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Lietuvos rekordų sąrašas pasipildė nauju įrašu – Dan-
guolė Plečkaitytė pripažinta žemiausia Lietuvos moteri-
mi. 38-erių marijampolietės ūgis – 86 cm. Šalies rekordus 
fiksuojančios agentūros „Factum“ atstovas Jonas Kriščiū-
nas Danguolei įteikė tai patvirtinantį diplomą. 

Tolerancijos link

  Šiame numeryje:
 Rašinių konkursas „Gyvenu su negalia“ ................... 3 psl.

 Kaip maitintis žiemą .................................................................... 4 psl.

Negalios strategija – paskatinimas imtis 
spręsti esamas problemas

Aktyvaus tipo vežimėlis
Küschall K-Series

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

Oficiali rekordininkė
Praėjusią savaitę LNK televi-

zija į studiją buvo sukvietusi įvai-
rių sričių rekordininkus. Minti-
mis apie savo gyvenimą, pasieki-
mus ir pomėgius dalijosi vyriau-
sias tėvas Vidas Antonovas (duk-
ters susilaukė būdamas 75-erių), 
jauniausia valstybinį apdovanoji-
mą gavusi pilietė Kristina Poške-
vičienė (jai tebuvo vos 4 metai 7 
mėn., kai iš degančio namo išgel-

vo ir Alytaus miesto savivaldy-
bė. Projekto metu savivaldybė 
buvo paskatinta parengti stra-
teginį dokumentą, kuriame būtų 
aiškiai ir konkrečiai suplanuo-
ta, kokie neįgaliesiems aktualūs 

Alytaus miesto savival-
dybės taryba patvirtino 
206-2018 metų negalios 
strategiją. Tai bene pir-
moji savivaldybė, paren-
gusi dokumentą, kuria-
me numatyti konkretūs 
žingsniai, ko žadama im-
tis per artimiausius me-
tus užtikrinant neįgalių-
jų teises. 

Integracijos keliu

Dalyvavo įvairios 
visuomenės grupės
Alytaus miesto savivaldybės 

Socialinės paramos skyriaus ve-
dėja Sonata Dumbliauskienė pa-
sakoja, kad poreikis sukurti ne-
galios strategiją atsirado po Lie-
tuvos neįgaliųjų forumo įgyven-
dinto projekto, kuriame dalyva-

klausimai bus sprendžiami arti-
miausiu metu, numatytos datos 
ir lėšos jiems įgyvendinti. Savi-
valdybė į šį raginimą pažiūrėjo 
neformaliai. S. Dumbliauskienė 
sako negalios strategijos rengi-

mą įvertinusi kaip galimybę iš-
siaiškinti, kokios neįgaliesiems 
kyla prob lemos, išgirsti jų porei-
kius. Ji pabrėžė, kad posėdžiuo-
se, kuriuose buvo aptariama, ko-
kie klausimai turėtų būti įtrauk-

ti į artimiausius savivaldybės 
planus, dalyvavo ne tik visos 
neįgaliųjų nevyriausybinės or-
ganizacijos, bendruomenės, bet 
ir seniūnai, seniūnaičiai, prisi-
jungė įvairios verslo įmonės, 
organizacijos. Todėl buvo kal-
bama ne tik apie problemas, 
bet ir apie tai, kaip jas galima 
spręsti. Taip pat siekiant išsi-
aiškinti esamus poreikius, bu-
vo atlikta negalią turinčių Aly-
taus miesto gyventojų apklausa 
apie tai, kokių paslaugų jiems 
labiausiai reikia. 

bėjo brolį ir seserį), savo barzda 
63,8 kg sveriančią merginą pakė-
lęs Antanas Kontrimas, stomato-
loginiu grąžtu žąsies kiaušinyje 
4880 skylučių išgręžiojęs Marius 
Bajorūnas bei kiti iš daugybės 
žmonių kuo nors išsiskiriantys 
Lietuvos gyventojai. Tarp jų bu-
vo ir D. Plečkaitytė. Jau senokai 
žemiausia Lietuvos moterimi ti-
tuluojama marijampolietė iki šiol 
neturėjo tai patvirtinančio doku-

mento. LNK televizijos rūpesčiu 
šis rekordas buvo oficialiai užfik-
suotas, o Danguolei įteiktas že-
miausios moters diplomas. Re-
kordininkė tikina, kad šis diplo-
mas jos gyvenimo nepakeis, ta-
čiau gali būti, kad aplinkinių su-
sidomėjimas dar labiau išaugs.

„Matyt, toks mano 
likimas“

Danguolė – trečias vaikas 
šeimoje, pagrandukė. Pirmaja-
me jos „pase“ – ant naujagimio 
rankelės užrišamoje juostelė-
je – užfiksuotos ir pirmosios ži-
nios: svoris – 2 kg 100 g; ūgis – 
39 cm. Nors mažylė gimė laiku, 
buvo smulkutė, nedidukė. Kurį 
laiką tėvai tikėjosi, kad coliukė 
pasivys savo bendraamžius – juk 
giminėje nebuvo nė vieno žema-
ūgio. Tačiau mergaitė augo labai 
iš lėto. Ji prisimena dažnai sirg-
davusi – vargino ausų, gerklės 
uždegimai. Tačiau kažin ar tai 
jos ūgiui turėjo lemiamos įtakos. 

Šiandien Danguolė tikina – 
matyt, toks jos likimas. Nepyks-
ta ant jo, neverkšlena. Viską pri-
ima taip, kaip yra. Ir ne tik ji. Mo-
teris prisimena, kad dėl savo ne-
didelio ūgio vaikystėje nepaty-
rė didesnių rūpesčių. Namo, ku-
riame gyveno, berniukai jos ne-
išskyrė iš saviškių, noriai su ja 
žaidė, o prieš kitų kiemų vaikus 
už Danguolę mūru stojo. 

Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Neįgaliųjų dienos centro lankytojai laiką leidžia ir naudingai, ir linksmai. 

(nukelta į 3 psl.)

Danguolė Plečkaitytė – žemiausia Lietuvos moteris

„Factum“ agentūros atstovas Jonas Kriščiūnas įteikia Danguolei Plečkaity-
tei diplomą, patvirtinantį žemiausios moters statusą.

Danguolė – Tarptautinei neįgaliųjų dienai skirtame apdovanojimų rengi-
nyje. 

(nukelta į 5 psl.)

Igno Stanio nuotr.



Techninės pagalbos neįgaliesiems centro (TPNC) pa-
skirtis yra organizuoti neįgaliųjų aprūpinimą techni-

nės pagalbos priemonėmis (TPP). Siekdamas kuo efek-
tyviau naudoti lėšas, TPNC rūpinasi, kad nenaudotos 
priemonės būtų grąžintos ir atnaujinus išdalintos pa-
kartotinai naudoti judėjimo negalią turintiems asme-
nims (klausos ir regos negalią turintiesiems jiems skir-
tų priemonių grąžinti nereikia). 

Ortopedinių priemonių naudotojai taip pat sulaukė 
panašių raginimų. Pernai žiniasklaidoje pasirodė straips-
nių apie tai, kad kurie ortopedijos-traumatologijos spe-
cialistai siekė pasipelnyti iš Valstybinės ligonių kasos 
(VLK) biudžeto. VLK kartu su Lietuvos samariečių ben-
drija pradėjo įgyvendinti socialinę akciją „Neskriausk sil-
pnesnio!“ Žmonės, kurie gavo nereikalingų ortopedijos 
techninių priemonių, buvo raginami jas anonimiškai at-
nešti į artimiausią teritorinės ligonių kasos (TLK) skyrių. 
Paskelbus šią socialinę akciją per mėnesį visoje Lietuvoje 
į TLK buvo atneštos... tik 5 ortopedijos techninės priemo-
nės. Žiniasklaidoje neaptikau duomenų, kaip šiai akcijai 
sekėsi vėliau. Ir pati ne visiškai jai pritariu, nes galime 
sulaukti ir atvirkštinių rezultatų – ,,nuskriausti silpnes-
nį“, atiduodami jam kažkieno grąžintą, o ne asmeniškai 
pritaikytą avalynę ar plastmasinį įtvarą.

Techninės pagalbos priemonių ir ortopedinių gami-
nių grąžinimo tvarka turi teigiamų ir neigiamų pusių. 
Lengviausia parašyti: ,,Naują priemonę skirti tik grąži-
nus panaudotą.“ Puikiai suprantame, kad tokia formu-
luotė yra absurdiška. Tai pabrėžia ir Kauno krašto neįga-
liųjų sąjungos pirmininkė Jolanta Beresnevičienė. Pasak 
jos, atsakingos valdžios institucijos ne kartą buvo ragi-
namos atkreipti dėmesį į problemą, kad ortopedinė ava-
lynė, ypač sudėtinga, iš Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo lėšų kompensuojama tik kartą per metus. Sunku 
išsiversti su viena pora ortopedinių batų, kai Lietuvoje 
vyrauja aiškiai išreikšti keturi metų laikai. Neįgalieji bai-
minasi, ar laikantis naujos tvarkos, kitais metais gaunant 
naują porą ortopedinių batų, neteks gražinti senųjų...

Panašioje padėtyje atsiduria ir judėjimo negalią tu-
rintys žmonės, kai gaunant naują vežimėlį tenka grąžinti 
senąjį. Tik naudojimo laikotarpis paliktas ilgesnis – pen-
keri metai. Dabar žiema, lauke sniegas, šlapdriba, lietus. 
Grįžti iš gatvės, o paskui valandą plauni buto grindis, nes 
kur tik judi, ten lieka šlapios juodos vėžės. Ir kokia pa-
laima turėti du vežimėlius – prie durų persėdi į antrą ir 
namuose švaru. 

Gerai, kad dar nėra praktikos po 6 metų pateikiant 
dokumentus specialiojo automobilio kompensacijai gau-
ti grąžinti senąją transporto priemonę, bet variacijos šia 
tema irgi įmanomos. Na, o reikalavimas gaunant naują 
sėdėjimo pagalvėlę grąžinti senąją skamba ne tik absur-
diškai. Kai kuriuose TPNC padaliniuose bandoma moty-
vuoti, esą senoji pagalvėlė turi būti ,,inventoriaus nura-
šymo metu“. Tačiau nė viena 3 metus kasdien naudota 
sėdėjimo pagalvėlė negali pretenduoti į ilgalaikį turtą, 
kurį nurašant reikia ,,turėti“, o trumpalaikio vartojimo 
turtą metų pabaigoje galima nurašyti automatiškai. Be 
to, reikalavimas grąžinti seną sėdėjimo pagalvėlę nusi-
žengia elementariausioms higienos normoms. Vargu, ar 
„naujam gyvenimui“ ją prikels ir TPNC padalinių dezin-
fekavimo kameros, juk ant tokių pagalvėlių sėdi ir žmo-
nės, kuriems sutrikusios šalinimo funkcijos, kai kuriuos 
kamuoja šlapimo takų bei pūslės uždegimai, pragulos. 
Ar norėtumėte tokią gauti vietoj naujos? Negalią turinti 
moteris iš šiaurės Lietuvos guodėsi, kad TPNC skyriuje 
jos paprašė grąžinti net prieš 8 metus gautą pagalvėlę. 
Tokie reikalavimai neetiški, nes žemina neįgalų žmogų, 
verčia jį jaustis nevisaverčiu. 

Kad tokia praktika neturi teisinio pagrindo, yra aki-
vaizdu, nes dauguma apklaustų neįgaliųjų gavo naujas 
sėdėjimo pagalvėles iš TPNC padalinių be jokių trikdžių. 
Būtų gerai, kad TPNC vadovybė išsamiau paaiškintų savo 
padalinių darbuotojams, kas leistina, o kas – ne, ir mes, 
judėjimo negalią turintieji, būtume išvaduoti iš nereika-
lingų problemų sprendimo pinklių...

Absurdiškų sprendimų 
pinklės

Apie tai,
kas

jaudina Lietuvos neįgaliųjų 
draugijoje (LND) lan-

kėsi socialinio darbuotojo 
specialybę pasirinkę Lie-
tuvos edukologijos uni-
versiteto (LEU) Sociali-
nės edukacijos fakulteto 
studentai. Iniciatyvos bū-
simuosius socialinius dar-
buotojus susipažindinti su 
specialiųjų poreikių tu-
rinčius žmones vienijan-
čia nevyriausybine orga-
nizacija, jos veikla ėmėsi 
šios aukštosios mokyklos 
dėstytoja profesorė Vilija 
Grincevičienė. 

LND atstovams tai jau 
ne pirmas toks susitiki-
mas. Neseniai jie lankėsi 
Vilniaus universiteto Fi-
losofijos fakultete, kur taip 
pat socialinį darbą pasi-
rinkusiems studentams 
pristatė neįgaliesiems ats-
tovaujančią bei jų teises gi-
nančią asociaciją. Susitikę 
su LEU dėstytojais disku-
tavo apie šios aukštosios 
mokyklos prieinamumą 
fizinę negalią turintiems 
studentams.

LND pirmininkas Zig-

Socialinio darbo studentams – praktinės 
žinios apie negalią

mantas Jančauskis į susi-
tikimą atvykusiai grupelei 
II kurso ištęstinių studijų 
studentų trumpai prista-
tė didžiausios neįgaliųjų 
asociacijos veiklą, papa-
sakojo, kokios pagalbos 
neįgalieji tikisi iš socia-
linių darbuotojų. Pasak 
LND pirmininko, sociali-
niai darbuotojai vis labiau 
įtraukiami į neįgaliesiems 
svarbių reikalų sprendi-
mą. „Jūsų reikės ir įver-
tinant prašomą pritaiky-
ti neįgaliojo būstą, ir nu-
statant į namus teikiamų 
paslaugų poreikį, ir pil-
dant Neįgalumo ir darbin-
gumo nustatymo tarnybos 
parengtas anketas“, – sakė 
Z. Jančauskis. 

Metodine pagalba aso-
cijuotoms narėms besirū-
pinanti LND yra išleidusi 
rekomendacinio pobūdžio 
leidinių. Vieną jų – „Aplin-
kos pritaikymas neįga-
liems žmonėms“ padova-
nojo visiems į susitikimą 
atėjusiems studentams.

LND pirmininko pava-
duotoja Jelena Ivančenko 

atkreipė dėmesį, kad ne-
mažai socialinio darbuo-
tojo išsilavinimą turinčių-
jų dirba nevyriausybinė-
se organizacijose, padeda 
spręsti neįgaliesiems ky-
lančias problemas. Prof. 
V.Grincevičienei ji perda-
vė Lietuvos neįgaliųjų fo-
rumo parengtą alternaty-
viąją ataskaitą dėl Jungti-
nių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvencijos įgyvendini-
mo, kurioje pateiktas išsa-
mus negalią turinčių žmo-
nių situacijos įvertinimas, 

galimi problemų sprendi-
mo būdai. 

Susitikimą inicijavu-
sios V. Grincevičienės nuo-
mone, studentams bu-
vo labai naudinga iš ar-
čiau pažinti žmones, su 
kuriais daugeliui ateityje 
teks dirbti, sužinoti jų po-
reikius ir lūkesčius. Tokie 
susitikimai leidžia pasitik-
rinti teorines žinias, labiau 
priartėti prie gyvenimo 
rea lybės. 

Aldona DeltuvAitė
Autorės nuotr. 

„Neįgaliesiems reikia su-
teikti galimybę realizuo-
ti save, o ne jų gailėtis“, – 
sako Rūta Udraitė-Mika-
lauskienė, sukūrusi inter-
netinę parduotuvę, kurioje 
nori prekiauti ir neįgaliųjų 
meno kūriniais. 

R. Udraitė-Mikalaus-
kienė sako jau daugiau nei 
5 metus aktyviai dirbanti 
meno srityje – pati kuria, o 
taip pat organizuoja paro-
das, projektus, edukacines 
veiklas. Moteris mano, kad 
Lietuvoje yra daug gabių 
menininkų, kurių poten-
cialas ir galimybės nėra iš-
naudotos, todėl ji sako no-
rinti padėti jiems pristaty-
ti ir parduoti savo darbus. 
Pasak R. Udraitės-Mika-
lauskienės, elektroninė 
meno parduotuvė www.
onlyart.eu bus orientuota 
į užsienį – Europos, gal ir 
Amerikos rinką. 

Neįgalių menininkų darbais prekiaus 
elektroninėje parduotuvėje 

Rūta pati augina nega-
lią turinčią dukrą. Ji taip 
pat yra Spina bifida ir hi-
drocefalija asociacijos val-
dybos pirmininkė. Mote-
ris pasakoja, kad jos duk-
ra Upė gimė su stuburo iš-
varža. Mergaitei jau 5 me-
tai, ji lanko darželį kartu su 
visais vaikais ir didesnių 
sunkumų nepatiria, nors 
sunkiai vaikšto. Tiesa, rei-
kia pridurti, kad darželis 
privatus, o su kasdieniais 
sunkumais susitvarkyti 
padeda į darželį atvykstan-
ti pagalbininkė. Vis dėlto 
menininkė sako matanti, 
kad neįgaliesiems dar ky-
la daug sunkumų integruo-
jantis į visuomenę. Daugy-
bę išbandymų jiems tenka 
patirti vien dėl nepritaiky-
tos aplinkos. Todėl moteris 
sako norinti padėti šiems 
žmonėms realizuoti save ir 
į savo internetinę parduo-

tuvę įtraukia negalią tu-
rinčių menininkų darbus. 
R. Udraitė-Mikalauskienė 
pabrėžia, kad jų darbams 
nebus taikomas antkainis, 
reikės padengti tik admi-
nistracinius kaštus (apie 
10 Eur). 

Pasak menininkės, 
elektroninėje parduotu-
vėje bus prekiaujama tik 
meno kūriniais ir taiko-
maisiais dailės kūriniais 
(keramika, šilkas, velti-
nio menas, oda ir kt.), na, 
o rankdarbių ir tiesioginę 
funkciją atliekančių gami-
nių čia nebus. Todėl sa-
vo darbus turėtų pateikti 
tie, kuriems menas yra ne 
laisvalaikio užsiėmimas, o 
gyvenimo būdas, tie, kurie 
kuria iš pašaukimo. „No-
riu, kad kūrinius pirktų 
ne dėl to, kad tai neįgalaus 
žmogaus sukurtas menas, 
bet dėl to, kad jie yra tikrai 

geri ir kokybiški“, – sakė 
R. Udraitė-Mikalauskienė. 

Menininkė atkreipė 
dėmesį, kad norint tinka-
mai pristatyti darbą, rei-
kia turėti kokybišką jo 
nuotrauką. Ji pati gali at-
važiuoti ir nufotografuo-
ti meno kūrinį, paruošti jį 
elektroninei publikacijai. 

R. Udraitė-Mikalaus-
kienė tiki, kad elektroni-
nėje parduotuvėje prista-
tomi darbai turės paklau-
są ir bus perkami. Ji veikti 
pradėjo tik šių metų pra-
džioje, todėl dar nėra ži-
noma, tačiau netrukus, kai 
prisipildys įdomių meno 
kūrinių, elektroninė par-
duotuvė bus labiau rekla-
muojama. 

Norintys pateikti savo 
darbus, gali kreiptis elek-
troniniu paštu  ruta.udrai-
te@gmail.com arba telefo-
nu +370 699 23060. 

„Bičiulystės“ inf.

„Neleiskite negaliai apri-
boti Jūsų kelionės planų. 
Vien dėl to, kad turite fizi-
nių apribojimų, nereiškia, 
kad negalite mėgautis as-
meninio automobilio nuo-
mos laisve“, – rašoma kom-
panijos „Sixt“ Lietuva tin-
klalapyje. 

Tarptautinė kompani-
ja „Sixt“ teikia automobilių 
nuomos paslaugas. Trum-
palaikės automobilių nuo-
mos vadovas Andrius Kuk-
ta sako, kad įmonė turi įsi-
gijusi ir gali į kliento nori-

Galimybė išsinuomoti automobilį su rankiniu valdymu – ir Lietuvoje 

mą išsinuomoti automo-
bilį su automatine pavarų 

dėže įmontuoti rankinio 
valdymo įrangą. Prireikus 

išsinuomoti automobilį te-
reikia iš anksto pranešti 
apie savo planus, susitar-
ti, iš kur planuojate išvykti. 

A. Kukta sako, kad ran-
kinio valdymo įranga yra 
tik viena, todėl nėra gali-
mybės išsinuomoti auto-
mobilį nepranešus, tačiau 
susitarus ir sumontavus 
įrangą jūs galėsite važinėti 
ne tik po Lietuvą, bet ir nu-
vykti į kitas Baltijos šalis, 
palikti automobilį ten esan-
čiuose nuomos punktuose. 

„Bičiulystės“ inf. 

Susitikimo iniciatorė – prof. Vilija Grincevičienė (dešinėje). 
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o dovanų gavo įgarsintų knygų. 
Susižavėjęs turiniu ir menišku 
įgarsinimu klausėsi K. Borutos 
„Baltaragio malūno“. Nors sun-
ki liga iš Arūno atėmė galimy-
bę aiškiai kalbėti, kankina trau-
kuliai, įveikęs sunkias valandas 
vyrukas vėl panyra į kūrybos 
pasaulį. 

Vasarą atsiranda žmonių, 
kurie įsikėlę į mašiną jį pave-
žioja po Elektrėnus ar nuveža 
į gimtąjį kaimą. Arūnas įkve-
pia šviežio šieno kvapo ar pa-
sižiūri į linguojančius gluos-
nius ir vėl mintyse susidėlioja 
eilėraščio eilutės. Tik trūksta 
globos namuose bendraamžių, 
tad vyrukas mielai savo minti-
mis dalijasi su manim laiškuo-
se. Kad ir koks sunkus bebūtų 
jam skirtas likimas, jis jau ne-
beturi laiko jo keikti. Gera, jei 
į globos namus atvažiuoja es-
trados ir operos solistai. Susi-

žavėjęs Arūnas klausėsi Virgi-
lijaus Noreikos, patiko ir mo-
kinių, griežiančių smuikais ir 
skambinančių pia ninu, koncer-
tas. Džiugu, kai aplanko mama, 
sesuo. Būna ir vienatvės valan-
dų. Gal jų kartais ir reikia, juk 
tyloje gimsta eilėraštis ar ap-
sakymas. Gyvenimas, kartais 
atėmęs iš žmogaus galimybę 
judėti, nusiskinti gėlės žiedą, 
palieka jam lakią vaizduotę ir 
gerą, jautrią širdį. Būna Arūno 
laiškuose ir matytų koncertų 
įspūdžių, ir skausmo debesė-
lių. Kitas gal jo vietoje skan-
dintų skausmą vyno taurėje. 
O Arūnas ieško atgaivos kūry-
boje. Turbūt tai ir yra jo sielos 
tvirtybė. Telydi mano kantrų-
jį laiškų bičiulį sėkmė ir gera 
sveikata. Tepučia palankūs vė-
jai į jo kūrybines bures. 

Aušra verBliuDAvičiūtė 
Šeduva

Su tuo vyruku keičiamės laiš-
kais jau senokai. Draugui už-

rašius jo adresą parašiau jam į 
tolokai nuo mano gimtosios Še-
duvos esantį Miglinų kaimą Tra-
kų rajone. Už tą jaunuolį para-
šė jo sesuo, nes Arūnas neval-
dė nei rankų, nei kojų. Pirmieji 
seseriai padiktuoti laiškai bu-
vo liūd noki, vaikinas sielojosi 
dėl savo sunkios negalios, nie-
kas jam nebuvo miela. Bet pa-
mažu tuose laiškuose pradėjo 
rusenti vilties liepsnelė. Vis už-
simindavo, kad žada man pada-
ryti siurprizą, tik jo dar teks pa-
lūkėti. Mane viliojo tas paslap-
tingas siurprizas, bet apsišar-
vavau kantrybe ir kantriai lau-
kiau. Vieną dieną gavau laišką, 
didelėmis pastangomis parašy-
tą paties Arūno. Jis tai padarė 
pagaliuku, kurį įsikandęs danti-
mis lietė rašomosios mašinėlės 
klavišus. Sunkokai sekėsi mano 

draugui pasiekti tai, ko jis norė-
jo, bet sukaupus jėgas pavyko 
norus paversti realybe.

O gyvenimas negailestingai 
krėtė ir ne visai malonias išdai-
gas. Anapilin iškeliavo tėtis – jis 
buvo pirmasis Arūno mokyto-
jas, išmokęs vaikiną skaityti. Pa-
blogėjo mamos savijauta, jai vis 
dažniau tekdavo atsigulti į ligo-
ninę. Kartais kartu pasiimdavo 
ir Arūną, o kartais palikdavo pas 
kaimynus. Ten vaikino niekas ne-
skriausdavo, bet jis jautė tiems 
svetingiems žmonėms sukelian-
tis papildomų rūpesčių. O jo se-
suo su broliu irgi turėjo savus gy-
venimus. Tad sužinojęs apie Lie-
tuvos žmonių su negalia sąjungą, 
vaikinas parašė laišką, prašyda-
mas padėti patekti į Elektrėnų 
slaugos namus. Jautrus žmogus 
Gasparas Aleksa ne tik padėjo 
jam patekti į globos namus, bet ir 
pritaisė Arūnui prie galvos kau-

linį ragą, išmokė naudotis kom-
piuteriu, o po kiek laiko išleido 
vaikino miniatiūrų ir eilėraščių 
knygą, kuri buvo pristatyta Elek-
trėnų bibliotekoje. Lietuvos tele-
vizijos režisieriai apie Arūną su-
kūrė filmą. Pamačiau ekrane sa-
vo likimo draugą, jo gėlėmis pa-
puoštą kambarį. Vėliau vyrukas 
tapo „Gerumo sparno“ nominan-
tu. Ir vėl jam teko vykti į televizi-
ją. Malonus buvo Arūnui toks dė-
mesys, bet nuo to jis netapo aro-
gantišku pasipūtėliu. Nepaisant 
sunkios ligos, jis visada jaučia 
kitus užklumpančias negandas, 
visada suranda paguodos žodį. 
Arūnui skaudu, kad prastai jau-
čiasi jo sesers prižiūrima mama. 
Vyrukas rado stiprybę teikiančių 
žodžių ir man po tėčio netekties.

Arūnas buvo laimingas, švęs-
damas savo jubiliejinį gimtadie-
nį. Tada jam dainavo Elektrėnų 
globos namų moterų ansamblis, 

„Gyvenu su negalia“ Nugalėtojas

Visuomenė buvo kviečiama 
prisidėti prie negalios strategi-
jos rengimo, apie kiekvieną su-
sitikimą buvo išsamiai infor-
muojama. Socialinės paramos 
skyriaus vedėja džiaugiasi, kad 
atsiliepė nemažai žmonių iš 
įvairių visuomenės grupių.

Išryškėjo, kokių 
paslaugų reikia 

Pasak S. Dumbliauskienės, 
susitikimai su neįgaliaisiais 
buvo labai naudingi. Išryškėjo 
skaudžiausios sritys, kurioms 
savivaldybėje reikėtų skirti dau-
giau dėmesio. Atsižvelgiant į 
tai buvo numatyti nauji projek-
tai, suplanuotos iki šiol Alytaus 
mieste neteiktos paslaugos. Pa-
vyzdžiui, vedėja sako nebuvo 
pagalvojusi, kokie yra svarbūs 
regos negalią turintiesiems už-
rašai Brailio raštu, stiklinių du-
rų ir laiptų pažymėjimas išsi-
skiriančia spalva. Pradėjus įgy-
vendinti šią nedaug kainuojan-
čią iniciatyvą, akliesiems geriau 
orientuotis tapo ne tik poliklini-
koje, bet atsiliepė ir verslinin-

kai – jie paprašė lipdukų, kuriais 
patys galėtų pažymėti stiklines 
duris. Kitas dalykas, kuris, pa-
sak S. Dumbliauskienės, išryškė-
jo – paslaugų suaugusiems pro-
to negalią turintiems asmenims 
poreikis. Vedėjos teigimu, proto 
negalią turintys vaikai yra uži-
mami darželyje, mokykloje, o iš-
ėję iš švietimo sistemos jie tarsi 
lieka nuošalyje, uždaromi šeimo-
se. S. Dumbliauskienė įsitikinu-
si, kad tokiems žmonėms būtina 
pasiūlyti užimtumo būdą – gal-
būt steigti įmonę, kurioje jie ga-
lėtų daryti paprastus, jiems tin-
kamus darbus, kad šeimos galė-
tų dalyvauti darbo rinkoje. Taip 
pat planuojama teikti atokvėpio 
paslaugas, kurti savarankiško gy-
venimo namus – tokių paslau-
gų Alytuje iki šiol nėra. S. Dum-
bliauskienė sako, kad galimybės 
teikti tokias paslaugas atsiras 
įgyvendinus vaikų globos namų 
pertvarką – ištuštės didelės įstai-
gos, liks patalpos. Jas paremon-
tavus, apmokius personalą įstai-
gą galima pertvarkyti – pritaikyti 
paslaugoms pagal esamą poreikį. 

Pradėti realūs darbai 
Kad situaciją tikrai įmano-

ma pagerinti, parodė per praėju-
sius metus atlikti darbai. S. Dum-
bliauskienė pasakoja, kad pra-
dėjusi dirbti Socialinės paramos 
skyriaus vedėja pamatė, jog Aly-

taus mieste būsto pritaikymo 
laukia per 20 žmonių. Tokia ei-
lė nesikeitė jau daugelį metų. Sa-
vivaldybės tarybai pritarus, tam 
buvo skirta daugiau lėšų ir būs-
tai šiems žmonėms buvo pritai-
kyti per vienus metus. Šiemet ei-
lėje būsto pritaikymo laukia vos 
pora naujai besikreipusių asme-
nų. Kiek sunkiau, pasak S. Dum-
bliauskienės, išspręsti viešosios 
aplinkos pritaikymo klausimus. 
Čia reikia kur kas daugiau lėšų. 
Vis dėlto mažais žingsneliais ir 
tai galima padaryti. Praėjusiais 
metais savivaldybės lėšomis bu-
vo pritaikytas įėjimas į Alytaus 
J. Kunčino viešąją biblioteką, ras-
ta lėšų ir langams Neįgaliųjų už-
imtumo dienos centre pakeisti. 
Pasak vedėjos, negalios strategi-
joje numatyta kasmet pritaikyti 
po keletą objektų: Lietuvos Rau-
donojo Kryžiaus draugijos pas-
tatą, Jaunimo centrą, dailės, mu-
zikos mokyklas ir kt. „Jei kasmet 
pritaikysime po keletą viešųjų 
pastatų, tai bus žingsnis į prie-
kį“, – mano S. Dumbliauskienė. 
Vedėja įsitikinusi, kad savival-
dybė tam ras lėšų, o dideliems 
objektams pritaikyti žadama pa-
sitelkti finansavimą per įvairius 
ES projektus. 

Tikisi naujų paslaugų 
Alytiškė Kristina Dūdonytė 

aktyviai įsijungė į negalios stra-
tegijos rengimą. Kristina turi 
judėjimo negalią, todėl mergi-
nai aktualūs aplinkos pritaiky-
mo klausimai, tačiau labiausiai 
jai rūpi autizmu sergančio bro-
lio Karolio likimas. K. Dūdonytė 
pasakoja, kad brolis 8 metus gy-
veno įvairiuose globos namuo-
se. Ten patyrė visko: buvo ir ri-
šamas, ir raminamas su tram-
domaisiais marškiniais, slopi-
namas vaistais, nuolat patirda-
vo agresijos priepuolius. Pasta-
raisiais metais, kai Alytuje buvo 
pradėtos teikti integ ralios slau-
gos paslaugos neįgaliųjų na-
muose, šeima atsigavo. Brolis 
apsigyveno namuose, jį prižiū-
ri 6 valandas per dieną ateinan-

tis socialinis darbuotojas. Kris-
tina negali atsidžiaugti stebėda-
ma brolio pažangą: jis pradėjo 
bendrauti, išmoko net susitvar-
kyti savo daiktus, jau nekalbant 
apie beveik išnykusius agresijos 
priepuolius. Kristina džiaugiasi, 
kad individualus darbas, ben-
dravimas, atsižvelgimas į Karo-
lio poreikius davė puikių rezul-
tatų. „Dabar daug lengviau, mes 
abi su mama galime dirbti“, – sa-
ko Kristina. Mergina svajoja apie 
atokvėpio paslaugas – vietą, kur 
savaitgaliais ar kitu laiku bro-
lį galima būtų trumpam palikti 
prižiūrint specialistams. Galbūt 
jis net galėtų prižiūrimas gyven-
ti savarankiško ar grupinio gy-
venimo namuose. K. Dūdonytė 
pabrėžia, kad pastaruoju metu 
jaučia didesnį savivaldybės rū-
pestį ir tiki, kad jos šeimai taip 
reikalingos paslaugos netrukus 
bus pradėtos teikti. 

Lengviau dirbti 
komandoje

S. Dumbliauskienė džiaugia-
si, kad strategijoje numatytus 
tikslus palaiko savivaldybės me-
ras ir taryba, nes daugeliui pro-
jektų įgyvendinti reikia papildo-
mų lėšų. Vis dėlto, pasak Socia-
linės paramos skyriaus vedėjos, 
ne viskas brangiai kainuoja. Kai 

kuriuos dalykus, pasak S. Dum-
bliauskienės, galima padaryti 
pasitelkus aktyvius žmones ir su 
minimaliom išlaidom. Rengiant 
strategiją susibūrė bendramin-
čių komanda. Paaiškėjus, kad la-
bai trūksta informacijos apie ne-
vyriausybinių organizacijų tei-
kiamas paslaugas, savivaldybės 
darbuotojai parengė lankstinu-
kus, kur ir kokios pagalbos nega-
lią turintysis gali tikėtis. 

Pasak S. Dumbliauskienės, 
negalios strategija – tai tam tik-
ras įsipareigojimas imtis konkre-
čių žingsnių, kad negalią turin-
tys miestiečiai jaustųsi kuo ge-
riau. „Gal iškelti tikslai nėra di-
deli, tačiau norėjosi, kad jie būtų 
realūs, įgyvendinami“, – sakė So-
cialinės paramos skyriaus vedė-
ja. Ji atkreipė dėmesį, kad strate-
giją savivaldybė rengė savo jėgo-
mis, tam nebuvo skirta lėšų. Ji bu-
vo pradėta birželio pabaigoje, iki 
metų pabaigos baigta, o praėjusią 
savaitę sulaukė tarybos pritari-
mo. Kiekvienas miesto gyvento-
jas gali su dokumentu susipažin-
ti, sužinoti, kokių pokyčių galima 
tikėtis. „Norėtųsi, kad savivaldy-
bė būtų ta vieta, kur žmogus bū-
tų išgirstas, kur jam norėtų pa-
dėti“, – sako S. Dumbliauskienė. 

Aurelija BABinskienė 
Alytaus m. savivaldybės nuotr.

Negalios strategija – paskatinimas imtis 
spręsti esamas problemas

Rengiant Alytaus miesto negalios strategiją aktyviai tarėsi ir savivaldybės, 
ir įvairių neįgaliesiems atstovaujančių institucijų bei organizacijų nariai.

Alytaus miesto savivaldybės Socia-
linės paramos skyriaus vedėja So-
nata Dumbliauskienė. 

(atkelta iš 1 psl.)

Pernai savivaldybės lėšomis įrengtas pandusas prie J. Kunčino viešosios 
bib liotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus. 

Rašinių konkursas
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Pasak ligoninės išplatinto 
pranešimo, ši operacija 64 me-
tų Skuodo gyventojui grąžino 
galimybę matyti abiem akimis. 
Vyrui ragenos komplikacijos 
prasidėjo po dešiniosios akies 
kataraktos operacijos. Vienin-
telis būdas, kuris galėjo išgel-
bėti regą pažeista akimi, buvo 
ragenos transplantacija.

Operaciją atlikęs Akių ligų 
klinikos vadovas profesorius 
Vytautas Jašinskas šios tech-
nikos mokėsi Nyderlanduose, 
Roterdame veikiančiame cen-
tre, kuris specializuojasi ra-
genų transplantacijos srityje.

Pasak V. Jašinsko, endotelio 
transplantacija atliekama ta-
da, kai dėl ligos būna pažeistas 
tik vidinis ragenos sluoksnis. 
Per operaciją tausojami sveiki 
akies audiniai, transplantuo-
jamas tik dėl įvairių ligų paki-
tęs ragenos endotelis. Iki šiol 
Lietuvoje buvo atliekamos tik 
kiaurinės transplantacijos, per 
kurias persodinami visi rage-
nos sluoksniai, o siūlai pašali-
nami praėjus metams po ope-
racijos.

Pasaulyje ragenos endote-
lio transplantacijos atliekamos 
nuo 2008 metų. Besiūlė opera-
cijos technika mažiau traumuo-
ja akį, mažesnė atmetimo tiki-
mybė, pacientui nereikia skirti 
stiprių, imunitetą slopinančių 
hormoninių vaistų, pakanka tik 
lašų ar tepalų akims. Gijimas ir 
reabilitacija trunka trumpiau, 
todėl žmogus greičiau grįžta į 
įprastą gyvenimo ritmą.

Atskirai panaudojant dono-
ro endotelį ir likusius ragenos 
sluoksnius, regą galima išgel-
bėti dviem pacientams.

„Šioje chirurgijoje smul-
kmenų nėra“, – teigė V. Jašins-
kas. Ragenos storis – apie 0,5 
mm, o jos vidinis sluoksnis – 
vos 30 mikronų storio. Tad ypa-
tingo meistriškumo reikalauja 
prieš pat transplantaciją atlie-
kamas ragenos sluoksnių at-
skyrimas ir persodinamo audi-
nio, kuris keturiskart plonesnis 
už plauką, paruošimas. Ligos 
pažeistas audinys operacijos 
metu, chirurgui manipuliuo-
jant oro ir vandens srovelėmis, 
pakeičiamas voratinklio plonu-
mo donoro ragenos endoteliu.

Šiuo metu Lietuvoje rage-
nos persodinimo laukia 123 
pacientai. Pernai šalyje atlik-
tos 49 ragenų transplantaci-
jos. Per metus Kauno klinikų 
Akių ligų klinikoje atliekama 
25–30 akių ragenų transplan-
tacijų – tiek, kiek dovanojama 
ragenų, nors poreikis yra ge-
rokai didesnis.

„Bičiulystės“ inf. 

Grąžino 
galimybę 

regėtiVisų pirma šaltuoju metų lai-
ku mūsų organizmas pa-

tyria nemažą stresą. Jį sukelia 
peršalimai, virusų atakos, bio-
logiškai aktyvių medžiagų sto-
ka, nusilpęs imunitetas. Prie 
to dar prisideda saulės šviesos 
stygius bei sumažėjęs fizinis 
aktyvumas. Taigi, šiuo perio-
du nebeužtenka vien tik šiltai 
rengtis ir autis, vengti susibū-
rimų gripo epidemijų metu ir 
kitokių profilaktikos priemo-
nių – būtina teisingai maitin-
tis. Maiste neturi trūkti balty-
mų, riebalų, angliavandenių, 
ląstelienos, vitaminų ir minera-
lų. Turbūt neverta nė priminti, 
kad ypač žiemą jokiu būdu ne-
galima ignoruoti karšto mais-
to ir gėrimų. Beje, didžiausias 
vaidmuo čia tenka sriuboms: 
jos šildo organizmą, greitai įsi-
savinamos, papildo organizmo 
vandens atsargas, prisideda 
prie virškinimo proceso, geri-
na medžiagų apykaitą. Taigi, 
laikantis nesudėtingų teisingos 
mitybos principų net ir žiemą 
galima sustiprinti sveikatą ir iš-
vengti daugelio ligų. 

Pastabos:
1. Mityba turi būti regulia-

ri – kas 3–4 valandas. Tai pade-
da išvengti perteklinių kilogra-
mų, organizmą papildo energi-
ja ir sušildo. Beje, ir žiemą, ir 
kitais metų laikais taip pat bū-
tina neužmiršti vartoti produk-
tų, turinčių pakankamai ląste-
lienos (apie jos šaltinius ir var-
tojimo normas pastaruoju me-
tu esame rašę ne kartą, todėl 
išsamiau nerašome).

2. Nors mūsų organizmui 
žiemą reikia mažiau skysčių, 
tačiau ir šaltuoju metu naudin-
ga išgerti per dieną iki 1,5 litro 
skysčių (jeigu nesveika širdis ir 
inkstai, skysčių vartojama ma-
žiau), tačiau reiktų mažinti iš-
geriamos kavos puodukų skai-
čių. Beje, jeigu jau geriama ka-
va, ji turėtų būti be pieno, grie-
tinėlės ar grietinėlės skonio 
miltelių. Ir dar: tyrimai rodo, 
kad kofeino perteklius priver-
čia organizmą kaupti riebalus!

3. Reiktų stengtis dažniau 
vartoti daržovių sriubas, viš-
tienos sultinį bei sriubas su 
pupomis. 

Vitaminai  
A, C, D ir E

Paprasčiausias būdas, ne-
leidžiantis nusilpti imunitetui 
ir padedantis apsisaugoti nuo 
peršalimo bei infekcijų – mais-
to produktų, turinčių pakanka-
mai vitaminų A (arba beta ka-
roteno), C, D ir E vartojimas. Šių 
vitaminų nestokoja violetinės, 
raudonos, oranžinės ir gelto-
nos spalvos vaisiai bei daržo-
vės. Žinoma, kad būtų daugiau 
naudos, visas šias gamtos gėry-
bes reiktų vartoti neperdirbtas 
arba troškintas garuose. Beje, 
oranžinės spalvos gamtos do-
vanos gerina nuotaiką ir sutei-
kia energijos.

Taip pat svarbu neužmiršti 
įvairių valgių pagardinti pries-
koniais. Jie gerina valgių sko-
nį, žadina apetitą, daro teigia-

mą poveikį organizmo apsau-
ginėms funkcijoms. Ypač nau-
dingi pipirai (padeda organiz-
mui deginti riebalus), imbieras, 
kalendra ir kiti. Taip pat nema-
žai naudos sulauksime vartoda-
mi svogūnus, česnakus ir krie-
nus – šios aštraus skonio dar-
žovės turi nemažai gydomų-
jų savybių. Beje, tyrimai rodo, 
kad, pavyzdžiui, čili pipirai 50 
% padidina medžiagų apykaitą. 
Žinoma, taip pat svarbu nepik-
tnaudžiauti prieskoniais, nes 
jie labai didina apetitą. 

Pastabos:
1. Vitaminai A ir E labai nau-

dingi odai, kurią žiemos me-
tu nepalankiai veikia aplinka. 
Pakankamai šių vitaminų turi 
burokėliai, kopūstai, brokoliai, 
šparagai, bulgariški pipirai, ro-
pės, moliūgai, mango vaisiai, 
riešutai, bulvės, špinatai, man-
darinai, pomidorai, saulėgrą-
žų sėklos. 

2. Vitaminas C daro įtaką 
imunitetui. Daug jo randama 
uogose, brokoliuose, kopūstuo-
se, greipfrutuose, kivių ir man-
go vaisiuose, apelsinuose, bul-
gariškuose pipiruose, žaliuo-
siuose žirneliuose.

3. Žiemą trūksta saulės ir jos 
energijos. Būtent ultravioleti-
niai spinduliai stimuliuoja mū-
sų organizme vitamino D susi-
darymą. Šis vitaminas išnešio-
ja po organizmą kalcį ir fosforą, 
palankiai veikia širdies ir krau-
jagyslių darbą, stabdo alerginių 
ligų atsiradimą, stiprina imuni-
tetą. Beje, vitamino D deficitas 
gali sukelti vadinamąją žiemos 
depresiją. Maisto produktai, 
turintys vitamino D: žuvų tau-
kai, ikrai, sviestas, sūriai, mė-
sa, kiaušinio trynys, riebi Atlan-
to silkė, menkės kepenys, laši-
ša, pienas.

4. Žiemą nereikėtų atsisaky-
ti raugintų, marinuotų bei šal-
dytų gamtos gėrybių, ypač rau-
gintų agurkų, pomidorų, kopūs-
tų, trintų uogų, žalių daržovių ir 
grybų, nes šiuose produktuose 
išlieka gana daug įvairių nau-
dingų medžiagų. Antai raugin-
ti kopūstai turi mažai kalorijų 
(organizmas jų suvirškinimui 
sunaudoja daugiau energijos 
negu gauna), aktyvina žarnyno 
darbą, aprūpina organizmą vi-
taminais A, B, C, E, PP, taip pat 
mineralais (kalciu, magniu, ge-
ležimi, jodu ir kt.).

5. Sumanios šeimininkės 
žiemos metu sugeba ant pa-
langių užsiauginti įvairių dar-
žovių (ypač mėgstama užsiau-
ginti svogūnų laiškų).

Angliavandeniai ir 
baltymai

Su maistu gaunant nepakan-
kamai angliavandenių silpnėja 
imunitetas, dažnai pašiurpsta 
oda, šąla galūnės, greičiau su-
sergama peršalimo ligomis. Re-
komenduotina žiemą valgyti ru-
pią juodą duoną, įvairias košes, 
rupių miltų makaronus, pupas. 
Šie produktai idealiai tinka pus-
ryčiams, nes kelioms valandoms 
suteikia energijos, stiprina svei-
katą, nedidina svorio ir šildo. 

Būtina vartoti kaloringes-
nį maistą, tik ne bandeles ir ki-
tus saldumynus (cukrus gerokai 
sumažina vitaminų bei minera-
lų cinko ir seleno kiekį), o nau-
dingų baltymų turinčias žuvis, 
įvairius jūros produktus, paukš-
tieną, rauginto pieno gaminius. 
Visi jie naudingi žarnynui, nuo 
kurio tiesiogiai priklauso žmo-
gaus imunitetas. Figūrai šie pro-
duktai neturės jokio poveikio, 
užtat organizmas gaus tai, kas 
žiemą padeda išlaikyti gerą to-
nusą. Beje, jeigu vis dėlto žiemą 
kūno masė ir padidėja vienu ki-
tu kilogramu (nebūtinai dėl ka-
loringesnio maisto), pavasarį tie 
pertekliniai kilogramai papras-
tai prapuola.

Džiovinti vaisiai
Valgyti džiovintus vaisus ir 

skanu, ir naudinga (juose pui-
kiai išsilaiko fruktozė, vitaminai 
ir mineralinės medžiagos), o jei-
gu juos dar vartosime kartu su 
riešutais, pagerės nuotaika, to-
nusas, atsiras daugiau energi-
jos. Žinotina, kad džiovintuose 
vaisiuose yra didesnė naudin-
gų medžiagų koncentracija negu 
šviežiuose. Vartojant džiovintus 
vaisius jau po dešimties dienų 
galima pastebėti teigiamas per-
mainas veide. Be to, sustiprė-
ja plaukai, nagai, pagerėja virš-
kinimo ir kitų sistemų darbas. 

Džiovintų vaisių 
gydomosios savybės
Obuoliai – naudingi gripo, 

širdies ir endokrininių ligų pro-
filaktikai.

Kriaušės – gerina skrandžio 
veiklą, teigiamai veikia kraujo-
daros procesus, pasižymi anti-
mikrobiniu poveikiu, padeda or-
ganizmui pašalinti sunkiuosius 
metalus ir toksinus.

Džiovintos slyvos – naudin-
gos sergant geležies stokos ma-
žakraujyste, optimizuoja an-
gliavandenių apykaitą, mažina 
nerimo pojūtį, didina organiz-
mo atsparumą stresinėms si-
tuacijoms.

Razinos – stiprina plaučius, 
širdį, nervų sistemą. Jas ypač 
turėtų vartoti žmonės, sergan-
tys širdies aritmija, hipertoni-
ne liga, vartojantys šlapimą va-
rančius preparatus.

Figos – stimuliuoja virškini-
mą, naudingos sergant bronchi-
ne astma, širdies, kraujagyslių 
ligomis, padidėjus širdies pla-
kimui, turint polinkį sirgti trom-
bozėmis, mažakraujyste. Be to, 
figos normalizuoja skydliaukės 
veiklą, stabdo vėžinių ląstelių 
vystymąsi.

Abrikosai – padeda organiz-
mui deginti riebalus, mažina ri-
ziką susirgti vėžiu, didina ener-
gingumą.

Datulės – suteikia organiz-
mui energijos, didina darbin-
gumą, stiprina dėmesio kon-
centraciją, mažina galvos skaus-
mą, saugo dantis nuo ėduonies, 
stip rina imunitetą, mažina rizi-
ką sirgti širdies ir vėžinėmis li-
gomis, gydo (kartu su kitomis 
priemonėmis) peršalimo ligas.

Vyšnios – pasižymi organiz-
mą jauninančiomis savybėmis, 
padeda atsistatyti jungiamie-
siems audiniams, gerina apeti-
tą ir virškinimą, mažina riziką 
sirgti širdies ir nervų sistemos 
ligomis, naudingos sergant ma-
žakraujyste.

Jeigu norima sulieknėti
Vieni žmonės pertekliniais 

kilogramais lengviau nusikra-
to šiltuoju metų laiku, kiti – žie-
mą, dar kitiems tai pavyksta iš-
tisus metus. Kai antsvoris nėra 
didelis, o noras pagražinti kū-
no linijas yra pribrendęs, net 
ir ypatingai nesportuojant, ne-
sinaudojant sporto įrenginiais 
bei netaikant specialių dietų, o 
tik šiek tiek pakoregavus mity-
bą, galima sulaukti neblogų re-
zultatų. Svarbiausia – neprarasti 
vilties, nesustoti pusiaukelėje, o 
atsiradus problemų, nesidrovėti 
jas aptarti su gydytoju. 

Taigi teks vartoti mažiau gy-
vūninių riebalų, pirmenybę teik-
ti augaliniams aliejams (alyvuo-
gių, sojų, kukurūzų), per pusry-
čius valgyti įvairias košes. Pa-
vyzdžiui, naudinga 3–4 šaukš-
tų avižinių dribsnių košė, išvir-
ta stiklinėje lieso pieno. Košėje 
neturėtų būti cukraus ir tik mi-
nimalus kiekis druskos. Kas ne-
pajėgia visiškai atsisakyti saldu-
mynų, gali į šį produktą įmaišyti 
šaukštelį kakavos. 

Kad pasitikėtume savo jėgo-
mis, reiktų kiekvieną savaitę pa-
sisverti (pageidautina tą pačią 
savaitės dieną).

Pastaba: Svarbu gerai išsi-
miegoti. Mat pastovus neišsi-
miegojimas didina svorį, o mie-
gant ilgiau... tirpsta kilogramai. 
Miego stygius didina hormonų, 
kurie daro įtaką apetitui, lygį, 
todėl vien dėl to galima priaug-
ti svorio. Taip pat pastebėta, kad 
papildoma valanda miego pasi-
žymi šildomuoju efektu, pana-
šiu į tą, kuris atsiranda nuo py-
ragėlių ir įvairių saldumynų. To-
dėl žiemą reiktų eiti miegoti va-
landa anksčiau.

romualdas OGinskAs

Daktaras
Aiskauda

Kaip maitintis žiemą, kad būtume 
sotūs, sveiki ir nepriaugtume svorio

Lietuvos sveikatos moks-
lų universiteto ligoninėje 
Kauno klinikose pirmą-
kart Lietuvoje atlikta ra-
genos vidinio sluoksnio – 
endotelio – persodinimo 
operacija.
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Kada nustojo augti, Danguolė 
sako gerai nežinanti. Tik sulau-
kusi 7-erių, kai reikėjo pradėti 
eiti į mokyklą, suprato, kad dėl 
savo kitoniškumo turės paklus-
ti ir kitokioms gyvenimo taisyk-
lėms. Kai jos bendraamžiai rug-
sėjo 1-ąją ruošėsi praverti savo 
gimtojo miesto mokyklos duris, 
Danguolės mama krovė lagami-
ną ir rengėsi kelionei į internatą 
Kaune. Prieš tris dešimtmečius 
bendrojo lavinimo vidurinės 
mokyklos į mokinių sąrašus ne-
galią turinčių vaikų neįtraukda-
vo. Jiems buvo skirtos specialio-
sios mokyklos, internatai. Tik sa-
vaitgaliais namiškiai ją pasiim-
davo, namo parsiveždavo. „Inter-
nate buvo visokių neįgalių vaikų. 
Buvo ir žemaūgių. Pradinėse kla-
sėse buvom labai susidraugavę... 
Bet po savaitgalio grįžti vis tiek 
nesinorėdavo...“ – prisimena nuo 
pusiaukelės į Kauną ašaroti pra-
dėdavusi Danguolė. 

Sveikatos problemos 
užgrūdino 

Dar besimokant internete 
prasidėjo sveikatos problemos. 
Pirmoji rimta bėda – išniręs 
klubo sąnarys. Internato seselė 
mergaitę nusiuntė į Raudonojo 
Kryžiaus ligoninę. Rentgeno ty-
rimas abejonių nekėlė – reikia 
operuoti. Apie 6 mėn. pragulėjo 
sugipsuota, paskui gydėsi sana-
torijoje. Beveik poros metų pri-
reikė, kol pasveiko, sustiprėjo. 

Kai pagaliau Danguolė sugrį-
žo į internatą, pasijuto jame sve-
tima. Ir šiandien prisimena labai 
verkusi, kai suprato, kad buvę 
jos draugai jau mokosi aukštes-
nėje klasėje, jog negalės kartu su 
jais būti. Prašėsi, kad nors leis-
tų gyventi su buvusiomis drau-
gėmis, bet... neleido. Tokia bu-
vo tvarka...

Šeštos klasės mokslus įpusė-
jusią Danguolę ištiko nauja svei-
katos problema – pradėjo silpti 
regėjimas. Raidės liejosi, žodžiai 
slydo nuo sąsiuvinio linijų. Mer-

gaitę apžiūrėję gydytojai nusta-
tė kataraktą. Medikai aiškinosi, 
kas galėjo išprovokuoti šią vy-
resniems žmonėms būdingą li-
gą, tačiau tikslių priežasčių nu-
statyti nepavyko. Pati Danguo-
lė spėlioja: gal tai buvo traumos 
pasekmės (buvo nusiritusi nuo 
laiptų). Jai paskyrė akinius la-
bai storais lęšiais. Tokių Lietu-
voje nė nebuvo, tad iš Vokieti-
jos tinkamus parsiuntė. Be jų 
Danguolė tematydavo žmonių 
ar daiktų kontūrus. Normalų re-
gėjimą sugrąžino tik atliktos ka-
taraktos operacijos. Ir tai prily-
go stebuklui.

Mažutė, bet visada 
matoma

Nedidelis ūgis, rūpesčiai dėl 
sveikatos – viena kitą lydinčios 
problemos Danguolę paskatino 
rimtai apmąstyti, kokį gyvenimo 
kelią rinktis. Mergina nuspren-
dė ne verkšlenti kamputyje, ne 
skęsti savigailoje, o drąsiai ir 
atvirai pasitikti tai, ką siūlys gy-
venimas. Savo nedidelį ūgį ji pa-
vertė privalumu, galinčiu suteik-
ti daugybę pranašumų.

Nuolat besišypsanti, lengvai 
bendraujanti, bet kurį sutiktąjį 
užkalbinti nesivaržanti Danguo-
lė tarsi magnetas traukia žmo-
nes. Socialiniame tinkle Face-
book per 1,5 tūkstančio draugų 

turinti moteris sako daugumą jų 
tikrai pažįstanti. 

Ateityje Danguolė gali pa-
siekti dar vieno – nusifotogra-
favusios su daugiausia žinomų 
žmonių – rekordo. Moteris ne-
slepia dažniausiai pati pasipra-
šanti jų kartu įsiamžinti. Ir dar 
nė karto nesulaukė neigiamo 
atsakymo. Danguolė šypsosi: į 
atskirą albumą šių nuotraukų 
nėra sudėjusi, tačiau neabejo-
ja, kad jau dabar jis storokas 
būtų. Jį paįvairintų ir šūsnis iš-
skirtinių nuotraukų, kuriose ji 
užfiksuota įvairiose situacijose: 
pozuojanti ant banglentės, ne-
šanti didžiulį lagaminą ar ran-

kos stiprumą išbandanti spor-
to varžybose.

Keliauti labai mėgstanti mer-
gina norėtų ir po užsienį pasi-
žvalgyti. Danguolė juokauja, kad 
įspūdingai turėtų atrodyti ir jos 
nuotrauka prie Eifelio bokšto ar-
ba Egipto piramidžių. 

„Noriu viską išbandyti“ 
Be Danguolės neapsieina 

nė vienas svarbesnis neįgalių-
jų renginys. Ir visai nesvarbu, 
kur jis vyksta: Vilniuje ar Drus-
kininkuose, Plungėje ar Telšiuo-
se, Kaune ar Šventojoje. Jos, kaip 
gyvo sidabro, visur pilna. Dan-
guolei patinka būti įvykių sūku-
ryje. Nemažai tokių galimybių 
jai suteikia Marijampolės krašto 
žmonių su negalia sporto klubas 
„Siekis“. Smiginis, peilių svaidy-
mas, bočia, šaudymas – tai Dan-
guolės pasirinktos sporto šakos. 
„Įdomu išbandyti vis ką nors 
naujo. Ir ne šiaip sau išbandyti, 
bet ir medalį iškovoti“, – šypsosi 
įvairiose gyvenimo srityse per-
galių siekianti mergina. 

Pernai Tarptautinei neįga-
liųjų dienai skirtame renginyje 
„Griaunantys sienas“ ji taip pat 
buvo tarp apdovanotųjų. Dan-
guolė – nominacijos „Už pasie-
kimus mene“ laureato vardą pel-
niusio neįgaliųjų nacionalinio 
„Spalvų muzikos“ orkestro na-
rė. Į šį kolektyvą buriasi ne tik 

Praėjusių metų rugsėjį Jung-
tinės Tautos pirmą kartą pa-

teikė rekomendacijas Europos 
Sąjungai (ES) dėl Neįgaliųjų tei-
sių konvencijos įgyvendinimo. O 
šių metų sausio 27 dieną Euro-
pos Parlamentas (EP) inicijavo 
diskusiją apie šių rekomenda-
cijų įgyvendinimą. Joje dalyvavo 
ir Europos neįgaliųjų forumo at-
stovai. EP, bendradarbiaudamas 
su neįgaliųjų organizacijomis, 
ketina parengti ataskaitą, kurio-
je numatys, kaip gali prisidėti, 
kad ES efektyviau įgyvendintų 
Neįgaliųjų teisių konvenciją ir 
Jungtinių Tautų rekomendacijas.

Europos neįgaliųjų forumo vi-
ceprezidentė Gunta Anca pabrė-
žė, kad 80-ties milijonų žmonių 
su negalia teisės turėtų būti tarp 
aukščiausių ES darbotvarkės pri-
oritetų. Ji taip pat priminė, kad 
Jungtinės Tautos rekomendavo 

Lietuvos neįgaliųjų forumas 
parengė leidinį, kuriame 

nagrinėja pagalbos savaran-
kiškai priimti sprendimus mo-
delį ir apžvelgia situaciją Lie-
tuvoje, įsigaliojus naujoms Ci-
vilinio Kodekso nuostatoms. 

Nuo 2016 metų pradžios 
įsigalioję Civilinio Kodekso 
pakeitimai iš esmės keičia ne-
veiksnumo sampratą – atsi-
randa galimybė asmeniui nu-
statyti ribotą veiksnumą, taip 
pat neveiksnumas nustato-
mas konkrečioms sritims, o 
ne visiems asmens gyvenimo 
aspektams, kaip buvo iki šiol. 
Studiją parengusios LNF pre-
zidentės Dovilės Juodkaitės 
teigimu, daugeliu atveju nega-
lią turintiems asmenims turė-
tume padėti priimti vienus ar 
kitus sprendimus, o ne atim-
ti iš jų sprendimo teisę. Nau-

Danguolė Plečkaitytė – žemiausia Lietuvos moteris

D. Plečkaitytė sostinės Kaziuko mugėje.

peržiūrėti 2010–2020 metų Euro-
pos negalios strategiją ir suderin-
ti ją su Konvencijos nuotatomis. 
Taip pat pasiūlyta baigti rengti ir 
priimti Europos prieinamumo ak-
tą, kurio preliminarus tekstas jau 
pristatytas visuomenei. G. Anca 
taip pat priminė, kad Jungtinių 
Tautų pastabos apima platų spek-
trą klausimų: nuo rekomendacijų 
dėl laisvo judėjimo užtikrinimo iki 
savarankiško gyvenimo, švietimo, 
sveikatos, nediskriminavimo, tei-
sės į darbą, dalyvavimo visuome-
niniame ir politiniame gyvenime.

Sutrikusio intelekto asme-
nims atstovaujančios organiza-
cijos „Inlcusion Europe“ prezi-
dentė Maureen Piggot, Europos 
Parlamento diskusijoje pasisakė 
apie kliūtis ir sunkumus, su ku-
riais susiduria asmenys, turintys 
intelekto sutrikimų. Ji pasmer-
kė iki šiol egzistuojančias prak-

tikas, kai tūkstančiai sutrikusio 
intelekto asmenų negali balsuoti 
ir įgyvendinti savo politinių tei-
sių dėl ydingų nacionalinių tei-
sinio veiksnumo ir globos įsta-
tymų bei vyraujančių negatyvių 
nuostatų. Taip pat neužtikrina-
ma jiems prieinama ir pritaikyta 
informacija. M. Piggot skatina vi-
są Europą imtis konkrečių žings-
nių, kad būtų įgyvendintos esmi-
nės visų žmonių teisės dalyvauti 
politiniame gyvenime.

Europos negalios forumo ir 
kitų tarptautinių neįgaliųjų or-
ganizacijų atstovai priminė, kad 
visuose su Kovnencijos įgyven-
dinimu susijusiuose procesuo-
se labai svarbus visų žmonių su 
negalia interesus ginančių orga-
nizacijų įsitraukimas. ES institu-
cijos turi užmegzti efektyvų dia-
logą su šiomis organizacijomis.

„Bičiulystės“ ir lnF inf.  

jos redakcijos Civiliniame Ko-
dekse tiems žmonėms, kuriems 
patiems sunku nuspręsti, kaip 
elgtis vienoje ar kitoje situaci-
joje (pavyzdžiui, tvarkyti finan-
sus), numatyta galimybė pasi-
rašyti pagalbos priimti spren-
dimus sutartį. Praktikos, kaip 
teikti pagalbą tokiam žmogui, 
Lietuvoje dar trūksta. 

Studijoje „Gerosios praktikos 
pavyzdžiai dėl asmenų su nega-
lia įgalinimo, suteikiant jiems 
pagalbos paslaugas sprendimų 
priėmimui ir savarankiškam gy-
venimui užtikrinti" pristatoma 
Islandijos, Latvijos ir Čekijos pa-
tirtis bei praktika. 

Ši studija taip pat parengta ir 
lengvai skaitoma kalba. 

Studija buvo finansuota NVO 
Programos Lietuvoje Dvišalių 
santykių fondo lėšomis.

„Bičiulystės“ inf. 

Ieškoma būdų įgyvendinti Jungtinių 
Tautų Žmonių su negalia teisių komiteto 

rekomendacijas ES 

Studija apie pagalbą žmonėms 
su negalia savarankiškai 

priimti sprendimus

sostinėje, bet ir įvairiuose šalies 
miestuose gyvenantys neįgalie-
ji. Jau 4 metus jame muzikuo-
ja ir Marijampolei atstovaujan-
ti D. Plečkaitytė. Apdovanojimų 
ceremoniją emociškai sušildė 
„Spalvų muzikos“ orkestro atlie-
kamo kūrinio viduryje Danguo-
lės ir Panevėžyje šiam orkestrui 
vadovaujančio Karolio Pratkaus 
sušoktas šokis. 

Geriausias mokytojas – 
internetas 

Rankdarbiai – dar vienas 
Danguolės laisvalaikio pomė-
gis. Ji mezga, velia, neria vąšeliu, 
dirba su oda, užsiima dekupažu. 
Megzti pradėjo būdama 5-erių. 
Ir iki šiol šiuo užsiėmimu mė-
gaujasi. Kartais su Marijampo-
lės I grupės neįgaliųjų draugijos 
moterimis nuvažiuoja į Sociali-
nės pagalbos centro Darbo te-
rapijos padalinį. Įdomu sužino-
ti, kokiomis rankdarbių paslapti-
mis dalijasi auksarankės. Tačiau 
dažniausiai Danguolė į rankdar-
bius panyra savo namuose. Ge-
riausius mokytojus šiandien at-
stoja internetas. „Ten tiek viso-
kių idėjų gali pasisemti, – pasa-
koja ji. – Ir pamokėlių, kaip vieną 
ar kitą patikusį darbelį sukurti, 
gali prisižiūrėti. Tik turėk laiko. 
Man ir pačiai smagu ką nors nau-
jo sugalvoti. Bandau, bandau, kol 
pagaliau padarau...“

Dažniausiai Danguolė mez-
ga, neria mažus daiktelius (kū-
dikiams skirtus pirmuosius ba-
tukus, pačios tapukais vadina-
mus). Didelių darbų vengia – ir 
mažos rankos labiau pavargs-
ta, ir rezultatą greičiau pamaty-
ti norisi. Savo rankdarbius daž-
niausiai parduoda mugėse. „Pel-
no jokio, bet jeigu gaunu pini-
gėlių, kad naujų siūlų nusipirk-
čiau – tai ir gerai.“ Mugės – ir 
puiki galimybė su bičiuliais su-
sitikti. O tokie susitikimai, ben-
dravimas su žmonėmis ir yra 
svarbiausias žemiausios Lietu-
vos moters gyvenimo variklis. 

Aldona Milieškienė

(atkelta iš 1 psl.)

Svarbu ne ūgis, o... drąsa. „Bičiulystės“ archyvo nuotr.

Aldonos Milieškienės nuotr.

2016 m. vasario 4–10 d., Nr. 5 (1294), „Bičiulystė“5 psl.



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, vasario 8 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 

103 s. 10:05 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 2/4 s. (10 s.) (kart.). 11:05 Prem-
jera. Kaip atsiranda daiktai 7. 7/26 s. 
11:30 Bėdų turgus. (Subtitruota, kart.). 
12:15 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. Orai. 16:10 Premjera. Ko-
misaras Štolbergas. N-7. 2/5 s. (11 s.). 
17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 19:15 Spor-
tas. 19:18 Orai. 19:20 Saugaus eismo 
pamokos visiems. 19:30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba. 20:25 Loterija „Per-
las“. 20:30 Panorama. Verslas. Kultū-
ra. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 Spor-
tas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Perlas“. 
21:30 Teisė žinoti. 22:25 Trumposios ži-
nios. 22:30 Premjera. Teroro aktai Par-
yžiuje. Valdžios pozicija. 23:50 Trumpo-
sios žinios. 23:55 Durys atsidaro. 00:25 
Trumposios žinios. (kart.). 00:30 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. (kart.). 01:00 LRT ra-
dijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 103 s. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:05 Teisė žinoti. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Karinės paslaptys. (kart.).

Antradienis, vasario 9 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 

104 s. 10:05 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 2/5 s. (11 s.) (kart.). 11:05 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 11:55 
Teroro aktai Paryžiuje. Valdžios pozici-
ja. (subtitruota, kart.). 13:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:05 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Premje-
ra. Komisaras Štolbergas. N-7. 2/6 s. 
(12 s.). 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 19:15 
Sportas. 19:18 Orai. 19:30 Emigrantai. 
20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 Pano-
rama. Verslas. Kultūra. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Perlas“. 21:30 Muzikinis 
žaidimas „Atspėk dainą“. 23:15 Trum-
posios žinios. 23:20 Premjera. Veisen-
zė. Berlyno meilės istorija 2. N-7. 2/1 
s. 00:15 Trumposios žinios. 00:20 Bė-
dų turgus. (Subtitruota, kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras 
Reksas. N-7. 104 s. (kart.). 02:00 LRT 
radijo žinios. 02:10 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Emigrantai. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Muzikinis žaidimas „Atspėk 
dainą“. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Muzikinis žaidimas „Atspėk dai-
ną“. (tęsinys, kart.).

trečiadienis, vasario 10 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 

105 s. 10:05 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 2/6 s. (12 s.) (kart.). 11:05 Prem-
jera. Kaip atsiranda daiktai 8. 8/1 s. 
11:30 Emigrantai. (kart.). 12:25 Istori-
jos detektyvai. (kart.). 13:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:05 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Premje-
ra. Komisaras Štolbergas. N-7. 2/7 s. 
(13 s.). 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 19:15 
Sportas. 19:18 Orai. 19:30 Gyvenimas. 
20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 Pano-
rama. Verslas. Kultūra. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Perlas“. 21:30 Auksinis 
protas. 22:45 Trumposios žinios. 22:50 
Pinigų karta. 23:20 Premjera. Veisen-
zė. Berlyno meilės istorija 2. N-7. 2/2 
s. 00:15 Trumposios žinios. 00:20 Sti-
lius. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 
01:10 Komisaras Reksas. N-7. 105 s. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Gyvenimas. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:10 Auksinis 
protas. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Auksinis protas. (tęsinys, kart.). 
05:30 Pinigų karta. (kart.).

ketvirtadienis, vasario 11 d.
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 

106 s. 10:05 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 2/7 s. (13 s.) (kart.). 11:05 Premje-
ra. Kaip atsiranda daiktai 8. 8/2 s. 11:30 
Gyvenimas. (kart.). 12:25 Stilius. (kart.). 
13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 
16:10 Premjera. Komisaras Štolbergas. 

N-7. 2/8 s. (14 s.). 17:10 Klauskite dak-
taro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 19:15 Sportas. 19:18 Orai. 19:30 
Specialus tyrimas. 20:25 Loterija „Per-
las“. 20:30 Panorama. Verslas. Kultū-
ra. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 
Loterija „Perlas“. 21:00 LRT forumas. 
21:55 Trumposios žinios. 22:00 Premje-
ra. Žmonių vaikai. N-14.  23:55 Trumpo-
sios žinios. 24:00 Algimantas Šalna: no-
rėjau būti geriausias. (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 106 s. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Specia-
lus tyrimas. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 LRT forumas. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:10 Stilius. (kart.).

Penktadienis, vasario 12 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 

107 s. 10:05 Komisaras Štolbergas. 
N-7. 2/8 s. (14 s.) (kart.). 11:05 Premje-
ra. Kaip atsiranda daiktai 8. 8/3 s. 11:30 
Specialus tyrimas. (kart.). 12:25 Kari-
nės paslaptys. (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. Orai. 16:10 Premjera. Ko-
misaras Štolbergas. N-7. 3/1 s. (15 s.). 
17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 18:40 Spor-
tas. 18:43 Orai. 18:50 Brolių Grimų pa-
sakos. 5 s. Narsus siuvėjas. 19:55 Klau-
simėlis.lt. 20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 
Panorama. Verslas. Kultūra. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Per-
las“. 21:00 Duokim garo! 22:40 Trum-
posios žinios. 22:45 „Niagaros“ motelis. 
N-14. 00:15 Trumposios žinios. 00:20 
Pinigų karta. (kart.). 00:45 Klausimėlis.
lt. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 107 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:10 Pavojingi jausmai. 33, 34 s. 
2015 m. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Istorijos detektyvai. (kart.).

Šeštadienis, vasario 13 d. 
06:05 Bėdų turgus. (Subtitruota, 

kart.). 06:45 Specialus tyrimas. (kart.). 
07:40 Karinės paslaptys. 08:30 Misi-
ja: Vilnija. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, 
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 La-
bas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:00 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Planetų 
gidas. 6 d. Plutonas ir toliau už jo. (sub-
titruota). 13:00 Pasaulio dokumentika. 
Lotynų Amerikos platybėse. 5 d. Andai. 
Pasaulis debesyse. (subtitruota). 13:55 
Šerloko Holmso sugrįžimas. N-7. 10, 11 
s. 15:40 Klausimėlis.lt. 16:00 Žinios. 
Orai (su vertimu į gestų kalbą). 16:15 
Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Sub-
titruota). 16:45 Sveikinimų koncertas. 
18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 18:40 Sportas. 18:43 Orai. 18:50 
Bėdų turgus. (Subtitruota). 19:40 Stilius. 
20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 Panora-
ma. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 
Eurovizija 2016. 22:50 Trumposios ži-
nios. 22:55 Operacija „Keksas". (Subti-
truota). 00:25 Trumposios žinios. 00:30 
Pasaulio dokumentika. Planetų gidas. 
6 d. Plutonas ir toliau už jo. (subtitruo-
ta, kart.). 01:20 Pasaulio dokumentika. 
Lotynų Amerikos platybėse. 5 d. Andai. 
Pasaulis debesyse. (subtitruota, kart.). 
02:15 Šerloko Holmso sugrįžimas. N-7. 
10, 11 s. (kart.). 04:00 Misija: Vilnija. 
(kart.). 04:30 Emigrantai. (kart.). 05:25 
Durys atsidaro. (kart.).

Sekmadienis, vasario 14 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu. (Subtitruota, kart.). 06:35 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji že-
mė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Premjera. Alvinas ir patra-
kėliai burundukai 1. 24 s. 09:15 Prem-
jera. Pasakininkas. Hanso Kristiano An-
derseno šiuolaikinė klasika. 15 s. 09:45 
Premjera. Šervudo padauža Robinas 
Hudas. 41 s. 10:00 Gustavo enciklo-
pedija. Pažintinė-pramoginė laida visai 
šeimai. (Subtitruota). 10:25 Saugaus 
eismo pamokos visiems. (kart.). 10:30 
Mūsų gyvūnai. 11:00 Vaikų ir mokslei-
vių televizijos konkursas „Dainų daine-
lė 2016“. 12:40 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Atšiaurioji Arktis. 3 d. Tun-
dra. (subtitruota). 13:40 Auksinė Aga-
tos Kristi kolekcija. Mis Marple 6. 6/1 
s. Karibų paslaptis. N-7. 15:15 Stilius. 
(kart.). 16:00 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą). 16:15 Istorijos detektyvai. 
17:00 Tėvų susirinkimas. 17:30 Lietu-
vos tūkstantmečio vaikai. 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 18:50 
Sportas. 18:53 Orai. 19:00 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. 19:30 Savaitė. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
21:00 Premjera. Televizijos spektaklis 
„Naujieji patriotai“. 23:30 Trumposios 
žinios. 23:35 Premjera. Pavojingi jaus-

Pirmadienis, vasario 8 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (15). N-7. 07:25 Simpso-
nai (16). N-7. 07:55 Kempiniukas (42). 
08:25 Ponas Jangas (19). 08:55 Meilės 
sūkuryje (2275). 10:00 Susikeitę broliai 
(5). N-7. 11:05 Pono Poperio pingvinai. 
13:00 Kempiniukas (43). 13:30 Simp-
sonai (17). N-7. 14:00 Simpsonai (18). 
N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (308). N-7. 
15:00 Mažoji nuotaka (309). N-7. 15:30 
Kerštinga meilė (121). N-7. 16:30 TV 
Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Re-
zidentai (39). N-7. 20:00 Apie mus ir 
Kazlauskus (4). N-7. 21:00 Nuovada. 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 
sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Kerštas 
(21). N-7. 23:30 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę (11). N-14. 00:30 Detekty-
vas Bekstriomas (8). N-14. 01:25 Aferis-
tas (7). N-7. 02:15 Nepasitikėk bjaurybe 
iš 23 buto (5). N-7. 02:40 Lujis (5). N-7. 
03:10 Programos pabaiga.

Antradienis, vasario 9 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (17). N-7. 07:25 Simpso-
nai (18). N-7. 07:55 Kempiniukas (43). 
08:25 Nuovada. N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2276). 10:00 Susikeitę broliai 
(6). N-7. 11:00 Nauja norma (7). N-7. 
11:25 Nauja norma (8). N-7. 11:55 Apie 
mus ir Kazlauskus (4). N-7. 12:50 Kem-
piniukas (44). 13:20 Simpsonai (19). 
N-7. 13:50 Simpsonai (20). N-7. 14:20 
Mažoji nuotaka (310). N-7. 15:00 Ma-
žoji nuotaka (311). N-7. 15:30 Kerštin-
ga meilė (122). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai 
(40). N-7. 20:00 Prieš srovę. N-7. 21:00 
Nuovada. N-7. 21:30 TV3 vakaro ži-
nios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Bibliotekininkai (6). N-7. 
23:30 Legendos (7). N-14. 00:30 Gra-
žuolė ir pabaisa (1). N-7. 01:25 Aferis-
tas (8). N-7. 02:15 Nepasitikėk bjaury-
be iš 23 buto (6). N-7. 02:40 Lujis (6). 
N-7. 03:05 Vilfredas (4). N-7. 03:30 
Programos pabaiga.

trečiadienis, vasario 10 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (19). N-7. 07:25 Simpso-
nai (20). N-7. 07:55 Kempiniukas (44). 
08:25 Nuovada. N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2277). 10:00 Susikeitę broliai (7). 
N-7. 11:00 Nauja norma (9). N-7. 11:30 
Nauja norma (10). N-7. 12:00 Prieš sro-
vę. N-7. 13:00 Kempiniukas (45). 13:30 
Simpsonai (21). N-7. 14:00 Simpsonai 
(22). N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (312). 
N-7. 15:00 Mažoji nuotaka (313). N-7. 
15:30 Aistra ir valdžia (1). N-7. 16:30 TV 
Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Re-
zidentai (41). N-7. 20:00 Svogūnų Lietu-
va. N-7. 21:00 Nuovada. N-7. 21:30 TV3 
vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 
TV3 orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Pata-
rėjas. N-14. 00:55 Elementaru (18). N-7. 
01:45 Aferistas (9). N-7. 02:35 Lujis (7). 
N-7. 03:00 Vilfredas (5). N-7. 03:25 Pro-
gramos pabaiga.

ketvirtadienis, vasario 11 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (21). N-7. 07:25 Simpso-
nai (22). N-7. 07:55 Kempiniukas (45). 
08:25 Nuovada. N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2278). 10:00 Susikeitę broliai 
(8). N-7. 11:00 Nauja norma (11). N-7. 
11:30 Nauja norma (12). N-7. 12:00 Svo-
gūnų Lietuva. N-7. 13:00 Kempiniukas 
(46). 13:30 Simpsonai (23). N-7. 14:00 
Simpsonai (24). N-7. 14:30 Mažoji nuo-
taka (314). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka 
(315). N-7. 15:30 Aistra ir valdžia (2). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (38). N-7. 20:00 
Farai. N-7. 21:00 Nuovada. N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:20 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Ir čia priėjo Poli. 
N-7. 00:15 Kaulai (19). N-14. 01:15 Afe-
ristas (10). N-7. 02:05 Nepasitikėk bjau-
rybe iš 23 buto (7). N-7. 02:30 Lujis (8). 
N-7. 02:55 Vilfredas (6). N-7. 03:20 Pro-
gramos pabaiga.

Penktadienis, vasario 12 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (23). N-7. 07:25 Simpso-
nai (24). N-7. 07:55 Kempiniukas (46). 
08:25 Nuovada. N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2279). 10:00 Susikeitę broliai (9). 
N-7. 11:00 Nauja norma (13). N-7. 11:30 
Nauja norma (14). N-7. 12:00 Farai. N-7. 
13:00 Kempiniukas (47). 13:30 Simpso-

Pirmadienis, vasario 8 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (12). 06:55 "Denis Vai-
duokliukas" (5) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (5) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (29). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso rein-
džeris" (30). N-7. 09:50 "Diagnozė - 
žmogžudystė" (2). N-7. 10:45 Milijo-
nas šventinių lempučių (kart.). 12:25 
Stebuklų namai (kart.). 14:00 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (6). 14:25 "Ištark 
sudie" (32). 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. N-7. 20:25 Nuo... Iki... 
21:30 Žinios. Verslas. 22:09 Sportas. 
22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS 
Sukčiai. N14. 00:10 "Persekiotojas" 
(18). N14. 01:00 "Juodasis sąrašas" 
(8). N-7. 01:45 "Mentalistas" (70). N-7. 
02:30 Programos pabaiga.

Antradienis, vasario 9 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (13). 06:55 "Tomo ir Dže-
rio pasakos" (3) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (6) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (31). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso rein-
džeris" (32). N-7. 09:50 "Diagnozė - 
žmogžudystė" (3). N-7. 10:50 Mano 
draugas delfinas (kart.). 13:00 Pričiu-
pom! (kart.). N-7. 13:30 "Denis Vai-
duokliukas" (6). 14:00 "Kempiniukas 
Plačiakelnis" (7). 14:25 "Ištark sudie" 
(33). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:25 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. Kriminalai. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 Pagalbos 
skambutis. N-7. 21:30 Žinios. Verslas. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VA-
KARO SEANSAS Vienintelis kelias. 
N14. 00:20 "Persekiotojas" (19). N14. 
01:10 "Juodasis sąrašas" (9). N-7. 
01:55 "Strėlė" (1). N-7. 02:40 Progra-
mos pabaiga.

trečiadienis, vasario 10 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (14). 06:55 "Denis Vai-
duokliukas" (6) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (7) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (33). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso rein-
džeris" (34). N-7. 09:50 "Diagnozė - 
žmogžudystė" (4). N-7. 10:50 24 va-
landos (kart.). N-7. 11:55 Yra, kaip yra 
(kart.). N-7. 13:00 Pričiupom! (kart.). 
N-7. 13:30 "Denis Vaiduokliukas" (7). 
14:00 "Kempiniukas Plačiakelnis" (8). 
14:25 "Ištark sudie" (34). N-7. 16:30 La-
bas 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 Su cinkeliu. N-7. 21:30 Žinios. 
Verslas. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 
22:15 VAKARO SEANSAS Drąsiašir-
dis. N-7. 00:05 "Persekiotojas" (20). 
N14. 00:55 "Juodasis sąrašas" (10). 
N-7. 01:40 "Strėlė" (2). N-7. 02:25 Pro-
gramos pabaiga.

ketvirtadienis, vasario 11 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (15). 06:55 "Denis Vai-

duokliukas" (7) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (8) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (35). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso rein-
džeris" (36). N-7. 09:50 "Diagnozė - 
žmogžudystė" (5). N-7. 10:50 24 va-
landos (kart.). N-7. 11:55 Yra, kaip yra 
(kart.). N-7. 13:00 Pričiupom! (kart.). 
N-7. 13:30 "Denis Vaiduokliukas" (8). 
14:00 "Kempiniukas Plačiakelnis" (9). 
14:25 "Ištark sudie" (35). 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 Va-
landa su Rūta. 21:30 Žinios. Verslas. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VA-
KARO SEANSAS Gelbėjimo misija 2. 
Mirtinas pavojus. N14. 23:50 "Kultas" 
(1). N14. 00:45 "Juodasis sąrašas" 
(11). N-7. 01:35 Sveikatos ABC televi-
trina (kart.). 02:05 Programos pabaiga.

Penktadienis, vasario 12 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (16). 06:55 "Denis Vai-
duokliukas" (8) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (9) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (37). 
N-7. 08:50 "Volkeris, Teksaso rein-
džeris" (38). N-7. 09:50 "Diagnozė - 
žmogžudystė" (6). N-7. 10:50 Pagal-
bos skambutis (kart.). N-7. 11:40 Lie-
tuvos superšefas. Žvaigždžių iššūkis 
(kart.). 13:00 Pričiupom! (kart.). N-7. 
13:30 "Denis Vaiduokliukas" (9). 14:00 
"Kempiniukas Plačiakelnis" (10). 14:25 
"Ištark sudie" (36). 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 penk-
tadienis. N-7. 21:00 Užšaldytas. N-7. 
22:35 Universalus karys. Sugrįžimas. 
N14. 00:05 Sukčiai (kart.) . N14. 01:55 
Programos pabaiga.

Šeštadienis, vasario 13 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (15) (kart.). 06:55 "Ma-
žieji Tomas ir Džeris III" (43). 07:20 
""Nickelodeon" valanda. Žybsnis ir 
stebuklingos mašinėlės" (21). 07:45 
"Sandžėjus ir Kreigas" (8). 08:10 "Har-
vis Biksas" (12). 08:35 "Tomo ir Dže-
rio pasakos" (4). 09:00 "Ponas Bynas" 
(6). 09:30 Krokodilas Gena. 10:00 KI-
NO PUSRYČIAI. PREMJERA Nevy-
kėlis Tarzanas. 11:40 Šunelis Pingas. 
13:30 Pričiupom!. N-7. 14:00 "Gyveni-
mo šukės" (49). N-7. 15:00 "Gyvenimo 
šukės" (50). N-7. 16:00 Beatos virtuvė. 
17:00 Lietuvos superšefas. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
SUPERKINAS Vėžliukai nindzės. N-7. 
21:20 Kvailių apsauga. N-7. 23:10 
Bakis Larsonas gimęs būti žvaigžde. 
N14. 00:50 Gelbėjimo misija 2. Mirti-
nas pavojus (kart.). N14. 02:20 Pro-
gramos pabaiga.

Sekmadienis, vasario 14 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (16) (kart.). 06:55 "Ma-
žieji Tomas ir Džeris III" (44). 07:20 
"Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės" 
(22). 07:45 "Sandžėjus ir Kreigas" (9). 
08:10 "Harvis Biksas" (13). 08:35 "To-
mo ir Džerio pasakos" (5). 09:00 Svei-
katos ABC televitrina. 09:30 KINO 
PUSRYČIAI Sidnė Vait. N-7. 11:40 
Prieš pakratant kojas. N-7. 13:30 Pri-
čiupom!. N-7. 14:00 "Gyvenimo šukės" 
(51). N-7. 15:00 "Gyvenimo šukės" 
(52). N-7. 16:00 Bus visko. 16:50 Ne 
vienas kelyje. 17:20 Teleloto. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Žvaigždžių duetai. 22:00 Yra, kaip yra. 
N14. 23:50 Kvaila, beprotiška meilė. 
N14. 01:50 Kvailių apsauga (kart.). N-7. 
03:25 Programos pabaiga.

Pirmadienis, vasario 8 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" (365). N-7. 
11:20 "Prokurorų patikrinimas" (179) 
(kart.). N-7. 12:30 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 14:35 "Amerikos talentai" 
(17). 15:35 "Prokurorų patikrinimas" 
(180). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. 18:00 Info diena. 18:25 Pri-
čiupom! N-7. 19:00 "Sunkių nusikaltimų 
skyrius" (5). N-7. 20:00 Labai juokinga 
laida. 20:30 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 
21:00 "Visi vyrai - kiaulės..." (85). N-7. 
21:30 Džeki Broun. N14. 00:10 "Sun-
kių nusikaltimų skyrius" (5) (kart.). N-7. 
01:00 "Liežuvautoja" (1). N-7. 01:45 
Bamba TV. S.

Antradienis, vasario 9 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (1). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
08:15 "Mistinės istorijos" (6). N-7. 09:15 
"Viena už visus" (17) (kart.). N-7. 09:50 
"Viena už visus" (18) (kart.). N-7. 10:20 
"Kalbame ir rodome" (366). N-7. 11:20 

"Prokurorų patikrinimas" (180) (kart.). 
N-7. 12:30 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:35 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 
14:35 "Amerikos talentai" (18). 15:35 
"Prokurorų patikrinimas" (181). N-7. 
16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 
Info diena. 18:25 Pričiupom! N-7. 19:00 
"Sunkių nusikaltimų skyrius" (6). N-7. 
20:00 Ant liežuvio galo. 21:00 "Visi vy-
rai - kiaulės..." (86). N-7. 21:30 Sėkmės 
sala. N14. 23:00 "Judantis objektas" 
(22). N-7. 23:50 "Sunkių nusikaltimų 
skyrius" (6) (kart.). N-7. 00:40 "Liežu-
vautoja" (2). N-7. 01:25 Bamba TV. S.

trečiadienis, vasario 10 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (2). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 "Mistinės istorijos" (7). N-7. 
09:15 "Viena už visus" (19) (kart.). N-7. 
09:50 "Viena už visus" (20) (kart.). N-7. 
10:20 "Kalbame ir rodome" (367). N-7. 
11:20 "Prokurorų patikrinimas" (181) 
(kart.). N-7. 12:30 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 14:35 "Amerikos talentai" 
(19). 15:35 "Prokurorų patikrinimas" 
(182). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. 18:00 Info diena. 18:25 Pri-
čiupom!. N-7. 19:00 "Sunkių nusikalti-
mų skyrius" (7). N-7. 20:00 Išgyvenk, 
jei gali. 21:00 "Visi vyrai - kiaulės..." 
(87). N-7. 21:30 Žinutė butelyje. N-7. 
23:45 "Sunkių nusikaltimų skyrius" (7) 
(kart.). N-7. 00:35 "Liežuvautoja" (3). 
N-7. 01:20 Bamba TV. S.

ketvirtadienis, vasario 11 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (3). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 "Mistinės istorijos" (8). N-7. 
09:15 "Kvapų detektyvas" (3) (kart.). 
N-7. 10:20 "Kalbame ir rodome" (368). 
N-7. 11:20 "Prokurorų patikrinimas" 
(182) (kart.). N-7. 12:30 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 14:35 "Amerikos ta-
lentai" (20). 15:35 "Prokurorų patikri-
nimas" (183). N-7. 16:55 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:25 
Pričiupom!. N-7. 19:00 "Sunkių nusikal-
timų skyrius" (8). N-7. 20:00 Labai juo-
kinga laida. 20:30 Akivaizdu, bet neįti-
kėtina. 21:00 Farai. N14. 21:30 Derybi-
ninkas. N14. 00:00 "Sunkių nusikaltimų 
skyrius" (8) (kart.). N-7. 00:50 "Liežu-
vautoja" (4). N-7. 01:35 Bamba TV. S.

Penktadienis, vasario 12 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (4). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
08:15 "Mistinės istorijos" (9). N-7. 09:15 
"Kvapų detektyvas" (4) (kart.). N-7. 
10:20 "Kalbame ir rodome" (369). N-7. 
11:20 "Prokurorų patikrinimas" (183) 
(kart.). N-7. 12:30 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 14:35 "Amerikos talentai" 
(21). 15:35 "Prokurorų patikrinimas" 
(184). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 18:00 Info diena. 18:25 Labai juo-
kinga laida (kart.). 19:00 "Amerikietiš-
kos imtynės" (5). N-7. 20:00 "Amerikie-
tiškos imtynės" (5). N-7. 21:00 Savai-
tės kriminalai. N-7. 21:30 Absoliutus 
blogis. Išnykimas. N14. 23:10 "Tikras 
kraujas" (5). N14. 00:10 "Tikras krau-
jas" (6). N14. 01:10 "Liežuvautoja" (5). 
N-7. 01:55 Bamba TV. S.

Šeštadienis, vasario 13 d. 
07:10 "Amerikos talentai" (20) 

(kart.). 08:05 "Amerikos talentai" (21) 
(kart.). 09:00 Statyk! 09:30 Apie žūklę. 
10:00 Penktoji pavara. 11:00 Pasaulio 
štangos atkėlimo čempionatas Angli-
joje. 12:00 "Viena už visus" (21). N-7. 
12:30 "Viena už visus" (22). N-7. 13:00 
"Viena už visus" (23). N-7. 13:30 "Vie-
na už visus" (24). N-7. 14:00 "Mistinės 
istorijos" (16). N-7. 15:00 "Mistinės is-
torijos" (17). N-7. 16:00 Akivaizdu, bet 
neįtikėtina (kart.). 16:30 Akivaizdu, 
bet neįtikėtina (kart.). 17:00 Muchta-
ro sugrįžimas. N-7. 18:00 "Kvapų de-
tektyvas" (5). N-7. 19:00 Labai juokin-
ga laida (kart.). 19:30 Dainuok mano 
dainą. 21:30 MANO HEROJUS Mies-
to teisingumas. N14. 23:15 AŠTRUS 
KINAS Nakvynės namai 3. S. 00:50 
"Melagių žaidimas" (1). N-7. 01:35 
Bamba TV. S.

Sekmadienis, vasario 14 d. 
07:00 Statyk! (kart.) 07:30 Pasau-

lio štangos atkėlimo čempionatas An-
glijoje (kart.). 08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Autopilotas. 09:30 Krepšinio pa-
saulyje su Vidu Mačiuliu. 10:00 Sveika-
tos kodas. 11:00 "FAILAI X. Antgam-
tiniai reiškiniai" (6). 12:00 "BBC doku-
mentika. Žavūs ir pavojingi" (5). N-7. 
13:00 Savaitės kriminalai (kart.). N-7. 
13:30 Sveikinimai. 16:00 Išgyvenk, jei 
gali (kart.). 17:00 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. 18:00 "Kvapų detektyvas" 
(6). N-7. 19:00 Viskas normaliai! N-7. 
21:00 "Įkaitai" (5). N14. 21:50 "Įkaitai" 
(6). N14. 22:40 Devyniolikta žmona. 
N14. 00:15 "Melagių žaidimas" (2). N-7. 
01:00 Bamba TV. S.

LRT

TV3

LNK

BTV

nai (25). N-7. 14:00 Simpsonai (1). N-7. 
14:30 Mažoji nuotaka (316). N-7. 15:00 
Mažoji nuotaka (317). N-7. 15:30 Aistra 
ir valdžia (3). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Šrekas. 21:15 
Ištroškę greičio. N-14. 23:50 Markas 
Polas. N-7. 03:05 Programos pabaiga.

Šeštadienis, vasario 13 d. 
06:45 Teleparduotuvė. 07:00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (31). N-7. 07:30 
Vėžliukai nindzės (72). 08:00 Ančiukas 
Donaldas ir draugai (41). 08:30 Legen-
da apie Korą (20). N-7. 09:00 Ančiu-
kų istorijos (6). 09:30 Mamyčių klubas. 
10:00 Svajonių ūkis. 10:30 Skonio lenk-
tynės. 11:00 Daktaras Dolitlis 2. 12:45 
Fredas. N-7. 14:20 Vaivorykštės be-
ieškant. 16:10 Ekstrasensai detektyvai 
(13). N-7. 17:20 Ekstrasensai detektyvai 
(14). N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:15 
TV3 sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eu-
rojackpot. 19:30 Trys muškietininkai. 
Garsiausios meilės istorijos. N-7. 21:30 
Kolibrio efektas. N-14. 23:40 Dešimt su 
puse balo. Apokalipsė (1). N-14. 01:20 
Dešimt su puse balo. Apokalipsė (2). 
N-14. 02:45 Lyga (3). N-7. 03:10 Pro-
gramos pabaiga.

Sekmadienis, vasario 14 d. 
06:45 Teleparduotuvė. 06:55 Ma-

giška vidurinė mokykla. Širdelių diena. 
07:25 Saldi nelaisvė. N-14. 09:10 Lais-
vės troškimas. N-7. 11:30 Įsimylėjęs 
Madagaskaras. 11:50 Titanikas. N-7. 
15:50 Noting Hilas. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios (312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 
TV3 orai. 19:30 X Faktorius. 23:00 Va-
lentinas vienas. S. 01:05 Purvini šokiai 
2. N-7. 02:35 Lyga (4). N-7. 03:00 Pro-
gramos pabaiga.

mai. 35, 36 s. 2015 m. 00:25 Trumpo-
sios žinios. 00:30 Pasaulio dokumenti-
ka. Atšiaurioji Arktis. 3 d. Tundra. (sub-
titruota, kart.). 01:25 Auksinė Agatos 
Kristi kolekcija. Mis Marple 6. 6/1 s. Ka-
ribų paslaptis. N-7. (kart.). 02:55 Savai-
tė. (kart.). 03:45 Klausimėlis.lt. (kart.). 
04:10 Eurovizija 2016. (kart.).
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Neįgalieji  
pasaulyje

Dažnai įsikalbame, kad 
negalime ko nors pada-
ryti. Vis dėlto kartais at-
rodo, kad negalios ne-
turintys žmonės labiau 
linkę ieškoti pasiteisini-
mų, nei neįgalieji. Pasta-
rieji vis nustebina nepa-
prastu ryžtu, atkaklumu 
bei pastangomis padary-
ti tai, kas, atrodytų, neį-
manoma. Ir būtent tokie 
žmonės tampa didžiau-
siu įkvėpimo šaltiniu ne 
tik kitiems neįgaliesiems, 
bet ir pasiteisinimų nu-
kamuotiems sveikiems 
žmonėms. 

Druskininkuose atidarytas rea-
bilitacijos centras, kuriame me-
dicinos paslaugų infrastruktūra 
pritaikyta žmonėms su nega-
lia – vienas aukštas skirtas spe-
cialiųjų poreikių turintiems as-
menims.

Čia vienu metu galės gydy-
tis ir sveikti 177 žmonės. Medi-
cinos paslaugos bus teikiamos 
turintiems širdies ir kraujota-
kos, stuburo ir nervų sistemų 
sutrikimų. Taip pat – onkologi-
nių, sunkių kvėpavimo ir virški-
nimo ligų ir po operacijų.

„Didžioji dalis kambarių, 
nesinori vadinti palatomis, yra 
pritaikyti žmonėms su judėji-
mo sutrikimais, o iš 90 kamba-
rių 23 kambariai yra žmonėms 

su negalia visiškai pritaiky-
ti“, – aiškino reabilitacijos cen-
tro „Upa“ direktorius Vytautas 
Dambrava.

Centre bus sukurta apie 70 
naujų darbo vietų, per trejus 
metus planuojama sulaukti apie 
pustrečio tūkstančio klientų ne 
tik iš Lietuvos, bet ir užsienio. 
Medicininis turizmas – viena iš 
prioritetinių Lietuvos vystymo-
si krypčių, o medicininės reabi-
litacijos įstaigų trūksta.

Į šį naują reabilitacijos cen-
trą investuota apie 10 milijonų 
eurų, daugiau nei du milijonai – 
ES parama. Komerciniams klien-
tams paros kaina su medicinos 
paslaugomis svyruoja nuo 55 
iki 78 eurų.

Druskininkuose – naujas reabilitacijos 
centras

Rūta Lankininkaitė per LRT TV naujienų tarnybą praneša apie 
Druskininkuose duris atvėrusį modernų reabilitacijos centrą. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Maltiečiai pripažinti 2015 me-
tų Lietuvos draugiškiausia neį-
galiems bendruomene. Ir tikrai 
ne veltui. Organizacija nuo pat 
savo veiklos pradžios padeda 
neįgaliesiems ir jiems teikiamos 
pagalbos spektrą nuolat plečia.

Darius Čirvinskas daugiau 
nei 2 metus buvo aktyvus ketur-
račių entuziastas. Patirta trau-
ma pakeitė visą gyvenimą. Ais-
tė Krušinskaitė lemiamą traumą 
patyrė sportuodama nukritusi 
nuo skersinio iš 3 m. aukščio. 
Jie abu dalyvavo praeitą vasa-
rą Klaipėdoje maltiečių sureng-
toje aktyvios neįgaliųjų reabili-
tacijos stovykloje. Joje neįgalie-
ji, judantys vežimėliais, ir nega-
lios neturintys jaunuoliai keletą 
savaičių praleido kartu. 

Tiek Darius, tiek ir Aistė pri-
pažįsta visiems neįgaliesiems 
skaudų faktą – Lietuva vis dar 
nėra draugiška negalią turin-
tiems žmonėms. Daugelyje Lie-
tuvos institucijų iki šiol nėra su-
daryta galimybių neįgaliesiems 
vežimėliuose patekti į jas – ke-
lią pastoja tik pėstiesiems skirti 
laiptai. Daug laiko ir finansinių 
išteklių atima, kol pavyksta su-
sitvarkyti dokumentus, įrodan-
čius žmogų tapus neįgaliu, no-
rint gauti kitas socialines išmo-
kas ar paramą.

Aistė priduria, kad dažnai 
staiga neįgaliais tapę žmonės 
netgi nežino, kur pirmiausia 
kreiptis, kokie dokumentai rei-
kalingi arba tiesiog nė nesusi-
mąsto, kad jiems apskritai gali 
būti teikiama kokia nors vals-
tybės parama: tiek finansinė, 
tiek ir fizinė.

Visas nuoskaudas, patirtas 
institucijose, kurios turėtų pa-
gelbėti į nelaimę patekusiam 
neįgaliajam, Dariaus tvirtinimu, 
slopina stipri šeimos parama ir 
palaikymas. Be abejo, pirmiau-
sia tenka psichologiškai susitai-
kyti su staiga pasikeitusia realy-

be, buityje prisitaikyti prie pa-
sikeitusių sąlygų. Iki tol buvus 
šeimos maitintoju reabilitacijos 
laikotarpiu Dariui teko pačiam 
tapti pagalbos prašytoju.

Abu pašnekovai vienareikš-
miškai pritaria, kad tokios kaip 
maltiečių šią vasarą organizuo-
tos stovyklos yra labai naudin-
gos. Stovykloje netrūko pagal-
bos, kurią suteikė ten buvę pa-
dėjėjai. Kiekviena diena buvo 
nauja galimybė išmokti ko nors 
naujo. Pašnekovai išskiria pa-
mokas apie tai, kaip tinkamai 
išmokti išvirsti iš vežimėlio, kad 
patirtų kuo mažiau sužalojimų, 
kaip įlipti atgal per kuo trum-
pesnį laiką. 

Ypač naudingos buvo psi-
chologiškai neįgaliuosius stipri-
nančios pamokos. Abu pašneko-
vai su malonumu prisimena ga-
limybę visam būriui stovyklau-
tojų kartu išvykti į miestą ir ste-
bėti praeivių reakcijas. Tokios iš-
vykos – ir savęs ugdymas, moky-
masis, kaip deramai ir oriai elg-
tis tokiose situacijose. Tai aktu-
aliausia „naujokams“ – ką tik at-
sisėdusiems į vežimėlį. 

Darius prisimena vieną da-
lyvį, kuris tik po stovyklos ry-
žosi išsilaikyti automobilio vai-
ruotojo teises, nors iki tol jam 
tai atrodė protu nesuvokiama 
užduotis.

Abu pašnekovai entuziastin-
gai tvirtina, kad nepaisant pasi-
keitusių gyvenimo aplinkybių, 
sustoti nevalia. Reikia ryžtingai 
judėti toliau į priekį. Jokiu būdu 
negalima laukti, kol kas nors pri-
eis ir tau padės. Pirmiausia rei-
kia pačiam ir eiti į priekį. Pašne-
kovai siūlo neišradinėti dvira-
čio patiems, ypač ką tik patyru-
siems panašias traumas, bet mo-
kytis iš didesnę skaudžią patirtį 
turinčiųjų likimo draugų. 

Šiais metais maltiečiai Klai-
pėdoje vėl planuoja surengti ne-
įgaliųjų reabilitacijos stovyklą. 

„Aš susilaužiau stuburą...“
Ignacas Kislauskas Maltos ordino tinklalapyje pasakoja apie 
tai, kaip maltiečiai padeda žmonėms, kurių gyvenimas pasikei-
tė po neatsargaus žingsnio. 

Mariama Fatima Pare gimė ir 
augo Maroke. Nuo vaikystės do-
mėjosi menu, jos tėvai taip pat 
įžvelgė dukters talentą. Mergi-
nos aistra ją nuvedė į koledžą, 
kur studijavo meną ir svajojo apie 
dailininkės karjerą. Deja, vieną 
dieną jaunos moters gyvenimas 
apsivertė aukštyn kojomis. At-
sitiktinės ginkluotos atakos me-
tu Mariama buvo pašauta. Kulka 
kliudė stuburą kaklo srityje, todėl 
mergina akimirksniu tapo para-
lyžiuota. Ji turėjo susitaikyti, kad 
niekada nebevaikščios ir tik mini-
maliai valdys viršutinę kūno dalį. 

Tačiau stiprios valios žmo-
nių nelaimės taip lengvai nepa-
laužia. Net ir netekusi galimybės 
valdyti didžiosios dalies savo kū-
no, Mariama neatsisakė svajonės 
tapti dailininke. „Pirmaisiais me-
tais po nelaimės aš viską išgyve-
nau vis iš naujo. Gailėjausi savęs, 
svarsčiau, kodėl taip atsitiko, kaž-
ką kaltinau. Tačiau net negalėjau 
ant ko nors pykti, nes nežinojau, 
kas mane pašovė. Mane pradė-
jo kankinti depresija, buvo ne-
paprastai sunku. Aš nežinau, kas 
privertė mane pasikeisti, tai nuti-
ko labai staiga. Tiesiog pavargau 

Darykime tai, ką norime 
daryti

liūdėti ir pykti ant to žmogaus. 
Vienu metu tiesiog suvokiau, kad 
gailėjimasis to, ko netekau, nepa-
keis mano dabartinės padėties, o 
pyktis kenkia tik man pačiai. Tada 
vėl pradėjau tapyti“, – savo prisi-
minimais apie pirmuosius metus 
po nelaimės dalijasi Mariama. „Iš-
mokti gyventi su negalia – tai tie-
siog įgusti atlikti darbus kitaip“, – 
įsitikinusi ji.

Supratusi, kad gebėjimas 
piešti niekur nedingo, moteris 
išmoko tapyti teptuką laikydama 
burnoje. Taip piešti buvo lengviau 
nei laikant teptuką kairėje ranko-
je (po traumos moteris nustojo 
valdyti dešinę). Po metų Maria-
ma nusprendė grįžti į koledžą ir 
užbaigti pradėtas studijas. Visus 
techninius dalykus turėjo išmokti 
pati, nes niekas negalėjo jai paaiš-
kinti, kaip tapyti nevaldant rankų. 
Mariama ne tik baigė pasirinktą 
aliejinės tapybos specialybę, bet 
įgijo ir grafikos dizaino bei tinkla-
lapių dizaino bakalauro laipsnius. 

Šiuo metu Mariama priklau-
so kelioms organizacijoms, vie-
nijančioms neįgalius tapytojus. 
Ši narystė ir jų finansinė para-
ma padeda moteriai plėtoti savo 
veiklą ir aktyviai tapyti. Maria-
ma taip pat yra viena iš ne pelno 
siekiančios organizacijos STEAM 
įkūrėjų. Ši organizacija padeda 
socialinę atskirtį patiriantiems 
Čikagos gyventojams, tarp jų ir 
vaikams bei neįgaliesiems, mo-
kytis meno. Kartu su dar dviem 
menininkais ir socialine darbuo-

Mariama Pare.

toja Mariama žmones moko stik-
lo pūtimo, tapymo, skulptūros 
meno. Organizacijos veikla išsi-
plėtė tiek, kad netrukus persikels 
į naujas patalpas, kuriose visi ga-
lės kurti, mokytis ir augti.  Savo 
svajones įgyvendinusi Mariama 
tai daryti skatina ir moko kitus 
likimo nuskriaustus žmones. 

Šiandien Mariama jau ga-
li išgyventi iš savo veiklos. „Tai 
man buvo didelis pasiekimas – 
gyventi iš to, ką visuomet norė-
jau daryti“, – džiaugiasi mote-
ris. Ji savo namuose yra įkūrusi 
studiją, kuri visiškai pritaikyta 
žmogui, sėdinčiam neįgaliojo 
vežimėlyje. Tapydama moteris 
mėgsta klausytis klasikinės mu-
zikos arba garsinių knygų. 

„Aš suvokiau, kad gyvenimas 
yra trumpas ir negali būti pasitei-
sinimų, kodėl nedarai to, ką mėgs-
ti. Juk būtent maloni veikla teikia 
laimę. Gyvenimas yra sunkus, bet 
jį visuomet galima gyventi taip, 
kaip norisi“, – įsitikinusi Mariama. 
Ši drąsi, neišsenkančios vaizduo-
tės moteris ir nepaprasta meni-
ninkė pasirinko gyventi spalvin-
gą ir nenuobodų gyvenimą. Apie 
ją neseniai buvo sukurtas filmas 
„Paré“. Pati moteris tikisi, kad sa-
vo pavyzdžiu, kūryba ir viešomis 
kalbomis padės keisti požiūrį į 
žmogaus galimybes ir paskatins 
žmones daryti tai, ką jie tikrai 
mėgsta. Prieš daug metų paėmusi 
teptuką į burną ji priėmė sprendi-
mą, pakeitusį jos gyvenimą.

Parengė Miglė levinienė

Norėdama aprūpinti ligonius 
organais, kurių donorų taip 

trūksta, Didžiosios Britanijos 
vyriausybė rengiasi legalizuoti 
žmogaus organų auginimą gy-
vūnuose.

Pati technologija nėra nauja, 
JAV jau kurį laiką taikoma tech-
nologija, kuri padeda išauginti 
persodinti tinkamą žmogaus or-
ganą gyvūne. Kalifornijos (JAV) 
Salko instituto ir Minesotos 
universiteto mokslininkai per 
pastaruosius metus 20 kiaulių 
ir avių implantavo embrionus, 
kurie turi ir gyvūno, ir žmogaus 
DNR kodą. Panašūs eksperimen-
tai vyksta ir kitose šalyse. Kiau-
lėms ar avims genetinio kodo 
dalis, kuri atsako už vidaus or-
ganų kūrimą, pakeičiama geneti-
niu kodu iš žmogaus kamieninių 
ląstelių, todėl gyvūne formuoja-
si žmogaus organas.

Nors kol kas gauti rezultatai 
dar neaprašyti, tikimasi, kai to-

Legalizuojami gyvūno  
ir žmogaus hibridai

kie hibridiniai gyvūnai suaugs, 
jų vidaus organai visiškai tiks 
žmonėms, nes ten įdiegti žmo-
gaus genai užtikrins, kad perso-
dinto organo organizmas neat-
mestų. Taip gyvūnai tampa tar-
si donorais. 

Tokiam daugelį tradicinių 
pažiūrų piliečių gąsdinančiam 
žingsniui ryžtasi todėl, kad Di-
džiojoje Britanijoje tiesiog tra-
giškai trūksta donorų organų. 
Vien 2014 m. Didžiojoje Brita-
nijoje mirė 429 žmonės, taip ir 
nesulaukę donoro organo. Na, 
o gyvūnų ir žmonių hibridai šią 
problemą išspręstų akimirksniu. 
Bet kokia kaina?

„Pasitelkdami genetinę in-
žineriją galime sukurti gyvūną 
be širdies. Galime sukurti kiau-
lę, kuri neturi raumenų ar krau-
jotakos sistemos“, – laimėjimais 
džiaugėsi Minesotos universi-
teto chimeros projekto vado-
vas, kardiologas Danielius Ga-

ris. Tačiau net ir kai kurie JAV 
valdžios atstovai bijo, kad taip 
eksperimentuojant yra rizikos 
sukurti gyvūnus, turinčius per 
daug žmogaus savybių, o gal net 
ir aukštesnį intelektą.

Kovotojai už gyvūnų teises 
taip pat pasmerkė mokslininkų 
eksperimentus. 

Tačiau mokslininkai tokius 
eksperimentus jau vykdo, la-
boratorijose jau gyvena pelytės 
su žmogaus imunine sistema, o 
buvęs Kembridžo universiteto 
genetikos profesorius Martinas 
Bobrovas įsitikinęs, kad tokie ty-
rimai būtini, nes atves prie labai 
svarbių proveržių medicinoje.

„Jei kas nors nepabandys at-
likti tų eksperimentų, taip ir ne-
sužinosime, ar jie labai rizikingi, 
ar ta rizika yra tik išpūstas bur-
bulas, ar tiesiog reikia būti pro-
tingai atsargiems“, – pažymėjo 
genetikas.
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„Bičiulystės“ redakciją nuolat pasiekia 
mūsų ištikimų skaitytojų kūryba ‒ kartais 
knygelėmis, kartais ‒ pavieniais tekstais 
ir tarp eilučių plazdančia viltimi: o gal ne-
liksiu nepastebėtas? Stengiamės pastebė-
ti visus – kai ką spausdiname, kai kas lie-
ka apžvalgoms, tarsi spalvotam kūrybos 
vitražui, pro kurį žvelgiant gyvenimas su 
negalia atrodo šviesesnis.

Prie kūrybos šaltinio
Iš „Bičiulystės“ bičiulių

kūrybos

atvirkštukas 
prisistato
Aš ir linksmas, ir nuliūdęs, 
ir juokauju, ir verkiu –
toks šaunus manasis būdas
ir be būdo aš sykiu,
aš nei lėtas, nei peštukas –
mano vardas – Atvirkštukas... 

Labą rytą iškeliauju
visada į kraštą naują:
nuotykius šaunius renku –
dalinu juos tarp vaikų. 
Mano nuotykių skrynelė, 
kai smalsučiai atidaro, –
tartum pasaka dauggalė
moko, guodžia vaiką gerą.

Moka tie vaikai lakstyti, 
moka tie vaikai mąstyti, 
moka šokti ir dainuoti, 
moka juoką sugalvoti, 
moka smėlio sriubą virti, 
būti garsūs ir pagirti, 
peršokti per virvės viršų, 
ką seni seniai užmiršo...

Nusiėmęs kepurėlę
į ratelį kviesiu vėlei:
te mergaitės ir berniukai
būna kartais atvirkštukai...

meškos ir bitės
Viskas žemyn galva virto: 
meškos į bites pavirto –
į rožes medaus lekioja, 
bet vis vien meškom mauroja, 
medžių drevėse gyvena, 
saulę malkomis kūrena.

Viskas aukštyn kojom virto: 
bitės į meškas pavirto – 
lapsi per laužynus miško, 
net balutės sausos tyška, 
bet vis vien bitutėm zirzia, 
eidamas pro pulką viržių.

Žmonės dreba, neišmano, 
kokiame danguj gyvena?!
Kaip į žemę reikia grįžti 
iš Keistuolių karalystės?!.

geografijos  
pamoka
Gaublį atnešė į klasę: 
– Lietuvą tuojau surasim...
Matot – Žemė apvali: 
esame savoj šalyj, – 
vaikštome tik žemyn kojom, 
galvas tik aukštyn kilnojam...

– Na, Amerika – štai čia, 
čia, po gaublio apačia:
žmonės vaikšto aukštyn kojom 
ir nukristi negalvoja?!.

ežio lova
Rudenio rūkams užėjus, 
medžiai žaidė slėpynes, 
pamiškėj miegojęs, vėjas
dar nežadino manęs.

Tyliai tyliai atsikėliau, 
vėjui ūsą patampiau.
Tas pabudo ir įšėlęs 
ėmė ūžauti smarkiau,

grojo medžiais tartum stygom, 
plėšė gelstančius lapus...
Lapuose ežys užmigo.
Gal pavasarį nubus?..

užgavėnių  
kojokai
Žirglinėjau ant kojokų –
net tėveliai išsigando:
– Sugalvojai? Kur išmokai?
Skaudžiai nusisuksi sprandą: 

kibiras kepurės vietoj,
kailiniai į viršų vilnom, 
kardas, skydas, pištalietas – 
gal vaizduoji poną kilnų?!.

– Užgavėnių blynai laukia, – 
tad skubu į miesto aikštę,
užsidėjęs juoko kaukes.
Šitaip linksmos dvasios vaikšto.

Šeimininkai ir svečiai
šiandien juda atvirkščiai!..

išvirkščia  
visata
Žvaigždės skrido žemės vieton, 
į padangę medžiai kilo, 
ten, kur Grigo ratai švietė,
ąžuolų užaugo šilas.

Upės aukštupin tekėjo, 
o žvejus lydekos gaudė.
Rūbų niekam nereikėjo: 
drobes iš lietučio audė.

Perkūnėlis speigo žiemą 
ratais per pusnis važiavo, – 
o karalius jautį šėmą
pasikinkęs karaliavo.

Žvaigždės, virsdamos 
meduoliais, 

vaišino vaikus linksmiausius,
jas ir žvirbliai lesė uoliai,
nesibaiminę kaliausių.

Skraidėme tokioj visatoj – 
atbulai visi ten vaikšto:
elgetas karaliais matėm, 
patys buvom kunigaikščiai.

vincentas stAnkAitis 
Ukmergė

Ir pradėti šį kartą norisi taip ‒ Kristinos Puro-
naitės eilėraščio „Rašytojos išpažintis“ eilutėmis: Ra-
šymas ‒ visas mano likimas: / Spalvotas ir nespalvotas. 
Kristina ‒ jauna mergina iš Kupiškio, dabar mokosi 
Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje, sociali-
nės darbuotojos padėjėjos specialybės. Nuo vaikys-
tės turi antrą invalidumo grupę. O kūryboje skleidžia 
sparnus... Jos eilėraščiai dar labai paprasti, tačiau ir 
čia blyksteli kibirkštis, liudijanti kitokį žvilgsnį į pa-
saulį: per metaforą, per įdomų palyginimą: vienatvė 
‒ tai juodas balandis, o vienišas žmogus jaučiasi lyg 
saujoj žarijų. Kristina nebijo atverti ir didžiausius 
sielos skaudulius ‒ eilėraštyje „Depresija“ kalba apie 
šią klastingą ligą ir kartu ‒ apie viltį, kurią suteikia ti-
kėjimas ir malda. Susigrąžinti gyvenimo džiaugsmą 
padeda ryšys su gamta. Eilėraštyje „Žemės trauka“ 
vaizdingai kalbama apie obelį, barstančią žiedlapius 
ir atiduodančią paskutinį obuolį: Paskutiniu spindu-
liu / Dar džiaugiausi šiandien. / Paskutinį obuolį / Pa-
silenkusi pasiėmiau nuo žemės / Ir tokią trauką že-
mės pajutau... Tačiau gražiausias ryšys K. Puronaitę 
neabejotinai sieja su mama ‒ Irena Vaičiūnaite. Ir 
kaip čia neprisiminsi patarlės, kad obelis nuo obels 
netoli rieda: aiškiai matyti, kad K. Puronaitė polinkį 
į kūrybą iš mamos bus perėmusi. Tik, žinoma, I. Vai-
čiūnaitės tekstai jau paženklinti gyvenimo patirties. 
Kai kuriuos iš jų galima būtų vadinti dvasios monolo-
gais: ilgais sakiniais vingiuoja mintys apie gyvenimo 
išbandymus, iškalbingi ir patys pavadinimai: „Noriu 
matyti“, „Pro rugpjūčio langą“... Pastarasis ‒ lyg iš žo-
džių nunertas vaizdų ažūras, prieš skaitytojo akis iš-
skleidžiantis vasaros spalvų paletę:
...Tas Pažaislio dangaus rausvumas,
Nusidažęs atspalviais melsvais.
Jau saulei nusileidus,
Taip išmargintas tas grožis, lyg
Pažaislio vienuolyno tų mergelių,
Priimančių Įšventinimo sakramentą
Per Žolinės atlaidus Pivašiūnuose.
Ir Roko atlaidus su akordeono balsais:
Ant pievos besisukančios poros,
Ar jaunas, ar pagyvenęs ‒ į ratelį,
Kojos pačios juda, tokią muziką išgirdus...    

Jautrūs, nuoširdaus susižavėjimo kupini yra 

I. Vaičiūnaitės eilėraščiai iš ciklo „Lietuvos iškilių-
jų portretai“. Tai „Trapioji Zuzana“ (skirtas muzi-
kos mokytojai Zuzanai Šuopienei) ir „Noriu matyti“ 
(Beatričei Grincevičiūtei). Zuzana vaikystėje ‒ tra-
pi lyg balerina, kaip saulės spindulėlis, prikelian-
tis gyvenimui sunkiai sergančią mamą. O Beatričės 
dainos skraidina „į pasakų kraštą“ ‒ Lietuvą: Savo 
balsą, dainas melodingiausias / Kaip kraitį palikai 
mums, tautiečiams. Čia jau, jei žvelgsime plačiau, 
ne tik rašymas, bet ir menas tampa likimu ‒ ypa-
tingu, nugalinčiu negalią, įkvepiančiu kitus. Gražu, 
kad I. Vaičiūnaitė tai pastebi ir įvertina.

Pluoštelį eilėraščių atsiuntė ir poetišku slapy-
vardžiu pasirašiusi Papilėnės Ieva. Jos akiratyje ‒ 
meilė, ilgesys, nerimas, svajonių išsipildymo lauki-
mas: Kaip norėčiau, kad mūsų kūnas ir siela / Susi-
jungtų į vieną meilės žiedą. Laikas bejėgis prieš šio 
gražaus jausmo skleidimąsi: Dabar nebe vaikai jau 
esam abudu. / Į šerkšnotus medžius plaukai jau pa-
našūs. / Bet žiema kas metai ateis vis labiau pabalus 
/ Ir pro langą žiūrės, ar mes dar stebim snaigių pol-
ką abu. Panašiai rašo kita autorė ‒ Birutė Gailevi-
čienė iš Kauno. Jos eilėraščiai primena romansus: 
Prašau, ateik, surengsim mažą šventę,
Tavęs aš lauksiu po beržu paupy,
Lazdynai jau gelsvas kasas išskleidę,
Jų kasose rausvi žiedeliai įpinti.

Tokius tekstus skaitant nejučia imi šypsotis, nors 
iki pavasario dar oi kaip toli... Prie šių autorių kū-
rybos šliejasi trečioji ‒ Vedutė Eliutė Šenbornie-
nė iš Jurbarko. „Mano eilėraščiai paprastučiai, bet 
iš pačios širdies“, ‒ rašo ji „Bičiulystės“ redakcijai. 
Jaukūs jų pavadinimai: „Žiburėlis lange“, „Kūčių va-
karas“. Šiurpuliu padvelkia „Rudens lietus“. Jie kurti 
kuriam nors metų laikui ‒ atspindintys to meto nuo-
taiką, įspūdį. Pacituosiu posmelį iš „Žiburėlio lange“:
Pirmosios snaigės krenta ant žemės,
Visos pievelės baltai pasipuoš.
Spindės ir šerkšnas medžių šakose,
Ramiai be vėjo lyg plunksnos linguos.  

O pabaigai ‒ posmas iš Vitalijos Praskorie-
nės (Kėdainių r.) eilėraščio „Kodėl?“
Rūškanom rudens dienom
Nežiūrėk, kai už lango
Audžia tinklą voras
Neliūdėk ir nekeik
Darganoto oro.
Pažvelk į senovinį veidrodį ‒ 
Mirktelk akį tokiai žaviai senjorai.

Taigi išvada peršasi pati: keičiasi metų laikai, 
bėga gyvenimas, tačiau kūryba nėra pavaldi laikui. 
Ypač ‒ kai rašymas tampa likimu. 

nijolė kvietkAuskė

Kai rašymas 
tampa likimu

Iš knygelės vaikams „Atvirkštukas“ 

„Mano tėviškės spalvos” Konkursui

Ritos Mockeliūnienės nuotr.Ledo varveklių inkliuzai.
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