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Lietuvos neįgaliųjų foru-
mo surengtuose moky-
muose susirinkę įvairių 
neįgaliesiems atstovau-
jančių organizacijų atsto-
vai diskutavo apie asme-
ninio asistento paslaugas. 
Savo patirtį pristatė lek-
toriai iš Švedijos ir Belgi-
jos. Šiose šalyse manoma, 
kad būtent galimybė nau-
dotis asmeninio asistento 
paslaugomis leidžia ne-
galią turinčiam žmogui 
gyventi orų ir savarankiš-
ką gyvenimą. 

Tolerancijos linkMenas spalvomis užpildė 
neįgaliųjų gyvenimą

(nukelta į 5 psl.)

Projektą vainikavo 
paroda 

Dailininkų sąjungos galerijo-
je surengta projekto „Artability“ 
dalyvių juvelyrikos ir medžio dir-
binių paroda „Menas, užpildan-
tis gyvenimą spalvomis“ – dve-
jus metus kas savaitę vykusiose 
meno laboratorijose dirbusių ne-
įgaliųjų kūrybos rezultatas. Pa-
sak projekto vadovės Rasos Us-
tinavičienės, visą šį laikotarpį 15 
dalyvių gilino medžio dirbinių ir 
juvelyrikos meninius įgūdžius, 
dalyvavo kūrybinėse dirbtuvė-
se, susipažino su naujomis tech-
nikomis, lankė sostinėje veiku-
sias meno parodas. Trys projek-
to dalyviai buvo išvykę į Romą, 
susitiko su kitų šalių kolegomis. 

Dalis parodos autorių prie ju-
velyrikos ir medžio dirbinių pri-
silietė pirmą kartą, kiti jau turėjo 
šių meno sričių pagrindus. Pasak 
Valakupių reabilitacijos centro 
direktorės Editos Šatienės, jiems 
padėjo medžio dirbinių ir juvely-
rikos profesijos mokytojai, savo 
žiniomis bei patirtimi taip pat 
dalijosi ir profesionalūs meni-
ninkai, tautodailininkai. „Džiau-
giamės, kad „Artability“ projek-

tas suteikė galimybę neįgalie-
siems lavinti kūrybines ir meni-
nes galias, sugebėjimus, o suren-
gę parodą į talentingas asmeny-
bes atkreipėme ir visuomenės 
dėmesį“, – sakė centro direktorė. 

„Dailininkų sąjungos galeri-
ja – meno mekos simbolis. Ga-
limybė čia eksponuoti savo kū-
rybą – didelė garbė, – neįgalių-
jų darbais džiaugėsi dailininkė, 
daugelio parodų kuratorė Ma-
rytė Gurevičienė. – Kūrybinis 
darbas – ne tik fizinė, bet ir dva-
sinė reabilitacija – tiek meilės ir 
meistriškumo įdėjote į kiekvieną 
kūrinį. Paroda pavyko, sėkmės 
ir ateityje.“ 

Juvelyrika – grožio 
suvokimo akademija
Dailininkų sąjungos gale-

rijos vitrinoje dėmesį traukė 
ypatingas kūrinys – „Žemė ir 
dangus“. Tai baigiamasis juve-
lyrų laboratorijos dalyvių Jus-
tės Saifulinaitės, Dangyros Mi-
kalauskaitės, Gyčio Truklicko ir 
Ramūno Pivoro darbas. 8-erius 
metus profesijos mokytoju Va-
lakupių reabilitacijos centre dir-
bantis juvelyras Artūras Alekna, 
vadovavęs tarptautinio projekto 
„Artability“ juvelyrų meno labo-
ratorijai, neslepia, kad juvelyri-
ka – labai reiklus menas. Jeigu 
sieloje nejauti vidinio potrau-
kio grožiui ir įsivaizduoji, kad ju-
velyro darbas – paprasčiausias 
amatas, šitas kelias ne tau. Spe-
cialistas džiaugiasi, kad jo neį-
galūs mokiniai – didžiulę vidinę 
motyvaciją turintys žmonės. Ži-
noma, „ant kelio“ užvesti tenka, 
bet paskui jie dirba nuoširdžiai 
ir kūrybiškai. 

Kopiklis laiptais
Scalamobil
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Asmeninio asistento 
paslauga suteikia laisvę

Vis dažniau Lietuvoje gir-
dimas Europos nepriklausomo 
gyvenimo tinklo (ENIL) bal-
sas. Ši organizacija, savo veiklą 
pradėjusi 1989 m. Prancūzijo-
je, Strasbūre, įvairiais praneši-
mais, akcijom skelbia, kad kie-
kvienas žmogus, kad ir kokios 
sunkios negalios būtų, turi teisę 
gyventi savarankiškai, išreikšti 
save, dalyvauti visuomenės gy-
venime. Ir tai nėra privilegija, 
tai – žmogaus teisė. Ją numato 
ir JT Neįgaliųjų teisių konven-
cijos 19 str. 

ENIL ragina valstybes pasi-
rūpinti, kad ta teisė būtų užti-
krinta. Būsto pritaikymas, tin-
kamos techninės pagalbos prie-
monės, asmeninio asistento 

Asmeninis 
asistentas – 

ne privilegija, 
bet teisė

ir kitos reikalingos paslaugos 
bendruomenėje – būtinybė, iš-
laisvinanti žmogų iš izoliacijos. 

Švedė Jamie Boling yra Eu-
ropos nepriklausomo gyveni-
mo tinklo vykdančioji vadovė. 
Ji pasakoja, kad šio tinklo na-
rės yra pačios įvairiausios ša-
lys – nuo Gruzijos iki Islandijos. 
Beje, Lietuva jam nepriklauso, 
o Latvija, neseniai įteisinusi as-
meninio asistento paslaugas įs-
tatymiškai, jau prisijungė. 

J. Boling pasakoja, kad situ-
aciją Švedijoje iš esmės pakei-
tė 1994 m. įvykdyta neįgalu-
mo reforma. Įstatymuose buvo 
įtvirtintos 10 neįgaliųjų teisių. 
Tarp jų – asmeninio asistento 
paslaugos, pavėžėjimas, pagal-
ba buityje, prižiūrint vaikus, 
planuojant kasdienes veiklas. 
Taip pat skiriamos specialios 
subsidijos būstams pritaikyti 
ir automobiliams pirkti. 

Šalia neįgalumo pensijos 
buvo numatyta lėšų suma, skir-
ta susimokėti už reikiamas pas-
laugas, tarp jų – ir asmeninio 
asistento. Pastarąsias paslau-
gas gali gauti žmonės su inte-
lekto negalia, po smegenų pa-
žeidimų, taip pat turintieji ilga-
laikį fizinį ar protinį sutrikimą. 
Finansavimas skiriamas nusta-
čius, kiek valandų tos paslaugos 
asmeniui reikia.

(nukelta į 5 psl.)

Valakupių reabilitacijos 
centras neįgaliųjų ben-
druomenei geriausiai ži-
nomas kaip įstaiga, kurio-
je profesinės reabilitacijos 
programos dalyviams at-
kuriami turėti profesiniai 
gebėjimai arba padedama 
įgyti naujų darbo įgūdžių. 
Tačiau centro specialistai į 
savo veiklas įtraukia ne tik 
profesinės reabilitacijos 
klientus. Dalyvaudamas 
įvairiuose tarptautiniuo-
se projektuose, šis centras 
kur kas platesniam ratui 
neįgaliųjų suteikia gali-
mybių išbandyti savo ga-
bumus, atsiskleisti, išmok-
ti naujų dalykų. Tokių ga-
limybių suteikė ir tarptau-
tinis projektas „Artability“, 
kuriame be lietuvių daly-
vavo ir Italijos, Ispanijos 
bei Graikijos neįgalieji. 

Integracijos keliu

Tarptautinio projekto „Artability“ dalyviai.

Baigiamasis juvelyrų darbas „Žemė ir dangus“.
Asmeninio asistento lydimas negalią turintis asmuo gali mokytis, dirbti, pra-
mogauti. Onafhankelijk Leven nuotr.

Aldonos Milieškienės nuotr.

Aldonos Milieškienės nuotr.



Jau beveik tapo tradicija metams baigiantis prana-
šauti pasaulio pabaigą. Žemiško gyvenimo pabai-

ga tikrai ateis, nes mūsų kūniškieji drabužiai – laikini, 
bet kol juos ,,sudėvėsime“, turime gyventi. Ir gyventi 
ne laukdami pasaulio pabaigos, o oriai priimdami sa-
vo kasdienybę... 

Negalia šią kasdienybę gerokai apsunkina, todėl 
ateities vizijoms ir jų įvykdymo strategijoms ypač svar-
bus mūsų solidarumas. Gaila, kad dar nesukūrėme pi-
lietinės valstybės, neturime ir teisinės. Net preziden-
tas Valdas Adamkus viename interviu pabrėžė, kad kai 
kurie įstatymai Lietuvoje yra žiaurūs. Tai patiriame ir 
mes, nes savo teises kai kada įrodyti gali tik tuomet, kai 
į reikalingą įstaigą ateiname su atsispausdintu įstaty-
mu ir žymekliu pabraukta mūsų teises ginančia eilute... 

Taigi kuo šiame kontekste buvo mums įsimintini 
2015 metai? Pirmiausia, vis dar gyvuojančia neįgaliųjų 
spauda („Akiratis“, „Bičiulystė“, „Mūsų žodis“, „Viltis“ ir 
kt.). Svarbu, kad toliau aktyviai dirba mums atstovaujan-
tis Lietuvos neįgaliųjų forumas, didesniuose miestuo-
se pradėjo veikti socialinis taksi ir jau parengti projek-
tai tokio pobūdžio paslaugas teikti rajono gyventojams.

O su kokiomis problemų rogutėmis įriedame į šaltus 
ir snieguotus 2016 metus? Kaip ir 2015-aisiais vis dar 
kelia liūdesį nepritaikyta aplinka. Atrodo, yra Vyriausy-
bės patvirtinti reglamentai, bet, deja, jų nesilaikoma, nes 
už tai nebaudžiama. Sveiku protu nesuvokiamas Laisvės 
alėjos rekonstrukcijos projektas, akivaizdžiai diskrimi-
nuojantis judėjimo negalią turinčius žmones. Projekto 
architektas Šarūnas Kiaunė sugalvojo sukišti visus pan-
dusus į parduotuvių bei įstaigų vidų, kur dažnai jiems 
net nėra vietos. Mat pandusai esą gadina Laisvės alėjos 
estetinį vaizdą... O gal ir patys neįgalieji kenkia Laisvės 
alėjos įvaizdžiui? Man atrodo, kad tikslinga ir logiška šią 
alėją pervadinti į Nelaisvės alėją, tuomet žodžių pinklė-
se nereikėtų slėpti jos diskriminacinio veido... 

Visiems skaudžia problema išlieka skubios medici-
ninės pagalbos prieinamumas. Greitoji pagalba baigia-
si ligonio atvežimu į priėmimo skyrių. Turbūt ne vie-
nam ten teko ,,pagulėti“ 3–5 valandas, kol sulaukėte 
specia listo apžiūros, nes jis vienu metu operuoja, pri-
ima ligonius poliklinikoje ir dar konsultuoja skubios 
pagalbos skyriuje. 

Vis dar niekaip neįrodome valdininkams, kad bū-
tina iš esmės pertvarkyti specialiųjų poreikių nusta-
tymą. Didžiulis atotrūkis tarp priežiūros ir slaugos iš-
mokų dydžio, vis mažesniam žmonių skaičiui nustato-
mas ne tik slaugos, bet ir priežiūros poreikis... Didžiule 
problema išlieka ir slaugos priemonių skyrimas. Tra-
gikomiškai atrodo visišką šalinimo funkcijų nekontro-
liavimo problemą turinčiam žmogui nustatytas vienų 
sauskelnių ,,limitas“ parai...

Sveiku protu sunku suvokti ir kai kuriuos įstatymus, 
aktualius neįgalų vaiką auginantiems tėvams. Kodėl jie 
kompensaciją automobiliui ir neįgaliųjų asmenų auto-
mobilių statymo kortelę gali gauti tik kol vaikui sukaks 
18 metų? Nejau tokia popierinė pilnametystė sunkią 
negalią turintį vaiką pakels iš patalo? Dar žiauresnis 
įstatymas verčia tėvus per teismą prisiteisti savo vai-
ko globą jam sulaukus 18-os. Kada pagaliau liausis to-
kia sunkios negalios vaikus auginančių tėvų diskrimi-
nacija? Graudu skaityti ir kai kuriuos klausos negalią 
turintiems žmonėms, o ypač vaikams, svarbius teisės 
aktus. Nemokami klausos aparatai jiems skiriami kar-
tą per 5 metus. Ir tai – augantiems, judriems vaikams, 
kurie per tą laiką prietaisą gali išaugti arba pamesti. 

Taigi, nors šalta ir sniego daug, nepasiseks mums 
lengvai nusileisti rogutėmis nuo tokio netobulų ,,įstaty-
mų“ kalno. Veikiau atvirkščiai, sutikę Naujuosius priva-
lėsime vėl solidariai, susikibę rankomis, kopti į tą kal-
ną ‒ apsiginklavę Tikėjimu, Meile ir Viltimi. Belieka tik 
patiems sau palinkėti sėkmės!

Ar įveiksime senųjų 
metų palikimą?

Apie tai,
kas

jaudina
Šakių r.:

Zarasai:

  Socialinė darbuotoja 
Genovaitė Vabalienė laiš-
ke „Bičiulystei“ papasakojo 
apie šiltą renginį.

Kudirkos Naumies-
čio bendruomenės ir neį-
galiųjų dienos centre bu-
vo surengta Amatų diena 
„Adventinių vainikų pyni-
mas“. Ją organizavo Šakių 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininko pavaduotoja 
Edita Zabramskienė. 

Jau nuo pat ryto Die-
nos centras kvepėjo eglių 
sakais, pušų šakomis, kan-
korėžiais. Prie vainikų py-
nimo aktyviai prisijungė 
Genutė Andriukaitienė, 
Juozas Baltrušaitis, Gedi-
minas Dovydaitis, Rasa 
Staugaitienė, Jonas Sau-
kaitis, Šakių rajono neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kas Saulius Rakauskas, Jū-
ratė Steponaitienė, Valen-
tinas Rucevičius. Buvo nu-
pinti penki vainikai. Vieną 
vainiką organizatoriai pa-
dovanojo Neįgaliųjų die-
nos centrui. 

Šilumą širdyje palikusi popietė
Vainikų pynimą adven-

tinėmis dainomis paįvairi-
no moterų grupelė pade-
dant Aldutei Danilevičie-
nei. Nesudėtingus šių dai-
nelių priedainius dainavo 
visi šventės dalyviai. 

Apie Advento reikšmę 
žmogaus gyvenime pasa-
kojo Ona Kudirkienė. Pri-
siminimais apie vaikystės 
advento vakarus pasidalijo 
Aldona Banevičienė. Ji pa-
sakojo, kad anksčiau žiemos 
buvo labai gilios. Darbus 
nudirbus atsirasdavo daug 
laisvo laiko. Ilgais vakarais 
ateidavo kaimynai pavaka-
roti. Vyrai atsinešdavo pa-
kulų, iš kurių vydavo virves. 
Moterys megzdavo, verpda-
vo, vydavo siūlus į kamuo-
lius. Suaugusieji aptardavo 
nuveiktus ir būsimus dar-
bus. O vaikai kedendami vil-
nas ar plėšydami plunksnas 
galvodavo apie būsimas Ka-
lėdų šventes. 

Eilėraštį apie Kalėdas 
perskaitė Juozas Baltru-
šaitis.

Antroji renginio dalis 
vyko prie stalo, papuoš-
to žvakelėmis ir baltais, 
iš popieriaus karpytais 
angeliukais. Jais pasirū-
pino Kudirkos Naumies-
čio seniūnijos neįgaliųjų 
draugijos kuratorė ir po-
pietės organizatorė Dalia 
Šulcienė. 

Visi kartu dar sudaina-
vom kalėdinių dainų. Po-
pietės svečiai: S. Rakaus-
kas, kunigas Romualdas 
Vitkovskis, Kudirkos Nau-
miesčio seniūnijos seniū-
nas Algirdas Stankevičius 

Popietės dalyviai mokėsi pinti vainikus.

sveikino šventės dalyvius 
su artėjančiomis šventė-
mis, linkėjo daug sveikatos, 
ramybės ir Dievo palaimos.

D. Šulcienė pasveikino 
neįgaliuosius, šventusius 
šiais metais savo jubilie-
jus: Joną Saukaitį, Modestą 
Gudaitį, Valę Jokimaitienę, 
Elę Urbonienę, Juozą Bal-
trušaitį, Ireną Stankevičie-
nę, Rasą Staugaitienę, Ar-
vydą Apinavičių. 

Pasibaigus šventei, visi 
skirstėsi nešdamiesi ran-
kose angeliukus ir šventės 
šilumą širdyse.

 Laiškelį „Bičiulystei“ at-
siuntusi Giedrė Mičiūnie-
nė pasidalijo įspūdžiais iš 
Zarasų neįgaliųjų viešna-
gės Senolių kaime.

Kai minint Neįgaliųjų 
dieną Vajasiškio bendruo-
menės pirmininkė Geno-
vaitė Sarokina Zarasų kraš-
to žmonių su negalia sąjun-
gos vadovei Olgai Ludziš 
įteikė kvietimą apsilanky-
ti Senolių kaime, tikriau-
siai mažai kas ir įsivaizda-
vo, į kokią Pasaką jie kvie-
čiami...

Atvykusius svečius ma-
loniai pasitikusi G. Saroki-
na pirmiausia nuvedė prie 
aukuro. Jis sukrautas 2009 
metais, minint Lietuvos 
tūkstantmetį, o akmenys 
buvo suvežti iš visų 33 kai-
mų, priklausančių Vajasiš-
kio apylinkėms. Pasisėmę 
iš drobinio maišelio žiups-
nį stebuklingų žolelių, ku-
rios valo visa, kas bloga, 
įmetę į degančią aukuro 
ugnį, visi pasijuto žvalesni 
ir sveikesni. 

Senolių kaimelyje, ku-
ris žinomas dėl čia vyks-

Pasaka, kuri ilgai džiugins

tančių edukacinių veiklų, 
dominančių ne tik jaunus ir 
senus, šiandien registruoti 
tik 33 gyventojai.

Apsilankę bažnyčioje 
pamatėme ir tikrą prakar-
tėlę (Kalėdų rytą čia, sako, 
net ir tikri avinukai striksė-
ję). Kartu pasidžiaugėme, 
kad parapija turi labai ak-
tyvų kunigą, kuris dalija sa-
vo širdies turtus tiems, ku-
riuos amžius ar ligos prie 
žemės lenkia. 

Prie bendruomenės na-
mų gaspadinė su vande-
niu ir abrūsu (rankšluos-

čiu) laukė, vidun palydėjo. 
O čia akys raibo nuo visko: 
austos lovatiesės, verpimo 
rateliai, nytys staklėse, lop-
šys, virvių vijimas, šaukštų 
skobimas.... Gali sėstis ir 
mokytis, kad kitiems pa-
pasakoti galėtum, kaip ta-
vo seneliai gyveno.

Paskui mūsų laukė šo-
kiai (jei nemokate – išmo-
kys), rateliai, dainos, įdo-
mių pasakojimų porini-
mas. Labiausiai visus ža-
vėjo pirmaklasis Emilis, 
aukštaičių tarme žvitriai 
pasakojęs apie žvirblį ir 

balandį, apie blusą ir mu-
sę, apie vėją... 

Pasaka neretai baigiasi: 
„ir aš ten buvau, alų midų 
gėriau, per barzdų varvėjo, 
burnoj neturėjau...“ Tikra 
tiesa, ir čia galėjo per barz-
dą varvėti, nes apie tokias 
kaimiškas skanybes jau 
daugelis ir primiršęs buvo: 
raugintų kopūstų sriuba, 
bulvės, namie „sumuštas“ 
sviestas, „suspaustas“ sūris, 
lašiniokai, agurkas, medus, 
duona, pyragas... Bet mais-
tas dar skanesnis buvo to-
dėl, kad valgėme taip, kaip 
mūsų senoliai – iš molinių 
dubenėlių mediniais stalo 
įrankiais. Norintieji galėjo 
dar ir kmynų giros para-
gauti, vaistinių augalų ar-
batėlės pagurkšnoti.

Atsidėkojant Zarasų 
krašto žmonių su negalia 
sąjungoje savanoriaujanti 
Vita Bite iš Latvijos padai-
navo latvišką dainą, kuri 
dar labiau suvienijo, sušil-
dė čia esančiuosius. 

Pasakoje nepasilikome: 
ją seks kitiems. Bet ji mums 
visiems labai patiko. 

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Olgos Ludziš nuotr.

Gruodžio pabaigoje Jur-
barko neįgaliųjų klu-

bas „Svaja“, vadovaujamas 
Zitos Bartusevičienės, su-
sirinko draugėn į jau tradi-
cija tapusias senųjų metų 
palydėtuves. Smagią nuo-
taiką visiems atnešę vie-
nos miesto vidurinės mo-
kyklos ketvirtokėliai pa-
dainavo dainelių, paskaitė 
šventinių eilių, pašoko. Jau 
ketvirtus metus iš eilės neį-

Jurbarkas: Suvienijo šventinė nuotaika
galiuosius lankantys moki-
nukai visus privertė links-
mai ploti į taktą ir nejučio-
mis grįžti mintimis į tas die-
nas, kai daugelis neįgaliųjų 
dar buvo vaikai, nors mažo-
je širdies kertelėje mes visi 
jais, ko gero, tokie ir lieka-
me. Salėje pasirodęs Kalė-
dų Senelis su maišu dova-
nėlių sukūrė dar šventiš-
kesnę nuotaiką. Teko pri-
siminti ir kadaise mokėtus 

eilėraščius, ir ir daineles, 
nes juk veltui niekas dova-
nų nedalija. Pasikeitę sim-
boliniais suvenyrais, kurie 
šaltais žiemos vakarais šil-
dys nuoširdžiais prisimini-
mais, neįgalieji susėdo prie 
stalo. Skambėjo klubo na-
rių sukurtos eilės, linksmi 
pokštai. Ilgai pabendravę, 
visi, kupini kuo geriausių 
įspūdžių, skirstėsi namo. 
Ir tikriausiai ne vienas pa-

galvojo, kad nebūtų tokių 
linksmų susibūrimų be klu-
bo vadovės, meiliai visų Zi-
tele vadinamos, pastangų. 
Tai ji visus į būrį suveda, or-
ganizuodama ne tik kelias 
šventes per metus, bet ir ne 
vieną ekskursiją po Lietuvą. 
Kiekvienas nešėsi viltį, kad 
Naujieji 2016-ieji bus, jeigu 
ne geresni už senuosius, tai 
bent jau ne blogesni.

Onutė Čirvinskienė
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Praėjusių metų pradžioje pa-
skelbėme konkursą „Ma-

no sielos stiprybė“. Kvietėme 
rašyti apie tai, kas padeda iš-
gyventi, kas suteikia jėgų. Su-
laukėme nemažai pasakojimų 
apie nelengvus jūsų likimus, 
apie tai, kaip stengiatės įveikti 
negalią. Savo rašiniuose pasa-
kojote, kad gyvenimo siunčia-
mus iššūkius ištverti padeda 
mielas pomėgis, kūryba, daina, 
knygos, o ypač – bendravimas 
ir naudinga veikla. 

„Neturiu laiko pagalvoti 
apie tai, kad liūdna, nuobodu, 
kad neturiu ką veikti. Supla-
nuotos dienos, valandos, mi-
nutės“, – rašo Aušra Brazaitytė. 
Romutė Udrakienė sako, kad jai 
stiprybės suteikia dalyvavimas 
visuomeninėje veikloje ir tikė-
jimas. Birutę Gailevičienę, kaip 
ir Oną Matuizienę, įkvepia dai-
na ir bendravimas. Panašiai ra-
šo ir Kazimiera Girtaitė-Bute-
nienė: „Darbas ir poezija mane 
gaivino ir suteikė jėgų.“ Stasiui 
Černevičiui kasdienybę pra-
skaidrina tėviškės prisimini-
mai, Rita Mockeliūnienė pasa-
koja apie tai, kiek grožio aplink 
pamato žmogus, gebantis stab-
telėti ir pažvelgti į pasaulį su 
nuostaba. Aušros Verbliudavi-
čiūtės pasakojimo herojė sako 
paaugusį sūnelį būtinai nusive-
sianti pas ligonius, kad jie savo 
optimizmu pamokytų, „kaip 
net sunkiausią gyvenimo mi-
nutę ne aimanuoti ir dejuoti, o 
šypsotis ir džiaugtis kiekviena 
likimo dovanota diena.“

Baigėsi konkursas „Mano sielos stiprybė“

Kiekvieną kartą apmąstau 
„Bičiulystės“ skaitytojų 

mintis rubrikoje „Mano sielos 
stiprybė“, taip pat ir kitose pu-
blikacijose. Iš tiesų kiekvienas 
iš mūsų per savo gyvenimą pa-
tiriame įvairių sunkumų, nevil-
ties. Teko įveikti didesnes ar 
mažesnes nuoskaudas, plaukti 
prieš srovę. O žmogus, turėda-
mas vienokią ar kitokią nega-
lią, patiria ne tik fizinius, bet ir 
dvasinius skausmus.

Sveikas, o dar ir jaunas 
žmogus neretai didžiuojasi sa-
vo fizine jėga bei ištverme. Ir tai 
natūralu. Bet būti stipriam dva-
sine, moraline prasme kartais 
nėra paprasta. Tačiau nereikia 
manyti, kad dvasinė žmogaus 
stiprybė atsiranda iš karto. Su 
gyvenimo sunkumais, ypač su 
negalia, susitaikyti ir susigy-
venti reikia nemažai dvasinių 
jėgų ir ištvermės. Čia ne visuo-
met užtenka tik paties pastan-
gų. Būtina artimų žmonių pa-
rama ir dėmesys, pritaikyta 
aplinka. Kitaip tariant, žmo-
gus, ištiktas nelaimės, neturi 
likti vienišas.

Neseniai teko gydytis ligo-
ninėje, po to buvo paskirta am-
bulatorinė reabilitacija. Lan-
kiausi pas psichologę. Kadan-
gi teko studijuoti pedagogiką ir 
psichologiją, tad ir su psicholo-

Praėjo gražiosios šventės. Žemė 
pasipuošė baltu snaigių apklo-

tu. Juo atskubėjo Naujieji metai su 
gražiausomis svajonėmis ir pla-
nais, su viltimi, kad tie planai virs 
tikrove. 

Metai atneš naujų švenčių ir jubi-
liejų. Priimta, kad labiau paminime 
jubiliejus, žyminčius penkmečius ar 
dešimtmečius. Atėjusieji 2016 metai 
mūsų likimo sesėms ir broliams atne-
ša gražų 45 metų jubiliejų. Prieš tiek 
metų prasidėjo neįgaliųjų kova už in-
tegraciją. Įvairiuose Lietuvos kampe-
liuose gyvenusių kelių neįgalių mer-
ginų dėka panašaus likimo žmonės 
pradėjo susipažinti, bendrauti, daly-
tis patirtimi. Ir patys nelabai tikėjo, 
kad jų pradėtas laiko paįvairinimas 
virs rimtu darbu, pakeisiančiu dau-
gelio žmonių gyvenimą. 

Dabar nieko nestebina neįgalie-
ji scenoje, sporto aikštelėje, pajūry-
je, o tada didesnius jų susibūrimus 
galėjai išvysti tik gydymo ar globos 
įstaigose. Malonu matyti pritaiko-
mus pastatus, šaligatvius, kad neį-
galiųjų vežimėliuose sėdintys žmo-
nės galėtų laisvai judėti. Tai turbūt 
džiugina kiekvieną „Draugystės“ 
būrelio narį. 

Gaila tik, kad bėgantis laikas vis 
labiau retina mūsų gretas, mažina 
jėgas ir optimizmą. Todėl kiekvienas 
mūsų susitikimas tampa dar bran-
gesnis. Tikėkimės, kad šiais, mūsų 
būreliui jubiliejiniais, metais neįga-
liųjų organizacijos ras galimybių su-
burti mus draugėn ir gražiai paminė-
sim sukaktį. Būkime laimingi ir šiais, 
jubiliejiniais metais, išlikime dvasiš-
kai stiprūs.

egidijus Šatas
Biržai

Kaip tu laikaisi, siela manoji? 
Kaip gyveni? Jei ne tavo sti-

prybė, ar būčiau atlaikiusi tiek 
gyvenimo smūgių, kurie ėjo ir 
eina vienas po kito? 

Sensta kūnas. O tu, Viešpa-
ties įpūstas žiburėli, vedi mane 
per būtį, apšviesdama tamsias 
pasaulio pakampes, padėdama 
skaudančiomis rankomis jas iš-
kuopti, įnešti į kitų, labiau palie-
gusiųjų namus šviesos, apramin-
ti, paguosti juos. 

Iš kur tai manyje?..
Prisipažinsiu, perskaičiau vi-

sų šiame konkurse dalyvaujan-
čių žmonių istorijas-išpažintis. 
Apie sunkumus, lydinčius mane, 
neįgalią moterį, nepasakosiu. Ne 
todėl, kad skaitytojui būtų neįdo-
mu. Mano gyvenimas tęsiasi lyg 
romanas. Jis dar teberašomas...

Mano pakeleiviai – sukrėti-
mai, skausmas, žmonių meilė ir 
nemeilė, o kaipgi be jų?

Apie šypseną keliančią neį-
galiųjų integraciją į sveikųjų vi-
suomenę sunku kalbėti be ašarų, 
geriau jas nuryti. Ir ką? Ar mū-
sų gyvenimai nėra gražesni, tau-
resni už pavargusią Tėvynę val-
dančių biurokratų, niekšelių? Ar 
mums reikalinga apsauga, gin-
kluota automatais?

Mes padedame vieni kitiems 
nesitikėdami už tai atlygio. Kitas 
ironiškai šypteltų – gal laukiame 
atlygio danguje? Tegu...

Manoji siela, jei tu verki, tik 

ge greitai suradom bendrą kalbą.
Daugiausia kalbėjomės apie 

gyvenimo prasmę. Pakrypo kal-
ba apie žmones, išėjusius į užtar-
nautą poilsį, turinčius vienokią 
ar kitokią negalią. Kalbėjomės 
apie šių žmonių adaptaciją, jų in-
tegravimą. Svarbiausia, ar žmo-
gus lengvai pasitinka savo gyve-
nimo ir lemties iššūkius, ar dva-
siškai pajėgus kovoti už save, ar 
greitai suranda bent mažiausią 
spindesį tamsiame tunelio gale. 

Gerai, kai jam ištiesia pagal-
bos ranką šeima, draugai. Kai 
kam padeda ne tik medikai, bet 
ir valstybinės institucijos, neįga-
liųjų organizacijos. 

Negalią turintis žmogus tu-
rėtų jungtis į savo bendramin-
čių kolektyvą, tarkim, į neįga-
liųjų draugiją. Tik čia įgis jam 
reikalingų įgūdžių, nesijaus vie-
nišas kovodamas už save, už sa-
vo bendro likimo draugus. Mes, 
ypač pokario metų karta, dar ir 
jauni būdami matėme, patyrėme 
įvairių negandų bei sunkumų. 
Visa ta gyvenimiškoji patirtis – 
mūsų dvasinė stiprybė. 

Tad būkime drauge, nesi-
jauskime vieniši. Kaip yra sa-
kęs senovės filosofas Seneka: 
„Kol gyvas, žmogus neturi pra-
rasti vilties.“ 

Juozas rasiulis 
Lazdijai

iš gerumo, kuris pamažu tampa 
retenybe. Aš leidžiu tau paverk-
ti, kai ir man tokie pat neįgalieji 
suklupus ištiesia ranką. Niekada 
nesikreipiau į socialines tarnybas 
pagalbos, argi gali padėti žmogus, 
kuris žiūri bėgiojančiomis akutė-
mis, nes be manęs jo laukia lovo-
se gulintys senukai.

Išvada – esame reikalingi tik 
vienas kitam. Ori senatvė Lietuvo-
je – utopija. Tave, iš paskutiniųjų 
dirbusį dviejuose darbuose, lydi 
nepritekliai, neviltis.

Kurį laiką gyvenome su pakili-
mu širdyse. Mus prisiminė! Dabar 
– atoslūgis, dūstame lyg žuvys ant 
kranto, vildamiesi, gal kas paspirs 
atgal į vandenį. Žinoma, tai tik me-
tafora. Tie, kas vedė į išsvajotą ry-
tojų, ėjo, nuėjo su lozungais: nu-
sipelnėme gyventi geriau. Jie nu-
sipelnė, o jūs – žinokitės. Šiaip ar 
taip jie nesugebėjo išplėšti iš mū-
sų pavasario laukimo.

Tik mylėdami galime išstovė-
ti, išsilaikyti. Pasimelsk, žmogau, 
už priešus, ir palengvės. Neparask 
vilties. Viltis nėra kvailių motina, 
viltis – tai varpas, budinantis mus 
iš sąstingio.

Tai kaip tu laikaisi, siela ma-
noji? Iš tavo versmės pasisem-
siu išminties, pilnomis rieškutė-
mis eisiu pas kitą žmogų, kuriam 
temsta protelis nuo neteisybės. 
Mano manymu, esame sutverti 
bendrystei, dalijimuisi, kol paei-
nu, kol kojos neša...

Tu, siela, esi nepakartoja-
mai graži nesavanaudiškumu. 
Tu stipri, nes gyveni manyje, 
o aš dar negyvenau valdiško-
je įstaigoje 

Gera patarlė sako: „Praeitį už-
miršk, apie ateitį negalvok.“ Taigi 
šiandien lenkiuosi prieš savo iš-
ėjusius tėvelius, paprastus žmo-
nes, kurie pratino mane prie dar-
bo, iš paskutiniųjų stengėsi leisti 
mane į mokslus. Aš – Zarasų kraš-
to vaikas. Nesakysiu, kad lengva. 
Mano širdis tuksi dviejų dirbti-
nių vožtuvėlių dėka. Myliu gy-
venimą, nes galiu skaityti, rašyti, 
bendrauti, galiu padėti ir kitam 
neįgaliajam. Žmones vertinu ne 
pagal išvaizdą ar iškalbą, o pagal 
jų poelgius. 

Jei mano rytojus neišauštų, 
laiminu ateities kartas, žemę, tai-
ką joje. Nenoriu galvoti, kad at-
eis laikas, kai žmogus, radęs kito 
žmogaus pėdsakus savo kelyje, 
ims juos bučiuoti.

Būk stipri, siela manoji, nepa-
siduok kaip tas lietuviškas paukš-
tis Liepos dainoje. Nepamiršk, kai 
sunku, kad gali būti dar sunkiau, 
nepamiršk, kai džiaugsmas už-
plūsta, kad kažkas tuo pat me-
tu rauda.

Eikime vienas į kitą kaip į ste-
buklą. Ar vien gyvenimo vargai 
svarbu? Juk tik geri darbai tau-
rina sielą.

silvija Dainytė 
Mažeikiai

Sulaukėme 
jubiliejinių metų

Būk stipri, siela manoji Patirtis – mūsų 
pranašumas

Daugelis jūsų rašinių spin-
duliuoja optimizmą ir viltį. „Aš 
negaliu šokti baleto, čiužinėti 
su pačiūžomis, daryti daugy-
bės kitų dalykų, bet tai ne prie-
žastis nesidžiaugti gyvenimu“, 
– rašo Sigita Marcinonytė. Na, o 
Eglė Baranauskaitė apibendri-
na dar giliau: „Kūnas yra tik rū-
bas. Dvasiniame gyvenime gali-
ma daugiau padaryti.“ „Kiekvie-
nas žmogus gali būti laimingas, 
nors laimė kiekvienam vis kito-
kia“, – sako Aldona Krickienė. 
Rita Tunkūnienė patirtį gyve-
nant su negalia vertina filoso-
fiškai: „Tie keleri metai atvėrė 
man vartus į dar nežinomą pa-
saulį, kuriame viską galima pa-
matyti kitomis akimis. Įžvelg-
ti didžiąsias paslaptis, atrasti 
spalvų paletę, ne vien tik pilką.“ 

Tačiau jūsų pasakojimai at-
skleidžia, kad dvasios stiprybė 
pasiekiama nelengvai. Tam rei-
kia nemažai pastangų. Laima 
Jezepčikaitė rašo: „Reikia mo-
kėti susidraugauti su savo ne-
galia, siekti užsibrėžtų tikslų.“ 
Na, o Onutė Čirvinskienė patei-
kia net praktinį patarimą: „Kas 
dieną kartosiu sau: esu dar ga-
na stipri, dar tikrai reikalin-
ga“. Panašų tikslą išsikėlė sau 
ir Stasys Burba: „Mano moto: 
vienodai išgyventi ir kančią, ir 
džiaugsmą, ir sėkmę.“ 

Kadangi skelbėme konkur-
są, reikia išrinkti ir nugalėto-
jus. Labai sudėtinga ir atsakin-
ga užduotis. Juk laiškuose – jū-
sų atviri pasipasakojimai, šir-
dies balsas. 

Simbolinius prizus skiria-
me šiems kūrinius konkursui 
„Mano sielos stiprybė“ patei-
kusiems autoriams: 

Vitalijai Ližaitienei, Ritai 
Mockeliūnienei, Onutei Čirvins-
kienei. Specialus prizas už debiu-
tą atiteks Eglei Baranauskaitei. 

Tikime, kad ir vieni iš kitų 
pasisėmėt stiprybės, tikėjimo. 
Ir tai tegu jums būna didžiau-
sias apdovanojimas. 

Dėkojame, kad dalyvauja-
te konkursuose ir nepamirš-
kite, kad jūsų laiškų laukiame 
visada. 

Dėkojame taip pat ir siunčiantiems nuotraukas konkursui 
„Mano tėviškės spalvos“.

Jūsų darbų vis dar gauname nemažai, todėl šį konkursą tę-
sime ir šiemet. 

Na, o už praėjusių metų darbus ypatingai dėkojame Ritai 
Mockeliūnienei, Rasai Skeiverienei ir Stanislavai Juozapaitytei, 
kurių siunčiami gamtos vaizdai mūsų paštą papildo kone kas 
savaitę ir kiekvieną kartą nustebina, pradžiugina.

Norime priminti, kad konkursui siųstumėte tik kokybiškas 
nuotraukas, o jose užfiksuotas vaizdas turėtų būti nekasdieniš-
kas, kuo nors išsiskiriantis, nustebinantis. Pasiliekame sau teisę 
kai kurių nuotraukų nespausdinti. 

2016 m. taip pat laukiame nuotraukų konkursui „Mano tė-
viškės spalvos.“

Jūsų „Bičiulystės“ redakcija

Bičiuliškas bendravimas suteikia sielai stiprybės.
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Daktaras
Aiskauda

Pagrindiniai arbatmedžio la-
pų apdirbimo procesai – tai vyti-
nimas, susisukimas (juo stipriau 
susisukę lapai, tuo bus stipresnis 
antpilas), fermentacija, džiovini-
mas, rūšiavimas ir produkcijos 
išfasavimas. 

Ypač svarbus vaidmuo ten-
ka žaliavos fermentacijai (loty-
niškai fermentatio – rūgimas). 
Kuo ilgiau trunka nuskintų la-
pų fermentacija, tuo labiau tam-
sėja arbatos žaliava, tuo mažiau 
išlieka vitaminų, bet susida-
ro daugiau tonizuojančios me-
džiagos – arbatinio kofeino – 
teìno (lot. thea – arbatkrūmis). 
Priklausomai nuo fermentaci-
jos laipsnio, skiriamos šios ar-
batos: žalioji, geltonoji, baltoji, 
raudonoji ir juodoji. Beje, žalioji 
arbata ruošiama be išankstinės 
fermentacijos (nuskinti lapai iš 
karto džiovinami), geltonajai, 
baltajai ir raudonajai arbatoms 
taikoma dalinė fermentacija, 
juodajai arbatai būtinas pilnas 
fermentacijos procesas. 

Pastabos:
1. Sausi žaliosios arbatos lapai 

būna gerokai šviesesni už juodo-
sios arbatos lapus. Juos užpliki-
nus, spalva varijuoja nuo žalios iki 
blyškiai geltonos. Skonis aitrus, 
kiek kartokas, tačiau tai kompen-
suoja malonus aromatas.

2. Arbatos kofeinas (toliau – 
teinas) veikia kiek kitaip, negu 
kavos kofeinas. Teino poveikis 
yra švelnesnis, mažiau dirgina 
širdies, kraujagyslių ir nervų 
sistemas, nesikaupia organizme 
(praktiškai negalima apsinuody-
ti), nors žaliojoje arbatoje teino 
ir yra daugiau negu kavoje.

Cheminės sudėties 
komentarai

Žaliojoje arbatoje rasta ste-
bėtinai daug – per 500 (!) įvai-
rių medžiagų ir apie 450 rūšių 
organinių junginių. Supranta-
ma, dėl vietos stokos visų šios 
arbatos elementų negalima net 
išvardyti, juo labiau pakomen-
tuoti, todėl apsiribosime keliais 
svarbesniais dalykais.

1. Žaliosios arbatos (toliau – 
arbatos) eteriniai aliejai (0,5 
%), rauginės medžiagos (viena 
iš jų – taninas, suteikia arbatai 
nepakartojamą skonį) ir teinas, 
veikdami kartu, mažina piktybi-
nių auglių atsiradimo riziką, nes 
stabdo aktyviuosius oksidacijos 
ir ląstelių mutacijos procesus. 
Medicinos spaudoje kartkartė-
mis pasirodo duomenų, kad re-
guliariai vartojant arbatą mažė-
ja rizika sirgti krūties ir kai ku-
rių kitų organų vėžiu.  

Paaiškinimas. Mutacija – stai-
gus, paveldimas organizmo ge-
netinės medžiagos (chromoso-
mų skaičiaus, genų) pakitimas, 
lemiantis naujo organizmo po-
žymių atsiradimą.

Tonizuojantys gėrimai: žalioji arbata

– nesveika gerti nei šaltą, nei 
labai karštą arbatą, 

– arbata nevartojama pa-
kaitomis su alkoholiniais gė-
rimais (gali stipriai pakenkti 
inkstams),

– nedera gerti arbatos, kai 
tuščias skrandis ir prieš pat val-
gymą (blogina maisto skonį),

– arbata nevartotina tuoj po 
valgio (sulėtėja virškinimas),

– per dieną nereiktų išger-
ti arbatos daugiau kaip 3 puo-
dukus.

Arbata nevartotina:
– labai ilgą laiką (gali būti 

pakenkta inkstams, kepenims ir 
kartu atsirasti priklausomybė),

– prieš miegą (gali sukelti 
nemigą),

– esant nerviniam dirglumui, 
– sergant tachikardija, gele-

žies stokos mažakraujyste, po-
dagra,

– mėnesinių, nėštumo, žindy-
mo metu (nėštumo metu pablo-
gėja folio rūgšties įsisavinimas),

– paūmėjus hipertonijai, 
– esant gastritui (kai padidė-

jęs skrandžio sulčių rūgštingu-
mas), skrandžio ir dvylikapirš-
tės žarnos opaligei (gali padidėti 
skrandžio sulčių rūgštingumas, 
atsirasti skausmų),

– sergant reumatoidiniu ar-
tritu,

– sergant inkstų akmenlige.
Paaiškinimas. Tachikardi-

ja – pagreitėjęs širdies plakimas 
(90–160 tvinksnių per minutę).

Liaudies medicinos 
receptai

Vidurių užkietėjimas. 3 kar-
tus per dieną 15 min. prieš val-
gį geriama po puoduką silpnai 
užplikytos arbatos be cukraus. 
Nors tuštinimasis paprastai nor-
malizuojasi trečią–ketvirtą pa-
rą, gydymo kursą reikia tęsti iki 
14 dienų, kad problema nepa-
sikartotų.

Viduriavimas. Kas 2 valandas 
geriama po puoduką stipriai už-
plikytos arbatos, kol baigsis vi-
duriavimas.

Sloga. Šaukštas arbatžolių 
užplikomas 0,5 stiklinės verdan-
čio vandens, indas užsandarina-
mas, palaukiama 5 min., po to 
nukošiama. Arbata plaunamos 
nosies landos su vaikiška gu-
mine kriauše (naudojama kliz-
moms) arba medicininiu švirkš-
tu (suprantama – be adatos). Per 
dieną kiekviena nosies landa 
plaunama 6–7 kartus.

Angina. 2 šaukštai arbatžolių 
užplikomi litru verdančio van-
dens, indas užsandarinamas, pa-
laukiama valandą. Po to į užpilą 
įlašinami 5 lašai spiritinio jodo 
ir šiuo tirpalu (pageidautina, kad 
jis būtų šiltas) skalaujama ger-
klė. Ar iš viso taikytinos tokios 
procedūros, kiek kartų per die-
ną tai turi būti daroma bei koks 
tokio gydymo kursas, kiekvienu 
konkrečiu atveju būtina pasitar-
ti su gydytoju.

romualdas OGinskas

2. Įvairių vitaminų (toliau – 
vit.) arbatoje yra pakankamai 
(B grupės vit., vit. E, PP, karote-
nas ir kt.), o kai kurių – stebėti-
nai daug. Pavyzdžiui, vit. P yra 
daugiau negu apelsinuose ir ci-
trinose; šis vit. sustiprina vit. C, 
kurio yra arbatoje, poveikį. An-
tra vertus, pastarieji du vit. ma-
žina nervinę įtampą, nuovargį, 
šiek tiek didina atsparumą per-
šalimo ligoms.

Pastaba. Vit. C arbatoje yra 
net 5 kartus daugiau negu ci-
trusiniuose vaisiuose (citrino-
se ir kt.)

3. Arbatoje rasta aliuminio, 
aukso, fluoro, jodo, kalio, ma-
gnio, mangano, vario. Beje, sau-
soje arbatoje šių elementų ne-
aptiksime, jie pereina į arbatos 
gėrimą tik užplikinus arbatžoles.

4. Aminorūgštys, esančios 
arbatoje, padeda atsistatyti iš-
sekusiai nervų sistemai, norma-
lizuoja medžiagų apykaitos pro-
cesus, mažina padidėjusį arte-
rinį kraujospūdį. Beje, kad ami-
norūgštys deramai atliktų savo 
darbą, reikia gerti nelabai karš-
tą arbatą.

5. Sunku patikėti, tačiau pa-
gal maistingumą arbata nenusi-
leidžia pupoms (turi 25 % bal-
tymų), tačiau tuo pat metu pa-
deda lieknėti (jei arbata varto-
jama be cukraus!). Mat arbatoje 
esantis taninas aktyvina skran-
džio ir žarnyno darbą bei lengvi-
na virškinimo procesą. Jei val-
gomas riebus maistas, naudin-
ga užsigerti arbata, ir sunkumo 
pojūčio skrandyje kaip nebūta.

6. Arbatos pektinai skaido 
riebalus, mažina jų sankaupas 
ant kraujagyslių vidinių siene-
lių ir talijos. 

Beje, kraujyje sumažinus blo-
gojo cholesterolio koncentraci-
jos lygį, sumažėja ir ateroskle-
rozės vystymosi rizika. 

7. Arbata skatina prakaita-
vimą, šalina nuodingąsias, ra-
dioaktyviąsias medžiagas, tin-
ka akių ligų profilaktikai, geri-
na protinį ir fizinį darbingumą, 
padeda žarnyno infekcijų atve-
jais, taip pat mažina riziką su-
sirgti inkstų bei šlapimo pūslės 
akmenlige, diabetu.

8. Arbatos katechinai (jie re-

SAM Ryšių su visuo-
mene skyrius infor-
muoja, kad išplėstas 
ambulatorinių slau-
gos paslaugų namuo-
se  gavėjų sąrašas . 
Be to, ambulatorines 
slaugos paslaugas na-
muose galės teikti ne 
tik poliklinikos, kaip 
buvo iki šiol, bet ir 
privačios įstaigos.

„Žinome demografinę 
šalies padėtį ir turime plės-
ti paslaugas, kad kuo dau-
giau pagyvenusių ar sun-
kiai judančių žmonių su-
lauktų slaugos paslaugų 
pagalbos namuose. Todėl 
ieškom naujų galimybių, 
kaip pagerinti sveikatos 
paslaugų kokybę ir svar-
biausia jų prieinamumą“, 
– sako sveikatos apsaugos 
ministrė Rimantė Šalaše-
vičiūtė.

Pagal naująjį įsakymą 
slaugos paslaugas namuo-
se gaus ne tik nuolatinės 
slaugos poreikius turintys 
asmenys (kaip yra šiuo me-
tu), bet ir vyresnio amžiaus 
žmonės bei asmenys, turin-
tys bendrą funkcinį sutri-
kimą dėl somatinių ligų ir 
pažeidimų, kuomet kasdie-
niniame gyvenime žmogus 
yra visiškai priklausomas 
nuo kitų pagalbos. Slaugos 
paslaugos namuose bus tei-
kiamos ir asmenims, ku-
riems atlikta tracheosto-
ma ar gastrostoma ir būti-
nas gleivių išsiurbimas iš 
kvėpavimo takų.

Keičiama ir slaugos pas-
laugų namuose apmokėji-
mo tvarka, nustatant ats-
kirus įkainius už suteiktas 
konkrečias ambulatorinės 
slaugos paslaugas, o ne už 
asmenį, kaip buvo iki šiol.

Ambulatorinės slaugos  
namuose paslaugą galės 
teikti bet kuri įstaiga ar 
institucija, atitinkanti rei-
kalavimus, turinti licenci-
ją. Įstaigos, šiuo metu tei-
kiančios integralios pagal-
bos asmens namuose pa-
slaugą, turės galimybę to-
liau dalyvauti šioje veiklo-
je, išsiėmusios licenciją dėl 
teisės teikti ambulatorinės 
slaugos paslaugas namuose 
bei sudariusios sutartį su 
teritorine ligonių kasa dėl 
šių paslaugų apmokėjimo. 

Naujas ambulatorinių 
slaugos paslaugų namuo-
se tvarkos aprašas įsigalios 
nuo 2016 m. gegužės 1 d.
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guliuoja kapiliarų pralaidumą, 
didina jų sienelių elastingumą) – 
puikūs antioksidatoriai (t. y. me-
džiagos, stabdančios oksidaciją); 
pats stipriausias iš jų – maždaug 
35–100 kartų stipresnis už vit. 
C ir E. Per dieną išgėrus puo-
duką arbatos, organizmas gau-
na 10–40 miligramų katechinų. 
Priminsime, jog antioksidatorių 
taip pat rasta špinatuose, broko-
liuose, morkose, braškėse ir kt.

Arbatos ruošimo 
ypatumai:

1. Pageidautina arbatai nau-
doti porcelianinį, stiklinį ar mo-
linį arbatinuką; jis turi būti šil-
tas ir sausas. Vandens jame tu-
ri būti įpilama ne iki pat viršaus 
(reikia palikti nors 2 cm tarpą). 
Nereiktų arbatos užplikyti ką tik 
užvirusiu vandeniu – geriausia 
naudoti 70–800 C temperatūros 
vandenį. Beje, kai kurioms arba-
tos rūšims (vien Kinijoje priskai-
čiuojama per 1000 arbatos rū-
šių) naudojamas dar žemesnės 
temperatūros vanduo. 

2. Reikia vengti arbatžolių 
perdozavimo. 200 mililitrų tal-
pos puodukui pakanka 1,5–2 
šaukštelių arbatos (apie tai turi 
būti nurodyta pakuotėje). Jeigu 
naudojamos susmulkintos ar-
batžolės (biri arbata), šaukšte-
lyje jų turi būti be kaupo, jei – 
lapeliai – su kaupu. 

3. Arbatinukas su užplikyto-
mis arbatžolėmis uždengiamas 
dangteliu ir dar apšiltinamas. 
Pageidautina, kad būtų uždeng-
ta ir vadinamosios „nosies“ an-
ga. Užplikymo laikas turi būti 
toks, koks nurodytas ant arba-
tos pakuotės (vienoms arbatų 
rūšims pakanka ir 30 sekundžių, 
kitoms – 3 min. ar kiek ilgiau). 

4. Beje, tų pačių arbatžolių 
porcija gali būti užplikyta ne vie-
ną, o 2–3 kartus (taikoma tik ža-
liajai arbatai). Netikslinga arbat-
žoles užplikyti dar daugiau kar-
tų, nes nebelieka nei naudingųjų 
medžiagų, nei skonio. 

Įsidėmėtina!
– ilgas arbatos užplikinimo 

laikas blogina arbatos kokybę,
– arbata neužsigeriami jo-

kie vaistai,

Daugiau 
slaugos 

paslaugų 
namuose

Dar ir šiandien kai kurie žmonės yra įsitikinę, kad įvairiomis spalvomis įvardijamos ar-
batos yra skirtingų arbatmedžių (arbatmedis yra visžalis krūmas ar nedidelis medis) 
lapų produktai. Tačiau taip nėra, nes visos arbatos gaunamos iš to paties arbatme-
džio lapų, dar vadinamų arbatžolėmis. 
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A. Alekna pasakoja, kad bet 
koks darbas prasideda nuo idė-
jos, kūrybinės vizijos. Tenka ilgo-
kai prie popieriaus lapo su pieš-
tuku pasėdėti. O jau tik paskui 
ateina metas konkrečiam dar-
bui. Žaliava, iš kurios Valakupių 
reabilitacijos centre kuriami ju-
velyriniai dirbiniai, – žalvaris. 
Mokymams ji labai tinkama, nes 
nėra brangi, o savo apdirbimo 
savybėmis labai artima auksui. 

„Artability“ projekte žengta 
dar vienu žingsniu toliau – ne-
įgalieji išmoko dirbti su emale. 
Žaidimas su spalvomis, jų deri-
nimas, pasak A. Aleknos, ‒ juti-
minis dalykas, poezija... Projekto 
dalyviai daug eksperimentavo. 
„Tai buvo ilgas kūrybinis proce-
sas. Bendrame kūrinyje yra šiek 
tiek naiviojo meno. Norėjom, 
kad neįgalieji parodytų, kaip jie 
suvokia pasaulį“, – pasakojo ju-
velyrų profesijos mokytojas.

Ne tik prabanga, bet ir 
sunkus darbas 

„Artability“ projektas J. Sai-
fulinaitei tapo galimybe išban-
dyti dar vieną meno sritį. Prieš 
kurį laiką mergina yra dalyvau-

si panašiame projekte, kuriame 
išmėgino keramiką – Dailininkų 
sąjungos galerijoje buvo ekspo-
nuotas jos darbas. Prieš prisi-
jungdama prie A. Aleknos vado-
vaujamos juvelyrų meno labo-
ratorijos, Valakupių reabilitaci-
jos centre Justė mokėsi dirbti 
su oda, kurti šios srities gami-
nius. Mergina neišskiria nė vie-
nos meno rūšies. Pasak Justės, 
įdomi kiekviena sritis, kiekviena 
turi savo paskirtį. Justei labai pa-
tiko kurti papuošalus. Jos ema-
liu dengta gervelė – labai subtili 
segė, papuošusi ir parodos pla-
katą, ir jos ekspoziciją. 

Juvelyrika dažniausiai sieja-
ma su prabanga, spindesiu. Ta-
čiau kol juvelyrinis gaminys tam-
pa susižavėjimo objektu, pasak 
projekto dalyvės D. Mikalauskai-
tės, reikia įdėti daug jėgų ir juodo 
darbo. Jai pritarė ir kiti šia meno 
rūšimi susidomėję bei savo dirbi-
niais parodą paįvairinę neįgalieji. 

Stebina savitas verpsčių 
stilius

Verpstės – vieni iš Dailininkų 
sąjungos galerijoje eksponuotų 
Raimundą Vilkyšių labiausiai su-
dominusių drožybos darbų. Pro-
fesijos mokytojas Robertas Bajo-
raitis, vadovavęs medžio darbus 
pasirinkusiems projekto daly-
viams, pasakojo, kad Raimun-
das nuo pat pirmųjų darbų su-
sikūrė specifinį verpsčių braižą, 
kurio nėra tekę matyti. 

„Stengiuosi nesikartoti. Pa-
sidarau savo darbų nuotraukas, 
todėl prieš pradėdamas drožti 
naują verpstę pažiūriu, ką jau bu-
vau padaręs, modeliuoju naujus 
variantus“, – pasakojo Raimun-
das. Vyriškis prisimena, kad ir 
jo tėvas medžio darbus mėgo, 

šaukštus droždavo. Raimundas 
taip pat nemažai jų pridaręs, ta-
čiau atsiradus progai panoro iš-
mokti ko nors nauja. Susidomė-
jo verpstėmis. Gal savaitę vieną 
verpstę ant popieriaus piešė, raš-
tus dėliojo. Išdrožė. Patiko. Ir ne-
gali mesti. Vis tobulina, stengia-
si vis kitokią, gražesnę padaryti. 
„Internete tikrų meistrų verps-
tės kur kas gražesnės, – apie sa-
varankiškas pastangas tobulėti 
užsimena Raimundas. – Yra tokių 
elementų, kokių nemoku išdrož-
ti.“ Nepaisant tokio savikritiško 
požiūrio, R. Vilkyšiaus drožinė-
tos, šiltais lietuviškais motyvais 
išsiskiriančios verpstės pasklido 
toli už Lietuvos ribų – iškeliavo į 
Slovėniją, Airiją, Suomiją, Italiją. 

Unikalūs medžio 
dirbiniai  – neįgaliųjų 

rankomis
R. Bajoraitis didžiuodamasis 

aprodė ir dar vieną parodos eks-
ponatą – Aleksandro Virso su-
kurtą laivą. „Tai labai techniškas 
dirbinys. Autoriui padėjo patir-
tis – jis buvo dirbęs laivo moto-
ristu. Čia labai gražiai atsispindi 
įvairios technikos: ir inkrustaci-
ja, ir skulptūrinis drožinėjimas. 
Gaminys labai sudėtingas, viskas 
labai tiksliai atkartota, – kūrinį 
pristatė R. Bajoraitis. – Pusę me-
tų jį darė. Į Valakupių reabilita-
cijos centrą Aleksandras atsine-
šė griaučius, o viską padarė čia.“ 

Mokytojas neslepia, kad į me-
džio drožybos laboratoriją atėjo 
ir niekada to nebandę žmonės. 
Pradžioje dažnam trūksta pasiti-
kėjimo savimi, bet gavęs užduo-
tį pradeda galvoti, dirbti. Paskui 
patys rodo iniciatyvą, nori paban-
dyti sudėtingesnius dirbinius. „O 
jau pajutusių, kad sekasi, – nesu-

stabdysi“, – šypsosi mokytojas. 
Dažniausia pradedama nuo or-
namentinio drožinėjimo. Paskui 
pereinama prie kiaurapjūvės, dar 
vėliau – prie gerokai sudėtinges-
nės skulptūrinės drožybos. Daug 
žinių projekto dalyviams suteikė 
skulptorius Algimantas Sakalaus-
kas. Neįgaliuosius ypač sudomi-
no jo pasakojimai apie koplyts-
tulpius, jų išskirtinumą ir prasmę. 

Parodoje akį džiugino raite-
lio ir angelo skulptūros, ant ju-
velyriniams dirbiniams skirtos 
dėžutės tupintis vienaragis va-
balas, įvairūs padėkliukai, gita-
ros pavidalą įgavę šaukštai, netgi 
oda puoštas medinis atvirukas. 
Ir žinoma – vienetinis gaminys 
– pasiturinčio ūkininko sody-
bos puošmena – solidus krėslas. 

Tarptautinis projektas tik 
dar kartą patvirtino, kad neįga-
lieji – talentingi ir gabūs žmonės. 
Sudarius sąlygas atsiskleisti jų 
gebėjimams, šie žmonės gali ir 
nustebinti, ir pakerėti. 

aldona MilieŠkienė 
Autorės nuotr.

Menas spalvomis užpildė neįgaliųjų gyvenimą
(atkelta iš 1 psl.)

(atkelta iš 1 psl.)
Švedijoje žmogus pats ga-

li nuspręsti, iš kokios instituci-
jos „pirks“ jam reikalingas pas-
laugas: iš savivaldybės, priva-
čios įstaigos, viešosios įstaigos 
ar kooperatyvo. Šios įstaigos ir 
administruoja teikiamą pagal-
bą. Asmeninis asistentas nega-
lią turinčiajam padeda visose 
gyvenimo srityse: mokantis, dir-
bant, keliaujant, leidžiant laisva-
laikį ir pan. 

Šis įstatymas sudarė galimy-
bę tėvams dirbti visą darbo die-
ną, kita vertus, jie taip pat gali 
būti asmeniniais asistentais ir 
gauti atlyginimą, pavyzdžiui, už 
vaikų priežiūrą naktį. Tėvai gali 
pasirinkti ir kito asmens pagal-
bą naktį, kad galėtų išsimiegoti. 

2000 metais nutarta Švedijo-
je uždaryti visas įstaigas, kurio-
se gyvena neįgalieji. Vis daugiau 
paslaugų orientuota į bendruo-
menę. Įteisinta asmeninio asis-
tento paslauga leidžia kiekvie-
nam žmogui ilgiau gyventi savo 
namuose. Tokia pati priežiūra 
gali būti teikiama apsaugotuose 
būstuose ar grupinio, savaran-
kiško gyvenimo namuose. 

Švedai, iš pradžių skeptiš-
kai žiūrėję į asmeninio asistento 
paslaugų naudą, netruko įvertin-

ti jų privalumus: reikia mažiau 
kitų socialinių paslaugų, neįga-
liojo šeimos nariai ir pats neį-
galusis gali dalyvauti visuome-
nės gyvenime, stipresnė jų svei-
kata, didesnis pasitenkinimas 
gyvenimu. 

Flandrija: žmogus 
sprendžia pats

Sebastianas Duras – organi-
zacijos Onafhankelijk, teikian-
čios asmeninio asistento pas-
laugas Leveno mieste (Belgija), 
atstovas. 

Belgijoje, Flandrijos regio-
ne, po ilgų diskusijų, reikalavi-
mų 2000-aisiais priimtas įsta-
tymas, numatantis neįgaliojo 
teisę į asmeninio asistento pas-
laugas, tam numatytos lėšos. Čia 
laikomasi principo, kad žmogus 
pats turi teisę spręsti, kas jam 
teiks paslaugas, kokios jos bus, 
kiek laiko truks. Pinigai skiria-
mi tiesiogiai paslaugos gavėjui, 
todėl jis pats vadovauja proce-
sui, samdo darbuotoją, kontro-
liuoja biudžetą. Pasak S. Duro, 
anksčiau lėšos buvo skirstomos 
per institucijas, tai apsunkinda-
vo visą procesą, daug pinigų ati-
tekdavo administravimui. 

Pats Sebastianas juda neįga-
liojo rateliais, todėl naudojasi as-

meninio asistento paslaugomis. 
Vyriškis džiaugiasi, kad šių pas-
laugų dėka jis gali gyventi šeimo-
je, būti visaverčiu tėvu. Asmeni-
nis asistentas padeda įveikti bui-
tyje kylančius rūpesčius, taip pat 
lydi į darbą, jei reikia – į kelionę 
ar restoraną, kitas pramogų vie-
tas. Kitas žmogus padeda prižiū-
rėti namą, sodą. Ir į Lietuvą Se-
bastianas galėjo atvažiuoti, nes 
jį lydėjo asmeninis asistentas. 

Sebastianas mano, kad tokia 
sistema visuomenei pigiau kai-
nuoja, nei įstaigų išlaikymas. Ne-
įgalusis tampa darbdaviu, kaip 
ir visi piliečiai moka mokesčius. 
Patenkintas ne tik paslaugos ga-
vėjas, kuris yra integruojamas į 
visuomenę, bet ir asistentas, nes 
jo darbas yra mažiau suvaržytas. 

Flandrijoje 2014 metais as-
meninio asistento paslaugos bu-
vo teikiamos 2,5 tūkst. asmenų. 
Deja, dar 6 tūkst. jų laukia. Iš vi-
so per metus asmeniniam asis-
tentui išlaikyti skiriama 9 tūkst. 
eur. 95 proc. iš jų atitenka darbo 
užmokesčiui, o 5 proc – netiesio-
ginėms išlaidoms padengti. 

Lietuvoje tikrų asmeninio 
asistento paslaugų nėra

Seminaro metu susirinkę ne-
įgaliųjų organizacijų atstovai ap-

gailestavo, kad Lietuvoje apie as-
meninio asistento paslaugas dar 
tik pradedama kalbėti. Neretai 
asmeniniais asistentais tampa 
neįgaliųjų NVO vadovai ar kiti 
darbuotojai, patys turintys ne-
galią. Jų teikiamos paslaugos toli 
gražu neaprėpia visų sričių, ku-
riose reikėtų pagalbos. Asmeni-
niai asistentai globoja ir po 20 
žmonių – jiems padeda susitvar-
kyti reikalingus dokumentus, 
nuvykti į įstaigas ar pan. Šios pa-
slaugos neapima pagalbos žmo-
gui namuose, jau nekalbant apie 
ilgesnę priežiūrą. 

Žinoma, negalima sakyti, kad 
paslaugos neįgaliesiems nėra 
teikiamos. Vilniaus rajono ne-
įgaliųjų draugijos pirmininkė 
Galina Dunovskaja daugelį me-
tų slaugo sunkią negalią turin-
tį vyrą. Ji džiaugiasi sulaukianti 
nemažai pagalbos namuose. G. 
Dunovskajos teigimu, situacija 
yra labai pagerėjusi – prieš 15 
metų paslaugų iš viso nebuvo. 
Vis dėlto ji atkreipė dėmesį, kad 
šiuo metu teikiamos paslaugos 
yra gana ribotos, ne visus dar-
bus, kurie reikalingi neįgaliojo 
šeimai, savivaldybės skiriamas 
darbuotojas gali atlikti, ką jau 
kalbėti apie pagalbą naktį ar iš-
vykos metu. Pasak G. Dunovs-

kajos, priežiūros, slaugos išmo-
kos yra tas krepšelis, už kurį ga-
lima samdyti pagalbininką. Tie-
sa, skiriamos sumos dydis ir tai, 
kiek pasalaugų už ją galima pa-
samdyti – kitas, gana skaudus, 
klausimas.

Elektrėnų savialdybės neįga-
liųjų draugijos pirmininkė Ona 
Medzikauskienė atkreipė dėme-
sį, kad pas mus dar nėra suprati-
mo, jog asmeninis asistentas rei-
kalingas. Ji pasakoja, kad reikėjo 
ilgai įrodinėti projektą vertinu-
siai savivaldybei, jog draugijai 
reikia darbo asistento.

Grigiškių neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkės Larisos Asaje-
vič nuomone, Lietuvoje neįga-
lieji yra labai pasyvūs. „Skandi-
navijos šalys ilgai kovojo, kol pas 
juos atsirado asmeninio asisten-
to paslaugos kiekvienam žmo-
gui. Mes kol kas dar per mažai 
giname savo teises“, – pabrėžė 
L. Asajevič. 

Klaipėdos miesto neįgaliųjų 
draugijos pirmininkas Vladas Al-
sys apgailestavo, kad nevyriau-
sybinis sektorius Lietuvoje aps-
kritai dar labai silpnas, neįga-
liųjų organizacijos yra priklau-
somos nuo savivaldybių, kurios 
skirsto finansavimą. 

aurelija BaBinskienė 

Asmeninis asistentas – ne privilegija, bet teisė
Projekto dalyvių sukurtos verpstės.

Projekto vadovė Rasa Ustinavičienė kalbina Justę Saifulinaitę.

Raimundui Vilkyšiui labiausiai pati-
ko drožinėti verpstes.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 
6.35, 8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 
9.05 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, sausio 11 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 83 s. 

10:05 Senis. N-7. 392 s. (kart.). 11:05 Kaip 
atsiranda daiktai 7. 7/10-1 s. (kart.). 11:25 
Bėdų turgus. (Subtitruota, kart.). 12:10 
Savaitė. (kart.). 13:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:05 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:20 Premjera. Kaip atsi-
randa daiktai 7. 7/10-2 s. 16:35 Premjera. 
Senis. N-7. 393 s. 17:40 Klauskite daktaro. 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kalbą). 
19:15 Sportas. 19:18 Orai. 19:20 Saugaus 
eismo pamokos visiems. 19:30 Naciona-
linė paieškų tarnyba. 20:25 Loterija „Per-
las“. 20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
21:25 Orai. 21:29 Loterija „Perlas“. 21:30 
Teisė žinoti. 22:25 Trumposios žinios. 
22:30 Lietuva gali.  23:00 Durys atsidaro.  
23:25 Trumposios žinios. 23:30 Lietuvos 
laisvės gynimo 25-mečiui. Agresijos kro-
nika. N-7. (originalo k., subtitruota). 00:45 
Klausimėlis.lt. (kart.). 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 83 
s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo 
žinios. 03:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Tei-
sė žinoti. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:10 Karinės paslaptys. (kart.). 

Antradienis, sausio 12 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 84 s. 

10:05 Senis. N-7. 393 s. (kart.). 11:05 Kaip 
atsiranda daiktai 7. 7/10-2 s. (kart.). 11:20 
Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 12:15 
Lietuvos laisvės gynimo 25-mečiui. Agre-
sijos kronika. N-7. (originalo k., subtitruo-
ta, kart.). 13:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:05 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:20 Lietuvos laisvės gy-
nimo 25-mečiui. Premjera. Sausio 13-oji. 
Iš ciklo „Lietuvos valstybės atkūrimo kroni-
ka“. 2015 m. I dalis. 17:05 Lietuvos laisvės 
gynimo 25-mečiui. Laisvės dainos. 17:30 
Lietuvos laisvės gynimo 25-mečiui. Tie, 
kurie išdrįsta. N-7. 18:30 Šiandien. (su 
vertimu į gestų kalbą). 18:50 Sportas. 
18:53 Orai. 19:00 Lietuvos laisvės gyni-
mo 25-mečiui. Atminimo laužų uždegimo 
ceremonija Nepriklausomybės aikštėje 
Vilniuje. Tiesioginė transliacija. 19:30 Lie-
tuvos laisvės gynimo 25-mečiui. Laisvės 
liepsna. Tiesioginis koncertas iš LRT Di-
džiosios studijos. 20:25 Loterija „Perlas“. 
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. 21:05 
Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Perlas“. 21:30 Lietu-
vos laisvės gynimo 25-mečiui. Premjera. 
Diena po rytojaus. Dokumentinis filmas. 
Rež. Rimas Bružas. 2015 m. 22:25 Trum-
posios žinios. 22:30 Istorijos detektyvai.  
23:25 Trumposios žinios. 23:30 Premje-
ra. Šlovės dienos. Sukilimas. N-7. 12 s. 
00:20 Bėdų turgus. (Subtitruota, kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras 
Reksas. N-7. 84 s. (kart.). 02:00 LRT radi-
jo žinios. 02:10 Klauskite daktaro. 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Lietuvos laisvės 
gynimo 25-mečiui. Laisvės liepsna. Kon-
certas iš LRT Didžiosios studijos. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Lietuvos 
laisvės gynimo 25-mečiui. Diena po ryto-
jaus. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 
Istorijos detektyvai. (kart.).  

trečiadienis, sausio 13 d. 
09:15 Lietuvos laisvės gynimo 

25-mečiui. Pamoka laisvei. 10:00 Iškil-
mingas Laisvės gynėjų dienos minėji-
mas, skirtas Lietuvos laisvės gynimo 
25-mečiui. Tiesioginė transliacija iš LRS 
Kovo 11-osios Akto salės. 11:30 Lietu-
vos laisvės gynimo 25-mečiui. Laisvės 
dainos. (kart.). 12:00 Lietuvos laisvės gy-
nimo 25-mečiui. Valstybės vėliavos pa-
kėlimo ceremonija Nepriklausomybės 
aikštėje. Tiesioginė transliacija. 12:25 
Lietuvos laisvės gynimo 25-mečiui. Die-
na po rytojaus. (kart.). 13:30 Popietė su 
Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba 
diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:20 Lietuvos laisvės gynimo 
25-mečiui. Premjera. Sausio 13-oji. Iš ci-
klo „Lietuvos valstybės atkūrimo kronika“. 
2015 m. II dalis. 17:05 Lietuvos laisvės 
gynimo 25-mečiui. Laisvės dainos. 17:30 
Lietuvos laisvės gynimo 25-mečiui. Prem-
jera. Skirmantas Valiulis. Laiko labirintuo-
se. 2015 m. 18:30 Šiandien. (su vertimu į 
gestų kalbą). 19:15 Sportas. 19:18 Orai. 
19:30 Gyvenimas.  20:25 Loterija „Per-
las“. 20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
21:25 Orai. 21:29 Loterija „Perlas“. 21:30 
Auksinis protas. 22:45 Trumposios žinios. 
22:50 Pinigų karta. Ved. Andrius Tapinas. 
23:25 Trumposios žinios. 23:30 Lietuvos 
laisvės gynimo 25-mečiui. Laisvės lieps-
na. Koncertas iš LRT Didžiosios studijos. 
(kart.). 00:20 Stilius. (kart.). 01:00 LRT 

radijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 85 s. 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Gyvenimas. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:10 Auksinis protas. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Auksinis 
protas. (kart.). 05:30 Pinigų karta. (kart.).  

ketvirtadienis, sausio 14 d.
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 86 s. 

10:05 Lietuvos laisvės gynimo 25-mečiui. 
Tie, kurie išdrįsta. N-7. (kart.). 11:05 Klau-
simėlis.lt. (kart.). 11:20 Gyvenimas. (kart.). 
12:15 Karinės paslaptys. (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:20 Premjera. Kaip atsiranda daiktai 7. 
7/11-1 s. 16:40 Lietuvos laisvės gynimo 
25-mečiui. Mūsų laisvės metai. 1991 m. 
1 dalis. 17:40 Klauskite daktaro. 18:30 
Šiandien. (su vertimu į gestų kalbą). 19:15 
Sportas. 19:18 Orai. 19:30 Specialus ty-
rimas.  20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 Pa-
norama. Verslas. Kultūra. 21:05 Dėmesio 
centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Perlas“. 21:30 Premjera. 1944. 
N-14. 23:10 Trumposios žinios. 23:15 
Lietuvos laisvės gynimo 25-mečiui. Skir-
mantas Valiulis. Laiko labirintuose. (kart.). 
00:10 Trumposios žinios. 00:15 Istorijos 
detektyvai. (kart.). 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 86 
s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radi-
jo žinios. 03:05 Specialus tyrimas. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Lietuvos 
laisvės gynimo 25-mečiui. Mūsų laisvės 
metai. 1991 m. 1 dalis. (kart.). 05:00 LRT 
radijo žinios. 05:10 Stilius. (kart.).  

Penktadienis, sausio 15 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 87 s. 

10:05 Lietuvos laisvės gynimo 25-mečiui. 
Skirmantas Valiulis. Laiko labirintuo-
se. (kart.). 11:05 Kaip atsiranda daiktai 
7. 7/11-1 s. (kart.). 11:20 Specialus tyri-
mas. (kart.). 12:15 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. (kart.). 13:10 Klauskite dak-
taro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:05 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:20 Premjera. Kaip 
atsiranda daiktai 7. 7/11-2 s. 16:40 Lietu-
vos laisvės gynimo 25-mečiui. Mūsų lais-
vės metai. 1991 m. 2 dalis. 17:40 Klaus-
kite daktaro. 18:30 Šiandien. (su vertimu 
į gestų kalbą). 18:55 Sportas. 18:58 Orai. 
19:05 Šventinis koncertas „Meilės dai-
nos“.  20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 Pa-
norama. Verslas. Kultūra. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 20:59 Loterija „Perlas“. 21:00 
Duokim garo!  22:40 Trumposios žinios. 
22:45 Holivudo mamytės paslaptis. N-14. 
00:10 Trumposios žinios. 00:15 Klausimė-
lis.lt. (kart.). 00:30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. (Subtitruota, kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 87 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai. (kart.). 04:00 LRT radi-
jo žinios. 04:05 Lietuvos laisvės gynimo 
25-mečiui. Mūsų laisvės metai. 1991 m. 
2 dalis. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Gyvenimas. (kart.).  

Šeštadienis, sausio 16 d. 
06:00 Lietuvos Respublikos himnas. 

06:05 Bėdų turgus. (Subtitruota, kart.). 
06:45 Specialus tyrimas. (kart.). 07:40 
Karinės paslaptys. 08:30 Misija: Vilnija. 
09:00 Labas rytas, Lietuva. 09:30 Žinios. 
Orai. 09:35 Labas rytas, Lietuva. 10:30 
Žinios. Orai. 10:35 Labas rytas, Lietuva. 
11:30 Žinios. Orai. 11:35 Labas rytas, Lie-
tuva. 12:00 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Planetų gidas. (subtitruota). 13:00 
Pasaulio dokumentika. Lotynų Amerikos 
platybėse. 1 d. Patagonija. Pasaulio pa-
kraštys. (subtitruota). 13:55 Šerloko Holm-
so sugrįžimas. N-7. 4, 5 s. 15:40 Klausi-
mėlis.lt. 16:00 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą). 16:15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu. (Subtitruota). 16:45 Lietuva gali. 
(kart.). 17:15 Sveikinimų koncertas. 18:30 
Šiandien. (su vertimu į gestų kalbą). 18:40 
Sportas. 18:43 Orai. 18:50 Bėdų turgus. 
(Subtitruota). 19:40 Stilius. 20:25 Loterija 
„Perlas“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 21:00 Eurovizija 2016. 22:50 
Trumposios žinios. 22:55 Premjera. Kietas 
faras. N-7. (subtitruota). 00:55 Trumpo-
sios žinios. 01:00 Pasaulio dokumentika. 
Planetų gidas. (subtitruota, kart.). 01:50 
Pasaulio dokumentika. Lotynų Amerikos 
platybėse. 1 d. Patagonija. Pasaulio pa-
kraštys. (subtitruota, kart.). 02:45 Šerlo-
ko Holmso sugrįžimas. N-7. 4, 5 s. (kart.). 
04:35 Specialus tyrimas. (kart.). 05:30 Du-
rys atsidaro. (kart.). 

Sekmadienis, sausio 17 d. 
06:00 Lietuvos Respublikos him-

nas. 06:05 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. (kart.). 06:55 Stilius. (kart.). 07:40 
Šventadienio mintys. 08:05 Gimtoji že-
mė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Premjera. Alvinas ir patra-
kėliai burundukai 1. 20 s. 09:15 Prem-
jera. Pasakininkas. Hanso Kristiano An-
derseno šiuolaikinė klasika. 11 s. 09:45 
Šervudo padauža Robinas Hudas. 37 
s. 10:00 Gustavo enciklopedija. (Subti-
truota). 10:25 Saugaus eismo pamokos 

Pirmadienis, sausio 11 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Simp-

sonai (25). N-7. 07:25 Simpsonai (1). 
N-7. 07:55 Legenda apie Korą (10). N-7. 
08:25 Ponas Jangas (15). 08:55 Meilės 
sūkuryje (2255). 10:00 King Kongas. N-7. 
13:30 Simpsonai (2). N-7. 14:00 Simp-
sonai (3). N-7. 14:30 Mažoji nuotaka 
(268). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka (269). 
N-7. 15:30 Kerštinga meilė (101). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Rezidentai (23). N-7. 20:00 Tėtis 
namuose (10). N-7. 21:00 Moterys me-
luoja geriau (73). N-7. 21:30 TV3 vaka-
ro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Kerštas (17). N-7. 23:30 Kaip 
išsisukt įvykdžius žmogžudystę (7). N-14. 
00:30 Detektyvas Bekstriomas (4). N-14. 
01:25 Specialioji jūrų policijos tarnyba 
(11). N-14. 02:20 Programos pabaiga. 

Antradienis, sausio 12 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Simp-

sonai (2). N-7. 07:25 Simpsonai (3). N-7. 
07:55 Legenda apie Korą (11). N-7. 08:25 
Moterys meluoja geriau (73). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2256). 10:00 Porininkai 
(1). N-7. 12:00 Tėtis namuose (10). N-7. 
13:00 Slibinų dresuotojai (7). N-7. 13:30 
Simpsonai (4). N-7. 14:00 Simpsonai (5). 
N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (270). N-7. 
15:00 Mažoji nuotaka (271). N-7. 15:30 
Kerštinga meilė (101). N-7. 16:30 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai 
(24). N-7. 20:00 Prieš srovę. N-7. 21:00 
Moterys meluoja geriau (74). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:20 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Bibliotekininkai 
(2). N-7. 23:30 Legendos (4). N-14. 00:30 
CSI kriminalistai (16). N-14. 01:20 Spe-
cialioji jūrų policijos tarnyba (12). N-14. 
02:15 Programos pabaiga. 

trečiadienis, sausio 13 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Simp-

sonai (4). N-7. 07:25 Simpsonai (5). N-7. 
07:55 Slibinų dresuotojai (7). N-7. 08:25 
Moterys meluoja geriau (74). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2257). 10:00 Porininkai 
(2). N-7. 11:00 Porininkai (3). N-7. 12:00 
Prieš srovę. N-7. 13:00 Slibinų dresuo-
tojai (8). N-7. 13:30 Simpsonai (6). N-7. 
14:00 Simpsonai (7). N-7. 14:30 Mažoji 
nuotaka (272). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(273). N-7. 15:30 Kerštinga meilė (103). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (25). N-7. 20:00 
Svogūnų Lietuva. N-7. 21:00 Moterys 
meluoja geriau (75). N-7. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 
TV3 orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Mes 
dainuosim. N-7. 00:20 Elementaru (14). 
N-7. 01:15 Specialioji jūrų policijos tar-
nyba. N-14. 02:10 Programos pabaiga. 

ketvirtadienis, sausio 14 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Simp-

sonai (6). N-7. 07:25 Simpsonai (7). N-7. 
07:55 Slibinų dresuotojai (8). N-7. 08:25 
Moterys meluoja geriau (75). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2258). 10:00 Porininkai 
(4). N-7. 11:00 Moderni šeima (5). N-7. 
11:30 Moderni šeima (6). N-7. 12:00 Svo-
gūnų Lietuva. N-7. 13:00 Slibinų dresuo-
tojai (9). N-7. 13:30 Simpsonai (8). N-7. 
14:00 Simpsonai (9). N-7. 14:30 Mažoji 
nuotaka (274). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(275). N-7. 15:30 Kerštinga meilė (104). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (26). N-7. 20:00 
Farai. N-7. 21:00 Moterys meluoja ge-
riau (76). N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:20 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 
Banditai. N-7. 01:00 Kaulai (16). N-14. 
01:50 Specialioji jūrų policijos tarnyba 
(14). N-14. 02:40 Programos pabaiga. 

Pirmadienis, sausio 11 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Dora 

ir draugai" (12). 06:55 "Madagaskaro pin-
gvinai" (3) (kart.). 07:25 "Kempiniukas Pla-
čiakelnis" (7) (kart.). 07:50 "Volkeris, Tek-
saso reindžeris" (188) N-7. 08:50 "Volke-
ris, Teksaso reindžeris" (189) N-7. 09:50 
"Diagnozė - žmogžudystė" (1) N-7. 10:50 
Žmogus-voras 3 (kart.) N-7. 13:30 "Mada-
gaskaro pingvinai" (4). 14:00 "Kempiniu-
kas Plačiakelnis" (8). 14:25 "Ištark sudie" 
(12) N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:25 24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. Kri-
minalai. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:25 Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 
Verslas. 21:54 Sportas. 21:58 Orai. 22:00 
VAKARO SEANSAS Apgaulė N14. 23:45 
"Persekiotojas" (3) N14. 00:40 "Juodasis 
sąrašas" (14) N-7. 01:35 "Mentalistas" (58) 
N-7. 02:30 Programos pabaiga.

Antradienis, sausio 12 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Do-

ra ir draugai" (13). 06:55 "Madagaskaro 
pingvinai" (4) (kart.). 07:25 "Kempiniukas 
Plačiakelnis" (8) (kart.). 07:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (190) N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (191) 
N-7. 09:50 "Diagnozė - žmogžudystė" 
(2) N-7. 10:50 Ketverios Kalėdos (kart.) 
N-7. 12:25 Kaip aš gelbėjau Prezidentą 
(kart.). 14:00 "Kempiniukas Plačiakelnis" 
(9). 14:25 "Ištark sudie" (13) N-7. 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:25 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. Kriminalai. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:25 Pagalbos skambutis. N-7. 21:30 
Žinios. Verslas. 21:54 Sportas. 21:58 
Orai. 22:00 VAKARO SEANSAS Ouše-
no dvyliktukas. N-7. 00:20 "Persekioto-
jas" (4) N14. 01:15 "Juodasis sąrašas" 
(15) N-7. 02:10 "Mentalistas" (59) N-7. 
03:05 Programos pabaiga.

trečiadienis, sausio 13 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Do-

ra ir draugai" (14). 06:55 "Tomas ir Dže-
ris" (22). 07:25 "Kempiniukas Plačiakel-
nis" (9) (kart.). 07:50 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (192) N-7. 08:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (193) N-7. 09:50 "Di-
agnozė - žmogžudystė" (3) N-7. 10:50 24 
valandos (kart.). N-7. 11:55 Yra, kaip yra 
(kart.). N-7. 13:00 Pričiupom! (kart.). N-7. 
13:30 "Madagaskaro pingvinai" (5). 14:00 
"Kempiniukas Plačiakelnis" (10). 14:25 
"Ištark sudie" (14) N-7. 16:30 Labas va-
karas, Lietuva. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. Kriminalai. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 Su cin-
keliu. N-7. 21:30 Žinios. Verslas. 21:54 
Sportas. 21:58 Orai. 22:00 VAKARO SE-
ANSAS Išdavikas N14. 00:10 "Persekio-
tojas" (5) N14. 01:05 "Juodasis sąrašas" 
(16) N-7. 02:00 "Mentalistas" (60) N-7. 
02:55 Programos pabaiga.

ketvirtadienis, sausio 14 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Do-

ra ir draugai" (15). 06:55 "Madagaskaro 
pingvinai" (5) (kart.). 07:25 "Kempiniukas 
Plačiakelnis" (10) (kart.). 07:50 "Volke-
ris, Teksaso reindžeris" (194) N-7. 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (195) N-7. 
09:50 "Diagnozė - žmogžudystė" (4) N-7. 
10:50 24 valandos (kart.). N-7. 11:55 
Yra, kaip yra (kart.). N-7. 13:00 Pričiu-
pom! (kart.). N-7. 13:30 "Madagaskaro 
pingvinai" (6). 14:00 "Kempiniukas Pla-
čiakelnis" (11). 14:25 "Ištark sudie" (15) 
N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:25 
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. Krimi-
nalai. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. Verslas. 
21:54 Sportas. 21:58 Orai. 22:00 VAKA-
RO SEANSAS Durys priešais N14. 23:45 
"Persekiotojas" (6) N14. 00:40 "Juoda-
sis sąrašas" (17) N-7. 01:35 Sveikatos 
ABC televitrina (kart.). 02:05 Progra-
mos pabaiga.

Penktadienis, sausio 15 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Dora ir draugai" (16). 06:55 "Mada-
gaskaro pingvinai" (6) (kart.). 07:25 
"Kempiniukas Plačiakelnis" (11) (kart.). 
07:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
(196) N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" (197) N-7. 09:50 "Diagnozė 
- žmogžudystė" (5) N-7. 10:50 Pagal-
bos skambutis (kart.). N-7. 11:40 Lietu-
vos superšefas (kart.). 13:00 Pričiupom! 
(kart.). N-7. 13:30 "Madagaskaro pingvi-
nai" (7). 14:00 "Kempiniukas Plačiakel-
nis" (12). 14:25 "Ištark sudie" (16) N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:25 24 
valandos. N-7. 18:30 Žinios. Kriminalai. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 
penktadienis. N-7. 21:00 Haris Poteris 
ir mirties relikvijos. 2 dalis. N-7. 23:30 
Mirties angelas. N14. 01:00 Išdavikas 
(kart.) N14. 03:00 Programos pabaiga.

Šeštadienis, sausio 16 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Do-

ra ir draugai" (15) (kart.). 06:55 "Mažie-
ji Tomas ir Džeris III" (35). 07:20 ""Nic-
kelodeon" valanda. Žybsnis ir stebuklin-
gos mašinėlės" (15). 07:45 "Denis Vai-
duokliukas" (53). 08:10 "Harvis Biksas" 
(5). 08:35 "Tomo ir Džerio pasakos" (9). 
09:00 "Ponas Bynas" (2). 09:30 Mauglis. 
Mūšis. 10:00 KINO PUSRYČIAI Stebu-
klingas kardas. 11:30 Bukas ir bukesnis. 
Kai Haris sutiko Loidą. N-7. 13:10 Pričiu-
pom!. N-7. 13:35 Pričiupom!. N-7. 14:00 
"Gyvenimo šukės" (37) N-7. 16:00 Bea-
tos virtuvė. 17:00 Lietuvos superšefas. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 SUPERKINAS Meškiukas Jogis. 
21:05 PREMJERA Nepaprastas Žmo-
gus-Voras. N-7. 23:40 Skaistuolė ame-
rikietė. N14. 01:15 Bukas ir bukesnis. Kai 
Haris sutiko Loidą (kart.). N-7. 02:50 Pro-
gramos pabaiga.

Sekmadienis, sausio 17 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 "Do-

ra ir draugai" (16) (kart.). 06:55 "Mažie-
ji Tomas ir Džeris III" (36). 07:20 ""Nic-
kelodeon" valanda. Žybsnis ir stebuklin-
gos mašinėlės" (16). 07:45 "Sandžėjus ir 
Kreigas" (1). 08:10 "Harvis Biksas" (6). 
08:35 "Tomo ir Džerio pasakos" (10). 
09:00 Sveikatos ABC televitrina. 09:30 
Mauglis. Sugrįžimas pas žmones. 10:00 
KINO PUSRYČIAI Šaunioji beždžionė. 
11:45 10 000 dienų. N-7. 13:30 Pričiu-
pom!. N-7. 13:55 "Gyvenimo šukės" 
(38) N-7. 16:00 Bus visko. 16:50 Ne vie-
nas kelyje. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Lietu-
vos balsas. 23:00 PREMJERA Tamsos 
riterio sugrįžimas. N-7. 02:05 Balsai iš 
anapus. Sugrįžimas. S. 03:50 Progra-
mos pabaiga.

Pirmadienis, sausio 11 d. 
06:45 Sveikatos ABC televitrina. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
08:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
09:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
10:20 "Kalbame ir rodome" (345) N-7. 
11:20 "Prokurorų patikrinimas" (156) 
(kart.) N-7. 12:30 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 13:35 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 14:35 "Amerikos talentai" (40). 15:35 
"Prokurorų patikrinimas" (157) N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18:00 Info die-
na. 18:25 Pričiupom!. N-7. 19:00 "Sunkių 
nusikaltimų skyrius" (7) N-7. 20:00 Labai 
juokinga laida. 20:30 Akivaizdu, bet neįti-
kėtina. 21:00 "Visi vyrai - kiaulės..." (73). 
N-7. 21:30 Taikinių žymėtojas. N-7. 23:15 
"Dakaras 2016. Savaitės apžvalga" (1). 
23:45 "Dakaras 2016" (10). 00:15 "Sun-
kių nusikaltimų skyrius" (7) (kart.) N-7. 
01:10 "Prokurorų patikrinimas" (157) 
(kart.) N-7. 02:15 Bamba TV. S.

Antradienis, sausio 12 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (11). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
08:15 "Mistinės istorijos" (55). N-7. 09:15 
"Viena už visus" (1) (kart.). N-7. 09:45 
"Viena už visus" (2) (kart.). N-7. 10:20 
"Kalbame ir rodome" (346) N-7. 11:20 
"Prokurorų patikrinimas" (157) (kart.) N-7. 

12:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
13:35 Muchtaro sugrįžimas N-7. 14:35 
"Amerikos talentai" (41). 15:35 "Prokuro-
rų patikrinimas" (161) N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18:00 Info diena. 
18:25 Pričiupom!. N-7. 19:00 "Sunkių nu-
sikaltimų skyrius" (8) N-7. 20:00 "Sunkių 
nusikaltimų skyrius" (9) N-7. 21:00 "Visi 
vyrai - kiaulės..." (74). N-7. 21:30 Rikis 
Bobis. Greičiausio kvailio legenda. N-7. 
23:30 "Dakaras 2016" (11). 00:00 "Ju-
dantis objektas" (8). N-7. 00:55 "Sunkių 
nusikaltimų skyrius" (8) (kart.) N-7. 01:50 
"Sunkių nusikaltimų skyrius" (9) (kart.) 
N-7. 02:45 Bamba TV. S.

trečiadienis, sausio 13 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (12). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
08:15 "Mistinės istorijos" (56). N-7. 09:15 
"Viena už visus" (3) (kart.). N-7. 09:45 
"Viena už visus" (4) (kart.). N-7. 10:20 
"Kalbame ir rodome" (347) N-7. 11:20 
"Prokurorų patikrinimas" (161) (kart.) 
N-7. 12:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 13:35 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
14:35 "Amerikos talentai" (42). 15:35 
"Prokurorų patikrinimas" (162) N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18:00 Info die-
na. 18:25 Pričiupom!. N-7. 19:00 "Sunkių 
nusikaltimų skyrius" (10) N-7. 20:00 Išgy-
venk, jei gali. 21:00 "Visi vyrai - kiaulės..." 
(75). N-7. 21:30 Atsargiai! Durys užsi-
daro. N14. 23:25 "Dakaras 2016" (12). 
23:55 "Judantis objektas" (9). N-7. 00:50 
"Sunkių nusikaltimų skyrius" (10) (kart.) 
N-7. 01:45 "Prokurorų patikrinimas" (162) 
(kart.) N-7. 02:50 Bamba TV. S.

ketvirtadienis, sausio 14 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (13). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
08:15 "Mistinės istorijos" (57). N-7. 09:15 
"Nikonovas ir Ko" (11) (kart.) N-7. 10:20 
"Kalbame ir rodome" (348) N-7. 11:20 
"Prokurorų patikrinimas" (162) (kart.) 
N-7. 12:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 13:35 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
14:35 "Amerikos talentai" (43). 15:35 
"Prokurorų patikrinimas" (163) N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18:00 Info die-
na. 18:25 Pričiupom!. N-7. 19:00 "Sunkių 
nusikaltimų skyrius" (11) N-7. 20:00 La-
bai juokinga laida. 20:30 Akivaizdu, bet 
neįtikėtina. 21:00 Farai. N14. Realybės 
šou 21:30 Laukinės aistros. N14. 23:30 
"Dakaras 2016" (13). 00:00 "Judantis 
objektas" (10). N-7. 00:55 "Sunkių nu-
sikaltimų skyrius" (11) (kart.) N-7. 01:50 
"Prokurorų patikrinimas" (163) (kart.) N-7. 
02:55 Bamba TV. S.

Penktadienis, sausio 15 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (1). N-7. 07:15 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 08:15 
"Mistinės istorijos" (58). N-7. 09:15 "Niko-
novas ir Ko" (12) (kart.) N-7. 10:20 "Kal-
bame ir rodome" (349) N-7. 11:20 "Pro-
kurorų patikrinimas" (163) (kart.) N-7. 
12:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
13:35 Muchtaro sugrįžimas N-7. 14:35 
"Amerikos talentai" (1). 15:35 "Prokurorų 
patikrinimas" (164) N-7. 16:55 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18:00 Info diena. 18:25 
Labai juokinga laida (kart.). 19:00 "Ame-
rikietiškos imtynės" (1). N-7. 21:00 Savai-
tės kriminalai. N-7. 21:30 Kruvinas sąra-
šas. N14. 23:05 "Dakaras 2016" (14). 
23:35 "Tramdytojai" (10). N14. 00:30 
"Tramdytojai" (11). N14. 01:25 "Prokuro-
rų patikrinimas" (164) (kart.) N-7. 02:30 
Bamba TV. S.

Šeštadienis, sausio 16 d. 
07:10 "Amerikos talentai" (43) 

(kart.). 08:05 "Amerikos talentai" (1) 
(kart.). 09:00 Statyk! 09:30 Apie žūklę. 
10:00 "Penktoji pavara" (15). 11:00 Pa-
saulio galiūnų čempionų lygos finalas 
Turkijoje. 12:00 "Viena už visus" (5). N-7. 
12:30 "Viena už visus" (6). N-7. 13:00 
"Viena už visus" (7). N-7. 13:30 "Viena 
už visus" (8). N-7. 14:00 "Mistinės isto-
rijos" (8). N-7. 15:00 "Mistinės istorijos" 
(9). N-7. 16:00 Akivaizdu, bet neįtikėtina 
(kart.). 16:30 Akivaizdu, bet neįtikėtina 
(kart.). 17:00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18:00 "Nikonovas ir Ko" (13) N-7. 19:00 
Labai juokinga laida (kart.). 19:30 LNK 
Naujųjų Metų Žiburėlis. 22:00 MANO HE-
ROJUS Liūtaširdis. N14. 00:00 "Dakaras 
2016" (15). 00:30 AŠTRUS KINAS Tam-
sos dienos. 30 dienų nakties. N14. 02:10 
Bamba TV. S.

Sekmadienis, sausio 17 d. 
07:00 Statyk! (kart.) 07:30 Pasaulio 

galiūnų čempionų lygos finalas Turkijo-
je (kart.). 08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 
Autopilotas. 09:30 Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu. 10:00 Sveikatos ko-
das. 11:00 "FAILAI X. Antgamtiniai reiš-
kiniai" (2). 12:00 "BBC dokumentika. Ža-
vūs ir pavojingi" (1). N-7.  13:00 Savai-
tės kriminalai (kart.). N-7. 13:30 Sveikini-
mai. 16:00 Išgyvenk, jei gali (kart.). 17:00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18:00 "Nikono-
vas ir Ko" (14) N-7. 19:00 Ponas ir ponia 
gangsteriai. N-7. 21:00 "Dingęs" (5). N14. 
22:00 "Dingęs" (6). N14. 23:00 "Dakaras 
2016. Savaitės apžvalga" (2). 23:30 Lau-
kiniai (Dikari). S. 01:15 "Penktoji pavara" 
(15) (kart.). 02:15 Bamba TV. S.

LRT

TV3

LNK

BTV

Penktadienis, sausio 15 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (8). N-7. 07:25 Simpso-
nai (9). N-7. 07:55 Slibinų dresuoto-
jai (9). N-7. 08:25 Moterys meluoja 
geriau (76). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2259). 10:00 Porininkai (5). 
N-7. 11:00 Moderni šeima (7). N-7. 
11:30 Moderni šeima (8). N-7. 12:00 
Farai. N-7. 13:00 Slibinų dresuoto-
jai (10). N-7. 13:30 Simpsonai (10). 
N-7. 14:00 Simpsonai (11). N-7. 
14:30 Mažoji nuotaka (276). N-7. 
15:00 Mažoji nuotaka (277). N-7. 
15:30 Kerštinga meilė (105). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Tarzanas. 21:10 
Nevykėliai po priedanga. 23:20 Te-
dis. N-14. 01:25 Biutiful. N-14. 03:55 
Programos pabaiga. 

Šeštadienis, sausio 16 d. 
06:45 Teleparduotuvė. 07:00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (23). N-7. 07:30 
Vėžliukai nindzės (64). 08:00 Ančiukas 
Donaldas ir draugai (33). N-7. 09:00 An-
čiukų istorijos (2). 09:30 Mamyčių klubas. 
10:00 Svajonių ūkis. 10:30 Išlaisvinti Vi-
lį. 12:45 Nevykėlio dienoraštis 2. Rodriko 
taisyklės. 14:45 Urmu pigiau. N-7. 16:45 
Ekstrasensų mūšis (32). N-7. 18:30 TV3 
žinios (312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 
TV3 orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 Ju-
ros periodo parkas. N-7. 22:00 Non-Stop. 
N-14. 00:05 Nindzė. N-14. 01:45 Žiedo 
istorija. N-14. 03:45 Programos pabaiga. 

Sekmadienis, sausio 17 d. 
06:45 Teleparduotuvė. 07:00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (24). N-7. 07:30 
Vėžliukai nindzės (65). 08:00 Ančiukas 
Donaldas ir draugai (34). 08:30 Legen-
da apie Korą (13). N-7. 09:00 Padėkime 
augti. 09:30 Virtuvės istorijos. 10:00 Sva-
jonių sodai. 11:00 Kietos merginos. 13:00 
Beverli Hilso robinzonai. 14:50 Urmu pi-
giau 2. N-7. 16:45 Ekstrasensų mūšis 
(33). N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:15 
TV3 sportas. 19:20 TV3 orai. 19:30 X 
Faktorius. 22:30 Mirtis iš dangaus. N-14. 
00:40 Gražuolė ir bastūnas. N-14. 02:10 
Programos pabaiga.

visiems. (kart.). 10:30 Mūsų gyvūnai. 
10:55 Brolių Grimų pasakos. 1 s. Kara-
lius Strazdabarzdis. 12:00 Pasaulio do-
kumentika. Premjera. Laukinė Aliaskos 
gamta. 3 d. Žiema. 13:00 Pasaulio do-
kumentika. Musonų viešpatija. 4 d. Iš-
gyvenę keistuoliai. (subtitruota). 13:55 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Mis Marpl 
5. N-7. 5/1 s. Mėlynoji pelargonija. 15:30 
Auksinis protas. (kart.). 16:00 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą). 16:12 Auksi-
nis protas. (kart.). 17:00 Tėvų susirinki-
mas. 17:30 Lietuvos tūkstantmečio vai-
kai. 18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų 
kalbą). 18:50 Sportas. 18:53 Orai. 19:00 
Keliai. Mašinos. Žmonės. 19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 21:00 Premjera. Bridžitos Džouns 
dienoraštis. Ties proto riba. 22:50 Trum-
posios žinios. 22:55 Pasaulio dokumen-
tika. Laukinė Aliaskos gamta. 3 d. Žiema. 
(kart.). 23:50 Trumposios žinios. 23:55 
Pasaulio dokumentika. Musonų viešpa-
tija. 4 d. Išgyvenę keistuoliai. (subtitruo-
ta, kart.). 00:50 Auksinė Agatos Kristi ko-
lekcija. Mis Marpl 5. N-7. 5/1 s. Mėlynoji 
pelargonija. (kart.). 02:20 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai. (kart.). 03:10 Savai-
tė. (kart.). 04:00 Eurovizija 2016. (kart.). 
05:40 Klausimėlis.lt. (kart.).
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Neįgalieji 
pasaulyje

Trys negalią turintys, tačiau 
sudėtingus gyvenimo iššūkius 
įveikę jauni žmonės įsiamžino su 
luošais gyvūnais, kad parodytų, 
jog ir jie dar turi vilties, yra gražūs 
ir ne prastesni už sveikus. Tokią 
fotosesiją prieš Kalėdas surengė 
gyvūnų prieglaudos „SOS gyvū-
nai“ Vilniuje įkūrėjai. Šiemet jie 
pradėjo „SOS apartamentų“ sta-
tybas luošiems, sergantiems ir 
seniems gyvūnams.

„Nesiekiame sukelti gailesčio, 
todėl pakvietėme su likimo nu-
skriaustais gyvūnais įsiamžinti 
negalią turinčius ir sporto srityje 
daug pasiekusius, savo svajones 
pildančius jaunus žmones“, – sakė 
gyvūnų prieglaudos „SOS gyvū-
nai“ savanorė Justina Žeruolytė.

„Sutikau fotografuotis su gy-
vūnais, nes pati juos labai myliu. 
Vaikystėje net norėjau būti vete-
rinarė“, – prisipažino lengvaatletė 
ir modelis Aušra Pekarskaitė (22 
m.), kuriai neišsivystė abiejų ran-
kų plaštakos.

Aušra pamena, kad vaikystė-
je turėjo žiurkėną, vardu Pūkis. 
Jis buvo be vienos kojos, tačiau 
leisdavosi į visas keliones kartu 
su šeimininke. Vėliau Aušra rado 
katiną. „Kaime visi gyvūnai būda-
vo mano nubučiuoti“, – prisime-
na Aušra, šiuo metu turinti ši cu 
veislės šuniuką.

„Negalia privertė mane iš-
mokti to, ko kiti žmonės neiš-
moksta per visą gyvenimą“, – teigė 
A. Pekarskaitė. Tačiau su tuo susi-
gyventi Aušrai nebuvo sunku. „Vi-
sada buvau tokia. Tik gal augant 
buvo sunkiau tai priimti, kai kuo 
nors nusivildavau“, – įsitikinusi 
Aušra. Dabar ji mokosi vizažo, dir-
ba modeliu ir aktyviai sportuoja – 
užsiima lengvąja atletika.

„Iš kiekvienų varžybų par-
sivežu bent po vieną pirmosios 
vietos medalį“, – savo pasieki-
mais džiaugėsi Lietuvos lengvo-
sios atletikos čempionė silpnare-
gė Gluosnė Norkutė. Gluosnė tiki-
no be galo mylinti gyvūnus. „Esu 
iš tų miestiečių, kuriems vaikys-

tėje tėveliai neleido turėti kačiu-
ko ar šuniuko. Bet laikiau žiurkė-
ną. Tačiau visada labai mylėjau 
arklius, tai buvo mano aistra“, – 
prisipažino G. Norkutė.

Gluosnė atviravo, kad nesijau-
čia likimo nuskriausta, suluošin-
ta ar neįgali. „Tad ir į suluošintus 
gyvūnus žvelgiu taip, kaip į svei-
kus“, – tikino ji.

Fotografuotis su luošais gy-
vūnais be dalies rankos gyve-
nantis Audrius Alzbergas pano-
ro, nes buvo įdomu juos pažinti. 
„Kai atvykau į fotosesiją, nuste-
bau išvydęs, kad jie taip pat turi 
negalią, luoši. Tai mane pribloš-
kė, buvo net sunku žiūrėti“, – 
atviravo Audrius.

Vilniuje grafinį dizainą studi-
juojantis ir lengvąja atletika už-
siimantis vaikinas gali pasigirti 
galybe prizų ir medalių, iškovotų 
įvairiuose čempionatuose. 

„Vaikystėje iš pradžių gydyto-
jai diagnozavo man širdies ydą. 
Tačiau vėliau paaiškėjo, kad deši-
nėje rankoje yra įgimta arterove-
ninė jungtis. Ta liga ėmė progre-
suoti, paūmėjo. Buvo pašalintas 
vienas, po to kitas pirštas, o vė-
liau ir pusė rankos“, – prisimini-
mais dalijosi vaikinas. „Išmokau 
gyventi be rankos ir pasiekiau tai, 
ko ir norėjau“, – sakė A. Alzbergas. 

Vilniuje statomuose „SOS vil-
ties apartamentuose“ apsigyvens 
luoši, sergantys, seni gyvūnai. Bet 
vietos juose ras ir, pavyzdžiui, 
žindančios kalytės, maži šuniu-
kai ir kačiukai.

Šiuo metu prieglaudoje „SOS 
gyvūnai“ gyvena daugiau nei 100 
gyvūnų. Per metus namus randa 
apie 800 gyvūnų, o iš jų luošų, se-
nų ar sergančių būna mažiau nei 
10. Į prieglaudą suluošintieji pa-
kliūva neturėdami kokios nors 
galūnės, po nelaimingo atsitiki-
mo ar sunkios ligos. „Štai tokiems 
likimo nuskriaustiems gyvūnams 
ir statomi šie vilties apartamen-
tai, nes jiems patekti į naujus na-
mus ir pajusti šeimininko meilę 
vilties nėra“, – pasakojo Justina.

Viltis luošiems gyvūnams – negandas 
įveikę neįgalūs sportininkai

Šarūnas Meškys tinklalapyje www.lrytas.lt rašo apie gyvūnų ir 
neįgaliųjų bendrą fotosesiją.

Kalbėjo draugės  
lūpomis

Kasmet iš kelių šimtų neįga-
liųjų į „Žmogaus be barjerų“ fi-
nalą patenka penki šauniausie-
ji. Svarbiausią apdovanojimą šie-
met pelnė Agnieška Bal. Po nesė-
kmingo gimdymo maža mergy-
tė kėlė tik gailestį. Krūpčiojantis, 
sustingusiais sąnariais ir raume-
nimis kūnelis, atrodė, visą likusį 
gyvenimą slapstysis nuo žmonių 
ir dienos šviesos.

Tačiau Agnieška augo, ste-
bėjo, klausėsi ir net savarankiš-
kai mokėsi. Ji viską suprato, bet 
kaip apie save pranešti pasau-
liui, jei net mamai negali ištarti 
paprasto žodžio? Agnieška išra-
do savo metodą: didelį kartono 
gabalą su išrašytomis raidėmis 
ir skaičiais. Nutaikiusi kiek pa-
togesnę padėtį, sukryžiavusi ir 
prispaudusi prie krūtinės ran-
kas, kiek drebančia alkūne ne-
grabiai baksteli vieną, kitą raidę 
ir taip toliau toliau. Tereikia my-
linčių akių šalia, kurios sudėtų 
raides į žodžius, surinktų kom-
piuteryje ar perskaitytų garsiai – 
kaip neseniai Karalių pilyje, Var-
šuvoje, per apdovanojimą, tai pa-
darė Agnieškos draugė Evelina.

Taip, Agnieška išmoko... mo-
kytis. Ji baigė licėjų, žurnalisti-
kos bakalauro studijas. Svajoja 
tapti politike, tad mokysis to-
liau. Jai labiausiai rūpi neįgaliųjų 
bendravimo su visuomene pro-
blemos. Ne kartą gatvėje, būda-
ma viena, pateko į nepatogią si-

Karalių pilyje pagerbė 
žmones, nebijančius 

svajotiVienas iš 13-ojo Lenki-
jos konkurso „Žmogus 
be barjerų“ finalininkų 
net nusistebėjo: „Aš tie-
siog gyvenu, o man už 
tai – prizą!“ Ne be reika-
lo šį kaimyninėje šalyje 
vykstantį tradicinį kon-
kursą globoja Prezidento 
žmona (šiemet garbinga 
pareiga pirmą kartą teko 
Agatai Kornhauser-Du-
da), o į baigiamąją šven-
tę susirenka daug įžymy-
bių. Konkurso prizinin-
kai išties tiesiog gyvena, 
bet kad gyventų, jiems te-
ko įveikti likimo ant ke-
lio sumestus didžiulius 
akmenis.

tuaciją. Žmonės bijo tokių kaip 
ji, kai nuo pastangų ištarti bent 
vieną žodį visą kūną purto trau-
kuliai. Praeiviai palaiko alkoholi-
ku ar nežinia ko norinčiu psichi-
kos ligoniu, net policiją iškviečia.

Agnieška tikisi, kad bus at-
rasti alternatyvūs komunikavi-
mo būdai, ir ji be palydovo ga-
lės išvažiuoti vežimėliu į gatvę 
– parduotuvėn ar kokių reika-
lų tvarkyti. „Įveikti kasdienybę 
yra sunkiau nei gauti aukštojo 
mokslo diplomą, – sako ji. – Ma-
nau, kad reikia teisiškai apsau-
goti nekalbantį žmogų, padėti 
jam gyventi, bendrauti.“

Įtikino svarbiausiu 
argumentu – savo 

pavyzdžiu
Kitų keturių finalininkų liki-

mai ne ką lengvesni. Daug ašarų 
išverkę, praėję skausmų ir gė-
dos pragarus, jie atsitiesė ir da-
bar savo pavyzdžiu demonstruo-
ja, kad nėra padėties be išeities, 
kad ir sunkiausia negalia valin-
gų žmonių nepalaužia.

Paulina Kašuba-Kžepicka di-
džiąją vaikystės dalį praleido li-
goninėje. Sunki ir agresyvi žar-
nyno liga vis guldė ją ant opera-
cinės stalo. Ar įsivaizduojate, ką 
reiškia 13-metei išgirsti, kad jai 
bus suformuota dirbtinė išangė, 
kad teks vaikščioti su maišeliu 
ant pilvo? Baimė, depresija. Nu-
traukė bet kokius kontaktus su 
bendraamžiais. Niekas ir nepa-
sakys, kaip ji įveikė tą išbandy-
mą. Susitaikė? Nugalėjo? Paulina 
baigė architektūros studijas uni-
versitete, yra savanorė, aktyvis-
tė, tinklaraštininkė. Ji įrodė, kad 
net ir tokia negraži liga netruk-
do būti laiminga. Paulinos pa-
tarimai ir humoras padėjo šim-
tams likimo draugų.

Mariušas Mončka – tai tas, 
kuris nesupranta, už ką gavo pri-
zą... Na išties, žmogus tiesiog gy-
vena, siekia savo svajonių, o ke-
lią jų link tiesia Mariušo žmo-
na. Iš tikrųjų jis yra vienas ži-
nomiausių Lenkijos meninin-
kų. Tapo lūpomis. Daile susido-
mėjo perskaitęs žmogaus, kuris 
irgi šoko į vandenį ir susilaužė 
stuburą, knygą. Daug metų dai-
lė visiškai užpildė jo, neįgaliojo, 
gyvenimą. Netgi tapo pasaulinės 
menininkų, tapančių lūpomis ir 
kojomis, nariu. Gal taip ir būtų 

baigęs savo amželį, jei ne stebu-
klas – aplankė meilė. Mariušas 
džiūgauja, kad pažino meilę, su-
stabdė, nepaleido, nepražiopso-
jo. Taip, kadaise menas jam bu-
vo viskas. Bet kai atsirado žmo-
na, vaikai, svarbiausiu dalyku 
tapo šeima. O menas – tiesiog 
pomėgis...

Labai įvairūs pomėgiai
Konkurso „Žmogus be barje-

rų“ finalininkų pomėgiai atspin-
di kone visas kūrybos sritis. Štai 
Joana Ponk – garsi poetė, išlei-
dusi net kelias knygas, apdova-
nota įvairiomis literatūrinėmis 
premijomis. O daktarai vaikys-
tėje jai prognozavo tylų daržo-
vės gyvenimą... Niekas nenorėjo 
suteikti jai galimybės mokytis. 
Visko pasiekė pati, dabar pade-
da kitiems. Joana sako: „Niekas 
nėra toks sunkus ligonis, kad 
negalėtų kuo nors padėti kitam 
žmogui.“

Dar vienas finalininkas – 
aklas ir blogai girdintis Adamas 
Višnievskis padeda jaunuoliams 
išvengti socialinių duobių, glo-
boja asocialių šeimų vaikus. Joa-
na teisi! Adamas dainuoja, groja 
gitara, šalia jo pabūti – lyg vita-
minų išgerti.

Dar buvo įsteigtas specia-
lus apdovanojimas, kuris teko 
dainininkei Monikai Kušynskai. 
Pavasarį „Bičiulystėje“ pasako-
jome apie tai, kaip ši neįgaliojo 
vežimėliu judanti jauna moteris 
ruošiasi Eurovizijos konkursui. 
Europos dainų konkurse ji nieko 
nelaimėjo, bet šiame gavo speci-
alų prizą už ryžtą ir valią.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita Balikienė

Prienų rajono savivaldybės 
Jiezno žmonių su negalia sąjun-
gos nariai, Neįgaliųjų dienos mi-
nėjime pasiūlę savo pirmininkės 
Augenijos Stoškuvienės kandi-
datūrą „Metų žmogaus“ nomi-
nacijai, sulaukė aktyvaus seniū-
nijos gyventojų palaikymo ir pri-
tarimo. „Susibūrusi Jiezno žmo-
nių su negalia sąjunga, vado-
vaujama A. Stoškuvienės, veiklą 
pradėjo, galima sakyti, nuo nu-
lio. Ir štai, praėjus dvejiems me-
tams, mes jau raškome savo pa-
siekimų, nors ir kuklių, vaisius“, 
– rašo jiezniečiai. Jų teigimu, pir-
mininkės iniciatyva užmegztas 

bendradarbiavimas su įvairio-
mis organizacijomis, neįgalių-
jų draugijomis, rengiamos įdo-
mios kelionės, dalyvaujama kul-
tūriniame ir sportiniame gyveni-
me, gaminami rankdarbiai, da-
lyvaujama mugėse. Pirmininkė 
neįgaliems žmonėms parūpina 
techninės pagalbos priemonių, 
neužmiršta pasveikinti jubiliatų.

„Džiaugiamės pirmininkės at-
sidavimu savo darbui, pasišven-
timu atliekant svarbią misiją, nu-
skaidrinančią neįgaliųjų kasdie-
nybę“, – A. Stoškuvienei, išrink-
tai 2015 metų žmogumi, dėkingi 
Jiezno neįgaliųjų sąjungos nariai.

Metų žmogus – neįgaliųjų 
organizacijos vadovė

Laikraštis Prienų ir Birštono krašto žmonėms „Gyvenimas“ rašo 
apie tai, kad 2015 metų žmogumi išrinkta Jiezno žmonių su ne-
galia sąjungos pirmininkė Augenija Stoškuvienė. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Agnieška Bal.

Karalių pilyje pagerbti konkurso „Žmogus be barjerų“ finalininkai.
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Trys karaliai – mano broliai
Man paliko aštrų kardą.
Iš po sniego aš keliuosi, 
Kad parodyčiau jums žvaigždę.

V. Radišauskas

Kaip aguonų laukas raudona 
saulėlydžio šviesa. Žemę paliko 
dar viena metų diena. Suklykia 
paukštis sutemoje, bet negieda. 
Jo snape ir gerklėje – ištikimy-
bė ateinančiam pavasario žie-
dui pirmam.

„...džiaukis ir padėk“
Dabar žiema. Sniegas ir vė-

jas. Atminties debesynai kaip 
sniegas užgriūva. Vis meni ir 
meni vaikystės langų šalčio ažū-
rą. Kai pro mažą akelę, šiltų lū-
pų išpūstą, stebėjai kalnelį, vė-
jo supūstą, ir manei – juo ka-
lėda nusileis. Margas balandis 
– skrendantis laikas. Mirksnis 
kiekvienas – diena. Nugnybęs 
mūsų gyvenimo laiką, nesugrą-
žins jo niekada.

Gyveni. Metais apaugi. Atro-
do, didesnis tampi. Iš tos aukš-
tumos apsidairai, toli matai. Ką 
išgyvenai, viskas kaip ant delno, 
bet nušvitimo nėra.

Dangus užgula širdį ir klau-
sia: tu kaip gyvenai? Ar džiaug-
tis mokėjai? Ar mylėjai? Ar žmo-
gui padėjai, kai jam to reikėjo? Ar 
ranką ištiest suskubai?

Kai mane gyvenimas daužė 
– kritau. Kaip kare išlikti ban-
džiau – šliaužiau. Kad atsikel-
ti galėčiau, net už stiklo plikom 
rankom įsitverti bandžiau. Sil-
pnumo valandą verkiau, bet 
kėliaus ir ėjau. Aprišusi žaizdas 
džiaugiaus. Jei skauda, sunku – 

stipriai laikyk, žmogau, kad ne-
išsiveržtų, ir niekam nesakyk, 
kad jau nebegali pakelti. Tada 
ateis į sielą toks šviesus paky-
lėjimas, kaip avinėlių tylėjimas 
Dangaus sode.

Bičiuli, Žmogau, aš tiek daug 
kalbėjau, o tu stovėjai. Pavargai, 
sėskis šalia. Užstok mane nuo 
šalto vėjo. Jau taip senai aš su 
tavim pasikalbėt norėjau. Kaip 
tu gyveni? Ar darbai baigti? Nai-
ji pradėti? Džiaugiuos, kad ta-
vęs dar laikas neparklupdė, kad 
tu dar savo ateitį turi. Ir eini ne-
sulinkęs prieš vėją. Tu dar sa-
vam kely.

O aš lieku prie savo gyveni-
mo langų. Laukiu ir tikiuosi, dar 
bus dienų gražių. Kaip yra rašęs 
D. Neru, „...džiaukis ir padėk“. Pa-
dėt labai norėčiau, bet žodžiais 
tegaliu. Visiems geros sveikatos, 
be vargo, be skriaudų. Ir laimės 
begalinės linkiu, linkiu!

Pažiūrėk į namus grįžęs, bi-
čiuli. Už lango – viešnia nelauk-
ta... žydi žibuoklė – tau palikta. 

stefanija FeDulaitė
Panevėžys

Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

I dalis
– Nusibodo, – pareiškiau 

užversdama šventinių patieka-
lų žurnalą.

– Kas nusibodo? – nuo brė-
žinio pakilo vyro galva.

– Beždžioniavimas.
– ?
– Neradau nė vieno šventinio 

lietuviško patiekalo. „Karpis len-
kiškai“, itališki desertai, gliogas 
atsigėrimui ir taip toliau.

– Ir kuo neįtinka „karpis len-
kiškai“?

– Skaniausias karpis – rūky-
tas, prie jo dera naminė juoda 
duona ir bokalas alaus.

– Man gydytojai uždraudė 
rūkytus produktus. Beje, skai-
čiau, kad kalakutiena žymiai 
sveikiau už vištieną, gal pakeis-
tum nuolatinį šventinį meniu?

– Kada tavo pensija bus ka-
lakuto dydžio, tada ir valgysi tą 
sveiką paukštį. Tavo šaknys kur?

– Lyg nežinotum, Žemaitijoj, 
– išpūtė gurklį vyras.

– Tai ir pasiruoškime žemai-
tišką šventinį stalą.

– Taip... – nutęsė vyras ir ap-
silaižė, – kai nuvažiuodavom pas 
tetą Verutę į svečius, manęs ne-
galėdavo atitraukti nuo kastinio, 
o spirgė su karštom bulvėm bū-
davo skanesnė už tortą.

– Spirgė?..
– Kanapinė druska. Dieviš-

kas skonis. O kur tavo šaknys?
– Jos tokios išsibarsčiusios, 

kad nenorėdama įžeisti gamin-
dama patiekalus subendrinu. O 
gal paruošti rytietišką patieka-
lą, pavyzdžiui, sušį?

Ugninę beždžionę 
pasitinkant

– Nemėgstu ryžių.
– Ryžius pakeisiu kanapių 

sėklomis, „žemaitiškas sušis“ 
tinka?

– Geriau jau kastinis ir spir-
gė, – atsiduso vyras.

– Kadangi beždžionė ugni-
nė, parūpink „drato“, ragavom 
jo vasarą „lietuviškoj Venecijoj“, 
atsimeni? Ne gėrimas, o ugnis, 
visas rūdis nuo širdies nušvei-
čia. Jeigu jau žemaitiškai, tai že-
maitiškai.

II dalis 
Sutinkame Naujuosius že-

maitiškais patiekalais lepinda-
mi skrandį ir po antpirštį palai-
žydami „drato“. C’est la vie. Te-
levizinė mozaika persūdyta ir 
lėkštoka. Geriau pasiklausysi-
me Mocarto. Klestelim į minkš-
tasuolį, vyras šypsodamasis su-
daužo tylą:

– Jeigu dabar įžengtų Svajo-
nių Senis, ko paprašytum?

Atsimerkiu. Senio nėra, bet 
svajonė plevena ore.

– Gyvų, karieso neįveikiamų, 
dantų. Smegenų, atsparių Alz-
haimeriui, senatvinei demen-
cijai ir t.t. Piniginėje norėčiau 
turėti tiek pinigų, kad galėčiau 
gyventi oriai – vaikščioti aukš-
tai iškelta galva, o nežiūrėti po 
kojomis lyg ieškotum trūksta-
mo euro.

– Tik tiek? – nustebo vyras. 
Jis pakartojo antpirštinę „drato“ 

dozę ir susimąstė. Jo veidas tapo 
svajingas, kažkur dingo raukš-
lės ir jis vėl buvo tas svajonių 
karalaitis, užbūręs mano sielą. 
Paėmęs mano ranką pabučiavo 
pirštus, bet tylėjo. Neiškenčiau:

– Klok savo cukrines sva-
jones.

– Tu nesupyksi, jeigu būsiu 
atviras?

Papurčiau galvą.
– Jaunos žmonos, na, iki dvi-

dešimt dviejų metų. Jaguaro, ne 
– geriau ferario. Vilos Nicoje.

– Ten neseniai siautėjo gam-
tos stichija.

– Vilos Kapryje.
Pradėjau juoktis. Nuošir-

džiai, be grimo.
– Kas čia juokinga? – vy-

ro veidas vėl užsidėjo amžiaus 
kaukę.

– Tu pamiršai save. Ką jaunai 
gražuolei daryti su statistiniu 
pensininku? Iš kokių lėšų išlai-
kysi vilą ir ferarį? Gal imsi grei-
tuosius kreditus? Reikėjo pra-
šyti jaunystės ir turto eliksyro.

– Aš ne Faustas.
– Ačiū, Dievui, aš ne Marga-

rita ir kad tai – tik svajonės. Kur 
gaučiau pinigų parsigabenti ta-
ve iš Kaprio... su alimentais?

Dabar ir vyras nusijuokė. 
Prisiminiau auksinę patarlę 
„Meilė gali daug, pinigai – viską“, 
tačiau nemoralizavau, klausiau-
si Mocarto.

Gražina ČekaviČienė
Jonava

Prie kūrybos 
šaltinio

Prisiminimui
Savąjį vardą 
Po raidę pasėjau
Draugams į širdis
Lyg po sėklytę –
Prisiminimui...
Visad tikėjau,
Tai – kas iš meilės –
Turi prigyti!

Kokia malda?.. 
Nupjauto šermukšnio
Vaiduoklis
Stovi už lango
Ir nokina
Kartėlį
Širdyje žmogaus,
Nespėjusio jo
Apsaugot.
Kokia malda 
Apmelsti 
Nupjauto medžio 
Sielą?..

Dykuma
Kas prisaikdino meilei,
Tas žinojo, –
Be jos širdis
Lyg dykuma tuščia.
Vargu ar laukia kas
Prie vartų rojun,
Su savo dykuma
Aš čia, 
Dar čia...

Vienas žingsnis
Prašau dangaus dar vieno žingsnio,
Ne pro rugius, ne link bedugnės.
Nedaug iš ko ir liko rinktis
Įveikus vandenį ir ugnį.

To vieno žingsnio kaulyt gėda,
Bateliai prieškambary dulka.
Surado vėjai lizdui vietą
Po tavo stogu – visas pulkas.

O tau nors peržengti per slenkstį
Ir seną beržą apkabinti.
Delnais nereikia veido dengtis,
Širdis pajus – supranta, girdi.

Ir vėjų tų – bala nematė!
Tik va, kad kojos nebeklauso.
Dažnai į dangų kyla akys,
Gal smėlio kas pripylė?
Sausos...

Kas pasigestų?
Kas pasigestų manęs, Irtyšiau,
Jei atsiliepčiau į tavo šauksmą?
Jau nužydėjo mūsuose vyšnios
Naktį bemiegę, dieną bedžiaugsmę.

Leisčiausi stepėm, kur vėjai ganos, 
Mano dainų ligi šiol neužmiršę
Lyg nutrūktgalviai jauni čabanai –
Veidai atšiaurūs, saulėti žvilgsniai.

Ten viskas aišku: žmogus ar vilkas...
Nevaikšto niekas po tamsią naktį,
Tenykščiai moka savus apginti,
Drungniausią kraują meile uždegti.

Ar atpažintum mane, Irtyšiau?
Akys išbluko – ne žibuoklynai...
Kas pasigestų, kas lauktų grįžtant
Kitapus slenksčio duris rakinant? 

svajūnė Gritkuvienė
Mažeikiai

Humoreska 

Speigo paukštės plunksnos.
Stanislavos Juozapaitytės nuotr.

Konkursui

Žiemos paparčiai. Šaltuko fantazija.

Šalčio pasveikinimas.
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