas susitaikė su gy-
venimo pokyčiais. Tačiau įpratęs 
prie aktyvaus gyvenimo būdo, 
kitaip gyventi nebemokėjo. Al-

Albertas Lovera – vienin-
telis negalią turintis lenk-
tynininkas, dalyvavęs šių 
metų Dakaro ralyje. Jis 
turi sukaupęs neįtikėti-
nos gausos apdovanoji-
mų kolekciją ir sporto pa-
saulyje yra žinomas kaip 
profesionalus, stiprios 
dvasios kovotojas.

bertas ėmė ieškoti vietos spor-
to pasaulyje, kad, nepaisant ne-
galios, galėtų įgyvendinti savo 
svajones. 

Atrastas ralio žavesys
Vaikinas į aktyvų gyvenimą 

grįžo kitos savo aistros – auto-
mobilių sporto – dėka. Albertas 
sulaužė stereotipus, ką gali ir ko 
negali daryti neįgaliojo vežimė-
liu judantis žmogus. Su neįpras-
tu užsidegimu jis pasinėrė į lenk-
tynių pasaulį, o tai jam atvėrė ke-
lius į aukščiausio lygio varžybas 
ir čempionatus. 

A. Loveros lenktynių karjera 
prasidėjo 1987 metais, kai laimė-
jo Andoros keturračių čempio- 
natą. Po poros metų jis jau sky-
nė pergalės vaisius ralio ir kito-
se motosporto rungtyse, laimėjo 
„Peugeot ralio“ taurę.

Šiuo metu jis lenktyniauja su 
„Fiat Stilo“ komanda. Profesio-
nalius komandos lenktynininkus 
sužavėjo greita Alberto orienta-
cija ir jo siekis laimėti. Pakvietę jį 

prisidėti prie komandos, nė kar-
to nepasigailėjo. 

A. Lovera iki šiol yra vienin-
telis negalią turintis žmogus, ku-
ris kada nors dalyvavo pasau-
lio ralio čempionate. Jis išsiski-
ria ypatinga kovotojo dvasia: 
nors vairuoja vien tik rankomis ir 
varžosi su sveikais priešininkais, 
pergales skina vieną po kitos. Al-
bertas – puikus pavyzdys tiek ne-
įgaliesiems, tiek ir sveikiesiems, 
kaip siekti užsibrėžto tikslo. 

Įkvėpimas kitiems 
Alberto gyvenimas nebuvo 

lengvas, tačiau jo sukaupta patir-
tis yra be galo vertinama tiek jo 
lenktynininkų komandos, tiek ir 
visų besidominčiųjų sportu. Vy-
riškis užkrečia savo optimizmu – 
jis yra įrodymas, kad net ir esant 
labai sunkioms aplinkybėms bei 
neaiškiai ateities perspektyvai, 
galima išlikti pozityviai nusitei-
kus ir siekti užsibrėžtų tikslų. 

Pagal užsienio spaudą parengė

Alma LUkOŠeViČiŪtė

Albertas Lovera su komandos draugu Aleksu Haro.

Sukurtas kulkšnies ir pėdos orto-
pedinis įtvaras padeda vaikščio-
ti žmonėms, kurių pėda per čiur-
nos sąnarį dėl įgimtų ligų ar trau-
mų yra nelanksti. Įtvarai „Easy 
Walk“ unikalūs tuo, kad juos ga-
minant vietoje plastiko panaudo-
tas anglies kompozitas, kuris yra 
kur kas lengvesnis ir patogesnis 
pacientui. Jau dabar šis įtvaras 
gaminamas ir parduodamas Eu-
ropoje bei Australijoje. Tikimasi, 
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Prie kūrybos 
šaltinio

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia 
projektą „Požiūrio lūžis – nuo negalios iki galios“ ir jo 
rubrikas: „Aplinka visiems“, „Darbo rinkoje – neįgalieji“, 
„Tolerancijos link“, „ Prie kūrybos šaltinio“.

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos
o

Vladislovo Kirkicko nuotr.Nuotraukų konkursui „Negalia – ne kliūtis“

Tuo šaltiniu laikau anglų rašytojo 
Viljamo Samuelio Moemo kny-

gą „Aistrų našta“. Gal todėl, kad jos 
herojui, kaip man, ir ne vienam ki-
tam ligos palytėtam vaikui, teko iš-
kęsti sveikųjų bendraamžių patyčias 
ir įveikus savo negalią siekti tikslo – 
mokytis, tapti gydytoju. Galbūt to-
dėl tokį, šiek tiek šlubuojantį, anglų 
kaimelio gydytoją taip mylėjo žmo-
nės. Dėl savo taurios širdies jis tapo 
sveikos merginos, savo paciento 
dukters, vyru, susilaukė mažylio ir 
pamiršo ligą, savo žinias ir protą da-
lindamas pacientams. Dar taip no-
rėtųsi sužinoti, kaip sekėsi gerajam 
gydytojui, bet jau tenka užversti pa-
skutinį knygos lapą. Padėjus knygą 
į lentyną pagalvoju, kad užklupus 
sunkioms mintims vėl lyg stipry-
bės šaltinyje to herojaus išgyveni-
muose ieškosiu dvasinės atramos 
ir rasiu tą visas negandas įveikian-
tį gyvenimo džiaugsmą, kuris telpa 
V. S. Moemo autobiografiniame ro-
mane „Aistrų našta“. 

Miniatiūra

Žaislai

Vaikystėje žaislų mes netu-
rėjome. Gal jie išsimėtė per 

karą ar evakuaciją, gal jų nebu-
vo parduotuvėse. Bet mes dėl 
to nesukom sau galvų. Žaisda-
vom su indų ar stiklų šukėmis, 
su viskuo, ką rasdavom po svir-
nu ar namo palėpėje. O ten mė-
tėsi tikri lobiai. Metų metais po 
svirnais būdavo pakišami su-
dužę indai, buteliai ir kiti nebe-
naudojami smulkūs daiktai. O 
namų palėpėse galėjai rasti se-
novinių lempų,virdulių ir daug 
kitų įdomybių.

Bet labiausiai mus viliojo ne-
toli namų auganti giraitė. Praū-
žus karui ją vagojo tranšėjos, ap-
kasai, mėtėsi dėžės nuo karinės 
amunicijos, dujokaukės. Žiojė-
jo artilerijos sviedinių išraustos 
duobės. Vėliau žmonės tas duo-
bes panaudodavo kaip daržovių 
saugyklas (jas vadindavo kau-
pais). Supildavo į jas bulves, bu-
rokus, morkas, apdėdavo šiau-

Po Nepriklausomybės at-
kūrimo gimę vaikai jau 
baigia universitetus, jau-
nesnieji dar kremta moks-
lus gimnazijose. Lais-
valaikiu jie bendrauja 
išmaniaisiais telefonais, 
internetu. Paaugliai ir net-
gi darželinukai pamėgo 
kompiuterinius žaidimus, 
kur virtualioj erdvėj vie-
ni kitus gaudo ir šaudo, 
šiurpindami savo sene-
lius. Jų vaikystėje nuo to, 
kas „netikra“ iki „tikra“ 
buvo nelabai toli. Apie tai 
ir noriu papasakoti.

dais ir apkasdavo žemėm. Iki pa-
vasario daržovės tuose kaupuo-
se išsilaikydavo kaip šviežios.

Buvusių mūšių vietos ir bau-
gino, ir masino vaikus nematy-
tais radiniais. Čia mes žaisdavo-
me karą, slėpynes, ardėm dujo-
kaukes. Berniukus itin domino 
sprogmenys: prieštankinės mi-
nos, granatos. Artimiausiame 
miškelyje jie buvo aptikę du ne-
sprogusius artilerijos sviedinius. 
Drąsesnieji šokinėjo ant jų ir net 
bandė padaužyti pagaliais, kol 
susizgribę tėvai iškvietė sprog-
dintojus. Dar ne kartą juos teko 
kviesti. Tik ne visada tie sprog-
dintojai suspėdavo. Jau praėjus 
septyneriems metams nuo karo 
pabaigos visa mokykla lydėjo-
me tris penktokėlius į paskuti-
nę trumpo jų gyvenimo kelio-
nę. Man taip pat tik per plauką 
pavyko nelaimės išvengti. Kar-
tą, laukuose radusi granatą, bė-
gau ją parodyti tėvui.

– Tėte, tėte, žiūrėk, ką aš ra-
dau! – šaukiau iš tolo ir, laikyda-
ma rankoje, sukau sau apie gal-
vą tą radinį. Kol jį iš manęs atė-
mė, buvau beveik ištraukusi gra-
natos žiedą.

Karas dar ilgai primindavo 
apie save. Suvažiavę į sostinę 
studijuoti ir pradėję konspektuo-
ti pirmąją paskaitą, išgirdome 
paskutiniame auditorijos suole 
kažką stuksenant. Pimakursis 
Valius Brailio raštu užsirašinėjo 
dėstytojos pasakojimą apie se-
novės graikų poetą Homerą ir jo 
poemą „Iliadą“. Vėliau sužinojo-
me, kad Valiaus akys buvo suža-
lotos vaikystėje. Jam teko nelai-
mė iš pernelyg arti susipažinti su 
pavojingu karo palikimu. Nepai-

sant to, dabar Valius – rašytojas, 
gyvenime nuveikęs daug pras-
mingų darbų.

Ne visiems panašaus liki-
mo žmonėms taip klostėsi gy-
venimas. Mano gimtinėje, ne-
toli buvusių Rytprūsių sienos, 
baigiantis karui vyko žūtbūti-
niai mūšiai. Mes evakavomės. 
Viską, ką galėjome, susikrovėm 
į vežimą ir prie jo pririšę gyvu-
lius traukėmės tolyn nuo tos pe-
klos. Apsistojom pas ūkininką 
už fronto linijos. Kambariai pri-
grūsti daiktų, žmonių aimanos, 
vaikų verksmai, gyvulių bliovi-
mas. Pro šalį vieškeliu slenkan-
tys šunų kinkiniai su sužeistais 
kareiviais. Visur tvyranti baimė.

Frontui nugriaudėjus tolyn 
į vakarus, reikėjo grįžti namo. 
Pralaimėjusieji karą atsitrauk-
dami užminavo kelius ir pake-
les. Nugalėtojų tai nesulaikė. Ir 
praėjo, ir pravažiavo. O jei kas 
ir atgulė pakelėj – niekam nerū-
pėjo. Tik šio krašto žmonės ne-
galėjo palikti užminuotos savo 
žemės, neturėjo galimybės pasi-
rinkti, kur gyventi. Ir ne visi pa-
jėgė apsaugoti nenustygstančias 
vietoje savo atžalas.

Tuos, kurių vaikystę perkirto 
fronto linija, vėliau vadino „karo 
vaikais“. Tik niekas neprisiėmė 
atsakomybės už jų likimus. Ne-
dalino ramentų nei protezų. Ne-
skyrė pašalpų. Nors ir išvengiau 
tragiško likimo, atmintyje tebe-
saugau giliai įsirėžusius prisimi-
nimus. Apie tai, kaip žaidėm ne-
vaikiškus žaidimus su nevaikiš-
kais žaislais.

Kitokių žaislų mes neturė-
jome.

Gražina DAUGinienė

Ką padovanoti?
Humoreska

Jaunimui gerai – savo mei-
lės apraiškas jie suvynioja į 

raudonom širdutėm išmargin-
tą popierių ir abiem viskas aiš-
ku. O ką daryti pensininkams? 
Ką aš, lietuvaitė, turiu pagerb-
ti: deivę Mildą ar šv. Valentiną?

Vakar prekybos centre pa-
mačiau kaimynę, besidomin-
čią kinų gamybos puodeliais, 
išgražintais širdutėm, lūpu-
tėm bei užrašais anglų kalba 
(kodėl ne lietuvių?). Pripuo-
liau prie jos.

– Brangute, ar žadi dovano-
ti savajam?

– Svarstau, – ji pasukiojo 
puodelį. – Lyg ir nieko.

– Bet tai kičas. Ar nebūtų 
gražiau rožės žiedas ar vyriš-
kų kvepalų flakonėlis?

– Betgi tai Valentinas, o ne 
gimtadienis. Beje, o ką tu žadi 
dovanoti savajam?

– Lyg viską ir padovanojau: 
kosmodiską, taloną pas priva-

tų odontologą, kokybišką dirb-
tinį kelio sąnarį, ortopedines 
šlepetes. 

Ji pasibaisėjo.
– Ir tai tu vadini dovanomis?
– Kaip čia pasakius... Na, 

brangiausias turtas – sveikata, 
jos nenusipirksi. Mūsų amžiu-
je ją galime tik pasiremontuo-
ti kokybiškomis medžiagomis.

– Ir kokią remonto priemo-
nę dovanosi rytoj?

– Mes nukėlėme šventę į  
paskutinį metų ketvirtį.

– ???
– Žada grąžinti pensijų dalį. 

Aš pabūsiu Milda, o vyras – Va-
lentinu. Išlėksim savaitei į šil-
tus kraštus.

Kaimynės veide išvydau 
gailestį – taip žiūri motinos į 
fantazuojantį vaiką.

– O jeigu negrąžins?
– Tada kitąmet nupirksiu 

puodelį.

Mano stiprybės 
šaltinis

Gražina ČekAViČienė
Jonava

Jei mylite
Jei mylite,
 mylėkite visa širdim,
jausmų negalima 
 dalint per pusę.
Meluosit – 
 nusivilsit savimi,
išduosit ne kitus –
 save išduosit.
Sudegti meilės ugnyje
 nėra baisu,
baisu mylėti tą, 
 kuris nevertas.
Juk meilė – ne vien džiaugsmas,
 bet dar ir kančia.
Ji – pragaro liepsna
 prie rojaus vartų. 
Jei mylite,
 mylėkit iš širdies,
o jei nekęsite,
 nekęskite taip pat aistringai.
Mes – žmonės , ne šventieji, 
 tai sutikit: ką kentėt,
geriau sudegti meilės ugnyje,
 bet būt laimingiems...
Jei mylite,
 mylėkite visa širdim,
širdies negalima 
 dalint per pusę.
Sulauksite:
 gal jus kas nors pamils –
tada mylėdami laimingi būsit.

iššūkis
Noriu būti laisva 
kaip vėjas laukuose,
kaip paukštis danguje, 
kaip debesėlis virš miškų.
Nuimkit grandines!
Jos prirakino prie olos
lyg Prometėją kitados,
palikdamos tik viltį,
kad kada nors, kad kada nors
išskleidusi sparnus
galėsiu vėl pakilti. 

Žiaurus likime, kam juokies?
Net skruzdei, vabalėliui
reik laisvės oro – neužtrokšti...
Tyli, neatsakai... Juk negali
įkalinti minčių,
slaptų širdies troškimų...
Vilčių sparnais apskriesiu žemę,
įkopsiu į aukščiausius kalnus,
panirsiu į slaptas gelmes,
į vandenynus, kur sapnuos
dar žygin plaukia
į žemę niekados
negrįžtantys laivai.

Tau iššūkį, likime, aš metu!
Ar jį priimsi tu,
dar pažiūrėsim.
Galbūt tai būsime ne mes,
gal bus kiti – laisvi,
nesurištais sparnais,
nesurakinti.

Pašaukimas
Pagimdė rugpjūtis,
pašaukė rugsėjis –
žvaigždėmis nuklojo
žemiškus takus.
Žvaigždės aštriabriaunės 
skaudžiai žeidė kojas,
bet pirmyn viliojo –
eiti tik į šviesą:
ten vargų nebus.

Kelią pažymėjo
rubinai! Jie – kraujas
tėvo ir motulės, 
sesės mylimos.
Plaukė kraujo upės,
siautė priešų gaujos,
kovai nesiliaujant, 
aidint sesių raudai,
brolių aimanoms.

Tos rugpjūčio žvaigždės – 
nuostabios viliokės – 
pakvietė į kelią,
juo ligšiol eini.
Jos rūkus išsklaidė,
išmintingai mokė 
kovoj nepalūžti,
dvasioje negniūžti,
ištvermės ir ryžto
būti savimi. 

Praeitis – lyg sapnas,
ateitis – svajonė
likti žemės pėdoj,
atminty kartų. 
Žmonės – tarsi paukščiai:
skrydžiai ir kelionės,
žūtys vandenynuos
neregint krantų. 

Danutė kULiAVienė

Aušra VerBLiUDAViČiŪtė  Šeduva
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