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Kalbant apie dalykus, 
padedančius neįgalie-
siems savarankiškiau 
gyventi, šalia techninės 
pagalbos priemonių vis 
dažniau minimos pagal-
binės technologijos. Vys-
tantis informacinėms 
technologijoms, plečian-
tis internetui, žmonėms 
nebeužtenka neįgalio-
jo vežimėlio ar balto-
sios lazdelės. Techninės 
pagalbos neįgaliesiems 
centre (TPNC) vykusia-
me seminare pristatytos 
technologinės naujovės, 
padedančios neįgalia-
jam gyventi. 

Aplinka visiems

(nukelta į 3 psl.)

Prie kūrybos 
šaltinio

Vilniaus įgulos karininkų 
ramovė – sostinės neįga-
liesiems gerai pažįstama 
meno erdvė. Čia visuo-
menė dažnai supažindi-
nama su negalią turinčių 
žmonių kūryba: vyksta 
teatro spektaklių prem-
jeros, rengiami festiva-
liai, pristatomi tapybos 
darbai. Šiuo metu Kari-
ninkų ramovėje ekspo-
nuojama Vilniaus krašto 
žmonių su negalia sąjun-
gos (VKŽNS) dailės ple-
nerų dalyvių darbų par-
oda „Įdomūs dailininkai“. 
Tai keturios dešimtys 
šviesą, šilumą ir pozity-
vią energiją skleidžian-
čių kūrybingų neįgaliųjų 
tapytų paveikslų.

Informacinės technologijos atveria 
naujas galimybes

Menas užpildo vidinę 
tuštumą 

„Menas – paveikslai, eilės, mu-
zika užpildo vidinę tuštumą, sutei-
kia spalvų gyvenimui“, – pris-taty-
dama parodą į Karininkų ramovė-
je  susirinkusius neįgalius kūrė-
jus,  profesionalius menininkus, 
dailės  gerbėjus kreipėsi VKŽNS 
pirmininkė Loreta Paulauskienė. 
„Įdomūs dailininkai“ –  tai  savita 
dviejų pastarųjų metų dailės ple-
nerų dalyvių darbų ataskaita. Na-
tiurmortai  ir peizažai,  portretai 
ir abstrakcijos – prieš paveikslais 
besidominčio  žmogaus  akis  ve-
riasi vis kitokia istorija, vis kitoks 
dailininko pasaulis. Vienur jis ro-
mantiškas, kitur –  intriguojantis 
paslaptimi, vienur gramzdinantis 
į prisiminimus, kitur – skatinantis 
svajoti apie ateitį. Žvelgiant į ne-
įgaliųjų darbus galima pastebėti, 
kaip tobulėja dailininkų įgūdžiai, 
laisvėja potėpiai, turtėja spalvos ir 
atspalviai. Ir kaip keičiasi, tobulė-
ja patys menininkai. 

2008-aisiais VKŽNS pradėtus 
rengti dailės plenerus L. Paulaus-
kienė vadina kasmetine patirties 

Menas išlaisvina, padrąsina, 
padeda atsiskleisti

Jono Bernotavičiaus paveikslas „Degantis medis“.

kaupimo mokykla. „Pradėję ta-
pyti, užsikrėtėm šiuo virusu ir 
jau nebegalim be to gyventi“, – 
sako VKŽNS pirmininkė, akty-
vi  šių plenerų dalyvė L. Pau-
lauskienė. 

Vertindamas parodoje eks-
ponuojamus  kūrinius  daili-
ninkas Vytautas Šatas neslėpė 
nuostabos – paveikslai išbaig-
ti, profesionalūs, bendroje erd- 
vėje labai gerai vienas kitą pa-
pildo. Visuose juose labai daug 
šviesos, o taip, pasak dailinin-
ko,  tapyti  daug  sunkiau,  nei 
juodai „pamaliavoti“. 

Paveikslams reikia 
žiūrovų

Nuo 2008 metų profesiona-
lios tapybos link neįgaliuosius 
veda dailininkė Irena Petravi-
čiūtė–Zacharova.  Jos  credo – 
negabių žmonių nėra, yra  tik 
kliūtys,  kurias galima  įveikti, 
kad atsiskleistų žmogaus gilu-
moje užsislėpę talentai. 37 me-
tų  pedagoginio  darbo  stažą,  

Mobilieji telefonai padeda 
neregiams 

Įvairios pagalbinės  techno-
logijos  labai palengvina aklųjų 
ir  silpnaregių  gyvenimą.  Ypač 
daug galimybių atsivėrė atsira-

dus išmaniesiems telefonams. Ka-
rolis Verbliugevičius, UAB „Verslo 
ir neįgaliųjų vystymo grupė“ at-
stovas, pristatė naujausias  tech-
nologijas, padedančias  regėjimo 
sutrikimų  turintiesiems gyventi 
savarankiškiau. Prieš pradėdamas 
vardinti išmaniųjų telefonų priva-
lumus, Karolis perspėja, kad nepa-
taria kiekvienam neregiui pereiti 
prie jų, nes nematančiam žmogui 
išmokti naudotis išmania techni-
ka nėra paprasta. Tačiau sunku-
mus  įveikus, atsiveria  labai daug 
galimybių. Jei žadama naudotis tik 
paprastomis funkcijomis – skam-
binti, siųsti žinutes ir pan., užten-
ka paprasto telefono. 

Viena dažniausiai neregių nau-
dojamų – viešojo transporto prog-
ramėlė; ją atsisiuntusieji savo te-
lefone turi informaciją apie eismo 
maršrutus,  tvarkaraščius,  realiu 
laiku  gali  „matyti“,  kokia  trans-
porto priemonė atvyksta į stotelę. 

Taip pat, pasak K. Verbliugevi-
čiaus, regos negalią turintiesiems 
labai svarbu, kad telefonu galima 
patogiai atlikti įvairias banko ope-
racijas, nes tai neregiams – tikras 
iššūkis. Kitas pavyzdys apie infor-
macinių  technologijų naudą kas-
dieniame gyvenime – naudojan-

tis  specialia programėle  tele-
foną galima susieti su svarstyk- 
lėmis ar kraujospūdžio matavi-
mo aparatu. Programėlė ne tik 
įgarsina rezultatą, bet ir išsau-
go duomenis,  juos vėliau gali-
ma pažiūrėti, palyginti  ir pan. 
Turint  šią programėlę, pasak 
K. Verbliugevičiaus, nebūtina 
turėti kalbančių priemonių. 

Labai populiarios bendravi-
mo programėlės. Jos akliesiems 
praverčia ne tik laisvalaikiu. Pa-
vyzdžiui, vaizdo skambučiu pa-
skambinus draugui per Skype 

programą galima išsiaiškinti ke-
lią, paprašyti  apibūdinti kelyje 
sutiktą objektą, išsirinktą prekę 
ir pan. Telefoną netgi galima nau-
doti kaip skenerį – nufotografa-
vus tekstą programa jį įgarsins. 
Yra programų, kurios gali apibū-
dinti nufotografuotą daiktą, pa-
dėti atskirti spalvas ir pan. Regos 
negalią turintieji jau naudojasi ir 
įvairiomis pramogoms skirtom 
programėlėm (tarkim, pirkti bi-
lietus į renginius ar keliones).

Iki šiol nebuvo mobiliojo te-
lefono lietuviško įgarsinimo, ta-

čiau  dabar  tokia  programinė 
įranga akliesiems  jau pasiekia-
ma  ir kompensuojama. K. Ver-
bliugevičius pastebi, kad neretai 
įvairias naujas programas telefo-
nams pritaikyti būna netgi  len-
gviau nei kompiuteriams. 

Patogumai ir 
neįgaliesiems 
vežimėliuose

Kaunietis Šarūnas Grigaliū-
nas  taip pat pasidalijo nuveik-
tais darbais ir planais. Pasak jo, 
prieš keletą metų kilo sumany-
mas sukurti įrankį neįgaliųjų ke-
lionių planavimui. Tiksliau  ta-
riant, tinklalapyje www.pritaiky-
ta.lt kaupiama  informacija apie 
neįgaliesiems prieinamas vietas. 
Per porą metų  žemėlapyje  jau  

Šarūnas Grigaliūnas pristatė ženklus, kurie Kaune informuoja apie marš-
rutą neįgaliesiems. Aurelijos Babinskienės nuotr.



rugpjūčio 18 d. Pakruojo 
rajono savivaldybės  tary-
ba, atsižvelgdama į LR Vy-
riausybės atstovo Šiaulių 
apskrityje  reikalavimus, 
patvirtino NVO tarybą.

Na,  o  sausio  pabai-
goje Pilietinės  visuome-
nės  institutas mūsų  ra-
jone  surengė  susitikimą, 
kurio tikslas – paskatinti 
valdžios  ir nevyriausybi-
nio sektoriaus bendradar-
biavimą bei partnerystę 
priimant  viešosios poli-
tikos  sprendimus. Tokie 

susitikimai Lietuvoje bus 
organizuojami tik 5 regi-
onuose. 

Renginyje  dalyvavo 
rajono NVO  tarybos na-
riai, įvairių nevyriausybi-
nių organizacijų atstovai. 
Pranešimus skaitė: Pilie-
tinės visuomenės institu-
to direktorė Ieva Petrony-
tė, lektoriai Maryja Šupa, 
Agnė Markauskaitė, Mar-
tinas Žalkauskas (susitiki-
mo organizatorė – Akvilė 
Kazlauskaitė). Pranešėjai 
kalbėjo apie valstybės  ir 
piliečių bendradarbiavi-
mo aktualumą, naudą bei 
motyvaciją, apie situaciją 
rajone, pristatė įstatymus, 
reglamentuojančius vals-
tybės, NVO ir piliečių ben-
dradarbiavimą priimant 
viešuosius sprendimus. 

Renginio metu  išgir-
dome  geros  praktikos 
apie valdžios ir NVO ben-
dradarbiavimą pavyzdžių. 

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

 Pakruojo rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininkė 
Janina Jurgaitienė papa-
sakojo apie naudingus mo-
kymus. 

Prieš keletą metų mū-
sų rajone apsilankęs Lie-
tuvos neįgaliųjų draugijos 
pirmininkas  Zigmantas 
Jančauskis  susitikime su 
rajono savivaldybės vado-
vais ir NVO atstovais reko-
mendavo sudaryti NVO ta-
rybą. Ši rekomendacija tuo 
metu nesulaukė palaiky-
mo. Tačiau praėjusių metų 

Pakruojis: Kalbėta apie bendradarbiavimą

Senais laikais tikėta, kad pelės atsiranda iš nešvarių 
maišų. Sumeskite į kampą miltuotus maišus ir jie 

tuoj priveis pelių... Daug priežastinių sąsajų minima 
kalbant apie sveikatą ir mitybą. Pavyzdžiui, šaipoma-
si, kad kas valgo agurkus, miršta (anksčiau ar vėliau)... 
Ne ką daugiau verti ir tvirtinimai, kad jei valgysite vie-
ną ar kitą produktą, pasveiksite. Pernelyg mėgstantys 
gydytis turi prisiminti, kad ir ligos baimė sukelia ligą.

Škotijai priklausančio Hebridų salyno gyventojai 
garsėjo utėlėmis. Buvo manoma, kad vos tik utėlės ap-
leidžia savo maitintoją, žmogus tuoj suserga, jam pa-
kyla temperatūra, kuri ir mušama buvo ligoniui į plau-
kus prileidžiant utėlių. Kai tik utėlės apninka galvą, li-
gonis kaipmat pradeda taisytis. Tik vėliau išaiškinta, 
kad utėlės  sprunka dėl pakilusios  ligonio  tempera-
tūros. Karščiui atslūgus, jos mielai grįžta. Priežasties 
supainiojimas su pasekme – labai dažnas reiškinys.

Televizijos ekrane gražuolė krestelėjo galvą pagal 
laikrodžio rodyklę, švystelėjo atgal ir vešlūs, žvilgūs 
plaukai  subangavo,  suvilnijo... Reklamuojamas nau-
jas produktas, kuris, kaip teigiama, jūsų nušiurusius 
plaukus padarys nuostabaus grožio. Pagalvokime, ar 
tikrai tą grožį sukūrė reklamuojamas produktas. Ma-
nau, kad  tikimybė  labai menka. Greičiausiai  rekla-
miniam klipui  sukurti buvo  ieškoma gražių plaukų. 
O ekrane rodomų plaukų grožio priežastys – pačios 
įvairiausios. Dar daugiau: galimas daiktas, kad ekrane 
matėme ne natūralius plaukus, o peruką. Iš reklamų 
kūrėjų reikalauti didelio dorovingumo neverta. Mū-
sų literatūros klasikė Lazdynų Pelėda dar 1912 me-
tais rašė: ,,Et, niekai, dabar kita gadynė: dūšios nenu-
skriaudęs, kūno nepasotinsi.“

Abejotinas priežastines sąsajas mes sutinkame la-
bai dažnai. Pavyzdžiui, tvirtiname, kad mažiau varto-
jantieji vaistų yra sveikesni. O gal visai natūralu, kad 
sveiki žmonės mažiau domisi vaistais ir mažiau jų var-
toja? Priežastingumo ryšių painiojimas dažnai sąmo-
ningai naudojamas norint žmogų apgauti, juo mani-
puliuoti, pasipelnyti. Tačiau dažnu atveju mūsų niekas 
neapgauna, mes apsigauname patys. Žiūrime, pavyz-
džiui, į pypkę rūkantį žmogų, į dūmuose skendinčias 
jo ramias, susimąsčiusias akis ir šis vaizdas mus užbu-
ria. Mes suvokiame, kad žavesio priežastis – ne žmo-
gaus asmenybė, protas, o pypkės dūmai. 

Pasaulis anaiptol ne ta vieta, kur viskas darnu, ap-
skaičiuota, moksliškai pagrįsta. Rimtas žmogus pasa-
kys: reikia atlikti tyrimus... Kol tai neatlikta, žmogus 
privalo rasti drąsos vadovautis savo protu. O civiliza-
cijos svarbiausia užduotis – išmokyti žmogų mąstyti. 
Turėti išmintingą mokytoją – gerai. Tačiau daugumai 
gyventi tenka išmokti patiems.

Gyvename prietarų, klastos,  apmaudžios netei-
sybės, absurdo atmosferoje. Pastebėkime, kad mūsų 
krašte klystančių, prietaringų žmonių niekas nesku-
ba auklėti. Tikriausiai to nedaroma todėl, kad prieta-
ringas žmogus negali būti absoliučiai nelaimingas, nes 
prietarai suteikia viltį.

Mes mėgstame įvairius amuletus, talismanus. Vi-
liamės, kad jie mus gan lengvai, be didelių pastangų, 
padarys laimingus. Na, o protu suvokiame, kad norint, 
jog pasaga teiktų laimės, reikia dirbti kaip ją pametu-
siam arkliui. Visi mėgstam laimėti, bet ar visi mėgs-
tam treniruotis?..

Priežastingumas – amžinoji filosofijos problema. 
Prancūzų rašytojas  ir  filosofas Alberas Kamiu rašė: 
,,Visuomet lengva būti logiškam. Ir beveik neįmano-
ma būti logiškam iki galo.“ 

Privalome būti labai budrūs. Teisingai tvirtinama: 
jei jus apgavo daugiau negu vieną kartą – apgavikai 
čia niekuo dėti. Kiek valdome savo mintis, tiek valdo-
me ir savo gyvenimą. Apie melavimo, turto grobimo, 
kenkimo kitam žmogui prasmę galvojame retai. Kad 
ir kiek besistengtume sukaupti turto, neturėsime jo 
tiek, kad visko nepaliktume. Turtingas ne tas, kuris 
daug turi, o tas, kuriam mažai reikia. 

Priežastinės sąsajos

Apie tai,
kas

jaudina Susitikimo dalyviai disku-
tavo, ar tai – misija įmano-
ma, galėjo užduoti klausi-
mų, pasidalyti bendradar-
biavimo pavyzdžiais  se-
niūnijose. Vyko ir darbas 
grupėse,  gavome  namų 
darbų,  kuriuos pristaty-
sime kovo mėnesį. 

Šis susitikimas buvo ir 
proga visiems susipažin-
ti su rajono NVO tarybos 
nariais, su jos nuostatais. 

Daugumą  susitikimo 
dalyvių domino  savano-
riška  veikla,  apmokėji-
mas už darbą, viešojo tur-
to (patalpų) naudojimo ir 
kt. klausimai. Buvo siūlo-
ma valdžios institucijoms 
daugiau funkcijų perleisti 
nevyriausybinėms orga-
nizacijoms, pvz., jos galė-
tų rūpintis bibliotekomis, 
kultūros centrais, paslau-
gų teikimu neįgaliesiems 
ir  senyvo  amžiaus  žmo-
nėms ir kt. 

 Violeta Astrauskienė 
ir Aldona Petkienė „Bičiu-
lystei“ parašė apie Šilutės 
rajone paminėtą šv. Ago-
tos dieną. 

Vasario 5-ąją nuo se-
no  lietuviai garbino ugnį 
ir kasdieninį maistą – duo-
ną. Šią dieną buvo kepama 
duona, atliekamos aukoji-
mo apeigos. Atėjus krikš-
čionybei  senoji  lietuvių 
šventė  sutapatinta  su  šv. 
Agotos varduvėmis, duona 
šią dieną pradėta šventinti 
ir bažnyčiose. Buvo tikima, 
kad per šv. Agotą, vasario 
5-ąją, pašventintas gaba-
lėlis duonos apsaugos nuo 
gaisrų ir nelaimių, nuo ne-
galių ir visokio blogio.

Veiklios  Šilutės  r.  ne-
įgaliųjų draugijos Švėkš-
nos padalinio vadovės In-
gritos Riterienės suburtų 
žmonių entuziazmo dėka 
švėkšniškiai  šeštą  kartą 
rinkosi švęsti Duonos, ar-
ba šv. Agotos, dieną. Pir-
mą kartą šventė vyko tra-
dicinių amatų centro salė-
je. Ji prasidėjo seniūnui A. 
Šepučiui iškilmingai į salę 
įnešus duonos kepalą, kurį 
iškepė pati renginio orga-
nizatorė Ingrita. Po svečių 
pasisakymų, prisiminimų 
ir linkėjimų šventės vedė-
ja  I. Riterienė svečius pa-

Šilutės r. Pagerbta duona
malonino  lauktuve – ma-
žyčiu duonos pagranduku, 
iškeptu šiai progai šventės 
rėmėjų  švėkšniškių V.  ir 
A. Toliušių kepykloje.

Po oficialiosios dalies 
visi pakviesti prie vaišių 
stalo pasišnekučiuoti, pa-
bendrauti,  paragauti  ne 
tik  lietuviškos,  naminės, 
bet  ir vokiškos,  indiškos, 
airiškos,  angliškos,  nor-
vegiškos, švediškos ir slo-
vakiškos duonos. Šventės 
svečiams nuotaikingai gro-
jo švėkšniškis muzikantas 
Vytautas Raibys. 

Neįgaliųjų  draugijos 
padalinio pirmininkė I. Ri-
terienė  dalyvauti  Duo-
nos  šventėje pakvietė  ir 
Švėkšnos „Saulės“ gimna-
zijos trečiokus su mokyto-
ja N. Kairiene bei Švėkšnos 
specialiojo ugdymo centro 
ugdytinius  su mokytoja 
D. Nausėdiene ir mokyto-
jos padėjėja V. Rukšnaitie-
ne. Vaikai dainavo, minė 
mįsles,  šoko, deklamavo 
eiles apie duoną. Senovi-
niu instrumentu – bando-
nija sau pritardamas gro-
jo ir lietuviškus romansus 
dainavo švėkšniškis Min-
daugas Nogaitis.  Gražų 
įspūdį visiems paliko drau-
gijos narių – Stasės, Irenos, 
Danutės  išsakyti gražiau-

si  žodžiai  pagrindiniam 
šventės akcentui – duonai. 

* * *
„Gerbkime duoną – gy-

vybę žmonių“ –Šilutės ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
nariai  rinkosi  į  šitaip pa-
vadintą popietę. Draugi-
jos salė buvo per maža, vos 
talpino daugiau nei 70 po-
pietės dalyvių.  Moterys at-
sinešė savo rankomis kep-
tų duonos gaminių, pyra-
gų, sausainių, duoniukų. 

Ši  popietė  draugijos 
pirmininkei Laimai Dulky-
tei – pirmas toks renginys. 
Jos laukėme nerimaudami, 
ar draugijos nariams tokia 
popietė patiks, ar daug su-
sirinks? Bet kai pamatėme, 
kad reikia ieškoti papildo-
mų kėdžių, supratome, kad 
žmonės laukia tokių susiė-
jimų, bendravimo, nori iš-
eiti iš namų.

Popietėje dalyvavo ra-
jono meras Vytautas Lauri-
naitis, Socialinės paramos 
skyriaus vedėjas Alvidas 
Šimelionis  ir katalikų Šv. 
Kryžiaus bažnyčios klebo-
nas Stasys Toleikis. Eilėmis 
apie duoną popietę pradė-
jo pirmininkė L. Dulkytė. 
Duonos šventinimo apei-
gas  su degančiomis  žva-
kutėmis rankose pradėjo 
moterų ansamblis  „Kviet-

kelis“, o duonelė, ant mo-
čiučių  išaustų rankšluos-
čių iškilmingai perduota į 
pirmininkės rankas, pate-
ko ant paruošto šventini-
mo stalo.

Klebonas pašventino 
duonelę ir... visus, susirin-
kusius salėje. Po bendros 
maldos duonos  riekelės 
buvo  išdalintos  visiems 
parsinešti  į  namus,  kad 
juos saugotų nuo negandų.  

Meras  V.  Laurinaitis 
šventės dalyviams pado-
vanojo ruginės duonos ke-
palą su daug mažų kepa-
liukų, Socialinės paramos 
skyriaus vedėjas A. Šime-
lionis  taip pat pasveikino 
gausiai susirinkusiuosius. 
Po pagrindinės popietės 
dalies prasidėjo  linksmy-
bės  –  klausėmės mote-
rų ansamblio  „Kvietkelis“ 
dainų, kapelos „Šilo aidai“ 
muzikos (vadovas Antanas 
Kmita), ragavome naminės 
giros,  vaišinomės  suneš-
tomis vaišėmis,  žaidėme, 
dainavome, buvo pasvei-
kinti visi, gimusieji vasa-
rio mėnesį. 

Popietė tęsėsi iki pava-
karių, visiems buvo links-
ma  ir norėjosi dar pabū-
ti. Tad atsisveikinome  iki 
mūsų  tradicinės Užgavė-
nių šventės.

Mokymų metu dalytasi patirtimi.

Švėkšniškiai dalijosi duona. Klebonas pašventino Šilutės r. neįgaliųjų draugijos narių iškeptą duoną..
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Diskusijai  vadovavusi Dienos 
centro psichologė Jelena Bach-
lina pabrėžė, jog susitikimo tiks-
las – išsakyti problemas, su ku-
riomis susiduria neįgaliųjų veži-
mėliais judantys jaunieji palan-
giškiai. „Žinodami mūsų proble-
mas, gal dalį jų padėsite išspręs-
ti ar į jas atsižvelgsite. Pakvietę 
jus diskutuoti, laukiame tarpu-
savio bendradarbiavimo. Tai – 
galimybė tokiam jaunimui tap-
ti  labiau matomam“, – pabrėžė 
psichologė. 

Diskusijoje dalyvavo Palan-
gos meras Šarūnas Vaitkus, vi-
cemeras Saulius Simė, Savival-
dybės administracijos direktorė 
Akvilė Kilijonienė, miesto tary-
bos narė Elena Kuznecova, Pa-
langos reabilitacijos centro „Pu-
šynas“ direktoriaus pavaduoto-
jas reabilitacijai Antanas Šatas, 
Palangos neįgaliųjų draugijos 
pirmininkas Antanas Šiupinys, 
Sutrikusio intelekto žmonių glo-
bos bendrijos „Viltis“ pirminin-
kė Irena Gačionienė, Dienos cen-
tro darbuotojai ir kiti.

Vienas iš svarbiausių jauni-
mo iškeltų klausimų – galimybė 
neįgaliesiems, judantiems veži-
mėliais, patekti į valstybines įs-
taigas  ar nevyriausybines or-
ganizacijas. Pasak Dienos cen-
tro  lankytojų,  daugeliu  atvejų 
to padaryti be lydinčio asmens 
pagalbos  tiesiog  neįmanoma, 
kadangi, norint patekti į reikia-
mą kabinetą, dažnai tenka įveik-
ti laiptus. 

Diskusijos dalyviai akcenta-
vo, kad šiuo metu rekonstruo-
jami ar  statomi nauji objektai 
yra  pritaikomi  neįgaliųjų  po-
reikiams.  „Tiek naujasis  savi-
valdybės  administracijos pas-
tatas,  tiek  sporto kompleksas, 

Diskutavo apie neįgaliųjų problemas

Kurhauzas,  rekonstruojama 
koncertų salė, „Anapilis“, Ginta-
ro muziejus, taip pat – daugelis 
miesto švietimo įstaigų (Senoji 
gimnazija,  „Baltijos“ pagrindi-
nė mokykla ir kt.) yra pritaiky-
ta ir žmonėms su judėjimo ne-
galia – įrengti liftai ar keltuvai, 
paplatintos durys“, –  sakė me-
ras Š. Vaitkus. Senos statybos ir 
nerekonstruotuose pastatuose, 
pasak Š. Vaitkaus,  jaunimo  iš-
kelta problema išties egzistuo-
ja, ir bus dedamos visos pastan-
gos, kad pagal galimybes ji būtų 
sprendžiama. 

Taip pat keltas klausimas dėl 
miesto gatvių bei šaligatvių pri-
taikymo neįgaliesiems – nely-
gios pėstiesiems skirtos dalies 
plytelės, aukšti gatvių bortai su-
kelia labai daug nepatogumų tu-
rintiems judėjimo negalią. 

Susitikimo metu akcentuota, 
kad per pastaruosius ketverius 
metus Palangoje  ir  Šventojoje 
rekonstruota ar suremontuota 
rekordinis skaičius gatvių – 17. 
Tvarkant  jas,  į  neįgaliųjų  po-
reikius buvo atsižvelgta.  „Kie-
kvienais metais,  atsižvelgdami 
į Daugiabučių namų kiemų ur-
banizavimo programą,  inves-
tuojame ir tvarkome miesto inf-
rastruktūrą, kartu pagerindami 
ir sąlygas neįgaliesiems“, – sakė 
vicemeras S. Simė. 

Savivaldybės administraci-
jos direktorė A. Kilijonienė at-
kreipė dėmesį, kad strateginia-
me miesto  plėtros  plane  taip 
pat yra numatytos priemonės, 
padedančios  labiau pritaikyti 
miesto infrastruktūrą žmonėms 
su judėjimo negalia. Viena iš jų – 
paplūdimių infrastruktūros pri-
taikymas  specialiųjų poreikių 
turintiems asmenims.  „Pirma-

Visada skaitau apie įvairius 
neįgaliųjų draugijų rengi-

nius ir džiaugiuosi aktyviai dir-
bančiomis organizacijomis. Aiš-
ku, jog vien iš spaudos spręsti 
apie draugijos veiklą negalima. 
Čia pateikiama informacija pri-
klauso nuo toje vietovėje gyve-
nančių korespondentų. Aktyvūs 
korespondentai ir mažą rengi-

nuką gražiai aprašo. Tokie pa-
sakojimai skatina ir kitas drau-
gijas nepasiduoti, ieškoti naujų 
idėjų. Kitur renginiai praeina ne-
pastebimai. Ypač malonu skaityti 
apie renginius, kuriuose dalyvau-
ja sunkiai vaikštantieji, sėdintieji 
vežimėliuose. Kaip tik apie tokius 
žmones galvojo neįgaliųjų drau-
gijų kūrėjai. 

Su malonumu skaičiau apie 

Tauragėje vykusias protų kovas. 
Tik truputį nustebino straips-
nio autoriaus nerimas, kad iš 5 
dalyvavusių komandų keturias 
sudarė sėdintys vežimėliuose. 
Tuo reikia tik džiaugtis. Vadina-
si, Tauragėje daug dirbama juos 
integruojant. Vaikštantieji leng- 
vai pritampa ir kituose kolek-
tyvuose.

Egidijus Šatas

Po to, kai rašėme

sis žingsnis šiuo klausimu ženg-
tas – pavasarį buvo įrengtas pa-
togus privažiavimas prie  jūros 
paplūdimyje, esančiame ties S. 
Dariaus ir S. Girėno gatve. Tokių 
vietų, kur neįgalieji galėtų pato-
giai privažiuoti prie  jūros, pla-
nuojame  įrengti  ir daugiau“,  – 
akcentavo  Š. Vaitkus. Kurorto 
meras taip pat atkreipė dėmesį, 
kad šiuo metu ieškoma galimy-
bių mieste įrengti judėjimo ne-
galią  turintiems vaikams skir-
tas sūpuokles. Būtent neįgalieji 
galėtų nurodyti, kurioje miesto 
dalyje jas tikslingiausia įrengti. 

E. Kuznecova  atkreipė dė-
mesį,  kad Palangos  savivaldy-
bėje yra įgyvendinama Sociali-
nės integracijos programa. Bet, 
pasak E. Kuznecovos, iniciatyva 
ir poreikiai pirmiausiai turi at-
eiti iš neįgaliuosius vienijančių 
draugijų. Kad šios organizacijos 
turėtų rodyti iniciatyvą bei ak-
tyviau išsakyti savo pageidavi-
mus, pritarė ir A. Šatas. 

Diskusijos metu keltas klau-
simas ir dėl Dienos centro veik- 
los –  išsakytas siūlymas, kad  į 
šią įstaigą būtų priimami ir dau-
giau nei 20 proc. darbingumo 
turintys asmenys. Pasak kuror-
to vadovų, šis, kaip ir kiti tiesio-
giai su Dienos centro veikla susi-
ję klausimai, bus sprendžiamas 
atėjus naujam įstaigos vadovui. 
Dabartinis  įstaigos direktorius 
šias pareigas eis iki kovo 6 d. 

Į diskusiją pakvietęs  jauni-
mas  taip pat  išreiškė pageida-
vimą, kad Dienos centrui būtų 
nupirktas specialus autobusas. 
Įgyvendinant projektą  „Socia-
linių paslaugų plėtra“, automo-
bilis su neįgaliesiems reikiama 
įranga buvo nupirktas,  tačiau 
vienos  transporto  priemonės 
per maža. Be to, šis automobi-
lis yra ne Dienos centro, o So-
cialinių paslaugų tarnybos, tai-
gi jis kasdien aptarnauja Palan-
gos miesto neįgaliuosius – ve-
ža  į medicinines procedūras  ir 
t.t. Dienos centro lankytojai tu-
ri prisitaikyti prie  šio grafiko, 
nors ne visada tai būna patogu. 

Apibendrindami diskusiją, 
visi jos dalyviai vieningai suta-
rė, jog tokie susitikimai su neį-
galiaisiais, tiesioginis bendravi-
mas yra labai svarbus žingsnis, 
norint  spręsti  jiems kylančias 
problemas. Kad šis darbas būtų 
efektyvesnis, būtina, kad ir ne-
įgaliuosius vienijančios organi-
zacijos, ir patys negalią turintys 
palangiškiai būtų aktyvūs kel-
dami problemas, diskutuodami 
jiems aktualiomis temomis bei 
išsakydami savo pageidavimus. 

Jurgita Vanagė 

Palangos miesto viešojoje bibliotekoje diskutuota neįgalie-
siems aktualiais klausimais – Dienos centrą lankančio jau-
nimo iniciatyva surengtas susitikimas su Palangos miesto 
vadovais, organizacijomis bei gyventojais. Šiame susitikime 
dalyvavo tiek iniciatyvus Dienos centro jaunimas bei jų tė-
vai, tiek ir neįgaliuosius vienijančių organizacijų nariai.

Džiaugtis ar nerimauti

Turto paveldėjimas su 
skolomis

Dar vienas  svarbus aspek-
tas – turto paveldėjimas su sko-
lomis. Tai ypač aktualu pavel-
dint žalingų įpročių turėjusių gi-
minaičių turtą ir kai apie skolas 
nieko nėra žinoma.

Svarbu žinoti, kad negalima 
priimti ne viso palikimo, tik dalį 
palikėjo turto ar priimti palikimą 
su kokia nors sąlyga. Palikimas 
priimamas tik visas. Priėmęs pa-
likimą asmuo už palikėjo skolas 
atsako visu savo turtu. Taigi ga-
li susklostyti situacija, kai miru-
sysis palieka, pavyzdžiui, dalį že-
mės sklypo, kurio vertė yra 500 
Eur, tačiau palikimą priėmęs as-
muo netikėtai sužino, kad pali-
kėjas buvo pasiėmęs greitąjį kre-
ditą ir yra skolingas 1 000 Eur. 
Tuomet asmuo, priėmęs paliki-
mą, turės atsakyti ir už mirusio-
jo skolas, kad ir kokio dydžio jos 
būtų. Už skolas priėmęs palikimą 
asmuo atsakys visu savo turtu.

LR Civilinis kodeksas, nusta-
tydamas bendrąsias  taisykles, 
numato  ir mechanizmą,  kaip 
palikimą priėmusio asmens ne-
įklampinti  į mirusiojo  skolas. 
LR Civilinio kodekso 5.53  str. 
numato palikimo priėmimą pa-
gal turto apyrašą. Palikimo pri-
ėmimo metu, t.y. jau pirmą kartą 
apsilankant notaro biure, reikė-
tų įspėti, kad palikimas bus pri-
imamas pagal turto apyrašą, ku-
rį sudaro antstolis. Notaras tokiu 
atveju išduoda įpėdiniui vykdo-
mąjį pavedimą dėl turto apyra-
šo sudarymo. Turto apyraše bus 
ne tik mirusiojo turtas, bet ir jo 
skolos, apie kurias yra žinoma 
ar  įmanoma sužinoti. Tuomet 
asmuo, priėmęs palikimą pagal 
turto apyrašą, už palikėjo skolas 
atsakys tik paveldėtu turtu. Pri-
simenant anksčiau pateiktą pa-
vyzdį, palikimą priėmęs asmuo 
turės padengti mirusiojo  sko-
lą tik tiek, kiek vertas mirusiojo 
turtas ir ne daugiau.

Apyrašas gali būti papildo-
mas,  jei apie tam tikrą turtą ar 
skolas buvo sužinota  tik po  jo 
sudarymo. Tačiau  jei  sudarant 
turto apyrašą įpėdinis dėl savo 
kaltės nurodė ne visą turtą, su-
darantį palikimą, nuslėpė palikė-
jo skolininkus, įpėdinio iniciaty-
va į palikimo sudėtį buvo įrašyta 

nesanti skola, ir turto apyrašas 
nebuvo papildytas vėliau, tokiu 
atveju jam už palikėjo skolas teks 
atsakyti visu savo turtu.

Palikimo atsisakymas
Taip pat, kaip asmuo turi tei-

sę priimti palikimą, taip jis turi 
teisę ir atsisakyti palikimo. Pali-
kimo negalima atsisakyti iš da-
lies ar  tik  tam  tikro  turto. At-
sisakydamas priimti palikimą 
žmogus atsisako viso esamo ar 
būsimo palikėjo  turto. Galima 
nepriimti palikimo  tiek pagal 
įstatymą, tiek pagal testamentą. 
Palikimo atsisakymas šiek  tiek 
skiriasi nuo palikimo nepriėmi-
mo: norint atsisakyti palikimo, 
notarui  teikiamas pareiškimas 
dėl palikimo atsisakymo,  tuo-
met teisę  į palikimą  įgyja kitos 
eilės paveldėtojai, o nepriėmus 
palikimo dar lieka galimybė vė-
liau kreiptis į teismą dėl termi-
no palikimui priimti atnaujini-
mo. Tačiau šis terminas atnauji-
namas tik dėl svarbių priežasčių, 
todėl tektų nurodyti pakankamą 
pagrindą, kodėl palikimas nebu-
vo priimtas per įstatymo nusta-
tytą terminą.

Paveldėto turto mokestis
Svarbu žinoti, kad paveldint 

tolimų giminaičių turtą, atsiran-
da paveldėto turto mokestis. Šis 
mokestis neatsiranda, kai vie-
nam sutuoktiniui mirus paveldi-
mas kito sutuoktinio turtas, taip 
pat vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), 
globėjų  (rūpintojų), globotinių 
(rūpintinių),  senelių, vaikaičių, 
brolių,  seserų paveldimas  tur-
tas  ir kai paveldimo turto ver-
tė ne didesnė kaip 3 tūkst. eurų. 
Visais kitais atvejais, pavyzdžiui, 
kai paveldi ne giminaičiai  (kai-
mynai, draugai), kai paveldimas 
sugyventinio (kai nebuvo suda-
ryta santuoka, tačiau buvo suda-
rytas testamentas) turtas ar toli-
mų giminaičių turtas, atsiranda 
paveldimo  turto mokestis. Ka-
dangi šis mokestis atitenka sa-
vivaldybėms, savivaldybių tary-
bos  turi  teisę atidėti mokesčio 
sumokėjimo terminus ne ilgiau 
kaip vieniems metams nuo pa-
veldėjimo teisės liudijimo išda-
vimo arba šį mokestį sumažinti 
ar net atleisti nuo jo.

audronė BalsiukiEnė 
Teisininkė

Palikimas: priimti ar atsisakyti?

„Kodėl man mokama pensi-
jų kompensacija yra skaičiuo-
jama kaip pajamos? Dėl to aš 
netenku teisės į kompensaciją 
už komunalines paslaugas. Juk 
pensijų kompensavimas – vals-
tybės grąžinama skola, o skola 
neturėtų būti laikoma pajamo-
mis“, – piktinasi skaitytojas A.J. 

Situaciją komentuoja Socia-
linės apsaugos ir darbo ministe-
rijos Piniginės paramos skyrius. 

Skiriant būsto šildymo, karš-
to  bei  geriamojo  vandens  iš-
laidų kompensacijas,  į asmens 
gaunamas pajamas įskaitomos 
įvairios prigimties pajamos, ku-

rios nurodytos Piniginės socia-
linės paramos nepasiturintiems 
gyventojams įstatymo 17 str. 1 
dalyje. Pensijos  ir  (ar) pensijų 
išmokos, šalpos išmokos (išsky-
rus  slaugos ar priežiūros  (pa-
galbos)  išlaidų  tikslines kom-
pensacijas  ir  tikslinį  priedą) 
laikytinos asmens gaunamomis 
pajamomis. Todėl, skiriant būs-
to šildymo, karšto bei geriamo-
jo vandens išlaidų kompensaci-
jas, senatvės ir netekto darbin-
gumo (invalidumo) pensijų ga-
vėjams  išmokama  šių pensijų 
kompensuojamoji  suma,  kaip 
pensijų išmoka, turi būti įskai-
toma į jų pajamas.

Pensijų kompensacija –  
taip pat pajamos 
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Vasario 4 -oji – pasaulinė vė-
žio diena. Šiemet ji pasitikta 
su šūkiu „Vėžys ne stipresnis 
už mus!“, kuris kviečia:

• rinktis sveikesnį gyvenimo būdą;
• pasirūpinti ankstyva vėžio diag-

nostika;
• suteikti galimybes gydytis;
• gerinti žmonių informuotumą ir 

gyvenimo kokybę.

Vėžinėms ligoms būdingas 
nekontroliuojamas genetiškai pa-
kitusių ląstelių dauginimasis ir šių 
ląstelių sugebėjimas naikinti ap-
linkinius audinius bei išplisti į kitas 
kūno vietas (metastazės). Vėžį su-
kelia DNR (genetinės medžiagos) 
pažeidimai, veikiantys ląstelių au-
gimo reguliavimą.

Vėžiu susergama, kai ląstelės 
ima elgtis „nenormaliai“ ir prade-
da nekontroliuojamai daugintis. 
Visi kūno organai sudaryti iš ląs-
telių, kurios dauginasi tik tada, kai 
to reikia. Šis vyksmas palaiko gerą 
mūsų organizmo būklę. Jei ląste-

Vėžys ne stipresnis už mus!
lės ima daugintis nenormaliai, su-
sidaro perteklinė audinio masė. 
Šis perteklinis audinys, vadina-
mas naviku, gali būti gerybinis ar-
ba piktybinis.

Vėžio požymiai. Nors ir netu-
rite jokių problemų, reikėtų regu-
liariai tikrintis sveikatą. Turėtumėte 
žinoti, kad su vėžiu gali būti susiję 
tokie simptomai: pakitimai žarny-
no ar šlapimo pūslės veikloje, neį-
prastas kraujavimas arba išskyros, 
neužgyjanti žaizda, sustorėjimas 
ar gumbelis krūtyje ar kitoje kū-
no vietoje, nevirškinimas ar sun-
kumai ryjant, pokyčiai karpose ar 
apgamuose, įkyrus kosulys ar už-
kimimas. Žinoma, šie simptomai 
nebūtinai rodo vėžį; jie gali atsi-
rasti dėl mažiau pavojingų susir-
gimų. Tik gydytojas gali nustatyti 
diagnozę, todėl, vos pastebėję mi-
nėtus pokyčius, nedelsdami kreip-
kitės į gydytoją. Nelaukite, kol pa-
jusite skausmą – ankstyvas vėžys 
paprastai jo nesukelia.

Nors vėžio atsiradimo priežas-

tys dar nėra iki galo išaiškintos, 
bet jau tikrai žinoma, kad vėžys 
nėra užkrečiama liga, t.y. kontak-
tas su sergančiu asmeniu visiškai 
nėra pavojingas. Vėžys išsivysto 
palaipsniui, kaip pasekmė įvairių 
veiksnių – aplinkos, gyvenimo bū-
do ir paveldimumo.

Šiaulių visuomenės sveikatos 
biuro specialistai primena, kad ri-
ziką susirgti vėžiu didina rūky-
mas, netinkama mityba, antsvo-
ris, saulės spinduliai, alkoholis, jo-
nizuojančioji spinduliuotė, chemi-
kalai ir kitos kenksmingos medžia-
gos, kai kurie hormonai, paveldi-
mumas. Daugelio šių rizikos veiks-
nių galima išvengti. Kai kurie (pvz., 
paveldimumas) yra neišvengiami, 
tačiau svarbu įsisąmoninti, kad 
patartina itin saugotis kitų rizikos 
veiksnių ir reguliariai tikrintis, nes 
jei ima vystytis vėžys, labai svarbu 
jį kuo anksčiau diagnozuoti. 

Specialistai nuolat ragina 
gyventojus pasinaudoti galimybe 
nemokamai pasitikrinti sveikatą 

ir kuo anksčiau užkirsti kelią li-
gai. Reikia kreiptis į savo šeimos 
gydytoją ir dalyvauti prevencinėse 
programose.

Priešinės liaukos vėžio anks-
tyvosios diagnostikos programa. 
Skirta vyrų nuo 50 iki 75 metų am-
žiaus ir vyrų nuo 45 metų, kurių 
tėvai ar broliai yra sirgę prostatos 
vėžiu, susirgimų prevencijai.  Vie-
ną kartą per dvejus metus jums at-
liks kraujo tyrimą ir nustatys pros- 
tatos specifinio antigeno (PSA) 
koncentraciją kraujyje. Nustačius 
padidėjusį PSA kiekį, jus nusiųs 
konsultuotis pas urologą ir atliks 
priešinės liaukos biopsijos tyrimą, 
kuriuo patvirtins arba paneigs li-
gos diagnozę.

Gimdos kaklelio piktybinių 
navikų prevencinių priemonių 
programa. Skirta moterų nuo 25 
iki 60 metų amžiaus gimdos kak-
lelio piktybinių navikų prevencijai. 
Vieną kartą per trejus metus jums 
atliks citologinio tepinėlio tyrimą. 
Tik anksti nustačius nejaučiamus 

pakitimus galima išvengti ligos, 
pasveikti. Esant reikalui, atliks 
biopsiją, kurios rezultatai patvirtins 
arba paneigs ligos diagnozę.

Atrankinės mamografinės 
patikros dėl krūties vėžio prog- 
rama. Skirta moterų nuo 50 iki 69 
metų amžiaus krūties piktybinių 
navikų prevencijai. Vieną kartą 
per dvejus metus jums atliks pa-
prastą ir saugų mamografinį ty-
rimą (rentgenu), leidžiantį tiksliai 
diagnozuoti vėžį ar ikivėžinius pa-
kitimus. Jei mamografinio tyrimo 
rezultatas patologinis, jus nusiųs 
pas specialistą konsultacijos – di-
agnozei patikslinti ir gydyti.

Storosios žarnos vėžio anks-
tyvosios diagnostikos programa. 
Skirta asmenų nuo 50 iki 74 me-
tų amžiaus storosios žarnos vėžio 
prevencijai. Vieną kartą per dve-
jus metus jums atliks imunoche-
minį slapto kraujavimo išmatose 
testą (iFOBT). Jei reikia, jus nusiųs 
pas gydytoją specialistą atlikti ko-
lonoskopiją. Diagnozei patikslinti 
bus paimta biopsija, taikant intra-
veninę nejautrą.

saM ir „Bičiulystės“ inf.

Daktaras
Aiskauda

Burokėlis – unikali daržovė, 
kurios nėra kuo pakeisti

nui (pastarieji taip pat reguliuoja 
medžiagų apykaitą). Ypač svarbu 
tai, jog betainas padeda įsisavinti 
baltymus, mažina arterinį krau-
jospūdį,  stabdo aterosklerozės 
vystymąsi  ir neleidžia organiz-
mui kaupti riebalų – netukina. 

Betaninas – violetinės spal-
vos dažinė medžiaga, kuri kaž-
kiek stabdo kai kurių gerybinių 
ir piktybinių auglių vystymąsi 
(ypač  tinka šių auglių profilak-
tikai),  tačiau nelaikoma vaistu 
nuo vėžio.

Abi medžiagos – ypatingos ir 
labai svarbios jau vien dėl to, jog 
padeda susidaryti cholinui, kuris 
skatina kepenų veiklą, ypač – šio 
organo ląstelių gyvybingumą. 

Ir burokėlis turi vit. U (kiek 
mažiau negu kopūstai), nors il-
gą laiką buvo manoma, jog vie-
nintelis vit. U šaltinis – kopūs-
tai. Pastarasis vit. padeda gydyti 
opas (ypač skrandžio ir dvylika-
pirštės žarnos), pasižymi antis-
klerotiniu ir antialerginiu povei-
kiu ir panašiai kaip aminorūgštis 
metioninas gerina kai kurių me-
džiagų apykaitą.

Balastinės medžiagos
Nemažą vaidmenį burokė-

liuose atlieka balastinės medžia-
gos – ypač  celiuliozė  (kitaip – 
ląsteliena) ir pektinai. Šios me-
džiagos, sąveikaudamos su van-
deniu, ypač pektinai, išbrinksta 
ir iš žarnyno sugeria (kaip kem-
pinė) organizmui nereikalingus 
junginius (tarp jų ir medžiagas, 
galinčias sukelti vėžį). Be to, ba-
lastinės medžiagos mažina krau-
jyje „blogojo“ cholesterolio ir tri-
acilglicerolių kiekį  ir  tuo būdu 
stabdo aterosklerozės vystymą-
si. Antra vertus, jei maiste trūks-
ta balastinių medžiagų, didėja 
tikimybė nutukti,  susirgti  tul-
žies pūslės ar inkstų akmenlige, 
širdies, kraujagyslių ligomis bei 
storosios žarnos vėžiu. Suaugęs 
žmogus per dieną turėtų suvar-
toti 9–10 g celiuliozės  ir 5–6 g 
pektininių medžiagų.

Pagrindinės burokėlio 
gydomosios savybės
Hipokratas šią daržovę vadi-

no „nepamainomais vaistais“  ir 
buvo  įtraukęs  į dešimtis recep-
tų. Apie burokėlio gydomąsias sa-
vybes rašė Ciceronas, Vergilijus, 
Plutarchas ir kiti senovės mąsty-
tojai. Vertingų žinių apie šio auga-
lo gydomąją vertę paliko Avicena.

Įvairių  šalių mokslinėje  ir 
liaudies medicinoje ši daržovė ir 
šiandien garsėja kaip vidiniai ir 
išoriniai vaistai, veikiantys kaip 
antiskorbutinė (skorbutas –  li-
ga, atsirandanti dėl ilgalaikės vit. 
C stokos; beje, skorbutą geriau-
siai  gydo  rauginti burokėliai), 
antiuždegiminė, nuskausmina-
moji, šlapimą varomoji, vidurius 
laisvinamoji (pasižymi nestipriu 
poveikiu ir veikia tik tuomet, kai 
vartojama pakankamai skysčių) 
ir arterinį kraujospūdį mažinan-
ti priemonė. Taip pat burokėliai 
palaiko hormonų balansą, gerina 
imunitetą, neleidžia susirgti kata-
rakta ir kai kuriomis kitomis akių 
ligomis, mažina prostatos adeno-
mos riziką, padeda įveikti (kartu 
su kitomis priemonėmis) įvairių 
kūno vietų pabrinkimus, nelei-
džia suriebėti kepenims, susirg-
ti astma, didina kraujagyslių elas-
tingumą, nežymiai didina žmo-
gaus  fizinį  ir protinį  ištvermin-
gumą,  stimuliuoja galvos sme-
genų veiklą, padeda organizmui 
įveikti nesunkią depresiją, įeina į 
dietinius valgius, skiriamus ser-
gant tuberkulioze, lėtina senėji-
mo procesus, tinka vidinių krau-
javimų, sklerozės, mažakraujys-
tės, insulto profilaktikai, žarnyne 
naikina puvimo bakterijas.

Geriau vartoti virtus 
burokėlius

Liaudies medicinoje neretai 
patariama vartoti tik termiškai 
neapdorotus  burokėlius,  nes 
juose būna daugiau biologiškai 
aktyvių medžiagų (dėl šilumos 
poveikio viso labo nukenčia tik 
vit. B5, C ir folio rūgštis). Prak-

tiškai taikyti šią nuostatą never-
ta, nes virti burokėliai kur kas 
geriau įsisavinami ir turi mažiau 
nitratų. Beje, konservuoti, mari-
nuoti ir rauginti burokėliai savo 
skoniu ir maistingumu nenusi-
leidžia  šviežiems burokėliams. 
Žinotina,  jog burokėlių vartoji-
mas turi būti saikingas (per die-
ną – 100–150 g virtų burokėlių). 
Esant vidurių užkietėjimui, ser-
gant kepenų  ligomis,  sutrikus 
virškinimui  šį  virtų burokėlių 
kiekį reiktų suvartoti prieš valgį.

Avitaminozės vien 
burokėliais neįveiksime
Kai kurie liaudies medicinos 

propaguotojai primygtinai tvirti-
na, jog sergant avitaminoze (avi-
taminozė – liga, atsirandanti, kai 
organizmas  ilgą  laiką negauna 
kurio nors vitamino) būtina val-
gyti kuo daugiau burokėlių. Deja, 
kas per daug, nesveika. Jei jau no-
rime papildyti organizmo atsar-
gas vitaminais, į burokėlių salo-
tas reiktų įmaišyti jaunų dilgėlių 
lapų (dilgėlės nevartotinos, jeigu 
padidėjęs kraujo krešėjimas ar-
ba žmogus alergiškas dilgėlėms), 
svogūnų galvučių ar laiškų (pas-
tarųjų galima užsiauginti ant pa-
langės net žiemą).

Pastaba. Sergant sunkiomis 
širdies ir kepenų ligomis, taip pat 
negaluojant kraujagyslėms, inks-
tams, skrandžiui ir žarnynui, svo-
gūnus reikia vartoti saikingai ir 
dar pasitarti su gydytoju. 

Burokėliai tinka ne 
visiems

Šios daržovės vartojimas ga-
li būti žalingas sergant hipotoni-
ja (sumažėjusiu arteriniu krau-
jospūdžiu),  esant  chroniškam 
viduriavimui, sergant inkstų (ir 
kitų šlapimo sistemos organų) 
akmenlige (turi rūgštynių rūgš-
ties), osteoporoze (trukdo įsisa-
vinti kalcį), cukralige (turi daug 
cukraus), gastritu su padidėju-
siu skrandžio sulčių rūgštingu-
mu (didina rūgštingumą). 

Romualdas Oginskas

Visų pirma, burokėlis pasižy-
mi unikalia elementų sudė-

timi, kuri daugiau niekur nesu-
tinkama ir, antra, burokėlyje yra 
daug svarbių bioaktyvių medžia-
gų, kurios nesuyra aukštoje tem-
peratūroje jį apdorojant.

Prieš ruošiant burokėlius 
maistui

Ruošiant burokėlius maistui 
(puode burokėliai verdami 60–
120 min.), tuo labiau – vaistams, 
reikia nupjauti ir išmesti viršu-
tinę šakniavaisio dalį (maždaug 
trečdalį) ir grubų stiebą (nepai-
nioti su lapais), nes ten kaupiasi 
daugiausia nuodingųjų medžia-
gų. Jei perpjovus šakniavaisį vi-
duje yra baltų juostų, tai ženklas, 
kad daržovė netekusi dalies  ir 
maistinių, ir gydomųjų savybių.

Kokie burokėliai 
vertingiausi

Vertingiausi – saldūs, tamsios 
spalvos ir pailgos formos buro-
kėliai. Mažieji šakniavaisiai kon-
servuojami, vidutinio dydžio – 
valgomi švieži, virti ir t. t., didie-
ji tinka parduotuvių reklamai.

Nedideli  ir vidutinio dydžio 
burokėliai geriau negu stambie-
ji išsilaiko per žiemą. Nors šis au-
galas gerai dera bet kokioje že-
mėje,  tačiau nemėgsta kasmet 
būti  sėjamas  į  tą pačią vietą  ir 
ten, kur anksčiau augo špinatai 
ar lapiniai burokėliai.

Šakniavaisio cheminė 
sudėtis

Šakniavaisyje yra vandens, 
baltymų,  riebalų,  angliavande-
nių, organinių rūgščių (obuolių, 
citrinos,  rūgštynių  ir kt.), daži-
nių medžiagų (jos stiprina kapi-
liarų sieneles, atpalaiduoja krau-
jagyslių spazmus, mažina arteri-

nį kraujospūdį, didina eritrocitų, 
trombocitų ir hemoglobino kie-
kį), ląstelienos, 10 vitaminų (to-
liau – vit.), arginino, bario, be-
taino, betanino, boro, cezio, cin-
ko (pagal cinko kiekį burokėlis 
nusileidžia  tik česnakui  ir  svo-
gūnui), chloro (ši medžiaga va-
lo kepenis, inkstus, tulžies pūs-
lę), fosforo, ftoro, jodo (pagal jo-
do kiekį tarp daržovių burokėlis 
užima vieną pirmųjų vietų), nat- 
rio, kalio, kalcio, kobalto (kobal-
tas padeda susidaryti vit. B12), li-
zino, magnio, geležies (pagal jos 
kiekį burokėlis tarp daržovių nu-
sileidžia tik česnakui), mangano 
(šis mineralas neleidžia susiau-
rėti kraujagyslėms), molibdeno, 
nikelio,  rubidžio,  sieros,  stron-
cio, vario, karotinoidų, pektinų, 
saponinų, valino ir kt. medžiagų.

Lapų cheminė sudėtis
Lapuose yra baltymų, dažinių 

ir mineralinių medžiagų, vit. B-c 
(folio rūgšties), C, betaino, karo-
teno. Beje, juose yra 2–3 kartus 
daugiau baltymų ir 3 kartus dau-
giau mineralinių medžiagų negu 
šakniavaisyje. 100 gramų  lapų 
vit. C yra 50 miligramų (toliau – 
mg), karoteno – 2,6 mg, šaknia-
vaisyje – vit. C – 10 mg, karote-
no – 0,01 mg. 

Pastaba. Europoje imta var-
toti maistui burokėlių lapus prieš 
2,5 tūkst. metų, Azijoje – šaknia-
vaisius. Prieš 4 tūkst. metų asi-
rai,  babiloniečiai  ir persai bu-
rokėlį vartojo  ir kaip maistą,  ir 
kaip vaistą.

Betainas, betaninas,  
vitaminas U

Betainas (ši medžiaga rasta 
tik burokėlyje)  reguliuoja me-
džiagų apykaitą, pagal cheminę 
sudėtį artimas cholinui ir leciti-
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sis). Dar vieną mygtuką paspau-
dus pasigirsta garsiniai signalai, 
padedantys susiorientuoti, kur 
yra durys. Pasak R. Kavaliaus-
ko,  tokiu būdu buvo  įgarsinta 
apie 100 transporto priemonių. 
Dabar ši programa  liko  tik 50-
yje. Ši sistema turėtų pagelbėti 
ne  tik akliesiems, bet  ir  judėji-
mo negalią turintiems,  ir seny-
viems žmonėms. Gaila, bet  šis 
sumanymas neveikia 100 proc., 
kaip buvo tikėtasi. 

Kitas UAB „Telepartner“ at-
stovas Sigitas Nemickas prista-
tė nuotolinio mokymo galimy-
bes naudojant telekonferencijų 
įrangą. Ši  įranga per  interneto 
ryšį leidžia bendrauti bet kurio-
se pasaulio vietose esantiems 
žmonėms.  „Nebereikia skristi  į 
kitą šalį, tarkim, skaityti paskai-
tos. Dėstytojas, mokytojas gali 
bendrauti  su  studentais  iš bet 
kurio pasaulio kampelio, kuria-
me yra interneto ryšys“, – sako 
S. Nemickas. Pasak jo, toks ben-
dravimo būdas beveik nesiski-
ria nuo tiesioginio: realiu laiku 
galima užduoti klausimus, ma-
tyti dėstytoją, girdėti, tik negali-
ma jo paliesti. Ši įranga aktyviai 
naudojama verslo konferenci-
jose. Toks mokymosi būdas ga-
lėtų būti pasitelkiamas ugdant 
negalią turinčiuosius – net visai 
nejudantis, iš namų neišeinantis 
žmogus gali mokytis, dalyvauti 
pamokose, renginiuose.  

ka žmogaus judesius ir slaugos 
tarnybos žino, kada jis namuose, 
ar jam viskas gerai, o jei slaugo-
masis ilgą laiką nejuda, gali su-
reaguoti ir atvykti patikrinti, kas 
atsitiko. 

Kitas pavyzdys –  įsijungęs 
savo  televizorių, kuris yra pri-
jungtas prie interneto, vyresnio 
amžiaus žmogus ten gali matyti 
(ar išgirsti) visą informaciją, ką 
jis  šiandien  turi nuveikti  (pvz., 
išgerti vaistus, nueiti pas gydy-
toją), kas vyksta bendruomenės 
centre ir pan. Čia sukelti ir marš-
rutų  tvarkaraščiai,  informacija 
apie renginius, svarbiausi adre-
sai,  telefonai  ir pan.  Informaci-
ją atnaujina asmenį globojantis 
slaugos  tarnybos darbuotojas. 
Tokia informacijos sistema nau-

dotis paprasta – tai daroma tele-
vizoriaus pultu, nes kompiuterį 
ir Švedijoje turi ne visi vyresnio 
amžiaus žmonės. 

Geriau gyvenančiose šalyse 
jau nėra didelė naujiena ir įvai-
rios namų valdymo  sistemos: 
pulteliu galima ne tik įjungti te-
levizorių ar kitą namų techniką, 
bet ir atidaryti duris, atitraukti 
žaliuzes,  reguliuoti  šviesos  in-
tensyvumą  ir pan. Siūlomos  ir 
sistemos, padedančios prietai-
sus valdyti balsu. Šias technolo-
gijas galima įsigyti ir Lietuvoje, 
tačiau tik savo lėšomis. Jei neį-
galieji galėtų įpirkti, šios naujo-
vės padėtų savarankiškais tapti 
ir labai didelių judėjimo sutriki-
mų turintiems žmonėms. 

aurelija BaBinskiEnė 

Praėjusiais metais iš vals-
tybės biudžeto  finansuo-
jamoje profesinės reabili-
tacijos  programoje  daly-
vavo 626 asmenys  (340  į 
programą nukreipti 2013 
m., 286 – 2014 m.). Lietu-
vos darbo biržos duomeni-
mis, į VšĮ Valakupių reabi-
litacijos  centras buvo nu-
siųsti 67 asmenys, VšĮ „Vil-
ties  žiedas“ – 42, VšĮ Vil-
niaus Žirmūnų darbo rin-
kos mokymo centras – 35, 
VšĮ  Šiaulių  darbo  rinkos 
mokymo centras – 31, VšĮ 
„Profesijų  spektras“ – 26, 
VšĮ Palangos reabilitacijos 
ligoninė – 19, Vilniaus psi-
chosocialinės  reabilitaci-
jos centras – 19, VšĮ Klaipė-
dos profesinio mokymo ir 
reabilitacijos centras – 14, 
VšĮ Vilniaus Žirmūnų dar-
bo rinkos mokymo centras 
Druskininkų  filialas – 12, 
VšĮ Panevėžio darbo rinkos 
mokymo centras – 10, Ute-
nos  regioninis profesinio 
mokymo centras –5, Radvi-
liškio technologijų ir vers-
lo mokymo centras – 3, VšĮ 
Trakų neįgaliųjų užimtumo 
centras – 2 ir VšĮ „Profesijų 
spektras“ Marijampolės fi-
lialas – 1 asmuo.

Neįgalieji pasirinko 92 
skirtingas mokymo prog- 
ramas, populiariausios bu-
vo apskaitininko,  floristo-
gėlių pardavėjo,  kompiu-
terio pagrindų vartotojo, 
smulkaus verslo adminis-
tratoriaus, pardavėjo, me-
ninių odos dirbinių gamin-
tojo, siuvėjo, sandėlininko 
mokymo programos.

2014-aisiais  profesi-
nės  reabilitacijos progra-
mą baigė 430 asmenų. 23 
dalyvavimą  joje  nutrau-
kė:18 – dėl ligos ar pablo-
gėjus sveikatos būklei, 1 – 
įsidarbino ir tolesnei dar-
binei veiklai profesinė re-
abilitacija  buvo nereika-
linga, 1 – nesilaikė sutarti-
nių  įsipareigojimų, 1 – be 
pateisinamos priežasties 
daugiau kaip 3 darbo die-
nas nedalyvavo profesinės 
reabilitacijos  programo-
je, 2 asmenys nurodė kitas 
priežastis. 

Profesinės  reabilita-
cijos  programą  baigusių 
(kvalifikacijas ir (ar) kom-
petencijas  įgijusių) asme-
nų įsidarbinimo per 6 mė-
nesius po baigimo  rodik- 
lis – 65,7 proc. (prieš 6 mė-
nesius baigė 507 asmenys, 
iš jų per 6 mėn. įsidarbino 
arba pradėjo  individualią 
veiklą 333 asmenys).

„Bičiulystės“ inf. 

Profesinė 
reabilitacija – 

galimybė 
grįžti į darbo 

rinką

(atkelta iš 1 psl.)

Didžiosios Britanijos parlamento 
nariai pritarė itin prieštaringai 

vertinamiems planams šalyje lega-
lizuoti dirbtinio apvaisinimo būdą, 
kuris iš esmės reikš, kad vaikas tu-
rės tris genetinius tėvus. Taip esą 
siekiama padėti žmonėms išvengti 
genetinių ligų.

Kaip skelbia šalies spauda, Bend- 
ruomenių Rūmai palaimino vadina-
mąją „mitochondrijų donorystės“ 
procedūrą. Tai reiškia, kad moterys, 

Daugiau tikimybių gimti sveikiems vaikams
kurios iki šiol perduodavo savo vai-
kams genetinę ligą, galės gimdyti 
sveikus vaikus.

Kritikai sako, kad toks sprendi-
mas esą prives prie to, jog bus kuria-
mi „dirbtiniai“ vaikai. Tačiau specialis-
tai aiškina, kad toks sprendimas leis 
žmonėms išvengti didžiulių kančių.

„Mitochondrijų donorystės pro-
cedūrą sukūrė Niukaslio universi-
teto mokslininkai. Šios procedūros 
metu apvaisinamos dviejų mote-

rų – sveikos ir genetinę ligą galin-
čios perduoti – kiaušialąstės. Tuo-
met iš abiejų apvaisintų kiaušia-
ląsčių pašalinami branduoliai, ku-
riuose yra 99,9 proc. tėvų DNR. Tuo 
metu branduolys su tėvo ir motinos 
DNR persodinamas į apvaisintą do-
norės kiaušialąstę, kurioje nėra pa-
žeistų mitochondrijų. Tuomet svei-
kas embrionas įsodinamas motinai.

Naujoji procedūra galės būti at-
likta pustrečio tūkstančio moterų, 

kurios savo vaikams gali perduoti 
mitochondrinę ligą. 

Kasmet Britanijoje gimsta maž-
daug 100 vaikų, kurie serga geneti-
nėmis mitochondrinėmis ligomis, 
paveldimomis iš motinos. Tokios li-
gos yra nepagydamos ir dėl jų vai-
kas gali turėti širdies, kepenų, inkstų 
problemų, o taip pat gali būti aklas, 
kurčias, turėti neurologinių proble-
mų ar būti protiškai neįgalus.

„Bičiulystės“ inf. 

Valstybė padeda įsigyti šias priemones – informacinių technologijų 
produktus: 

ekrano skaitymo programinė įranga akliesiems, didinimo programi-
nė įranga silpnai matantiems, sintezuotos kalbos įtaisas (toliau – kal-
bos sintezatorius) akliesiems (kompensuojama per įmones);
• didinimo programinė įranga, kai geriau matančios akies regėjimo 

aštrumas su korekcija yra nuo 0,06 iki 0,3 arba akies akipločio kon-
centrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško – kom-
pensuojama vieną kartą per 7 metus 70 proc. faktinių išlaidų, bet 
ne daugiau kaip 290 Eur (1000 Lt);

• ekrano skaitymo programinė įranga, kai geriau matančios akies 
regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba ge-
riau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas 
iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško – vieną kartą per 7 metus 90 proc. 
faktinių išlaidų, bet ne daugiau kaip 869 Eur (3 tūkst. Lt);

• sintezuotos kalbos įtaisas (kalbos sintezatorius), kai geriau ma-
tančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 
0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis 
susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško – vieną kartą per 7 
metus iki 145 Eur (500 Lt), bet ne daugiau už faktines išlaidas;

judriojo (mobilaus) ryšio telefono (kalbančio) įgarsinimo programi-
nė įranga – išmokama įsigijimo kompensacija asmeniui. Daugiau in-
formacijos apie ją čia: http://www.gintarobalsas.lt/
• judriojo (mobilaus) ryšio telefono (kalbančio) įgarsinimo pro-

graminė įranga – programinė įranga, kurią naudojant įgarsinama 
judriojo (mobilaus) ryšio telefono ekrane pateikiama informacija. – 
vieną kartą per 4 metus iki 116 Eurų (400 Lt), bet ne daugiau už fak-
tines išlaidas.

Verta žinoti

Pasvajokime...  
Prieš keletą metų  teko  lan-

kytis Švedijoje. Mačiau, kokios 
technologijos  yra  prieinamos 
negalią turintiesiems. Jos nere-
tai pasitelkiamos prižiūrint se-
nyvus žmones,  turinčius dar  ir 
atminties sutrikimų. Senolio na-
muose  įrengiama sistema,  lei-
džianti vieno mygtuko paspau-
dimu bet kada susisiekti su tar-
nybomis ir pranešti apie pablo-
gėjusią sveikatą, apie tai, kad rei-
kia kokios pagalbos ir pan. Ma-
ža to, šis asmuo yra nuolatinia-
me slaugos  tarnybų akiratyje: 
kambaryje įrengti sensoriai se-

Karolis Verbliugevičius pristatė prie-
mones akliesiems.

Švedijoje daug informacijos atmintį prarandantys žmonės gali perskaityti 
televizoriaus ekrane. Aurelijos Babinskienės nuotr.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ–PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 
6.34, 8.03 – orai.  6.50 – eks-
pertas. 7.05, 7.35 , 8.35 – orai, 
sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, vasario 16 d. 
6.05 Keliai. Mašinos. Žmonės 

(kart.). 6.30 1918 m. Vasario 16-osios 
Akto signatarai. Dok. f., 2009 m. 7.45 
Lietuvos tūkstantmečio datos. 9.00 
Premjera. Mūsų kaimynai marsupi-
lamiai (3/12). 9.25 Premjera. Vakavi-
lis (16). 9.50 Džeronimas (24). 10.25 
Žiulio Verno Paslaptingoji sala. Fan-
tastinis nuotykių f. JAV, 2010 m. N-7. 
12.00 Trijų Baltijos valstybių vėliavų 
pakėlimo ceremonija Vilniuje, Simo-
no Daukanto aikštėje. LR Prezidentės 
Dalios Grybauskaitės kalba. 12.30 Šv. 
Mišios, skirtos Lietuvos Nepriklauso-
mybės dienai. Tiesioginė transliacija 
iš Vilniaus arkikatedros. 13.30 Dakta-
ras Jonas Basanavičius. Dokumenti-
nė apybraiža. 2011 m. 14.00 Vasario 
16-osios minėjimas prie Lietuvos ne-
priklausomybės Signatarų namų Vil-
niuje. 14.30 Premjera. Atiduok Tėvy-
nei, ką privalai. Dok. f., 2015 m. 15.10 
Arvydas Vilčinskas. Koncertas „Grįžtu 
namo“. 17.15 Prie rugių ir prie ugnies. 
Dok. f apie Justiną Marcinkevičių. 
2010 m. 18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 19.00 Iškilmingas Vasa-
rio 16-osios minėjimo koncertas. 20.25 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 20.59 „Per-
las“. 21.00 Valstybės atkūrimo die-
nos šventė „Geltona. Žalia. Raudo-
na“. Transliacija iš Katedros aikštės. 
22.00 Premjera. Trispalvis. Dok. f. 
Scen. aut. ir rež. Vytautas V. Lands-
bergis. 2013 m. N-7. 23.20 Istorijos 
detektyvai (kart.). 0.10 Lietuvos naci-
onalinių kultūros ir meno premijų įtei-
kimo iškilmės iš LR Prezidento rūmų 
(kart.). 1.10 „Žagarė – Lietuvos kultū-
ros sostinė 2015“. Atidarymo koncer-
tas (kart.). 2.20 Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo 25-mečiui. Mūsų lais-
vės metai. 1993 m. (kart.). 3.15 Arvy-
das Vilčinskas. Koncertas „Grįžtu na-
mo“ (kart.). 5.15 Tautos balsas (kart.). 

Antradienis, vasario 17 d. 
9.00 Komisaras Reksas (27) N-7. 

9.50 Miestelio ligoninė (4/3). 10.40 Sti-
lius (kart.). 11.30 „Eurovizija 2015“. Na-
cionalinė atranka (kart.). 13.05 Bėdų 
turgus (kart.). 14.00 Žinios. 14.15 La-
ba diena, Lietuva. 15.00 LRT radijo ži-
nios. 15.05 Laba diena, Lietuva. 16.00 
Žinios. 16.15 Premjera. Hartlando 
užuovėja (7/13). 17.00 Premjera. Akis 
už akį N-7. 17.45 Premjera. Naisių va-
sara (25). 18.15 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą). 18.45 Premjera. Ten, 
kur namai (1/10) N-7. 19.30 Emigran-
tai. 20.25 „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre. 21.29 „Perlas“. 
21.30 Specialus tyrimas. 22.20 Istorijos 
detektyvai. 23.10 Vakaro žinios. 23.40 
Ten, kur namai (1/10) (kart.) N-7. 0.30 
Akis už akį (kart.) N-7. 1.15 Laba diena, 
Lietuva (kart.). 3.15 Emigrantai (kart.). 
4.05 Specialus tyrimas (kart.). 4.55 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite (kart.). 

Trečiadienis, vasario 18 d. 
9.00 Komisaras Reksas (28) N-7. 

9.50 Miestelio ligoninė (4/4). 10.40 Emi-
grantai (kart.). 11.30 Delfinai ir žvaigž-
dės (kart.). 13.05 Specialus tyrimas 
(kart.). 14.00 Žinios. 14.15 Laba die-
na, Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. 
15.05 Laba diena, Lietuva. 16.00 Ži-
nios. 16.15 Premjera. Hartlando užuo-
vėja (7/14). 17.00 Premjera. Akis už 
akį (4/1) N-7. 17.45 Premjera. Naisių 
vasara (26). 18.15 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.45 Premjera. Ten, 
kur namai (N-7. 1/11). 19.30 Gyveni-
mas. 20.25 „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre. 21.29 „Perlas“. 
21.30 Auksinis protas. 22.45 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės (kart.). 23.10 Vakaro ži-
nios. 23.40 Ten, kur namai (1/11) (kart.) 
N-7. 0.30 Akis už akį (4/1) (kart.) N-7. 
1.15 Laba diena, Lietuva (kart.). 3.15 
Gyvenimas (kart.). 4.05 Auksinis pro-
tas (kart.). 5.15 Durys atsidaro (kart.). 

Ketvirtadienis, vasario 19 d. 
9.00 Komisaras Reksas (29) N-7. 

9.50 Miestelio ligoninė (4/5). 10.40 Gy-
venimas (kart.). 11.30 Auksinis pro-
tas (kart.). 12.45 Mokslo ekspresas 
(kart.). 13.05 Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo 25-mečiui. Mūsų laisvės 
metai. 1993 m. (kart.). 14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT 
radijo žinios. 15.05 Laba diena, Lietu-
va. 16.00 Žinios. 16.15 Premjera. Har-
tlando užuovėja (7/15). 17.00 Premje-

ra. Akis už akį (4/2) N-7. 17.45 Premje-
ra. Naisių vasara (27). 18.15 Šiandien 
(su vertimu į gestų kalbą). 18.45 Savi-
valdybių tarybų rinkimai 2015. 20.25 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 Dė-
mesio centre. 21.29 „Perlas“. 21.30 
Premjera. Degantis krūmas. Drama. 
Čekija, 2013 m. (3) N-7. 22.50 Mokslo 
ekspresas (kart.). 23.10 Vakaro žinios. 
23.40 Gyvenimas (kart.). 0.30 Akis už 
akį (4/2) (kart.) N-7. 1.15 Laba diena, 
Lietuva (kart.). 3.15 Delfinai ir žvaigž-
dės (kart.). 4.55 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai (kart.). 

Penktadienis, vasario 20 d. 
9.00 Komisaras Reksas (30) N-7. 

9.50 Miestelio ligoninė (4/6). 10.40 Sa-
vivaldybių tarybų rinkimai 2015. 12.20 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (kart.). 
13.10 Giminės. Gyvenimas tęsiasi (6) 
(kart.). 14.00 Žinios. 14.15 Laba die-
na, Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. 
15.05 Laba diena, Lietuva. 16.00 Ži-
nios. 16.15 Premjera. Hartlando užuo-
vėja ( 7/16). 17.00 Premjera. Akis už 
akį (N-7. 4/3). 17.45 Tautos balsas. 
18.15 Šiandien (su vertimu į gestų kal-
bą). 18.45 Delfinai ir žvaigždės. 20.25 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 20.59 „Per-
las“. 21.00 Duokim garo!. 22.40 Klau-
simėlis.lt. 23.00 Tamsioji pusė. Siaubo 
trileris. JAV, 1993 m. 1.00 Akis už akį 
(4/3) (kart.) N-7. 1.45 Laba diena, Lie-
tuva (kart.). 3.45 Duokim garo! (kart.). 
5.15 Tautos balsas (kart.).

Šeštadienis, vasario 21 d. 
6.05 Gyvenimas (kart.). 6.55 

Emigrantai (kart.). 7.45 Specialus ty-
rimas (kart.). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 
Premjera. Mūsų kaimynai marsupila-
miai (3/13). 9.25 Premjera. Animalija 
(6). 9.50 Džeronimas (25). 10.15 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite. 11.10 Du-
rys atsidaro. 11.40 Mokslo ekspresas. 
12.00 Pasaulio dokumentika. Premje-
ra. Gyvenimo kelias. 1 d. 13.00 Inspek-
torius Luisas (3/1) N-7. 14.30 Popietė 
su Algimantu Čekuoliu (Subtitruota). 
15.00 Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo 25-mečiui. Mūsų laisvės metai. 
1994 m. 16.00 Žinios (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16.15 Sveikinimų koncertas. 
18.40 Bėdų turgus. 19.30 Stilius. 20.25 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 „Eu-
rovizija 2015“. Nacionalinė atranka. Fi-
nalas. 22.40 Premjera. Falkonas (1, 2) 
(Subtitruota) N-7. 0.10 „Žagarė – Lietu-
vos kultūros sostinė 2015“. Atidarymo 
koncertas (kart.). 1.25 Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo 25-mečiui. Mū-
sų laisvės metai. 1994 m. (kart.). 2.25 
Inspektorius Luisas 3 (3/1) (kart.). 4.00 
„Eurovizija 2015“. Nacionalinė atranka. 
Finalas (kart.). 

Sekmadienis, vasario 22 d. 
6.05 Durys atsidaro (kart.). 6.35 

Popietė su Algimantu Čekuoliu (Sub-
titruota, kart.). 7.00 Šventadienio min-
tys. 7.30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. (kart.). 8.30 Girių horizontai. 9.00 
Premjera. Mūsų kaimynai marsupi-
lamiai (3/14). 9.25 Premjera. Vakavi-
lis (17). 9.50 Džeronimas (26). 10.15 
Aviukas Šonas (4/9). 10.25 Gustavo 
enciklopedija (Subtitruota). 10.55 Le-
onardas 1 (1/7–8). 12.00 Pasaulio do-
kumentika. Premjera. Lotynų Amerikos 
platybėse. 2 d. Amazonė. Vienas miš-
kas, daug pasaulių (subtitruota). 13.00 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Puaro 
(13/3) Numirėlio kvailystė N-7. 14.30 
Premjera. Gyvi. Dok. f. Ukraina, N-7. 
2008 m. (Subtitruota). 16.00 Žinios (su 
vertimu į gestų kalbą). 16.15 Delfinai ir 
žvaigždės (kart.). 18.00 Keliai. Maši-
nos. Žmonės. 18.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 19.30 Pasaulio panora-
ma. 19.55 Savaitė. 20.30 Panorama. 
21.00 Premjera. Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi (7). 21.50 Ugnies žiede (1, 2) 
N-7. 0.45 Auksinis protas (kart.). 2.00 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Puaro 
(13/3) Numirėlio kvailystė (kart.) N-7. 
3.30 Pasaulio panorama (kart.). 4.00 
Savaitė (kart.). 4.30 Giminės. Gyveni-
mas tęsiasi (7) (kart.). 5.15 Popietė su 
Algimantu Čekuoliu (Subtitruota, kart.).

Laiškai Sofijai. Lietuva, D. Britanija, 
biografinė drama, 2013 m. N-7. 1.55 
Aferistas (5) N-7. 2.45 Mažylė Houp 
(9) N-7. 3.10 Mažylė Houp (10) N-7. 
3.35 Choras (19) N-7. 

Antradienis, vasario 17 d.
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Simp-

sonai (8, 9) (kart.) N-7. 7.55 Moterys 
meluoja geriau (23, 24) N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (2038) 10.00 Aistros spal-
vos (105) N-7. 11.00 TV Pagalba. N-7. 
12.30 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai. 12.55 Ančiukas Donaldas 
ir draugai (60). 13.30 Legenda apie 
Korą (24). N-7. 14.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (10). 14.30 Simpsonai 
(10) N-7. 15.00 Simpsonai (11) N-7. 
15.30 Nemylima (116) N-7. 16.30 TV 
Pagalba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Prieš srovę N-7. 20.30 VIP N-7. 21.00 
Rezidentai (21) N-7. 21.30 TV3 vakaro 
žinios. 22.10 Transporteris (8). N-14. 
23.10 Krizė (5). N-14. 0.10 CSI krimi-
nalistai (317). N-14. 1.10 Ieškotojas 
(7) N-7. 2.00 Aferistas (6) N-7. 2.50 
Mažylė Houp (11) N-7. 0.15 Mažylė 
Houp (12) N-7. 3.40 Choras (20) N-7. 

Trečiadienis, vasario 18 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Simp-

sonai (10 11) (kart.) N-7. 7.55 Mote-
rys meluoja geriau (25, 26) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (2039). 10.00 Aistros 
spalvos (106). N-7. 11.00 TV Pagal-
ba. N-7. 12.55 Ragai ir kanopos su-
grįžta (1). 13.30 Legenda apie Korą 
(25) N-7. 14.00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (11). 14.30 Simpsonai (12) N-7. 
15.00 Simpsonai (13) N-7. 15.30 Ne-
mylima (117) N-7. 16.30 TV Pagalba. 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Pakartok! 
N-7. 21.00 Rezidentai (22) N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 22.05 Vikingų loto. 
22.10 Ruandos viešbutis. D.Britanija, 
Italija, P.Afrika, drama, 2004 m. N-7. 
0.35 Elementaru (21) N-7. 1.30 Ieško-
tojas (8) N-7. 2.20 Aferistas (7) N-7. 
3.10 Mažylė Houp (13) N-7. 3.35 Cho-
ras (21) N-7. 

Ketvirtadienis, vasario 19 d.
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Simp-

sonai (12, 13) (kart.) N-7. 7.55 Mote-
rys meluoja geriau (27, 28) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (2040) 10.00 Aistros 
spalvos (107) N-7. 11.00 TV Pagal-
ba. N-7. 12.55 Ragai ir kanopos su-
grįžta (2)13.30 Legenda apie Korą 
(26) N-7. 14.00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (12)14.30 Simpsonai (14) N-7. 
15.00 Simpsonai (15) N-7. 15.30 Lau-
kinė Esmeralda (1) N-7. 16.30 TV Pa-
galba. N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Ginčas be taisyklių. N-7. 21.00 Re-
zidentai (23) N-7. 21.30 TV3 vakaro 
žinios. 22.10 Bibliotekininkai (9) N-7. 
23.10 Bibliotekininkai (10) N-7. 0.10 
Kaulai (20) N-14. 1.10 Ieškotojas (9) 
N-7. 2.00 Aferistas (8) N-7. 2.50 Ma-
žylė Houp (14, 15) N-7. 3.40 Cho-
ras (22) N-7. 

Penktadienis, vasario 20 d.
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Simp-

sonai (14, 15) (kart.) N-7. 7.55 Mote-
rys meluoja geriau (29, 30) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (2041). 10.00 Aistros 
spalvos (108). N-7. 11.00 TV Pagalba. 
N-7. 12.55 Ragai ir kanopos sugrįžta 
(3). 13.30 Legenda apie Korą (1) N-7. 
14.00 Kempiniukas Plačiakelnis (13) 
14.30 Simpsonai (16, 17) N-7. 15.30 
Laukinė Esmeralda (2) N-7. 16.30 TV 
Pagalba. N-7. 18.15 Laidos pertrauko-
je – Kaip ant delno 18.30 TV3 žinios. 
19.30 Piteris Penas. Animacinis f. 
JAV, 1953 m. 21.05 Iksmenai. Žūtbū-
tinis mūšis. Trileris. JAV, D.Britanija, 
2006 m. N-7. 23.15 Gaudynės. Veiks-
mo f. JAV, 2013 m. N-14. 1.15 Mar-
gareta. Drama. JAV, 2011 m. N-14. 

Šeštadienis, vasario 21 d.
6.40 Teleparduotuvė. 06.55 Re-

dakajus (15) N-7. 7.25 Bidamanų tur-
nyras (14) N-7. 8.00 Mažylių nuotykiai 
(8) 8.30 Būrys (15) N-7. 9.00 Svajonių 
ūkis. 09.30 Mamyčių klubas. 10.00 Mi-
tybos balansas.10.30 Barbė princesė 
ir elgeta. Animacinis f. JAV, 2004 m. 
12.15 Tavo, mano ir mūsų. Romanti-
nė komedija. JAV, 2005 m. 14.00 Gy-
venimo bangos (13) N-7. 16.15 Kurt 
Sejitas ir Šura (42) N-7. 17.20 Ekstra-
sensai detektyvai (15) N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.00 Narnijos kronikos. liūtas, 
burtininkė ir drabužių spinta. Nuotykių 
f. JAV, 2005 m. N-7. 19.30 Filmo per-
traukoje – Eurojackpot. 22.00 Trans-
porteris. Veiksmo trileris. Prancūzi-
ja, JAV, 2002 m. N-7. 23.50 Gimęs 
lenktyniauti. Veiksmo f. JAV, 2011 
m. N-7. 1.45 Laimėk. Komedija. JAV, 
2011 m. N-7. 

Sekmadienis, vasario 22 d.
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Re-

dakajus (16) N-7. 7.25 Bidamanų tur-
nyras (15) N-7. 8.00 Mažylių nuotykiai 

Pirmadienis, vasario 16 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 Žu-

viukai burbuliukai (33). 6.45 Skūbis-
Dū baimės stovykloje. Animacinis f. 
JAV, 2010 m. 8.05 Naujieji keršytojai. 
Augantys didvyriai. Animacinis f. JAV, 
2008 m. 9.25 Peliukas Stiuartas Litlis. 
Komedija. JAV, 1999 m. 11.00 Sugrį-
žęs iš praeities. Komedija. JAV, 1999 
m. N-7. 12.55 Staiga trisdešimties. Ro-
mantinė komedija. JAV, 2004 m. N-7. 
14.50 Šėtoniškas sandėris. Romanti-
nė komedija. JAV, Vokietija, 2000 m. 
N-7. 16.35 Uždelsta meilė. Romantinė 
komedija. JAV, 2006 m. N-7. 18.30 Ži-
nios. 19.30 Laisvės gimimas. Specia-
li laida. 21.20 PREMJERA Kvaila, be-
protiška meilė. N-14. Romantinė ko-
medija. JAV, 2011 m. 23.35 PREM-
JERA Mirties upė. Trileris. JAV, 2011 
m. N-14. 1.20 Vingiuotas kelias namo. 
2010 m. Komedija. JAV, (kart.) N-14. 
3.00 Programos pabaiga. 3.05 Lietu-
va Tavo delne. 

Antradienis, vasario 17 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (34). 6.55 Tomas ir 
Džeris (15). 7.25 Madagaskaro pingvi-
nai (7) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (141) N-7. 8.50 Uždelsta 
meilė. Romantinė komedija. JAV, 2006 
m. (kart.) N-7. 10.35 Šėtoniškas san-
dėris. Romantinė komedija. JAV, Vo-
kietija, 2000 m. (kart.) N-7. 12.15 Pe-
liukas Stiuartas Litlis. Komedija. JAV, 
1999 m. (kart.) 13.55 Madagaskaro 
pingvinai (8). 14.20 Bėgantis laikas 
(9) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17.05 Yra kaip yra. N-7. 18.30 Ži-
nios. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Pagalbos 
skambutis. N-7. 21.30 Žinios. 22.10 
VAKARO SEANSAS Mirties kelias. 
Veiksmo trileris. JAV, 2009 m. N-14. 
23.55 Ties riba (11) N-14. 0.50 Nikita 
(5) N-7. 1.45 Detektyvė Džonson (24) 
N-7. 2.40 Programos pabaiga. 2.45 
Lietuva Tavo delne. 

Trečiadienis, vasario 18 d.
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (35). 6.55 Tomas ir 
Džeris (16). 7.25 Madagaskaro pingvi-
nai (8) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (142) N-7. 8.50 24 valan-
dos (kart.) N-7. 10.00 Sugrįžęs iš pra-
eities. Komedija. JAV, 1999 m. (kart.) 
N-7. 11.55 Staiga trisdešimties. Ro-
mantinė komedija. JAV, 2004 m. (kart.) 
N-7. 13.55 Madagaskaro pingvinai (9). 
14.20 Bėgantis laikas (10) N-7. 16.30 
Labas vakaras, Lietuva. 17.05 Yra kaip 
yra. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 KK2. N-7. 
20.25 Gyvenimo receptai 2 (7) N-7. 
21.30 Žinios. 22.10 VAKARO SEAN-
SAS Porininkai. Veiksmo trileris. JAV, 
1997 m. N-14. 23.55 Ties riba (12) 
N-14. 0.50 Nikita (6) N-7. 1.45 Detek-
tyvė Džonson (25) N-7. 2.40 Progra-
mos pabaiga. 2.45 Lietuva Tavo delne. 

Ketvirtadienis, vasario 19 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (36). 6.55 Tomas ir 
Džeris (17). 7.25 Madagaskaro pingvi-
nai (9) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (143) N-7. 8.50 24 valandos 
(kart.) N-7. 10.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 11.15 KK2 (kart.) N-7. 12.05 Gy-
venimo receptai 2 (7) (kart.) N-7. 13.00 
Laba diena. N-7. 13.30 Tomas ir Dže-
ris (18). 13.55 Madagaskaro pingvi-
nai (10). 14.20 Bėgantis laikas (11) 
N-7. 16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.05 24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. 
19.30 Valanda su Rūta. 21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS Vertikali ri-
ba. Nuotykių f. JAV, Vokietija, 2000 m. 
N-7. 0.35 Ties riba (13) N-14. 1.30 Ni-
kita (7) N-7. 2.25 Sveikatos ABC tele-
vitrina (kart.). 2.50 Programos pabai-
ga. 2.55 Lietuva Tavo delne. 

Penktadienis, vasario 20 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (37). 6.55 Tomas ir 

Džeris (18) (kart.). 7.25 Madagaska-
ro pingvinai (10) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (144) N-7. 8.50 
K11. Komisarai tiria. Dukters meilė. 
N-7. 9.25 K11. Komisarai tiria. Mirtinas 
krytis. N-7. 10.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 11.15 KK2 (kart.) N-7. 12.05 Pa-
galbos skambutis (kart.) N-7. 13.00 
Laba diena. N-7. 13.30 Tomas ir Dže-
ris (19). 13.55 Madagaskaro pingvinai 
(11). 14.20 Bėgantis laikas (12) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.05 
24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
KK2 penktadienis. N-7. 21.00 Ma-
no vyras gali. 22.20 Kartą Meksikoje. 
Veiksmo f. JAV, 2003 m. N-14. 0.20 
Rėksniai. Medžioklė. Fantastinis trile-
ris. Kanada, 2009 m. S. 2.10 Vertikali 
riba. Nuotykių f. JAV, Vokietija, 2000 
m. (kart.) N-7. 4.25 Programos pabai-
ga. 4.30 Lietuva Tavo delne. 

Šeštadienis, vasario 21 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Smalsutė Dora. Nuotykiai keliaujant 
po pasaulį. Animacinis f. JAV, 2012 
m. 7.20 Kaukė (17). 7.45 Kas naujo, 
Skūbi-Dū? (13) l. 8.10 Ogis ir tarako-
nai. 8.35 Tomo ir Džerio nuotykiai (6). 
9.00 Ponas Bynas (22). 9.30 Na, pa-
lauk! (15, 16). 10.00 KINO PUSRY-
ČIAI Šuo policininkas. Nuotykių f. šei-
mai. JAV, 2008 m. 11.40 Nikis Tūzas. 
Filmas šeimai. JAV, Kanada, 2013 m. 
13.00 Į žvejybą. Komedija. JAV, 1997 
m. 14.40 Didingasis amžius (152) N-7. 
16.50 PREMJERA Didingojo amžiaus 
paslaptys. Dekoracijos, kostiumai, pa-
puošalai. Dok. f. Turkija, 2014 m. 17.55 
PREMJERA Pabėgimas iš norvegiško 
rojaus. Dokumentinis f. Lenkija, 2011 
m. 18.30 Žinios. 19.00 SUPERKINAS 
Peliukas Stiuartas Litlis 2. Nuotykių f. 
šeimai. JAV, 2002 m. 20.25 PREM-
JERA Artūras, svajonių milijonierius. 
Romantinė komedija. JAV, 2011 m. 
N-7. 22.35 Auklė pagal iškvietimą. 
Romantinė komedija. JAV, 2009 m. 
N-7. 0.25 Tikras teisingumas. Mies-
to kovos. Veiksmo f. JAV, Kanada, 
2010 m. N-14. 2.10 Kartą Meksikoje. 
Veiksmo f. JAV, 2003 m. (kart.) N-14. 
4.05 Programos pabaiga. 4.10 Lietu-
va Tavo delne.

 Sekmadienis, vasario 22 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Smalsutė Dora. Dora gelbsti undinė-
les. Animacinis f. JAV, 2012 m. 7.20 
Kaukė (18). 7.45 Kas naujo, Skūbi-
Dū? (14). 8.10 Ogis ir tarakonai. 8.35 
Tomo ir Džerio nuotykiai (7). 9.00 Svei-
katos ABC televitrina. 9.30 Mes pa-
čios. 10.00 KINO PUSRYČIAI Zatura. 
Nuotykiai kosmose. Veiksmo ir nuoty-
kių komedija. JAV, 2005 m. 12.05 Na-
mas prie ežero. Melodrama. Australi-
ja, JAV, 2006 m. N-7. 14.10 Mano pui-
kioji auklė (173). 14.45 Didingasis am-
žius (153) N-7. 17.00 Ne vienas kelyje. 
17.30 Teleloto. 18.30 Žinios. 19.00 Alfa 
savaitė. 19.30 Lietuvos supermiestas. 
22.10 Da Vinčio kodas. Veiksmo trile-
ris. JAV, 2006 m. N-14. 1.05 Apoka-
lipsės pranašai. Mistikos trileris. JAV, 
2009 m. N-14. 2.50 Programos pabai-
ga. 2.55 Lietuva Tavo delne. 

Pirmadienis, vasario 16 d. 
6.35 Sveikatos ABC televitrina. 

7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
8.00 Mistinės istorijos (17) (kart.) N-7. 
9.00 Bosas (17) (kart.) N-7. 10.00 Bo-
sas (18) (kart.) N-7. 11.00 Kalbame ir 
rodome (396) N-7. 11.55 Prokurorų 
patikrinimas (262) (kart.) N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 
Komisaras Aleksas (25) N-7. 15.00 
Amerikos talentai (8). 16.00 Prokuro-
rų patikrinimas (263) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Autopilotas 
(kart.). 18.25 Visa menanti (25) N-7. 
19.25 Policija ir Ko (25) N-7. 20.25 
Vedęs ir turi vaikų (14) N-7. 21.00 Pa-
trulis. N-7. 21.30 Mirtinas žaidimas. 
Veiksmo f. JAV, 2010 m. N-14. 23.30 
Persekiotojai (15) N-7. 0.25 Visa me-
nanti (25) (kart.) N-7. 1.20 Prokuro-
rų patikrinimas (263) (kart.) N-7. 2.25 
Bamba TV. S. 

Antradienis, vasario 17 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (25) (kart.) 
N-7. 9.00 Brolis už brolį (1, 2) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (397) N-7. 
11.55 Prokurorų patikrinimas (263) 
(kart.) N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Komisaras Aleksas 
(26) N-7. 15.00 Amerikos talentai (9). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (264) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 

18.00 Žinios. 18.25 Visa menanti (26) 
N-7. 19.25 Policija ir Ko (26) N-7. 20.25 
Vedęs ir turi vaikų (15) N-7. 21.00 Fa-
rai. N-14. 21.30 Jis sako Taip! Roman-
tinė komedija. Australija, JAV, 2008 m. 
N-7. 23.35 Persekiotojai (16) N-7. 0.30 
Visa menanti (26) (kart.) N-7. 1.25 Pro-
kurorų patikrinimas (264) (kart.) N-7. 
2.30 Bamba TV. S.

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

N-7. 8.00 Policija ir Ko (26) (kart.) 
N-7. 9.00 Brolis už brolį (3, 4) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (398) N-7. 
11.55 Prokurorų patikrinimas (264) 
(kart.) N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Komisaras Aleksas 
(27) N-7. 15.00 Amerikos talentai (10). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (265) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Visa menanti (27) 
N-7. 19.25 Policija ir Ko (27) N-7. 20.25 
Vedęs ir turi vaikų (16) N-7. 21.00 Fa-
rai. N-14. 21.30 Monikos Veliūr sugrį-
žimas. Komedija. JAV, 2011 m. N-14. 
23.20 Persekiotojai (17) N-7. 0.15 Vi-
sa menanti (27) (kart.) N-7. 1.10 Pro-
kurorų patikrinimas (265) (kart.) N-7. 
2.15 Bamba TV. S. 

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

N-7. 8.00 Policija ir Ko (27) (kart.) 
N-7. 9.00 Dainuok mano dainą (kart.). 
11.00 Kalbame ir rodome (399) N-7. 
11.55 Prokurorų patikrinimas (265) 
(kart.) N-7. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.00 Komisaras 
Aleksas (28) N-7. 15.00 Amerikos ta-
lentai (11). 16.00 Prokurorų patikrini-
mas (266) N-7. 17.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Visa 
menanti (28) N-7. 19.25 Policija ir Ko 
(28) N-7. 20.25 Vedęs ir turi vaikų (17) 
N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 Riterio 
žvaigždė. Nuotykių f. JAV, 2001 m. 
N-7. 0.05 Persekiotojai (18) N-7. 1.00 
Visa menanti (28) (kart.) N-7. 1.55 Pro-
kurorų patikrinimas (266) (kart.) N-7. 
3.00 Bamba TV. S. 

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

N-7. 8.00 Policija ir Ko (28) (kart.) N-7. 
9.00 Jis sako Taip! Romantinė kome-
dija. Australija, JAV, 2008 m. (kart.) 
N-7. 11.00 Kalbame ir rodome (400) 
N-7. 11.55 Prokurorų patikrinimas 
(266) (kart.) N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 14.00 Komisaras 
Aleksas (29) N-7. 15.00 Amerikos ta-
lentai (12). 16.00 Prokurorų patikrini-
mas (267) N-7. 17.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Patrulis 
(kart.). N-7. 19.00 Amerikietiškos imty-
nės (2) N-7. 21.00 Savaitės kriminalai. 
N-7. 21.30 Interviu su žudiku. Veiksmo 
trileris. Didžioji Britanija, 2012 m. N-14. 
23.20 Spartakas. Prakeiktųjų karas (9, 
10) N-14. 1.30 Prokurorų patikrinimas 
(267) (kart.) N-7. 2.35 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, vasario 21 d. 
7.00 Amerikos talentai (11, 12) 

(kart.). 9.00 Laba diena. N-7. 9.30 Apie 
žūklę. 10.00 Padėkime augti. 10.30 
Šefas rekomenduoja. 11.00 Pasaulio 
galiūnų čempionų lygos finalas Malai-
zijoje II. 2014 m. 12.00 Arčiau mūsų. 
12.30 Statyk! 13.00 Melagių žaidimas 
(8) N-7. 14.00 Šeimynėlė (81–84) N-7. 
2011 m. 16.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 17.00 Bosas (19) N-7. 18.00 Mis-
tinės istorijos (18) N-7. 19.00 Dainuok 
mano dainą. 21.00 MANO HEROJUS 
Nepavykęs sandėris. Veiksmo f. Di-
džioji Britanija, Honkongas, Kanada, 
2003 m. N-14. 22.45 AŠTRUS KINAS 
Ašmenys. Trejybė. Veiksmo f. JAV, 
2004 m. N-14. 0.55 Dviese geriau (7–
10). 2.35 Bamba TV. S.

Sekmadienis, vasario 22 d. 
7.00 Mistinės istorijos (18) (kart.) 

N-7. 8.00 Pirmas kartas su žvaigžde. 
N-7. 8.30 Tauro ragas. N-7. 9.00 Au-
topilotas. 9.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu. 10.00 Pasaulis X. N-7. 
11.00 Sveikatos kodas. 12.00 Arčiau 
namų. 13.00 Melagių žaidimas (9) 
N-7. 14.00 Sveikinimai. 16.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 17.00 Bosas (20) 
N-7. 18.00 Mistinės istorijos (19) N-7. 
19.00 MEILĖS ISTORIJOS Vasara 
Amalfyje. Romantinė drama. Vokieti-
ja, 2013 m. N-7. 21.00 Kortų namelis 
(3, 4) N-14. 23.00 Bagerio Vanso le-
genda. Romantinė drama. JAV, 2000 
m. N-14. 1.20 Dviese geriau (11–14). 
3.00 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

(9). 8.30 Būrys (16) N-7. 9.00 Svajonių 
sodai. 9.30 Nepaprasti daiktai. 10.00 
Virtuvės istorijos. 10.30 Barbė Maripo-
sa ir Fėjų princesė. Animacinis f. JAV, 
2013 m.12.00 Kai atkeliavo Zacharis 
Liveris. F. šeimai. JAV, 2003 m. 13.45 
Gyvenimo bangos (14) N-7. 16.15 Kurt 
Sejitas ir Šura (43) N-7. 17.20 Eks-
trasensai detektyvai (12) N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.00 Savaitės komenta-
rai. 19.30 Šuolis! N-7. 22.30 Mirtinas 
smūgis. Veiksmo f., JAV, 2008 m. 
N-14. 0.25 Kvaišų šeimynėlė. Aukso 
ieškotojai. Komedija. JAV, 2003 m. 
N-7. 1.55 Gaudynės. Veiksmo f. JAV, 
2013 m. N-14. 

Pirmadienis, vasario 16 d.
6.50 Teleparduotuvė. 7.05 Mons-

trų vidurinė mokykla. Keista sinte-
zė. N-7. 8.40 Edvardas Žirkliarankis. 
JAV, fantastinė drama, 1990 m. N-7. 
10.45 Galiūnas Džo. JAV, nuotykių f., 
1998 m. 13.00 Geležinis Vilis. 15.15 
Ana ir karalius. JAV, romantinė dra-
ma, 1999 m. N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.00 Aš tikrai myliu Lietuvą. 21.00 
Tadas Blinda. Pradžia. N-7. 23.15 
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Jau antrus metus neįgaliųjų cent- 
ro „Klaipėdos lakštutė“ jaunuo-
liai dalyvauja bendroje  socia-
linėje akcijoje ir talkina preky-
bos tinklo „Topo centras“ kolek-
tyvui Klaipėdoje.  Jaunuoliai su 
džiaugsmu savanoriauja preky-
bos salėje ir kiekvieną ketvirta-
dienį susipažįsta su ten esančia 
prekių gausa, tvarka, bendrau-
ja su parduotuvės darbuotojais, 
skenuoja prekes ir stengiasi at-
likti  visas  jiems patikėtas už-
duotis. Šiemet užduotys  jiems 
buvo dar svarbesnės – jaunuo-
liams patikėta tikrinti, ar pakeis-
tos prekių kainos  į eurus.

„Klaipėdos  lakštutės“  jau-
nuoliai į parduotuvę vyksta itin 
noriai, o grįžę dalijasi įspūdžiais, 
didžiuodamiesi pasakoja apie 
salės darbuotojo asistento dar-
bą. Projekte dalyvaujantys ne-
galią turintys jaunuoliai jaučiasi 
svarbūs, naudingi – savanorystė 
juos motyvuoja, skatina būti sa-

varankiškesnius.
Už pastangas ir pagalbą pre-

kybos tinklas visada atsidėkoja, 
padovanoja neįgaliųjų  centrui 
tai,  ko  labiausiai  trūksta  jau-
nuolių kasdienei veiklai ir ugdy-
mui – šįkart padovanoti 3 plan-
šetiniai kompiuteriai. 

Negalią  turintiems  žmo-
nėms, ypač tiems, kuriuos ka-
muoja kalbos, klausos ar kom-
pleksiniai  sutrikimai,  tai  ypač 
gera  priemonė mokytis  ben-
drauti.  Yra  nemažai  progra-
mų, pritaikytų būtent planše-
tiniams kompiuteriams, kurio-
mis naudodamiesi įvairių sutri-
kimų turintys žmonės gali ben-
drauti pasitelkdami simbolius. 
Ne  visi  „Klaipėdos  lakštutės“ 
globojami žmonės gali išreikšti 
savo mintis žodžiais, todėl nau-
dojasi  lietuviška programėle, 
kurioje yra daugiau nei 3 000 
įgarsintų  ir  iliustruotų žodžių 
bei frazių. 

Neįgalieji savanoriauja

Neįgalieji  
pasaulyje

Neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ direktorė Danutė 
Daukantienė „Vakarų eksprese“ pasakoja apie bendradar-
biavimą su prekybos tinklu. 

Bendrabutyje gyvenanti neįga-
li šiaulietė neturi ko valgyti ir iš 
ko sutvarkyti šalto, pelėsiu dvo-
kiančio kambario. Moteris atsi-
dūrė tarsi užburtame rate – so-
cialinės pašalpos negauna dėl 
to, kad turi įsiskolinimų už šil-
dymą, nors metus tinkamai pas- 
lauga naudotis negalėjo.

Klausos negalią turinti šiau-
lietė Virginija Denijeva J. Basa-
navičiaus  gatvėje  esančiame 
bendrabutyje buvo apgyvendin-
ta prieš porą metų. Moteris pa-
sakoja, kad kambaryje rado krū-
vą šiukšlių, išdaužtus langų stik- 
lus  ir nešylantį  radiatorių. Gy-
venti ten ji negalėjo dvejus me-
tus, tad glaudėsi pas pažįstamus 
ir po truputį tvarkėsi: iškuopė, 
priprašė pakeisti radiatorių, įsi-
dėjo senus kaimynės atiduotus 
medinius langus. Nepaisant to, 
ir dabar situacija ne ką geres-

nė: pakeisto nedidelio radiato-
riaus skleidžiamos šilumos ne-
pakanka, tenka atsidaryti duris, 
kad šilumos įeitų iš koridoriaus. 
Tapetai atsilupę, sienos padeng-
tos pelėsiu, durys  išdaužtos, o 
101 eurą tesiekiančios neįgalio-
jo išmokos neužtenka ne tik mo-
kesčiams sumokėti, bet ir mais-
tui. Nors dvejus metus moteris 
negyveno savivaldybės skirta-
me bute, tačiau per tą laiką au-
go skola už šildymą. Už nedidelį 
vos devynių kvadratinių metrų 
kambarėlį šiaulietė per mėnesį 
moka apie 50 eurų, o skola jau 
siekia 100 eurų. Pati nebeišsi-
verčianti  šiaulietė kreipėsi pa-
galbos į labdaros fondą.

Bendrabutį administruojan-
čios bendrovės direktorius ža-
da ieškoti lėšų kambariui pare-
montuoti bei ragina jo gyventoją 
kreiptis dėl socialinės pašalpos.

www.etaplius.lt pasakoja apie nepavydėtiną situaciją, ku-
rioje atsidūrė socialinį būstą gavusi šiaulietė. 

Negauna pašalpos 

Be rankų ir kojų, 
bet didelės sielos

1973 m. Vienoje gimė kūdikis be rankų, be kojų. Sutri-
kę gydytojai iškart prisiminė migdomąsias tabletes, 
kurias vartojusios austrų nėščiosios sulaukė ne vieno 
ligoto vaikelio. Bet šio apsigimimo priežastis buvo kita 
(juk nelemtieji medikamentai tuo metu jau buvo už-
drausti), o kokia – nepaaiškėjo iki šiol.

Griauti sienas – atverti 
kuo daugiau pasaulio
Austrui Georgui  Fraberge-

riui  visai nepatinka,  kad  šiais 
laikais besilaukiančios mamos 
primygtinai klausinėja medikų: 
ar tikrai vaikelis gims sveikas, ar 
nematote jokių apsigimimo po-
žymių? Klausimo prasmė aiški 
kiekvienam... Jei prieš 40 metų 
visos mamos taip būtų rūpinu-
sios būsimo kūdikio  sveikata, 
Georgas šio pasaulio gal nė ne-
būtų  išvydęs.  „Tad gimiau  lai-
ku!“ – juokiasi jis.

Gimė be galūnių ir nuo ma-
žens pratinosi gyventi pagal sa-
vo galimybes. Stebėjo jį supantį 
pasaulį, ieškojo savo vietos. Kiek 
erdvės, kiek saulės  jam skirta? 
Ar visi jame mato monstrą, kaip 
ta kvaila kirpėja, kuri net bijo-
jo Georgo ko nors klausti, tik jo 
brolio teiravosi, ar „jam“ trinkti 
galvą, kiek pakirpti...

Neseniai  viename  interviu 
austras prisipažino, kad didžiu-
lę  įtaką  jam padarė vaikystėje 
matytas filmas „Haroldas ir Mo-
dė“ – apie jauno vyro ir 80-me-
tės moters meilę.  „Tas  filmas 
man labai patiko, – sakė Geor-
gas. – Du žmonės savo laimę ra-
do tik nugalėję visuomenės įsi-
vaizdavimus, kas yra gerai, o kas 
blogai. Haroldas ir Modė sugrio-
vė sienas, kuriomis bandyta juos 
apstatyti.“

Georgas irgi griovė visas sie-
nas – drąsa, užsispyrimu, humo-
ru. Dabar jo vizitinėje kortelėje 
parašyta:  „Mag. Dr. Georg Fra-
berger“. Taip, jis sugebėjo studi-
juoti. 2000-aisiais baigė psicho-
logijos studijas. Turi daug dar-
bų –  ligoninėje, kur dirba psi-
chologu, užsiima privačia prak-
tika, rašo knygas, dėsto Vienos 
universiteto studentams, skaito 
pranešimus įvairiuose semina-
ruose ir... augina keturis vaikus.

Ieškant gyvenimo 
prasmės

Georgui visą laiką rūpi klau-
simai, apie kuriuos kiti gal net 
nesusimąsto. Tai  ieško gyveni-
mo prasmės,  kol  suvokia,  kad 
joks mokslas neįstengtų paaiš-
kinti, kokia ji. Tai siekia įrodyti, 
jog žmogus  tikrai  turi sielą, ne 
tik kūną ir protą. Juk net sunkūs 
ligoniai, kuriuos jam teko stebėti 
ligoninėje, – su sunykusiais kū-

nais  ir smegenimis, vis  tiek  iki 
pat mirties lieka stiprios asme-
nybės. Kas, jei ne siela, jiems pa-
deda – įsitikinęs Georgas.

Rodos, pirmiausia jam turė-
tų rūpėti visokios buities smulk- 
menos, juk be rankų, be kojų gy-
venant neapsieisi be pagalbos. 
Bet Georgas yra nepaprastai sa-
varankiškas. Visur važiuoja savo 
automobiliu. Prie kairiojo klubo 
turi 25 cm ilgio koją, jos didžiuo-
ju pirštu ir vairuoja. Turi ir šiek 
tiek kairiosios rankos – vos ke-
lis centimetrus, tačiau ant jų pri-
tvirtina mobilųjį telefoną ir ga-
li kalbėti juo net vairuodamas.

Dar  turi  jis dešinės  rankos 
protezą. Vaikystėje toje vietoje 
buvo prisitvirtinęs tiesiog kablį, 
labai patogų, galėjo kone viską 
juo daryti. Tačiau kartą važiuo-
jant vežimėliu Vienos gatve, kab- 
lys netyčia užsikabino už vienos 
praeivės drabužių, ši ėmė spieg-
ti ir šokinėti, vos neišvertė Ge-
orgo iš vežimėlio. Tada jam bu-
vo 14-ka. Po to įvykio jis nebe-
sinaudojo kabliu, įsigijo rankos 
protezą.

Ligoninėje  vyriškiui  daug 
tenka bendrauti  su pacientais, 
kuriems dėl  įvairių priežasčių 
amputuojamos galūnės.  Jiems 
netgi  sunkiau nei Georgui, ku-
ris  tų galūnių nė neturėjo. Bu-
vo ranka – nėra rankos. Kaip to-
liau gyventi?! Tokioje situacijo-

je praverčia psichologo Georgo 
konsultacijos,  labai konkrečios 
ir naudingos. Su kiekvienu pa-
cientu  šnekasi  tol,  kol  įtikina: 
gyventi – verta. Kartais net pa-
demonstruoja,  kaip  rašo  savo 
trumpute koja.

„Vakarų pasaulyje per daug 
idealizuojame  gražius  kūnus, 
per mažai kalbame apie sielą, – 
sako Georgas. – Stebiu žmones, 
visi turi profesiją, šeimą, namą, 
pinigų. Tai kodėl tarp jų tiek ne-
laimingų žmonių?“

Kaip surado žmoną 
Susaną

Bendraujant  su pacientais 
Georgui neretai  tenka pasako-
ti  ir  apie  savo gyvenimą, kaip 
jis  įveikia kūno negalią, nepa-
lūžta, visuomet lieka pozityvus. 
Kartais tenka net ranką prie šir-
dies pridėjus prisiekti: „Aš tik- 
rai esu laimingas, patikėkite. Ir 
jūs būsite  laimingas,  tik nepa-
siduokite.“

Kažin,  ar Georgas  jaustųsi 
taip gerai, jei būtų vienišas. Jam 
pavyko rasti žmoną. Kokiu bū-
du? Šiek  tiek apgavystės,  šiek 
tiek humoro... Internetinėje pa-
žinčių  svetainėje pristatė  save 
kaip  įspūdingą vyruką: ūgis  – 
180 cm, svoris – 80 kg, raume-
ningas,  tamsūs plaukai,  rudos 
akys... Tikrai dievų  lemta, kad 
tuo metu Susana irgi ieškojo in-
ternete sau draugo. Susidomėjo 
skelbimu, parašė. Po 2 valandų 
juodu  jau kalbėjosi per Skype. 
Melu  toli  nenuvažiuosi,  todėl 
Georgas po  truputėlį  ėmė pa-
sirodyti Susanai toks, koks yra. 
Ūgis – 112 cm, rankos protezas, 
neįgaliojo vežimėlis ir t.t.

Susanos tai neišgąsdino. Juo-
du sukūrė šeimą  ir  jau augina 
net keturis vaikus. Įprastas vaiz-
das jų namuose: šalia neįgaliojo 
ratelių – vaikiškas vežimėlis su 
„nauju“ kūdikiu.   

Pagal užsienio spaudą parengė

Brigita BalikiEnė
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Panevėžio darbo biržos duome-
nimis, darbo ieško 572 negalią 
turintys miesto ir rajono gyven-
tojai. Be to, nemažas būrys neį-
galiųjų darbo vietą bando susi-
rasti patys. Viena iš tokių – 52 
metų panevėžietė Laima. Ši mo-
teris, kaip ir daugelis tokio pat 
likimo žmonių, gali papasako-
ti, kaip sudėtinga negalią turin-
čiam vyresniam žmogui sugrįž-
ti į darbo rinką.

Anksčiau Laima kurį  laiką 
buvo registruota Darbo biržo-
je,  tačiau nesulaukusi pasiūly-
mų, nustojo joje lankytis. Laik- 
raščiai, kompiuteris, pažįstami 
žmonės, skelbimų lentos – dar-
bo  ieškanti neįgalioji pasitelkė 

visas įmanomas priemones, kad 
tik pavyktų įsidarbinti. Panevė-
žietė teigia, kad būdama tarp ke-
turių sienų  jaučiasi  labai pras-
tai. Sunku be darbo ir žmonių. 
Ir materialinė padėtis, negalint 
prisidurti prie menkos neįgalu-
mo pensijos, nepavydėtina.

Neseniai Laima turėjo darbą, 
tiesa, laikiną ir dirbo ne visą die-
ną. Tada jautėsi visai kitas žmo-
gus. Padedant Panevėžio krašto 
žmonių su negalia sąjungai, mo-
teris buvo pakviesta į apskaiti-
ninkų kursus, mokėsi, baigė juos 
ir buvo laikinai įdarbinta. Įmo-
nėje nebelikus darbo ir pasibai-
gus darbo sutarčiai, jai vėl teko 
bedarbės dalia.

www.sekunde.lt paskelbtas Vitalijos Jalianiauskienės 
straipsnis apie neįgaliųjų darbo paieškas.

Darbo rinka nelaukia
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fon-
das remia projektą „Požiūrio lūžis  – nuo 
negalios iki galios“ ir jo rubrikas: „Aplinka 
visiems“, „Integracijos keliu“, „Tolerancijos 
link“, „ Prie kūrybos šaltinio“. 

Humoreska

Prekybos  centre  patekau  į 
aistrų sūkurį. Apimti prieš-

valentininės  karštligės,  žmo-
nės  šlavė  lentynas.  Svarbiau-
sias šventės atributas – raudo-
na širdelė  išgyveno renesansą. 
Nelauktai  pakaušyje  pajutau 
lazerinį  žvilgsnį.  Staigiai  atsi-
gręžusi,  išvydau kaimynę, ku-
ri neapsimestinai nustebo, kai 
pažino mane ir, net nepasilabi-
nusi, sušuko:

– Dar Lietuvoje? Ne prie Rau-
donosios jūros?

– Juokauji. Už kokius pinigus 
pensininkai inteligentai gali nu-
lėkti į šiltus kraštus? Ne paukš-
čiai esame.

– Bet praėjusiais metais sa-
kei: jeigu grąžins nurėžtas pen-
sijas, lėksit.

– Grąžino katino ašarų da-
lį. Paskaičiavom: teužtenka vie-
nam bilietui į vieną pusę.

– Tai nelėksit?
– Nebent po mirties į praga-

rą: bilietai nemokami, šilumos 
per akis,  tik vandeniu teks pa-
sirūpinti... Pajuokavau, – pridū-
riau. – Švęsim namuose  „pusę 
Valentino“.

– Na? – iš smalsumo jos akys 
padidėjo dviem centimetrais.

– Nupirkau gyvą palmę, du 
čiužinukus,  įjungsiu dirbtinę 
saulę ir švęsim.

– Bet jūra... Kaip be jūros?
– Turime vonią ir šilto van-

dens. Nuo „viešbučio“ iki  jūros 
keli  žingsniai, plius vakarienė 
„viskas įskaičiuota“.

– Hm... – numykė ji, bet dau-
giau komentarų nebuvo. 

Išvydusi  jos  rankose eilinį 
„valentininį“ puodelį, pasmal-
savau:

– Ar renkate puodelių kolek-
ciją? Kiek jau turite?

– Vieną.
– ? ? ? 
– Dovanoju  vyrui  puode-

lį,  jis man puokštę. Susėdame 
prie stalo. Šventės pabaigoje vy-
ras senąjį trenkia į grindis „dėl 
laimės“, o naujasis užima seno-
jo vietą.

– Originali šeimyninė tradi-
cija, – pagyriau.

– Gal  ir originali, bet šukes 
surinkti tenka man. Pasitaiko ir 
traumų... – atsiduso.

– O  tu  padovanok nedūž-
tantį.

– Eureka, – nušvito ji  ir abi 
puolėme  ieškoti  nedūžtančio 
indo,  sudaužysiančio  šeimos 
tradiciją.

gražina ČEkaViČiEnė
Jonava

Pusė 
Valentino

(atkelta iš 1 psl.)

stiprų  psichologinį  pasiren-
gimą  turinti vadovė geba kie-
kvieną prakalbinti,  pastebėti 
stipriąsias asmenines savybes, 
paskatinti. 

Jeigu kas atsuktų laiką, Ire-
na  ir  vėl  pravertų  neįgaliųjų 
įtrauktimi  į  aktyvų gyvenimą 
besirūpinančios organizacijos 
duris, stengtųsi žmones sudo-
minti menu, mokytų juos drą-
sių potėpių, aiškintų įvairiomis 
spalvomis ir atspalviais suspin-
dinčių paveikslų paslaptis. Da-
rytų  tai, nepaisydama, kad už 
šį darbą negauna jokio atlygio, 
kad pati turi ieškoti tapybai rei-
kalingų priemonių galinčių pa-
dėti įsigyti rėmėjų, rūpintis ne-
įgaliųjų darbų pristatymais vi-
suomenei.

16 personalinių parodų su-
rengusi dailininkė ir savo moki-
nius stengiasi įtikinti, kad neri-
kiuotų paveikslų pasieniais, ne-
slėptų  jų už spintos ar komo-
dos,  o  rodytų  žmonėms,  pri-
statytų parodose. Tik  jose,  tik 
eksponuojant tarp kitų, galima 
pamatyti savo darbo pliusus ir 
minusus, sulaukti kritikos, pa-
daryti  išvadas.  Ir  tobulėti. To-
kias galimybes atveria ir paro-
da „Įdomūs dailininkai“.

Žmogus atveda žmogų 
Kas bent kartą buvo ilgėliau 

stabtelėjęs prie Jono Bernotavi-
čiaus paveikslų, tikriausiai nie-
kada nepamirš išskirtinio daili-

Menas išlaisvina, padrąsina, 
padeda atsiskleisti

ninko stiliaus: sodrių, kontras-
tingų, ryškių spalvų, iš drobės 
gilumos sklindančios šviesos, 
tapybos  būdo,  kai  į  origina-
lius vaizdus, ornamentus  su-
silieja jo kaire ranka dėliojami 
taškeliai. 

Besižvalgydama po  „Įdo-
mių dailininkų“ parodą  išvy-
dau  tik  vieną  Jono  stilistikai 
būdingą paveikslą. J. Bernota-
vičiaus kūryboje – pertrauka? 
Ne. Jonas pakeitė savo tapybos 
stilių – nuo ryškaus kontrasto 
perėjo prie pastelinių  spalvų 
gamos,  romantiškos  nuotai-
kos. Jis netgi specialiai „prige-
sino“ vieno savo ankstesniųjų 
paveikslų  („Vilnelė“)  spalvas. 
Jonas neslepia išgyvento vidi-
nio lūžio, požiūrio į gyvenimą 

Prie kūrybos 
šaltinio

Galinos Sliusarenko paveikslas „Vakaro svajos“.

Tautodailininkė Dana Bokša jau yra surengusi personalinę parodą. Pa-
veikslas „Tiltas per upę“ eksponuojamas parodoje „Įdomūs dailininkai“.

permainų.  „Kas  sieloje,  tas  ir 
paveiksluose“  ,– atvirauja nuo 
1968 metų  savo gyvenimą su 
daile susiejęs menininkas. Per 
šiuos kelis dešimtmečius J. Ber-
notavičius sukūrė apie 350 ta-
pybos  darbų.  Specialiai  savo 
paveikslų  nereklamuojantis 
dailininkas džiaugiasi, kad be-
sidominčių jais netrūksta. Prie 
Jono paveikslų  žmogus  atve-
da žmogų. 

Išeisiu į pensiją – 
pradėsiu tapyti

Galina  Sliusarenko  tapyti 
svajojo nuo vaikystės. Gal drą-
sos, gal pasitikėjimo savo jėgo-
mis pritrūkusi vis dėlto taip ir 
nepasiryžo praverti Dailės ins-
tituto durų. Literatūrą mėgusi 
moteris pasirinko pedagogės 
kelią. Tačiau vaikystės  svajo-
nės neišsižadėjo, tik kuriam lai-
kui ją savyje užgniaužė. Vaikai, 
darbas – pareiga moters gyve-
nime buvo svarbiau.  „Išeisiu  į 
pensiją, tada ir pradėsiu tapy-
ti“, – aplinkiniams ir sau žadė-
jo Galina.  Ir pažadą su kaupu 
ištesėjo! Pirmiausia – užsirašė 
į VKŽNS organizuojamą plene-
rą. Vienus metus, antrus. Plene-
rui vadovavusi dailininkė I. Pet- 
ravičiūtė–Zacharova sako, kad 
Galina turi Dievo dovaną, kuri 
ilgus metus  laukė savo valan-
dos. Plenere ji atsiskleidė. „Pa-
aiškėjo, kad mano sugebėjimai 
niekur nedingo...“ – džiaugėsi ir 
G. Sliusarenko. 

Dailininkės padrąsinta Ga-
lina  apsisprendė  rimtai  imtis 
dailės mokslų –  įstojo  į  J. Vie-
nožinskio dailės mokyklą, ku-
rioje ugdomi ne tik vaikų, jau-
nimo, bet ir suaugusiųjų meni-
niai gebėjimai. I. Petravičiūtė–
Zacharova įsitikinusi, kad pra-
dedančiam menininkui  reikia 
„išeiti“ ne vieno dailininko mo-
kyklą. „Vienas dailininkas nėra 
mokykla. Reikia turėti kuo dau-
giau mokytojų, kad iš jų pamo-
kų susikurtum savo stilių.“

„Įdomių dailininkų“ parodo-

je eksponuojami 7 G. Sliusaren-
ko paveikslai. Labiausiai dėme-
sį patraukia pora Galinos por-
tretų – jos pačios (piešto iš jau-
nystės  laikų nuotraukos) bei 
dukros su anūku. „Man patin-
ka portretai, sekasi juos tapyti. 
Tačiau smagu piešti ir gamtą“, – 
sako ji, lydėdama prie nutapyto 
ežero, pievos, žydinčios obels.

Tapyba išgydė  
nuo visų ligų

„Kūrybai  amžius  nesvar-
bus“, – tvirtina ir Regina Bagvi-
lienė. Šiemet jai sukaks 84-eri. 
Beveik prieš 4-erius metus at-
sitiktinai  užsukusi  į Vilniaus 
krašto  žmonių  su negalia  są-
jungą, pateko į dailės plenero 
užsiėmimą. Aktyvesnės veiklos 
ieškojusiai moteriai buvo pa-
siūlyta prisijungti prie plenero 
dalyvių, pabandyti tapyti. Regi-
na pasakoja tuomet kiek sumi-
šusi – juk niekada nebuvo pie-
šusi. Plenero dalyvių darbai ją 
dar labiau suglumino – nejau-
gi  čia  tikrai  jie nutapė?  „O aš 
nemokėjau net katino nupieš-
ti“, – šmaikštauja moteris. Ta-
čiau prie balto popieriaus lapo 
vis dėlto prisėdo ir ėmė tapyti... 
tvirtovę. Pabandė  ir... nebega-
li sustoti. „Kai pradedu tapyti, 
pamirštu, kad kažką skauda“, – 
pasakoja nemenką ligų „puokš-
tę“  turinti R. Bagvilienė. Tie-
sa, moteris neslepia, kad gana 
greitai pavargsta,  tačiau ano-
kia čia bėda – prigula, pailsi ir 
vėl imasi teptuko. Plenero pa-
mokas ji sėkmingai tęsia savo 
namuose.  Labiausiai  Regina 
mėgsta tapyti gamtą, peizažus. 

Asmeninėje R. Bagvilienės 
kolekcijoje  –  jau 15 paveiks-
lų.  I.  Petravičiūtė–Zacharova 
džiaugiasi – Regina per trum-
pą laiką nutapė 4 naujus dar-
bus. Plenerų vadovė tikisi, kad 
R.  Bagvilienei  bus  suteiktas 
tautodailininkės vardas,  ji su-
rengs autorinę parodą. Kartu 
su  kitų plenero dalyvių dar-
bais Reginos paveikslai buvo 
eksponuoti Santariškių klinikų 
Reabilitacijos, fizinės ir sporto 
medicinos centre, Vilniaus au-
tobusų stotyje, dailės galerijoje 
„Sezaurus“. „Kai pradedu pieš-
ti,  nieko nematau, negirdžiu. 
Visa esybe panyru į paveikslą. 
Kiekvienas  potėpis,  kiekvie-
na linija – lyg kažkokia magija, 
hipnozė. Visai kitokiom akim 
matau aplinką, kitaip mąstau, 
bendrauju. Gailiuosi tik vieno – 
jeigu meno pasaulį būčiau at-
radusi  jaunesnė, gal  ir būčiau 
ko nors pasiekusi.“ Tačiau čia 
pat atitaria:  „Niekad nėra per 
vėlu. Kiek bebūtų metų – vis-
ką gali padaryti. Jeigu jėgos tik 
leidžia – tai ir dirbk.“

aldona MiliEŠkiEnė
Egidijaus Skipario nuotr. 

Dailininkė Irena Petravičiūtė–Zacharova (viduryje) džiaugėsi savo moki-
nių Loretos Paulauskienės (kairėje) ir Reginos Bagvilienės kūrybingumu.
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