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Svarbiausia – išvyti žiemą iš savo širdies

Kaukių veidai turi būti 
išraiškingi

„Su šypsena žiemos neišva-
rysi. Ypač jei ją reikia ne iš kie-
mo, o iš savo širdies išginti“, – 
taip Saulius atsako visiems, ku-
rie jo kaukėse įžvelgia daugiau 
rūsčių nei linksmų išraiškų. 
Meistras neslepia, kad parinkti 
kaukei tinkamą, svarbiausia – 
nesikartojančią mimiką – ne-
lengva užduotis. Užtat eidamas 
gatve ar dalyvaudamas kokia-
me nors renginyje jis įdėmiai 
žvalgosi į žmonių veidus – be-
ne išvys įdomesnę šypseną, ne-
tradiciškai kaktoje susimetusią 

Jau kelinta žiema, kai šal-
tąją iš kiemo vejame tik iš 
įpročio – kieme anei snie-
go, anei speigo. Tačiau 
tradicija yra tradicija. 
Šiaulietis tautodailinin-
kas Saulius Tamulis tiki-
na, kad jeigu jos nesilaiky-
tume, daug prarastume. 
„Kur daugiau taip links-
mai pašėltume, blynų iki 
soties prisikirstume, su-
džiūvėlio Kanapinio per-
gale prieš Lašininį pasi-
džiaugtume?“ – klausia 
kaskart vis į kitą Užgavė-
nių personažą persikūni-
jantis šios šventės kaukių, 
žemaitiškai ličynomis va-
dinamų, drožėjas. O ir jam 
pačiam tai gera proga sa-
vo dirbinius „pravėdinti“, 
žmonėms parodyti.  

Tolerancijos link

raukšlę, kitonišką nosies for-
mą ar kokį apgamą ant skruos-
to. Pats tuo apgamu žmogus gal 
ir nesidžiaugia, tačiau kaukių 
drožėjui tai tikras atradimas. O 
ypač jei po ranka pasitaiko ka-
ladė su keistai išaugusia šaka, 
kokiu gumbu ar išpuvusia me-
diena. Tuomet originali kaukė 
garantuota. Pasak meistro, daug 
ką padiktuoja pati gamta, terei-
kia gerai įsižiūrėti.

Na, o jeigu nieko regėto at-
mintyje atgaivinti nepavyksta, 
tuomet Saulius pats prieš veidro-
dį atsistoja ir visokias grimasas 
išdarinėti ima. Kartais pavyksta 
ką nors naujo įžvelgti, kartais – 
nelabai. Bet tokia „savianalizė“ 
vis tiek naudinga. Drožėjas mėgs-
ta sudėtingesnes kaukes: drožda-
mas personažų akis jis išryškina 

ir obuolius, ir vokus. O ir dantis 
S. Tamulis stengiasi ne iš palūpio 
„daiginti“, o dantenas išdrožti, 
dantų kramtomąjį paviršių kal-
teliu išvagoti. Tai kas, kad dau-
gelis kaukių retadantės, kreiva-
dantės, bet jau jei dantis yra – jis 
turi būti kaip reikia. Saulius pa-
mena vienai kaukei net briedžio 
dantis įtaisęs... 

Smagiausias Užgavėnių per-
sonažas – kipšas. Ir Sauliaus vie-
nas mėgstamiausių. Kai Rum-
šiškėse dar buvo renkamos gra-
žiausios kaukės, jo drožtas Liu-
ciferis tokį titulą buvo pelnęs. 
Tautodailininkas juokauja, kad 
jau visą pragarą kipšų yra išdro-
žęs. Praeitą sezoną jis į nelabų-
jų kaukes buvo rimtai įnikęs: 4 
velnius išdrožė, 3 iš medžio žie-
vės padarė. Pastarosios – kur kas 

mistiškesnės, lyg iš po žemių pri-
sikėlusios. 

Meistras neslepia kartais iš-
girstantis esą tokias kur kas grei-
čiau galima padaryti, mat beveik 
nereikia drožti. „Jeigu pasirinksi 
paprasčiausią būdą ir tik skyles 
akims, nosiai ir burnai išpjausi, 
daug laiko gal ir nesugaiši“, – sa-
ko drožėjas. Ir priduria tokių pa-
prastų kaukių jau seniai neda-
rąs. Jo kūrinys turi būti apgalvo-
tas, išbaigtas. 

Per Užgavėnes pykti 
negalima 

Užgavėnes Saulius prisime-
na dar iš vaikystės. 4-erių buvo, 
kai gyvenant Kuršėnuose į jų du-
ris persirengėliai pasibeldė. Į ko-
kius personažus persikūniję bu-
vo, Saulius gerai nepamena. At-

mintin įstrigo kitkas – išeidami 
persirengėliai papurtė kojinę 
su pelenais. Taip jie parodė, kad 
per mažai pinigų gavo. S. Tamu-
lis trumpam surimtėja. Paskui 
pasakoja: šeima sunkiai vertėsi, 
tėvas buvo iš patalo nepakylan-
tis I grupės neįgalusis, mamai 
reikėjo vienai rūpintis ir ūkiu, ir 
vaikais. Saulius gimė smulkutis, 
nedidukas. Ir augo lėčiau. „Vy-
resnysis brolis suvalgė mano 
košę“, – žemaūgiams priskiria-
mo vyro balse vėl atgyja humo-
ristinė gaidelė.

Ir už tą papurtytą kojinę Sau-
lius nepyksta. Tokios Užgavėnių 
tradicijos. Pykti nebuvo galima 
net jei į namus neįsileisti per-
sirengėliai duris iš lauko pusės 
užremdavo, akėčias ant stogo 
užkeldavo ar kaminą užkišdavo.

Pirmosios kaukės
Prireikė dar 10 metų, kol į S. 

Tamulio rankas pateko jo toles-
niam gyvenimui daug įtakos tu-
rėjusi kaukė. Tuomet jau Šiau-
liuose gyveno. Saulius prisimena 
turėjęs mopedą. Išvažiavęs su juo 
pasivažinėti sutiko čigoniuką, ra-
ganos kauke nešiną. Šis labai už-
simanė tuo mopedu pavažiuoti. 
Vyrukai sukirto rankomis – vie-
nam kaukė, kitam – mopedas ke-
letui ratų apsukti. Pasivažinėjęs 
čigoniukas norėjo kaukę atsiimti, 
bet Sauliaus atkaklaus būta: kaip 
sutarėm, žodžio keisti nevalia. 
„Visada duoto žodžio laikausi, – 
dar priduria S. Tamulis. – Teisy-
bė – šventas dalykas.“ Šitaip ra-
ganos kaukę ir išsaugojo. 

Po kiek laiko apžiūrėjo tą 
be jokios naudos kažkur nu-
mestą mainų laimikį. Papje ma-
šė technika ji buvo padaryta.  

(nukelta į 5 psl.)

Tautodailininkas Saulius Tamulis turi sukaupęs apie 300 kaukių kolekciją.

Studijuojantys aukštojo-
je mokykloje, specialybę 
įgyti siekiantys negalią 
turintieji – jokia naujie-
na. Pasižvalgius po pra-
ėjusią savaitę Vilniuje, 
„Litexpo“ parodų centre, 
surengtą mugę „Studijos 
2016“ susidarė įspūdis, 
kad neįgaliesiems studi-
juoti galimybių tikrai yra, 
reikia tik noro. 

Integracijos keliu

(nukelta į 3 psl.)

Studijuojant – parama  
ir lengvatos

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento duomenimis, 2015 m. fi-
nansinę paramą (išmokas spe-
cialiesiems poreikiams tenkinti) 
gavo 1006 negalią turintys stu-
dentai. 611 (61 proc.) neįgaliųjų 
mokėsi universitetuose, 395 (39 
proc.) – neuniversitetinėse aukš-
tosiose mokyklose. Negalią tu-
rintiesiems galimybes studijuo-
ti dar pagerino tikslinės išmokos 
studijų išlaidoms iš dalies kom-
pensuoti. 

Neįgaliesiems yra lengvatų 
ir stojant. Pasak Lietuvos aukš-

tųjų mokyklų asociacijos ben-
drajam priėmimui organizuo-
ti administracijos direktorės 
Ramunės Bakanovienės, norė-
damas stoti į aukštąją mokyk-
lą Lietuvoje, kiekvienas absol-
ventas turi išlaikyti lietuvių 
kalbos ir literatūros, užsienio 
kalbos ir nuo šių metų – mate-
matikos egzaminą. Atleistiems 
nuo brandos egzaminų arba tu-
rintiems įgytų ar įgimtų sutri-
kimų jaunuoliams ši sąlyga ne-
taikoma. Taigi negalią turintieji 
gali pretenduoti į aukštąją mo-
kyklą net ir nelaikę egzaminų.  

Studijų sėkmę lemia ne tik 
aplinka, bet ir požiūris 

Judėjimo negalią turintieji galėjo išgirsti nemažai pasiūlymų studijuoti.

Asmeninio S.Tamulio archyvo nuotr.



Šilutė:
 Aldona Petkienė su 
„Bičiulystės“ skaitytojais 
pasidalijo Duonos šventės 
įspūdžiais. 

Šilutės rajono neįga-
liųjų draugijos nariai šie-
met jau antrą kartą gau-
siai rinkosi į draugijos 
salę, šį kartą – paminė-
ti Duonos dienos. Kuni-
gas Stasys Toleikis, šven-
tindamas neįgaliųjų kep-
tą duonelę, linkėjo, kad 
juos visuose susitikimuo-
se, kelionėse visada už-
tartų kankinė Šv. Agota. 
Kunigas pasidžiaugė, kad 
draugijos nariai aktyvūs, 
dalyvauja visuose rengi-
niuose, kad randa jėgų 
ir noro bendrauti ir kad 

Paminėta Šv. Agotos duonos diena

yra organizacija, kuri juos 
vienija, suburia draugėn.

Draugijos pirminin-
kė Laima Dulkytė pasvei-
kino visus, pasidžiaugė, 

kad susirinko gausus bū-
rys narių ne tik iš miesto, 
bet ir iš seniūnijų. Šventės 
dalyvius linksmino mote-
rų ansamblis „Kvietkelis“. 

Savo kūrybos eiles skaitė 
Lilija Žąsytienė ir Eugeni-
ja Kėviševa. Renginyje bu-
vo ir žaidimų, ir patarlių 
bei pamokymų. Pasivaiši-
nę namuose kepta duone-
le neįgalieji sukosi šokio 
sūkuryje. Juos linksmino 
ansamblis „Šilo aidai“. Bu-
vo gera prisiminti senas 
geras jaunystės dainas ir 
kartu jas dainuoti. 

Popietė tęsėsi iki pa-
vakario, neįgalieji skirstė-
si į namus su pašventintos 
duonelės riekutėmis ran-
kose, pasisėmę gerų emo-
cijų, naujų minčių. „Metus 
pradėjome aktyviai, taip 
juos ir tęsime“, – sakė L. 
Dulkytė. 

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

 Vilkaviškio rajono neį-
galiųjų draugijos pirminin-
kė Valė Masiliūnienė pa-
sakoja apie tai, kokie šie-
met numatyti darbai. 

Nuo 2004 metų Vilka-
viškio rajono savivaldybės 
neįgaliųjų draugija vykdo 
Neįgaliųjų socialinės inte-
gracijos programą. Šiemet, 
kaip ir ankstesniais me-
tais, taip pat bus įgyven-
dinamas Socialinės reabi-
litacijos paslaugų neįga-

Vilkaviškio r.: Kviečia įsijungti į draugijos veiklas

liesiems bendruomenėje 
projektas. Programos tiks-
las – palengvinti neįgalių-
jų gyvenimą, didinti socia-
linės reabilitacijos paslau-
gų prieinamumą ir gerinti 
jų kokybę, teikti kokybiš-
kas paslaugas silpniems 
neįgaliesiems, ypač gyve-
nantiems kaimo vietovė-
se. Taip pat siekiama ska-
tinti negalią turinčiųjų fizi-
nį aktyvumą, padėti pažin-
ti negalią ir ją įveikti, kuo 

daugiau žmonių įtraukti į 
savanorišką paslaugų tei-
kimą. Siekiant šių tikslų 
teikiamos savarankišku-
mo didinimo, savęs apsi-
tarnavimo bei sveikatini-
mo paslaugos, organizuo-
jamos įvairios paskaitos ir 
mokymai, mokoma nau-
dotis techninėmis pagal-
bos priemonėmis, teikia-
mos asmeninio asistento 
paslaugos lankantis užim-
tumo, reabilitacijos, svei-
katos priežiūros, teisėsau-
gos ir kitose paslaugas tei-
kiančiose įstaigose, veikia 
užimtumo būreliai, lavi-
nami meniniai gebėjimai, 
rengiamos darbelių paro-
dos, skatinama kultūrinė 
veikla. Taip pat susitinka-
ma su kitų miestų ir rajo-
nų draugijų nariais, dali-
jamasi praktine patirtimi.

2016 m. Socialinės re-
abilitacijos paslaugų ne-
įgaliesiems bendruome-
nėje projekte numatyta 

teikti asmeninio asisten-
to pagalbą, vyks užimtu-
mas įvairiuose amatų bū-
reliuose, klubuose „Hobis“, 
„Kybartai“, „Pilviškiai“, me-
niniai gebėjimai lavinami 
kolektyve „Likimas“. Nuo 
2014 m. lapkričio mėne-
sio neįgalieji gali burtis 
savivaldybės ir ES lėšomis 
renovuotose draugijos pa-
talpose. Draugijoje visuo-
meniniais pagrindais dir-
ba pirmininkas ir grupių 
vadovai. 2016 m. projektą 
vykdys ir paslaugas teiks 9 
darbuotojai.

Vilkaviškio rajono ne-
įgaliųjų draugija stengia-
si pagal galimybes plėsti 
teikiamas paslaugas, pa-
dėti integruotis neįgalie-
siems kasdieniniame gy-
venime. Fizinę negalią tu-
rintieji kviečiami dalyvau-
ti draugijos organizuoja-
muose mokymuose, už-
imtumo veiklose ir gauti 
kitas paslaugas. 

Kaimynas Donatas mane maloniai stebina. Žiemą, kai 
žemę užkloja sniegas, vejami nemalonaus šalčio ar 

pikto vėjo, žmonės, bėgdami į namus, iš namų, skubėda-
mi į parduotuvę, linkę kelią trumpinti, tiesinti. Tą patį jie 
daro ir vasarą, mindami takus per žaliąsias vejas. Dona-
tas vaikšto skaudamomis kojomis, pasiremdamas lazdele. 
Tačiau eina tik šaligatviu. Taip jis elgiasi net ir tuo atveju, 
kai „ištiesintas“ takas jau seniai ištryptas ir net kantriau-
sia takažolė ten jau skverbtis nebebando. Paklaustas, ko-
dėl taip elgiasi, jis ramiai sako: ,,Ten turi augti žolė...“ Oru-
mas, savigarba jam neleidžia elgtis kitaip...

Orumas – tai asmens savo vertės kitų atžvilgiu supra-
timas. Kaip etikos kategorija jis atspindi žmogaus mora-
linį santykį su pačiu savimi ir visuomenės – su individu. 
Civilinėje teisėje orumas yra neturtinė vertybė, ją sau-
go įstatymai. Saugo, bet ar apsaugo? Įstatymai tyčiotis iš 
žmogaus draudžia. Įsiminė vienos moteriškės pasakoji-
mas. Ji dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą gimė ir savo pa-
auglystės metais gyveno JAV. Moteris pasakojo, kad kie-
me ar parke tarp vaikų kilus konfliktui vienas kuris nors 
atsistodavo išdidžia poza ir išdroždavo: ,,Neliesk manęs 
– aš JAV pilietis!“ Ir tai agresyviai nusiteikusį sulaikyda-
vo. Tokios krašto Konstitucijos ir įstatymų pagarbos mes 
galime amerikiečiams pavydėti dar ir šiandien. Civilizuo-
tuose šalyse ir kalėjiman patekęs žmogus yra baudžiamas, 
bet ne žeminamas.

Kiekvienoje visuomenėje yra nesugebančių apsigin-
ti žmonių. Šių asmenų orumas dažniausiai ir pažeidžia-
mas. Sakoma, kad mušti gulintį nedora, bet užtat saugu. 
Ypač dažnai pažeidžiamas neįgalių žmonių orumas. Sun-
kių negalių turintys žmonės jau daug metų skundžiasi, kad 
iš Lietuvos įstatymų niekaip neišnyksta diskriminuojan-
tis, žmogaus orumą žeminantis terminas ,,nedarbingas“.

Savo žmogiškąjį orumą tenka ginti ne tik lietuviams. 
Anglų šiuolaikinė rašytoja Jojo Moyes knygoje ,,Aš prieš 
tave“ vaizdžiai aprašo tetraplegiko Vilo gyvenimą. Žmo-
gaus orumą žeminantys veiksniai tie patys kaip ir Lietuvo-
je: nepakankamai pritaikyta aplinka, žeidžiantis praeivių 
spoksojimas, nekorektiška užuojauta. Vilas pastebi: ,,Kad 
ir kur dabar atsidurčiau, visur žmonės į mane žiūri taip, 
lyg man ten būtų ne vieta.“ Vilo slaugė tvirtina: ,,Dabar jau 
supratau, kad nepažįstamųjų demonstruojama pagaila bu-
vo vienas iš tų dalykų, kurių Vilas tiesiog negalėjo pakęsti, 
todėl veždavausi jį į tokias vietas, kur buvo į ką pažiūrėti, 
bet kur bent valandą buvome tik mudu.“

Labai didelį psichologinį diskomfortą patiria bedar-
biai. Čia ir vėl pažeidžiamiausi neįgalieji. Mūsų krašte iš 
keturių darbingo amžiaus neįgaliųjų dirba tik vienas. Oru-
mas ypatingai žeidžiamas tų žmonių, kurie aplinkybių ver-
čiami gyventi iš pašalpų. Mūsų krašte tapo madinga juos 
dažnai nepelnytai, nekorektiškai koneveikti, vadinti tin-
giniais ir veltėdžiais.

1948 metais buvo priimta ,,Visuotinė žmogaus teisių 
deklaracija“. Jos preambulėje teigiama: ,,Visiems žmonių 
giminės nariams būdingo orumo ir lygių bei neatimamų 
teisių pripažinimas yra laisvės, teisingumo ir taikos pasau-
lyje pagrindas.“ Valstybė privalo saugoti savo piliečių oru-
mą. Tik orūs, save ir kitus gerbiantys žmonės gali užtikrinti 
krašto pažangą. Be orių piliečių neįmanoma nei demokra-
tija, nei krašto pažanga. Save gerbiantis žmogus nevogs, 
nepažeidinės įstatymų, nesivels į korupcinius sandorius.

Norintiems oriai gyventi išminčiai pataria vadovautis 
trimis taisyklėmis: gerbk save, gerbk kitus ir būk atsakin-
gas už visus savo veiksmus. Tikras žmogaus orumas netu-
ri nieko bendro su pasipūtimu ir arogancija.

Oria laikysena žmogus užsitarnauja ir aplinkinių pa-
garbą. Jei esame dvasiškai stiprūs – žmonės tai greitai pa-
jus. Savigyra čia mažai gali padėti, ji tiesiog nereikalinga. 
Kraštui reikalingi išsilavinę, patriotiški, orūs piliečiai. Kuo 
jų daugiau, tuo visuomenė brandesnė, pajėgesnė priimti 
iššūkius, labiau pasiruošusi augti, progresuoti.

Mušti gulintį nedora, 
bet užtat saugu

Apie tai,
kas

jaudina

Šilutės rajono neįgaliųjų draugijos nariai šventiškai pasipuošę 
pagerbė duoną.

 Neįgaliųjų judėjimo 
pradininkas Aleksandras 
Angelis laiške „Bičiulystei“ 
pasakoja apie Telšių neįga-
liųjų ir neįgaliųjų pensinin-
kų draugijos pirmininką 
Martyną Poškevičių. 

Kaip gera žodžiais 
piešti portretą žmogaus, 
kurį iš dalies pažinojau 
esant jam sveikam, kada 
dirbo Lietuvos draudimo 
Telšių skyriaus vadovu. 
Tais laikais retas svečias 
ten būdavau, vieną kartą 
per metus nueidavau, o 
vis dėlto mačiau, kaip ma-
loniai bendrauja M. Poš-
kevičius su inspektoriais, 
kurie dirba tiesioginį dar-
bą su klientais.

Apsilankius draugijo-
je mane pakvietė apžiū-
rėti naujai gautų patalpų. 
Aprodė: čia pirmininko ir 
buhalterės darbo vieta. 
Mano žvilgsnis užkliuvo 

už parašytų žodžių „Gė-
riu nugalėkime blogį“. Tai 
ypatingi ir nedviprasmiš-
ki žodžiai. 

„Čia sveikatos treni-
ruoklis, čia darbščiųjų ran-
kų būrelio kabinetas, o da-
bar aplankysim, kur dir-
ba mano pavaduotoja, – 
pasakoja Telšių neįgalių-
jų ir neįgaliųjų pensinin-
kų draugijos pirmininkas 
Martynas Poškevičius. – 
Mes esame Lietuvos ne-
įgaliųjų draugijos, kuriai 
vadovauja Zigmantas  Jan-
čauskis, nariai.“

Pirmininkas man at-
sakė į klausimus, paaiš-
kino, koks yra minimalus 
pragyvenimo lygis, kokios 
yra valstybės remiamos 
pajamos. 

Veždamas mane į na-
mus, draugijos pirminin-
kas pasakė, kad bus mano 
ir kitų neįgaliųjų pagalbi-

ninkas, patarėjas, padėjė-
jas visais klausimais. Man 
užtenka tik paskambinti, 
kad reikia kažkurią dieną 
būti pas šeimos gydyto-
ją (esu diabetikas). Maisto 
reikia nupirkti – visada tai 
padaro, tik reikia paprašy-
ti, nors ir paties darbingu-
mas yra iš dalies ribotas. 
M. Poškevičius yra neįga-
liųjų asistentas, dalyvauja 

Telšiai: Neįgaliųjų pagalbininkas

Martynas Poškevičius.

ansamblyje „Unoravi“, yra 
jo prodiuseris ir pats dai-
nuoja. Neseniai ansamblis 
iš Utenos kapelų šventės 
parsivežė svarių apdova-
nojimų.

Džiaugiuosi, kad per-
nai kaip neįgaliųjų judė-
jimo veteranas buvau pa-
kviestas vykti į Šventąją. 

Dabar laukiu ataskaiti-
nio susirinkimo. 

Vilkaviškio auksarankių darbai.
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Gruodžio mėnesį Neįgalių-
jų reikalų departameto 

inicia tyva buvo įsteigta visuo-
meninė aplinkos pritaikymo 
komisija. Ji nagrinės fizinės ir 
informacinės aplinkos, pro-
duktų ir paslaugų pritaikymo 
žmonių su negalia reikmėms 
klausimus, spręs kylančius gin-
čus, teiks pasiūlymus teisės ak-
tų pakeitimams. 

Nors per pastaruosius me-
tus neįgaliųjų galimybės nau-
dotis viešąja infrastruktūra, 
gauti informacijos neregiams 
suprantama forma ar gestų 
kalba labai pagerėjo, vis dėl-
to dar esama nemažai proble-
mų. Ne visada rekonstruojami 
ar naujai statomi objektai pri-
taikomi neįgaliesiems, nors tai 
laikoma šalyje galiojančių tei-
sės aktų pažeidimu. 

Didelių diskusijų, kad pas-
tatai turi būti prieinami vi-
siems, jau nekyla, tačiau kal-
bant apie viešąsias erdves ne-

Lietuvos neįgaliųjų forumo 
(LNF) atstovai susitiko su Tei-

singumo viceministru Julium Pa-
goju ir ministerijos specialistais. 
Pasak LNF prezidentės Dovilės 
Juodkaitės, problemų, už kurias 
atsakinga Teisingumo ministeri-
ja, dar esama nemažai. Viena iš 
jų – neįgaliesiems nėra užtikrina-
ma galimybė dalyvauti rinkimuo-
se ir išreikšti savo pilietinę pozi-
ciją. To priežastys – nepritaiky-
tos balsavimo apylinkės, neužti-
krinama galimybė gauti informa-
ciją gestų ir lengvai suprantama 
kalba. J. Pagojus informavo, kad 
yra parengtas balsavimo inter-
netu projektas, o tai iš dalies pa-
dėtų spręsti neįgaliųjų balsavimo 
problemą. Šiam projektui jau pri-
tarė Vyriausybė, pavasarį jis tu-
rėtų būti svarstomas Seime. Jei 
projektui būtų pritarta, balsuoti 
internetu galėtume 2019 metų 
rinkimuose į savivaldybės tary-
bas. Viceministras pažadėjo su-
rengti susitikimą su Vyriausiąja 
rinkimų komisija, kuriame būtų 
aptartos kitos su rinkimų priei-
namumu susijusios problemos. 

Dar vienas klausimas, į kurį 
atkreipė dėmesį LNF atstovai – 
nepakankama ir ne visada koky-
biškai teikiama valstybės garan-
tuojama teisinė pagalba. J. Pago-
jaus teigimu, to priežastis – vė-
luojantys atsiskaitymai su advo-
katais. Pasak viceministro, ši 
prob lema jau sprendžiama: įsis-
kolinimai advokatams panaikin-
ti, šiai sričiai skiriama daugiau 
lėšų. Lietuvos kurčiųjų draugijos 
teisininkas Linas Vinickas pasiū-
lė, kad asmuo galėtų būti konsul-
tuojamas ne vieną kartą, kaip yra 
dabar, o tol, kol jo klausimas bū-
tų išspręstas. Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos teisininkė Evelina Kel-
melienė pasiūlė, kad teikiant an-
trinę teisinę pagalbą asmuo ats-
tovavimo galėtų tikėtis ne trijo-
se bylose, kaip yra šiuo metu, bet 
prireikus – ir daugiau. 

LNF prezidentė D. Juodkai-
tė atkreipė dėmesį, kad nuo šių 
metų pasikeitė teisinio veiksnu-
mo reglamentavimas (turėtų bū-
ti peržiūrėtos visų neveiksniais 
pripažintų asmenų bylos – at-
siranda galimybė nustatyti ne-
veiksnumą konkrečioms sritims 
arba veiksnumą tik apriboti). 
Taikant naujas Civilinio Kodek-
so nuostatas praktikoje kyla ne-
mažai problemų. Teisingumo vi-
ceministras pasiūlė surengti su-
sitikimą su Notarų rūmų atsto-
vais, kuriame šios nuostatos ir 
kiti neįgaliesiems kylantys klau-
simai būtų aptarti detaliau. 

Susitikimą inicijavo Teisin-
gumo ministerija. Jau šį pavasarį 
JT Neįgaliųjų teisių komitete bus 
svarstoma, kaip Lietuva įgyven-
dina JT Neįgaliųjų teisių konven-
ciją. Savo poziciją turės išsakyti ir 
įvairių ministerijų atstovai. Todėl 
panašūs susitikimai, tikėtina, bus 
surengti dar ne kartą. 

Emilija Stonkutė 

Teisingumo 
ministerijoje 
pristatytos 
neįgaliųjų 
problemos 

Posėdžiavo visuomeninė aplinkos pritaikymo komisija

(atkelta iš 1 psl.)

Nors tokia galimybė yra, R. Ba-
kanovienė nepataria ja žavė-
tis – vidurinės mokyklos ates-
tato pažymys turi kur kas men-
kesnę vertę, nei egzamino ba-
las, todėl gali būti, kad ir labai 
gerą pažymį turintis, bet egza-
mino nelaikęs jaunuolis neįstos 
į valstybės finansuojamą vietą. 

Vilniaus kolegija laukia 
neįgaliųjų

Vilniaus kolegija Studijų mu-
gėje surengė diskusiją „Apie stu-
dijas be stereotipų“, kuri vyko ir 
gestų kalba. Taip atsitiko todėl, 
kad ši aukštoji mokykla rengia 
ir gestų kalbos vertėjus. 

Vilniaus kolegijos Verslo 
vadybos fakulteto Rinkodaros 
ir komunikacijos vadybininkės 
Lauros Naimovičiūtės teigi-
mu, kolegija mielai priima stu-
dijuoti negalią turinčiuosius. 
„Fakultetas laikosi tvirtos po-
zicijos, kad negalia nėra kliūtis 
studijuoti aukštojoje mokyklo-
je, siūlo lanksčias studijas, at-
sižvelgia į kiekvieno studento 
individualius poreikius“, – sako 
L.Naimovičiūtė. Ji taip pat at-
kreipė dėmesį, kad negalią tu-
rintieji gali mokytis neišeidami 
iš namų. „Nuo rudens kviesime 
net į keturias nuotolines studi-
jų programas: tarptautinės pre-
kybos, tarptautinio verslo, įstai-
gų administravimo  ir turizmo 
vadybos.“

Justas Pažarauskas Vilniaus 
kolegijoje prieš keletą metų bai-
gė įstaigų administravimo stu-
dijų programą. Aklas vaikinas 
sako su didesniais sunkumais 
nesusidūręs: dėstytojai atsi-
žvelgdavo į jo poreikius, pateik-
davo medžiagą raštu, specialiai 
perengdavo rašto darbus, kad 
jis galėtų atlikti užduotis kom-
piuteriu. Justas pasakoja, kad iš 
pradžių buvo sunku, tačiau vė-
liau prisitaikė, išmoko vaikščio-
ti po pastatą su baltąja lazdele ir 
džiaugiasi įgyta specialybe. Vai-
kinas juokauja, kad jo studijos 
buvo gera pamoka ir dėstyto-

jams, todėl vėliau studijuosian-
tiems bus dar paprasčiau. 

J. Pažarauskas dirba Aklųjų 
bibliotekoje operatorium. An-
tras jo „darbas“ – aklųjų riedu-
lio komanda. Kartais pagalvoja 
ir apie magistrantūros studijas, 
tačiau dar nėra apsisprendęs, ko-
kią specialybę norėtų studijuoti. 
Tiesa, judantiems neįgaliojo ve-
žimėliu Verslo vadybos fakulte-
tas nėra pritaikytas. 

Vilniaus kooperacijos kolegi-
jos dėstytoja Vilma Meškauskie-
nė sako, kad neįgalieji jų mokyk-
loje taip pat laukiami. Kolegi-
ja turi įsigijusi įvairios įrangos, 
padedančios mokytis regėjimo, 
klausos sutrikimų ar disleksiją 
turintiesiems, o visiškai nema-
tantiems siūloma pasinaudoti 
kalbos sintezatoriumi ir elektro-
niniu įtaisu su integruota Brailio 
klaviatūra. 

V. Meškauskienė pasakoja, 
kad paprastai negalią turintie-
ji renkasi informacinių sistemų 
diegimo ir priežiūros specialy-
bę. Pagal šią studijų programą 
studijuojantieji nesunkiai susi-
randa darbą ir gauna konkuren-
cingą atlyginimą. 

Mugėje – ir naujovės 
neįgaliesiems 

Neretai negalia tampa įkvė-
pimu ir realiems darbams. Lie-
tuvos edukologijos universite-
tas (LEU) Inovacijų alėjos susi-
tikimų erdvėje pristatė inova-
tyvią mobiliąją programą „Lite-
rALLcy“, skirtą specialiųjų po-
reikių ar negalią turintiems vai-
kams. LEU lektorė dr. Eglė Ce-
liešienė pasakoja, kad šią prog-
ramėlę universitetas kūrė kartu 
su partneriais iš Prancūzijos ir 
Ispanijos. Jos autorius – ergote-
rapeutas Jorgas Garcia Kabale-
ro, turintis ir savo informacinių 
technologijų įmonę. Pasak E. Ce-
liešienės, ši programa sudaro 
galimybę mokytojams ar nega-
lią turinčio vaiko tėvams indivi-
dualizuoti užduotis ir taip padė-
ti jam greičiau išmokti vieno ar 
kito dalyko. Pavyzdžiui, mokant 
skaityti, į programėlę galima įdė-
ti tai, kas vaikui patinka, kas jį 
domina – ar tai būtų vaisiai, ar 
artimų žmonių vardai. Dėstytoja 
pasakoja, kad Ispanijoje ir kitose 
vakarų Europos šalyse planšetės 
ir įvairios jose instaliuotos prog-
ramos vaiko ugdymui naudoja-

Studijų sėkmę lemia ne tik aplinka, bet ir požiūris 
mos labai dažnai ir pasiekiama 
gerų rezultatų. 

Vis dažniau pasigirsta, kad 
studentų doktorantų moksliniai 
darbai tampa kokios nors ino-
vacijos pagrindu. Kad šie išradi-
mai taptų naudojamais, rūpina-
si Kauno technologijos univer-
siteto (KTU) nacionalinis inova-
cijų ir verslo centras. Naujausias 
KTU išradimas – plaučių funkci-
jos matuoklis, kurį sukūrė pats 
astma sergantis Povilas Sidaravi-
čius. Šis matuoklis iš vieno kvėp-
telėjimo patikrina žmogaus plau-
čių būklę, duomenis bevieliu ry-
šiu persiunčia į išmanųjį įrenginį, 
kur juos apdoroja mobilioji pro-
gramėlė, ir pateikia informaciją 
pacientui bei gydytojui. 

Galimybės studijuoti 
priklauso nuo noro 
Pasak KTU Informatikos fa-

kulteto studijų prodekano Jono 
Čeponio, pas juos besimokantys 
neįgalieji – įprasta praktika. Stu-
dijas yra baigęs ir iš lovos nepa-
kylantis studentas, jau nekalbant 
apie neįgaliojo vežimėliu judan-
čius. J. Čeponis pabrėžia, kad tai, 
kaip žmogui seksis, dažnai lemia 
asmeninis požiūris į studijas. Jis 
apgailestauja, kad yra studentų, 
kurie piktnaudžiauja savo negalia, 
ieško lengvatų. Jiems baigti stu-
dijas KTU nėra lengva. J. Čeponis 
įsitikinęs, kad nuolaidžiavimų ne-
galią turintiesiems neturėtų būti. 

Tam pritaria ir J. Pažaraus-
kas. Vaikinas sako, kad galimy-
bių studijuoti tikrai yra, o rezul-
tatai priklauso nuo paties žmo-
gaus, nuo jo pastangų. Prie išky-
lančių sunkumų visada galima 
prisitaikyti – įsitikinęs vaikinas. 
Pasak jo, labai svarbus aukšto-
sios mokyklos požiūris, noras 
spręsti kylančius sunkumus. 

Nors ne visos aukštosios mo-
kyklos pritaikytos judantiems 
rateliais, tačiau tikrai jau įmano-
ma pasirinkti specialybę toje įs-
taigoje, kuri prieinama. Negalią 
turinčiuosius pasirengusios pri-
imti vis daugiau mokslo įstaigų. 

Aurelija BABinSkiEnė 

susipratimų pasitaiko labai daž-
nai. Neįgaliųjų reikalų departa-
mente surengtame visuomeni-
nės aplinkos pritaikymo komi-
sijos posėdyje nagrinėta situaci-
ja, susidariusi planuojant Neries 
pakrantės remontą. Pasak Lietu-
vos žmonių su negalia aplinkos 
pritaikymo asociacijos vadovės 
Nijolės Milkevičienės, jai derin-
ti pateiktame projekte nematyti, 
kad pakrantę žadama pritaikyti 
visų miestiečių poreikiams (tarp 
jų ir negalią turinčiųjų). Nutar-
ta nepritarti pateiktam projek-
tui ir pasiūlyti jį koreguoti. Kitas 
klausimas, kuris buvo svarstytas 
visuomeninės aplinkos pritaiky-
mo komisijos posėdyje – galimy-
bė negalią turintiesiems naudo-
tis prieplaukomis. Vidaus van-
dens kelių direkcijos direkto-
riaus gamybos ir technikos rei-
kalams Laimono Kamieno teigi-
mu, šiuo metu negalią turintie-
siems prieinama tik maža dalis 
prieplaukų. Nutarta surengti 

daugiau susitikimų ir atkreipti 
prieplaukų savininkų (dažniau-
siai tai yra savivaldybės) dėme-
sį, kad sudarytų galimybę van-
dens keliais naudotis visiems 
piliečiams. 

Taip pat pasiūlyta į teisės 
aktus įtraukti ir kai kurių sta-
tiniais nelaikomų objektų, pa-
vyzdžiui, prieplaukų, pritaiky-
mo reglamentavimą. 

Visuomeninę aplinkos pri-
taikymo komisiją sudaro įvai-
rių neįgaliųjų asociacijų (kur-
čiųjų, aklųjų, judėjimo negalią 
turinčiųjų) atstovai. Komisijai 
vadovauja Neįgaliųjų reikalų 
departamento prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
direktorės pavaduotoja Jolanta 
Šliužienė. 

„Bičiulystės“ inf. 

Mugėje „Studijos 2016“.

Visuomeninė aplinkos pritaikymo komisija svarsto įvairius aplinkos pri-
taikymo klausimus.
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Dažniausiai nurodoma, kad 
pavasarį organizmui pri-

trūksta vitaminų. Praktiškai jų 
stygius gali atsirasti visais metų 
laikais, ypač žiemą. Mat šaltuoju 
metų laiku parduodamose dar-
žovėse ir vaisiuose būna mažiau 
vitaminų. Taigi daugiau vitaminų 
galime gauti vasarą ir iki rudens 
vidurio. Šiuo periodu organizme 
sukauptų kai kurių vitaminų at-
sargų užtenka – geriausiu atve-
ju – maždaug keturiems mėne-
siams. Vakarų Europoje šiuo me-
tu vitaminų stygius vargina apie 
40 % žmonių. O tarp tų gyvento-
jų, kurie yra vyresni nei 65 m., šis 
procentas yra dvigubai didesnis. 
Apie atsiradusią vitaminų stoką 
byloja tam tikri požymiai.

Požymiai
– pastovus nuovargis,
– bloga nuotaika,
– nervinis dirglumas,
– nemiga,
– depresija,
– apatija (visiškas abejingu-

mas sau pačiam, aplinkai ir ap-
linkiniams), 

– mieguistumas dieną,
– sumažėjusi dėmesio kon-

centracija,
– suprastėjusi atmintis,
– išsiblaškymas,
– apetito stoka,
– pykinimas,
– mažakraujystė,
– skrandžio sutrikimai, vi-

durių užkietėjimas arba vidu-
riavimas, 

– vokų paburkimas, parau-
dimas, 

– ašarojimas, 
– stiprios šviesos baimė,
– regos kokybės sumažėji-

mas (kartais akyse dvejinasi),
– dantenų kraujavimas (va-

lant dantis),
– dantų klibėjimas,
– liežuvio spalvos pasikeiti-

mas, paburkimas, apnašų atsi-
radimas,

– lūpų sausumas, jų kampu-
čių įtrūkos (nepadeda nei kre-
mai, nei lūpų pieštukai),

– pabalusi, pleiskanota, su-
glebusi, sausa ir dirgli oda,

– kraujosrūvos kūne (netgi 
esant nedideliam sumušimui, 
suspaudimui),

– nagų lūžinėjimas, sluoks-
niavimasis, dėmelių, ruoželių 
atsiradimas,

– plaukų galiukų skilinėji-
mas, slinkimas, 

– pleiskanos,
– veido ir rankų paburkimas 

(nesusijęs su piktnaudžiavimu 
alkoholiu, raugintais, marinuo-
tais produktais ir prieskoniais),

– raumenų silpnumas, skaus-
mas, traukuliai, tirpimas,

– pablogėjusi judesių koor-
dinacija,

– pasikeitęs ar sustiprėjęs 
kūno kvapas,

– pastovus šalčio pojūtis,
– lėtinių ligų (pavyzdžiui, 

pūslelinės, grybelinių infekcijų) 
paūmėjimas,

– dažnai pasikartojantys per-
šalimai (po jų žmogus ilgai ir 
sunkiai atsigauna).

Vitaminų priešai
Vitaminus naikina įvairūs 

nuodai (ypač nukenčia vitami-
nas B6), alkoholio vartojimas 
(ypač nukenčia vitaminai B, C, 
K), rūkymas (viena surūkyta ci-
garetė kartais sunaikina vitami-
no C paros dozę; taip pat kenkia 
ir buvimas prirūkytose patalpo-
je). Kai vartojamas aspirinas, pa-
kenkiama vitaminams C, B bei 
mineralams kaliui ir kalciui. Ge-
riant antibiotikus žarnyne nai-
kinami naudingieji mikroorga-
nizmai (mikroflora), atsiranda 
rizika susirgti grybelinėmis li-
gomis. Valgant termiškai neap-
dorotą (nevirtą, nekeptą) kiauši-
nio baltymą, prarandamas vita-
minas H (biotinas). Kavoje esan-
tis fermentas tiaminazė skaido 
vitaminą B1. Yra ir daugiau įvai-
rių medžiagų bei jų derinių, ken-
kiančių patiems vitaminams ar 
jų įsisavinimui (kiekvienu kon-
krečiu atveju reiktų pasitarti su 
gydytoju).

Maiste vitaminų 
pakankamai, o 

organizmui jų... trūksta
Taip nutinka, kai vartojami 

nekokybiški produktai (pasenę 
ir pan.), valgoma per mažai ar 
netgi badaujama, sutrinka virš-
kinimo procesai arba virškinimo 
organai. Pavyzdžiui, esant ne-
sveikoms kepenims, nesusikau-
pia reikiamas kiekis vitaminų 
(ypač vitamino A) ir mikroele-
mentų. Negaluojant kasai, žarny-
ne sunkiau įsisavinami riebaluo-
se tirpstantys vitaminai A, D, E, F, 
K. Dėl žarnyno mikroorganizmų 
negatyvių pokyčių atsiranda vi-
taminų B2, B3, B6, B12, K, PP, folio 
rūgšties stygius. Stresas sukelia 
vitaminų, ypač C, E ir beta karo-
teno (provitamino A) poreikį.      

Vitaminų stoka neretai atsi-
randa sutrikus medžiagų apykai-
tai (būdinga tiek vaikams, tiek 
pagyvenusiems žmonėms), in-
tensyviai sportuojant, dirbant 
sunkų fizinį darbą, esant nepa-
lankiam klimatui, po traumos, 
operacijos, nėštumo ir žindy-
mo metu. 

Be čia nurodytų priežasčių 
vitaminų stygius gali atsirasti 
dar ir tada, kai iš organizmo kar-
tu su atliekomis pašalinamas di-
delis procentas vitaminų.       

Ką daryti, kai...
Sausos lūpos, jų kampučių 

įtrūkos. Trūksta vitamino B2. 
Vartotinas jogurtas, pienas, sū-
ris, alaus mielės.

Dantenų kraujavimas, dantų 
klibėjimas. Atsirado vitamino C 
stoka. Būtina vartoti citrusinių 
vaisių, obuolių, svogūnų, česna-
kų, petražolių, raugintų kopūstų.

Pastovus nuovargis, pykini-
mas. Signalas, jog trūksta vita-

minų B1 ir B6. Naudinga vartoti 
pupeles, žirnius, riešutus, mė-
są, kepenis, žuvį, pieną, kiau-
šinius.

Raumenų silpnumas, skaus-
mas ir kiti raumenų negalavimai. 
Atsirado vitamino E stygius. Šio 
vitamino šaltiniai: augaliniai alie-
jai, grūdai, žirniai, grikių kruo-
pos, kukurūzai, soja, kiaušinio 
trynys, pieno produktai, mėsa.

Depresija. Reikalingi B gru-
pės vitaminai, ypač B1, B5, B6, 
B12. Jų turi riešutai, žuvis, ke-
penys, įvairios košės, kiauši-
niai, pienas.

Skrandžio sutrikimai, vidurių 
užkietėjimas arba viduriavimas, 
mažakraujystė. Atsirado vitami-
no B9 (folio rūgšties) deficitas. 
Šio vitamino yra visose žaliala-
pėse daržovėse – petražolėse, 
špinatuose, salotų lapuose, ke-
penyse, inkstuose, kiaušiniuo-
se, piene, alaus mielėse.

Nervinis dirglumas, nemiga. 
Susidarė vitaminų B3, B6 ir PP 
stoka. Būtina valgyti daugiau 
košių (ypač naudingos perlinės 
kruopos), liesos mėsos ir dar ku-
rį laiką (nustato gydytojas) var-
totinos mielės (grynos arba jų 
papildai tablečių pavidalu).

Plaukų problemos (slinkimas, 
skilinėjimas), pleiskanos. Teks or-
ganizmą papildyti vitaminais A, 
B6 ir H (biotinu). 

Vitamino A daugiausia yra 
žuvų taukuose, svieste, kiaušinio 
trynyje, menkės ir karvės kepe-
nyse, piene, grietinėlėje, fermen-
tiniame sūryje, o beta karoteno 
(augalų pigmento, iš kurio mūsų 
organizme pasigamina vitami-
nas A) – morkose, moliūguose, 
pomidoruose, kopūstuose, špi-
natuose, brokoliuose ir kitose 
žaliose daržovėse, abrikosuose. 

Vitaminu A nedera piktnau-
džiauti, nes tai sukelia galvos 
svaigimą, skausmą, pasidaro 
nekoordinuoti judesiai, sutrin-
ka virškinimas, atsiranda psi-
chikos ir regos sutrikimų. Nuo 
ypač didelių vitamino A dozių 
skauda sąnarius, kaulus, padidė-
ja kepenys. Taip pat galimi per-
sileidimai bei įvairios gimdymo 
komplikacijos. 

Vitamino A perdozavimo 
priežastis gali būti ypač gausus 
maisto produktų, turinčių šio vi-
tamino, vartojimas arba per gau-
sus vitamino A preparatų varto-
jimas (pastarasis dalykas pasi-
taiko dažniausiai).

Vitamino B6 randama (nedi-
deliais kiekiais) visose daržo-
vėse, žuvies, mėsos, pieno pro-
duktuose, kiaušiniuose, mielė-
se, miltuose, kepenyse.

Vitamino H (biotino) nedi-
deliais kiekiais randama visuo-
se augaliniuose ir gyvūninės kil-
mės maisto produktuose. Dau-
giausia jo yra mielėse, kepeny-
se, inkstuose, kiaušinio trynyje, 
kukurūzuose, avižinėse kruopo-
se, žirniuose, jautienoje, piene. 

Kai ilgą laiką vartojami an-
tibiotikai, pažeidžiama žarnyno 
mikroflora, todėl biotinas nebe-
sigamina.

Romualdas oGinSkAS

Vitaminų stoka: 
požymiai, priežastys, 

praktiški patarimai

Daktaras
Aiskauda

Kančia, ar, kalbant plačiau, 
skausmas, dažniausiai yra sie-
jama su nemalonumu, antipati-
ja, su skriaudos ar skriaudos bai-
mės suvokimu. Tai fizinių, proti-
nių, emocinių ar dvasinių funk-
cijų balanso sutrikimas. Visos 
šios sritys yra susijusios ir kan-
čios jausmas neišvengiamai pa-
veikia kiekvieną iš jų. Nors kar-
tais žodis „kančia“ vartojamas 
kalbant apie fizinį skausmą, vis 
dėlto dažniausiai jis asocijuoja-
si su psichologine būsena arba 
skausmu plačiąja prasme (ne-
maloniais jausmais, emocijo-
mis, pojūčiais). Kitaip nei fizi-
nis skausmas, kuris dažnai yra 
neišvengiamas, kančia labiau 
priklauso nuo mūsų pasirinki-
mo ir požiūrio į situaciją. Kan-
čios intensyvumas taip pat gali 
skirtis – nuo lengvo iki sunkiai 
pakeliamo jausmo. Jo trukmė ir 
dažnumas dažniausiai yra susiję 
su stiprumu. Kuo didesnę kančią 
jaučiame, tuo daugiau laiko gali 
prireikti, kad nuo jos išsivaduo-
tume. Požiūris į kančią taip pat 
gali priklausyti nuo to, ar ją su-
vokiame kaip išvengiamą ar ne, 
naudingą ar ne, pelnytą ar ne. 
Vis dėlto dažniausiai kančia už-
klumpa po netikėtų ir dramatiš-
kų įvykių. Tai, kas paveikia kūną, 
neišvengiamai turi įtakos ir pro-
tui. Taip pat ir atvirkščiai. Atsiga-
vimas po kančią sukėlusio įvy-
kio visuomet vyksta palaipsniui.

Kančios motyvas atsispindi 
filosofijoje ir nepaprastai ryškus 
religijoje. Tačiau gamtos bei so-
cialiniai mokslai, tarp jų ir psi-
chologija, taip pat nagrinėja šią 
žmogaus būseną. Psichologijo-
je kančia suvokiama kaip viena 
bazinių žmogaus būsenų, kuri 
padėjo išlikti žmonių rūšiai. Bū-
tent kančios baimė buvo vienas 
pirmapradžių instinktų, skati-
nusių žmones vengti grėsmių 
ir skausmo bei prisitaikyti prie 
kintančių sąlygų. Kai žmogus 
kenčia, smegenyse vyksta dau-
gybė tarpusavyje susijusių pro-

cesų. Mokslininkai vis dar ban-
do rasti vieną paaiškinimą, kokie 
iš tiesų procesai tuo metu vyksta 
smegenyse.

Kančios nauda
Ne veltui žmogus jaučia skir-

tingus jausmus. Pozityvūs jaus-
mai teikia malonumą, o negaty-
vūs dažniausiai padeda ko nors 
išmokti. Kančia taip pat gali tu-
rėti naudos, jei sugebame žvelgti 
už jos keliamo skausmo ir paste-
bėti, kokią pamoką mums norėjo 
suteikti gyvenimas. Tad kuo gali 
būti naudinga kančia?

Kančia moko
Neigiami jausmai yra vieni 

geriausių mokytojų. Juos neretai 
patiriame suklydę, todėl atsidū-
rę panašioje situacijoje kitą kar-
tą ir prisiminę, kaip kentėjome, 
galime pasistengti, kad viskas 
pakryptų kita linkme. Be abejo, 
yra dalykų, kurie nuo mūsų ne-
priklauso ir kurių suplanuoti ne-
galime, tačiau net ir ištikus tokiai 
nelaimei, galime imtis veiksmų 
ir pasistengti, kad nemalonūs 
jausmai greičiau praeitų.

Kančia skatina 
kūrybiškumą
Kančia – stiprus jausmas, įsi-

skverbiantis iki sielos gelmių. 
Tose gelmėse neretai slypi nuos-
tabūs dalykai. Daug nepaprastų 
meno kūrinių buvo sukurti ken-
čiant nuo nelaimingos meilės, 
netekties, nepripažinimo. Liga 
taip pat gali paskatinti kurti. Štai 
Franciskas Goja, ispanų dailinin-
kas ir grafikas, naują grafikos rū-
šį išrado apkurtęs po infekcijos. 
Kančios jautrumas skatina atsi-
skleisti nuostabius dalykus. Ne-
retai kančią išreiškus kūrybiš-
kai, ji sumažėja, greičiau praeina. 

Kančia skatina 
padėti kitiems
Neretai žmonės, patyrę kan-

čią, susijusią su savo ar artimų 
žmonių ligomis, netektimis, pra-
deda kurti organizacijas ir pagal-
bos grupes, padedančias pana-

Psichologo 
patarimai

Apie kančios 
naudą

Kančia – neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis. Bėgant 
metams neišvengiamai susiduriame su sunkumais, ne-
tenkame artimų žmonių, nutinka nenumatytų įvykių. 
Visuomenėje paplitusi nuomonė, kad neigiamų jaus-
mų, tokių kaip pyktis, liūdesys, baimė ar kančia reikia 
kuo greičiau atsikratyti. Tačiau visi išbandymai turi ir 
šviesiąją pusę. Ne tik laimė žmogui reikalinga. Neigiami 
jausmai gali suteikti naujos patirties, sustiprinti bei už-
grūdinti. Kančia, viena stipriausių ir skaudžiausių nei-
giamų emocijų, taip pat turi ir šviesiąją pusę.

(nukelta į 5 psl.)
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šaus likimo žmonėms. Maniloje 
gyvenanti Kanoj šeima įkūrė ka-
vinę, kurioje darbuojasi autizmo 
negalią turintys jaunuoliai. Tai 
padaryti įkvėpė jų pačių vaikas, 
kuriam taip pat buvo diagnozuo-
tas autizmas. Savos kančios pa-
jautimas ir įsisąmoninimas ska-
tina empatiją bei kitų žmonių 
supratimą, o iš to gimsta noras 
nebūti abejingam. Daug neįga-
lių žmonių taip pat kuria orga-
nizacijas, kurių nariai savo pa-
vyzdžiu ir darbu padeda kitiems.

Kančia užgrūdina
Nors ir kaip norėtume, kan-

čios gyvenime neišvengsime. Ta-
čiau tai vienas iš būdų sustiprin-
ti savo charakterį, tapti tvirtes-
niais, patikėti savimi iš naujo. 
Tvirtas charakteris padeda dau-
gelyje gyvenimo sričių, kuomet 
reikia pakovoti už save, išreikš-
ti savo nuomonę ar tiesiog susi-
doroti su nauja, netikėta situaci-
ja bei stresu.

Kančia padeda atrasti 
viltį ir tikėjimą

Tai nereiškia, kad kentėdami 
staiga pasinersite į kokią nors 
religiją. Kančia skatina atrasti sa-
vyje vilties, jog viskas išsispręs, 
ir tikėjimo, kad kai kuriuos da-
lykus sutvarko pats gyvenimas. 
Viltis žmogui teikia ramybę, lai-
mę, norą judėti į priekį. Tai vie-
na pagrindinių jėgų, skatinan-
čių įveikti iškilusius sunkumus 
ir į gyvenimą žiūrėti pozityviai. 

Kančia gali įkvėpti  
kitus

Dauguma neįgalių, tačiau 
daug gyvenime pasiekusių žmo-
nių įkvepia kitus. Nikas Vujiči-
čius, gimęs be rankų ir be kojų, 
sėkmingai keliauja po pasaulį, 
pasakoja savo gyvenimo istori-
ją bei su ja susijusius sunkumus 
ir įkvepia tūkstančius kitų neį-
galiųjų ir ne tik. Žmogus, anks-
čiau kentėjęs ir kaltinęs, tačiau 
galiausiai savo neigiamas pa-
tirtis pavertęs privalumais, yra 
geriausias pavyzdys, kad gyve-
nime viskas yra įmanoma, kai 
labai nori.

Kančia padeda įvertinti 
gėrį

Jei gyvenimas būtų visą lai-
ką lengvas, mes niekuomet ne-
gebėtume įvertinti patiriamų 
nuostabių momentų, nes netu-
rėtume su kuo jų palyginti. Vi-
sos nemalonios patirtys priver-
čia prisiminti malonius išgyveni-
mus ir juos įvertinti. Kentėdami 
galime išmokti padėkoti už tai, 
ką turime nuostabaus, o dėkin-
gumas suteikia laimės ir pilnat-
vės pojūtį.

Kad ir kaip kartais norėtųsi, 
kad gyvenimas būtų paprastas 
ir lengvas, deja, tai nėra įma-
noma. Mūsų žmogiška prigim-
tis, gebėjimas jausti, analizuo-
ti, suvokti aplinką ir joje vyks-
tančius įvykius teikia ne tik lai-
mę, bet ir kančią. Tačiau būtent 
sunkiomis akimirkomis galime 
stabtelėti ir įvertinti tai, kokia 
nuostabi yra visa apimanti pa-
tirtis būti žmogumi. Svarbu ne-
pamiršti, kad komforto jausmas 
priklauso nuo mūsų pačių ge-
bėjimo augti, tobulėti, mylėti 
kitus ir save.

Parengė Miglė LEViniEnė

(atkelta iš 4 psl.)

Mes negalime užpildyti Tavo netekties, 
Bet norime pasidalinti Tavo skausmu,
Mes negalime pakeisti lemties, 
Bet norime palengvinti jos kelią,
Mes negalime įveikti būties,
Bet norėtume padėti savo buvimu.

Nuoširdžiai užjaučiame  
Alytaus rajono neįgaliųjų  
draugijos pirmininkę  
Marytę Bernatavičienę  
dėl mylimos mamytės mirties. 

Alytaus apskrities  
neįgaliųjų draugijų  

pirmininkai

„O man ar neišeitų kas pana-
šaus?“ – prisimena tuomet ding-
telėjusią mintį. Ne ką apie tokių 
kaukių darymą beišmanęs vyriš-
kis pasakoja ją klijavęs ir iš foli-
jos („auksiukų“ nuo šokoladinių 
saldainių) ir iš kitokio popie-
riaus skiautelių. Paprasta ji išė-
jo – kaip pusė kamuolio su ply-
šiais akims ir burnai bei nosies 
vietoje styrančia morka. Tačiau 
kažkoks kirminas (ne be reika-
lo medžio drožėjai juokais vie-
nas kitą kinivarpomis vadina) vis 
nedavė ramybės. „Nebūsiu aš, jei 
geresnės nepadarysiu“, – vidinę 
graužatį nutraukė naujos kau-
kės ėmęsis Saulius. Antra, trečia 
jau geresnės buvo, o po ketvir-
to bandymo turėjo ką ir kitiems 
parodyti. „Kokia graži ragana“, – 
meistro širdį lyg medumi tepė 
žmonių atsiliepimai, raginę dar 
rimčiau imtis šio darbo. 

Papje mašė techniką 
pakeitė medis

Savąsias kaukes S. Tamu-
lis tada lipdė paties patobulin-
ta papje mašė technika. Deja, 
labai nuodinga ji buvo, mat po-
pieriaus klijus Saulius pakeitė 
medienai lakuoti skirtu laku. „3 
valandas su juo padirbėjęs jaus-
davausi gerokai apsvaigęs, – pri-
simena meistras. – Paskui išneš-
davau porai parų į rūsį, kad ge-
rokai apdžiūtų. Visai išdžiovin-
ti negalima. Minkštoka turi bū-
ti, kad galėtum pašalinti jos pa-
grindą – plastiliną. Prieš šviesą 
pakeldavau, apžiūrėdavau, kur 
ko trūksta, tada mažomis po-

pieriaus skiautelėmis dar pakli-
juodavau persišviečiančias vie-
tas“, – kaukių gamybos patirtimi 
dalijasi Saulius. 

Papje maše technika S. Tamu-
lis kaukes darė gal 5-erius metus. 
Apie 40 jų sukūrė. Viena Rumšiš-
kėse net kaukių kauke buvo pri-
pažinta. Sauliaus kūriniai tapo 
parodų eksponatais. 

Drožėjas prisimena, kaip kas-
metinei Platelių Užgavėnių kau-
kių muziejuje rengiamai parodai 
eksponatų atvažiavusi Žemaiti-
jos nacionalinio parko direkcijos 
Kultūros paveldo skyriaus vedė-
ja Aldona Kuprelytė meistrą drą-
sino: „Imkis medžio, tau išeis.“ 

Ne iš karto pavyko perženg-
ti vidinį nepasitikėjimo savo jė-
gomis barjerą. Tačiau, pripažįsta 
Saulius, šie žodžiai tarytum tit-
nagas – įskėlė kibirkštėlę. O kai 
pasiryžo – medis lipte prie rankų 
prilipo. Tiko viskas – ir medžio 
kvapas, ir po kalteliu besikeičian-
tis kaukės vaizdas, ir vis ryškė-
jantys naujo personažo bruožai. 
Tiesa, pirmuoju darbu meistras 

nebuvo patenkintas. Pasak jo, nei 
šis, nei tas išėjo. Numetė tą kau-
kę kampan ir užmiršo. Trumpam 
grįžo prie savosios, patobulintos 
papje mašė technologijos. Ta-
čiau kai rinko eksponatus Šiau-
lių tautodailininkų parodai, pri-
dėjo ir tą pirmąją medinę kaukę. 
Ir kaip nustebo, kai vartydamas 
parodų metraštį ją atspausdintą 
išvydo. Tada mintyse pasižadė-
jo: na, jeigu šita jums patiko, tai 
aš ir dar geresnę išdrošiu. Taip ir 
prasidėjo medžio drožėjo kūry-
binis kelias. 

Kaukes S. Tamulis drožia iš 
liepos, kartais – juodalksnio. Šie 
medžiai minkšti, jų kaukes leng-
viau iš kaladės „išlukštenti“. Iš 
anksto bičiulių, giminaičių pa-
rūpintas kalades daugiabučio 
namo rūsyje kirviu aptašo, per 
pusę perskelia. Į kambarį atsi-
neša jau kaukių ruošinius. Čia ir 
imasi kalto. 

Tautodailininkas drožia ir 
dideles, ant sienos kabinamas, 
ir mažas suvenyrines kaukes. 
Tačiau dažniausiai – tokias, ku-
riomis per Užgavėnes būtų ga-
lima pasipuošti. Stengiasi, kad 
kuo plonesnės, lengvesnės jos 
būtų, kaktos nespaustų, skruos-
tų netrintų.

Bet originaliai kaukei vien 
medžio pliauskos nepakanka. 
Reikia plaukus, antakius, ūsus 
„užauginti“. Kai su žmona į tur-
gų eina, pirmiausia ne maisto 
prekėmis prekiaujančiųjų pu-
sėn suka, o ton, kur seniokai su-
neša visokius sendaikčius. Čia 
– didžiausias lobis: kas pakulų 
grįžtelę ištraukęs, kas linų sau-

jelę, karvės ar ožio ragą padėjęs. 
Tinka Sauliui ir senų, sunešiotų 
kailinių skvernas, ir šerno kailio 
lopas. Jie kaukėms suteikia iš-
raiškos ir savitumo. 

Svajonėse – „šventukai“
Įvairiausius šaipokus jau dau-

giau nei 20 metų drožiantis S. Ta-
mulis prasitaria mintyse vis daž-
niau pamąstantis apie kitokius 
kūrinius. Prieš kelerius metus 
pamatęs daugiabučio namo kie-
me pjaunamą slyvą, paprašė vy-
rų šio medžio kaladės. Slyva – 
kietas medis, su juo „nepaman-
dravosi“. Motinos jubiliejui iš jo 
išdrožė rūpintojėlį. Pirmą savo 
gyvenime. Ir dabar, kai ją aplan-
ko, vis nužvelgia šį dirbinį. „Ar aš 
galėjau jį išdrožti? – pagalvoja.– 
Ar dabar taip išeitų?“ Kartais su-
sigriebia besvarstantis: „O jeigu 
pamėginus dar?“ 

S. Tamulis juokauja – gerai 
žino, kuo panašios mintys bai-
gėsi. Tačiau, įsitikinęs meistras, 
kiekvienam darbui – savas lai-
kas. O „šventukams“ jis, matyt, 
dar neatėjo.

Kol kas tik mintyse ir dar vie-
na svajonė – pasitiesti sodyboje 
stipraus medžio kamieną ir im-
tis drožti koplytstulpį. Panašios 
patirties meistras jau turi. Savo 
bičiuliui – kalbančiai, patriotines 
dainas traukiančiai žako papūgai 
Albiniukui buveinę parūpino. Tą-
syk už save didesnį obels kamie-
ną grąžtais ir kaltais tol kambary-
je pasiguldęs varpė, kol papūgai 
tinkamus namus sumeistravo: 
paukštis gali pasislėpti jo viduje. 
Deja, daugiabučio namo kamba-
ryje rimtesnio darbo nesukursi. 

Turi S.Tamulis ir dar vieną 
svajonę. Sako, širdį skauda, kai 
po Užgavėnių ar parodų savąsias 
kaukes į maišus sukišti, kampan 
nustumti turi. Apie 300 unikalių 
darbų dulka, naujų švenčių lau-
kia. O kad taip Šiauliuose įkū-
rus Sauliaus Tamulio Užgavėnių 
kaukių muziejų! Ir žmonės turė-
tų kur akis paganyti, ir meistras 
laimingas būtų, ir tautos tradici-
jomis, jos paveldu tinkamai pa-
sirūpinta būtų. 

Aldona MiLiEškiEnė

(atkelta iš 1 psl.)

Svarbiausia – išvyti žiemą iš savo širdies

Antrąjį vasario pirmadienį 
minima Tarptautinė epi-

lepsijos diena. Epilepsija – vie-
na dažniausių neurologinių li-
gų, pasireiškianti pasikartojan-
čiais priepuoliais. Pasak Santa-
riškių klinikų epilepsijos centro 
vadovės, Vilniaus universite-
to docentės, medicinos mokslų 
daktarės Rūtos Mameniškienės, 
skirtingos smegenų sritys kon-
troliuoja skirtingas kūno dalis, 
taigi epilepsijos simptomai gali 
būti labai įvairūs, priklausantys 
nuo vietos, kurioje vyksta elek-
trinė iškrova. 

„Prieš patirdami pirmąjį 
traukulių priepuolį net 50 proc. 
žmonių patiria ne tokius ryškius 
simptomus – tai gali būti staigūs 
trumpi galūnių patrūkčiojimai, 
užsisvajojimai ar nutirpimai. 
Esant įtarimų, kad minėti simp-
tomai gali būti epilepsijos požy-

mis, patartina iš karto kreiptis į 
specialistą“, – sako gydytoja.

Gydytojos teigimu, didžiausia 
problema – visuomenės švietimo 
ir informacijos trūkumas. Pasak 
„Eurovaistinės“ vaistininkės As-
tos Trumpienės, suteikti pirmą-
ją pagalbą epilepsijos priepuolio 
ištiktam žmogui turėtų mokėti 
kiek vienas – „nesvarbu ar tai bū-
tų vaistininkas, ar praeivis“.

„Nepaprastai svarbu apsau-
goti žmogaus galvą – patraukti 
pavojingus daiktus ir padėti po 
galva ką nors minkšto. Pasisten-
kite paguldyti žmogų ant šono, 
tačiau jokiu kitu būdu nemėgin-
kite sulaikyti traukulių ir nedė-
kite nieko į burną.“

Nors suteikdami pirmąją pa-
galbą žmonės dažnai praranda 
laiko nuovoką, itin svarbu įsi-
dėmėti traukulių pradžios laiką.

„Jei traukuliai tęsiasi ilgiau nei  

3 minutes, būtina iškviesti greitą-
ją pagalbą. Medikų dėmesys taip 
pat būtinas, jei traukulius patiria 
nepažįstamas žmogus ir nėra ži-
noma jo ligos istorija“, – pataria 
„Eurovaistinės“ vaistininkė.

„Nors kartais epilepsija būna 
sunkiai suvaldoma, dalis pacien-
tų patiria sunkius ir dažnai pa-
sikartojančius priepuolius, dau-
gumai ligonių galima padėti. Pa-
rinkus tinkamus medikamentus 
ir paskyrus teisingą jų dozę, kar-
tais – derinant tarpusavyje skir-
tingo veikimo preparatus, iki 70 
proc. sergančiųjų pavyksta visiš-
kai išvengti priepuolių“, – teigia 
Lietuvos Epileptologijos draugi-
jos prezidentė.

Skaičiuojama, kad Lietuvoje 
epilepsija serga apie 26 tūkst. 
žmonių (arba 1 proc. šalies gy-
ventojų).

„Bičiulystės“ inf. 

Epilepsiją signalizuojančių požymių 
neatpažįsta kas antras

Dėl mylimos mamytės  
mirties nuoširdžiai  
užjaučiame pirmininkę  
Marytę Bernatavičienę. 

Alytaus rajono  
neįgaliųjų draugijos  

nariai

Užgavėnių kaukės – visas S. Tamulio gyvenimas.

Rumšiskėse – S. Tamulio drožtomis kaukėmis pasipuošę šiauliečiai.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ, TREČIADIENĮ – 
PENkTADIENĮ: 6.05, 6.37, 7.10, 
7.40, 8.07, 8.37 – Labas rytas, 
Lietuva. 6.30, 7.00, 7.30,  8.00, 
8.30, 9.00 – žinios. 6.35, 8.05, 
8.35 – orai.  7.05, 7.35, 9.05 – 
orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, vasario 15 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 108 

s. 10:05 Komisaras Štolbergas. N-7. 
3/1 s. (15 s.) (kart.). 11:05 Premjera. 
Kaip atsiranda daiktai 8. 8/4 s. 11:30 
Bėdų turgus. (Subtitruota, kart.). 12:15 
Savaitė. (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:05 Laba diena, Lietuva. 16:00 
Žinios. Orai. 16:10 Premjera. Komisa-
ras Štolbergas. N-7. 3/2 s. (16 s.). 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su ver-
timu į gestų kalbą). 19:15 Sportas. 19:18 
Orai. 19:20 Saugaus eismo pamokos vi-
siems. 19:30 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. 20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 Pano-
rama. Verslas. Kultūra. 21:05 Dėmesio 
centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Perlas“. 21:30 Teisė žinoti. 
22:25 Trumposios žinios. 22:30 Prem-
jera. „Islamo valstybė“. Kruvinas projek-
tas. 23:20 Trumposios žinios. 23:25 Du-
rys atsidaro. 23:55 Gyvenimas. (kart.). 
00:45 Klausimėlis.lt. (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 108 s. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Naciona-
linė paieškų tarnyba. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Teisė žinoti. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Karinės 
paslaptys. (kart.).

Antradienis, vasario 16 d. 
06:05 Istorijos detektyvai. 07:35 

Aukso žirgas. 09:00 Labas rytas, Lietu-
va. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas ry-
tas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 
Labas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. 
Orai. 11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:00 
Valstybės atkūrimo diena. Trijų Baltijos 
valstybių vėliavų pakėlimo ceremoni-
ja Vilniuje, Simono Daukanto aikštėje. 
Tiesioginė transliacija. 12:30 Valsty-
bės atkūrimo diena. Šv. Mišios, skir-
tos Lietuvos Nepriklausomybės dienai. 
Tiesioginė transliacija iš Vilniaus arki-
katedros. 13:30 Daktaras Jonas Ba-
sanavičius. 14:00 Valstybės atkūrimo 
diena. Vasario 16-osios minėjimas prie 
Lietuvos nepriklausomybės signatarų 
namų Vilniuje. Tiesioginė transliacija. 
14:30 Ekskursantė.  N-7. 16:30 Arvy-
das Vilčinskas. Koncertas „Grįžtu na-
mo“. 18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų 
kalbą). 18:40 Sportas. 18:43 Orai. 18:55 
Nematomas frontas. N-7. 20:25 Loterija 
„Perlas“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Perlas“. 
21:00 Muzikinis žaidimas „Atspėk dai-
ną“. 22:45 Premjera. Veisenzė. Berly-
no meilės istorija 2. N-7. 2/3 s. 23:40 
Komisaras Reksas. N-7. 109 s. 00:30 
Daktaras Jonas Basanavičius. (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Istorijos 
detektyvai. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:10 Istorijos detektyvai. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. (kart.). 03:30 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Muzikinis 
žaidimas „Atspėk dainą“. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Muzikinis žai-
dimas „Atspėk dainą“. (tęsinys, kart.).

Trečiadienis, vasario 17 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 110 

s. 10:05 Komisaras Štolbergas. N-7. 3/2 
s. (16 s.) (kart.). 11:05 Premjera. Kaip 
atsiranda daiktai 8. 8/5 s. 11:30 „Isla-
mo valstybė“. Kruvinas projektas. (sub-
titruota, kart.). 12:25 Istorijos detektyvai. 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba 
diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 
16:10 Premjera. Komisaras Štolber-
gas. N-7. 3/3 s. (17 s.). 17:10 Klauskite 
daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu į ges-
tų kalbą). 19:15 Sportas. 19:18 Orai. 
19:30 Gyvenimas. 20:25 Loterija „Per-
las“. 20:30 Panorama. Verslas. Kultū-
ra. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 Spor-
tas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Perlas“. 
21:30 Auksinis protas. 22:45 Trumpo-
sios žinios. 22:50 Pinigų karta. 23:20 
Premjera. Veisenzė. Berlyno meilės is-
torija 2. N-7. 2/4 s. 00:15 Trumposios 
žinios. 00:20 Stilius. (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 110 s. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Gyve-
nimas. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:10 Auksinis protas. (kart.). 05:00 LRT 
radijo žinios. 05:05 Auksinis protas. (tę-
sinys, kart.). 05:30 Pinigų karta. (kart.).

ketvirtadienis, vasario 18 d.
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 111 

s. 10:05 Komisaras Štolbergas. N-7. 3/3 

s. (17 s.) (kart.). 11:05 Premjera. Kaip 
atsiranda daiktai 8. 8/6 s. 11:30 Gyveni-
mas. (kart.). 12:25 Stilius. (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:05 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:10 Prem-
jera. Komisaras Štolbergas. N-7. 3/4 s. 
(18 s.). 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 19:15 
Sportas. 19:18 Orai. 19:30 Specialus ty-
rimas. 20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 Pa-
norama. Verslas. Kultūra. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Perlas“. 
21:00 LRT forumas. 21:55 Trumposios 
žinios. 22:00 Premjera. Eilinė egzekuci-
ja. N-14. 23:45 Trumposios žinios. 23:50 
Istorijos detektyvai. (kart.). 00:40 Klausi-
mėlis.lt. 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 111 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Specialus tyrimas. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 LRT fo-
rumas. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:10 Stilius. (kart.).

Penktadienis, vasario 19 d. 
09:15 Komisaras Reksas. N-7. 112 

s. 10:05 Komisaras Štolbergas. N-7. 3/4 
s. (18 s.) (kart.). 11:05 Premjera. Kaip 
atsiranda daiktai 8. 8/7 s. 11:30 Speci-
alus tyrimas. (kart.). 12:25 Karinės pa-
slaptys. (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. 
Orai. 15:05 Laba diena, Lietuva. 16:00 
Žinios. Orai. 16:10 Premjera. Komisa-
ras Štolbergas. N-7. 3/5 s. (19 s.). 17:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 18:40 Spor-
tas. 18:43 Orai. 18:50 Brolių Grimų pa-
sakos. 6 s. Užkeiktas princas. 19:55 
Klausimėlis.lt. 20:25 Loterija „Perlas“. 
20:30 Panorama. Verslas. Kultūra. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Lote-
rija „Perlas“. 21:00 Duokim garo! 22:40 
Trumposios žinios. 22:45 Atstumtasis. 
N-14. 00:25 Trumposios žinios. 00:30 
Pinigų karta. (kart.). 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 
112 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:10 Pavojingi jaus-
mai. 35, 36 s. (kart.). 04:00 LRT radi-
jo žinios. 04:05 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Istorijos detektyvai. (kart.).

Šeštadienis, vasario 20 d. 
06:05 Bėdų turgus. (Subtitruota, 

kart.). 06:45 Specialus tyrimas. (kart.). 
07:40 Karinės paslaptys. 08:30 Misija: 
Vilnija. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 09:30 
Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, Lietuva. 
10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas rytas, 
Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 La-
bas rytas, Lietuva. 12:00 Pasaulio do-
kumentika. Premjera. Planetų gidas. 6 
d. Plutonas ir toliau už jo. (subtitruota). 
13:00 Pasaulio dokumentika. Lotynų 
Amerikos platybėse. 5 d. Andai. Pasau-
lis debesyse. (subtitruota). 14:00 Prem-
jera. Daktaro Bleiko paslaptys. N-7. 1, 2 
s. 16:00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų 
kalbą). 16:15 Popietė su Algimantu Če-
kuoliu. (Subtitruota). 16:45 Sveikinimų 
koncertas. 18:30 Šiandien. (su vertimu į 
gestų kalbą). 18:40 Sportas. 18:43 Orai. 
18:50 Bėdų turgus. (Subtitruota). 19:40 
Stilius. 20:25 Loterija „Perlas“. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
21:00 Eurovizija 2016. 22:50 Trumpo-
sios žinios. 22:55 Gyvenimo kibirkštys. 
N- 14. 00:40 Trumposios žinios. 00:45 
Pasaulio dokumentika. Planetų gidas. 
6 d. Plutonas ir toliau už jo. (subtitruo-
ta, kart.). 01:35 Pasaulio dokumentika. 
Lotynų Amerikos platybėse. 5 d. Andai. 
Pasaulis debesyse. (subtitruota, kart.). 
02:30 Daktaro Bleiko paslaptys. N-7. 1, 
2 s. (kart.). 04:30 Gyvenimas. (kart.). 
05:25 Durys atsidaro. (kart.).

Sekmadienis, vasario 21 d. 
06:05 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu. (Subtitruota, kart.). 06:35 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji že-
mė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 09:00 Premjera. Alvinas ir patra-
kėliai burundukai 1. 25 s. 09:15 Prem-
jera. Pasakininkas. Hanso Kristiano 
Anderseno šiuolaikinė klasika. 16 s. 
09:45 Premjera. Šervudo padauža Ro-
binas Hudas. 42 s. 10:00 Gustavo enci-
klopedija. (Subtitruota). 10:25 Saugaus 
eismo pamokos visiems. (kart.). 10:30 
Mūsų gyvūnai. 11:00 Vaikų ir mokslei-
vių televizijos konkursas „Dainų daine-
lė 2016“. 12:40 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Atšiaurioji Arktis. 4 d. Islan-
dija. Ugnies ir ledo žemė. (subtitruo-
ta). 13:40 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Mis Marpl 6. 6/2 s. Grinšo užgaida. 
N-7. 15:15 Stilius. (kart.). 16:00 Žinios. 
Orai (su vertimu į gestų kalbą). 16:15 
Istorijos detektyvai. 17:00 Tėvų susi-
rinkimas. Laida apie švietimą. 17:30 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 18:30 
Šiandien. (su vertimu į gestų kalbą). 

Pirmadienis, vasario 15 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (25) (kart.). N-7. 07:25 Simp-
sonai (1). N-7. 07:55 Kempiniukas (47). 
08:25 Ponas Jangas (20). 08:55 Meilės 
sūkuryje (2280). 10:00 Susikeitę broliai 
(10). N-7. 11:00 Noting Hilas. N-7. 13:30 
Simpsonai (2). N-7. 14:00 Simpsonai 
(3). N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (318). 
N-7. 15:00 Mažoji nuotaka (319). N-7. 
15:30 Aistra ir valdžia (4). N-7. 16:30 TV 
Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Rezidentai (43). N-7. 20:00 Apie mus 
ir Kazlauskus (5). N-7. 21:00 Nuovada 
(9). N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Ar-
magedonas. N-7. 01:30 Aferistas (11). 
N-7. 02:20 Nepasitikėk bjaurybe iš 23 
buto (8). N-7. 02:45 Lujis (9). N-7. 03:15 
Programos pabaiga.

Antradienis, vasario 16 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Osis 

ir Tedas. 08:45 Šarlotės voratinklis. 
10:30 Undinė. 12:45 Šnipas ne savo 
noru. N-7. 14:35 Džonsonų atostogos. 
N-7. 16:20 Nuotykių ieškotojas. Midos 
skrynelės prakeiksmas. N-7. 18:30 TV3 
žinios (312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 
TV3 orai. 19:30 Marijaus Mikutavičiaus 
koncertas „3D Show“, skirtas Lietuvos 
Valstybės atkūrimo dienai. 21:30 Trau-
kinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir 
Paulius . N-14. 23:20 Linkolnas. N-14. 
02:15 Nepasitikėk bjaurybe iš 23 buto 
(9). N-7. 02:40 Lujis (10). N-7. 03:00 
Vilfredas (7). N-7. 03:30 Programos 
pabaiga.

Trečiadienis, vasario 17 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (2). N-7. 07:25 Simpsonai 
(3). N-7. 07:55 Įsimylėjęs Madagaska-
ras. N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2281). 
10:00 Du tėvai ir du sūnūs (1). N-7. 
10:30 Du tėvai ir du sūnūs (2). N-7. 
11:00 Nauja norma (15). N-7. 11:30 
Nauja norma (16). N-7. 12:00 Apie mus 
ir Kazlauskus (5). N-7. 13:00 Kempi-
niukas (48). 13:30 Simpsonai (4). N-7. 
14:00 Simpsonai (5). N-7. 14:30 Mažoji 
nuotaka (320). N-7. 15:00 Mažoji nuo-
taka (321). N-7. 15:30 Aistra ir valdžia 
(5). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Rezidentai (44). N-7. 
20:00 Svogūnų Lietuva. N-7. 21:00 
Nuovada (10). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 
orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Prisimink 
mane. N-7. 00:50 Elementaru (19). N-7. 
01:40 Aferistas (12). N-7. 02:30 Lujis 
(11). N-7. 02:55 Vilfredas (8). N-7. 03:20 
Programos pabaiga.

ketvirtadienis, vasario 18 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (4). N-7. 07:25 Simpsonai 
(5). N-7. 07:55 Kempiniukas (48). 08:25 
Nuovada (10). N-7. 08:55 Meilės sūku-
ryje (2282). 10:00 Du tėvai ir du sūnūs 
(3). N-7. 10:30 Du tėvai ir du sūnūs 
(4). N-7. 11:00 Nauja norma (17). N-7. 
11:30 Nauja norma (18). N-7. 12:00 
Svogūnų Lietuva. N-7. 13:00 Kempi-
niukas (49). 13:30 Simpsonai (6). N-7. 
14:00 Simpsonai (7). N-7. 14:30 Mažoji 
nuotaka (322). N-7. 15:00 Mažoji nuo-
taka (323). N-7. 15:30 Aistra ir valdžia 
(6). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Rezidentai (45). N-7. 
20:00 Farai. N-7. 21:00 Nuovada (11). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:20 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 
Amerikietiškas apiplėšimas. N-14. 
00:20 Kaulai (20). N-14. 01:20 Aferis-
tas (13). N-7. 02:10 Nepasitikėk bjau-
rybe iš 23 buto (10). N-7. 02:35 Lu-
jis (12). N-7. 03:00 Vilfredas (9). N-7. 
03:25 Programos pabaiga.

Penktadienis, vasario 19 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 

Simpsonai (6). N-7. 07:25 Simpsonai 
(7). N-7. 07:55 Kempiniukas (49). 08:25 
Nuovada (11). N-7. 08:55 Meilės sūku-
ryje (2283). 09:55 Du tėvai ir du sūnūs 
(5). N-7. 10:25 Du tėvai ir du sūnūs (6). 
N-7. 10:55 Nauja norma (19). N-7. 11:25 
Nauja norma (20). N-7. 11:55 Farai. N-7. 

Pirmadienis, vasario 15 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (17). 06:55 "Denis Vai-
duokliukas" (9) (kart.). 07:25 "Kempiniu-
kas Plačiakelnis" (10) (kart.). 07:50 "Vol-
keris, Teksaso reindžeris" (39). 08:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (40). 
09:45 "Diagnozė - žmogžudystė" (7). 
N-7. 10:40 Prieš pakratant kojas (kart.). 
N-7. 12:25 Vėžliukai nindzės (kart.). N-7. 
14:25 "Ištark sudie" (37). N-7. 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:25 24 valan-
dos. N-7. 18:30 Žinios. Kriminalai. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:25 Nuo... Iki... 21:30 Žinios. Verslas. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKA-
RO SEANSAS Mirties apsuptyje. N14. 
00:15 "Kultas" (2). N14. 01:05 "Juoda-
sis sąrašas" (12). N-7. 01:50 "Strėlė" (3). 
N-7. 02:35 Programos pabaiga.

Antradienis, vasario 16 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (18). 06:55 "Tomo ir Dže-
rio pasakos" (5) (kart.). 07:20 Toras. As-
gardo legendos. 08:40 Ilgai ir laimingai 
2. Naujieji Snieguolės nuotykiai. 10:05 
"Tomo ir Džerio pasakos" (6). 10:30 
"Ponas Bynas" (7). 10:55 Skūbis Dū 2. 
Monstrai išlaisvinti. N-7. 12:40 Klik! Arba 
gyvenimas pagreitintai. N-7. 14:45 Stai-
ga trisdešimties. N-7. 16:40 Vagis poli-
cininkas. N-7. 18:30 Žinios. Kriminalai. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. 
N-7. 20:30 Švęskime LAISVĘ. 22:00 
Pasaulinis karas Z. N14. 00:10 Tango 
ir Kešas. N-7. 02:05 Mirties apsuptyje 
(kart.). N14. 03:45 Programos pabaiga.

Trečiadienis, vasario 17 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (19). 06:55 "Tomo ir 
Džerio pasakos" (6) (kart.). 07:25 "Po-
nas Bynas" (7) (kart.). 07:50 "Volkeris, 
Teksaso reindžeris" (41). 08:50 "Vol-
keris, Teksaso reindžeris" (42). 09:50 
"Diagnozė - žmogžudystė" (8). N-7. 
10:50 24 valandos (kart.). N-7. 11:55 
Yra, kaip yra (kart.). N-7.s 13:00 Pri-
čiupom! (kart.). N-7. 13:30 "Denis Vai-
duokliukas" (10). 14:00 "Kempiniukas 
Plačiakelnis" (11). 14:25 "Ištark sudie" 
(38). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:25 Yra, kaip yra. N-7.s 18:30 Ži-
nios. Kriminalai. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 Su cinkeliu. 
N-7. 21:30 Žinios. Verslas. 22:09 Spor-
tas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEAN-
SAS. PREMJERA Žaidimas be taisyklių. 
N-7. 00:20 "Kultas" (3). N14. 01:10 "Juo-
dasis sąrašas" (13). N-7. 01:55 "Strė-
lė" (4). N-7. 02:40 Programos pabaiga.

ketvirtadienis, vasario 18 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (20). 06:55 "Denis Vai-
duokliukas" (10) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (11) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (43). 
08:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
(44). 09:50 "Diagnozė - žmogžudystė" 
(9). N-7. 10:50 24 valandos (kart.). N-7. 
11:55 Yra, kaip yra (kart.). N-7.s 13:00 
Pričiupom! (kart.). N-7. 13:30 "Denis 
Vaiduokliukas" (11). 14:00 "Kempiniu-
kas Plačiakelnis" (12). 14:25 "Ištark su-
die" (39). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17:25 Yra, kaip yra. N-7.s 18:30 Ži-
nios. Kriminalai. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 Valanda su Rūta. 21:30 Ži-
nios. Verslas. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 
22:15 VAKARO SEANSAS Arena. N14. 
00:05 "Kultas" (4). N14. 00:55 "Juoda-
sis sąrašas" (14). N-7. 01:40 Sveikatos 
ABC televitrina (kart.). 02:05 Progra-
mos pabaiga.

Penktadienis, vasario 19 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (21). 06:55 "Denis Vai-
duokliukas" (11) (kart.). 07:25 "Kempi-
niukas Plačiakelnis" (12) (kart.). 07:50 
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (45). 
08:50 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
(46). 09:50 "Diagnozė - žmogžudys-
tė" (10). N-7. 10:50 Nuo... Iki... (kart.) 
11:40 Lietuvos superšefas. Žvaigž-
džių iššūkis (kart.). 13:00 Pričiupom! 
(kart.). N-7. 13:30 "Denis Vaiduokliu-
kas" (12). 14:00 "Kempiniukas Pla-
čiakelnis" (13). 14:25 "Ištark sudie" 
(40). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17:25 24 valandos. N-7. 18:30 
Žinios. Kriminalai. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 21:00 Tas beprotiškas, beprotiš-
kas, beprotiškas pasaulis. 00:10 Kru-
vinoji Valentino naktis. S. 01:55 Žai-
dimas be taisyklių (kart.). N-7. 03:45 
Programos pabaiga.

Šeštadienis, vasario 20 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (20) (kart.). 06:55 "Ma-
žieji Tomas ir Džeris III" (45). 07:20 
""Nickelodeon" valanda. Žybsnis ir ste-
buklingos mašinėlės" (23). 07:45 "San-
džėjus ir Kreigas" (10). 08:10 "Harvis 
Biksas" (14). 08:35 "Tomo ir Džerio pa-
sakos" (7). 09:00 "Ponas Bynas" (8). 
09:30 Kulverstukas. 10:00 KINO PUS-
RYČIAI Srovės nublokšti. 11:35 Peliuko 
Perio nuotykiai. 13:30 Pričiupom!. N-7. 
14:00 "Gyvenimo šukės". N-7. 15:00 
"Gyvenimo šukės" (54). N-7. 16:00 Be-
atos virtuvė. 17:00 Lietuvos superše-
fas. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 SUPERKINAS Svečiai pa-
lėpėje. 21:10 10 000 metų prieš Kris-
tų. N-7. 23:15 Trijų dienų vadybininkai. 
N14. 00:50 Tas beprotiškas, beprotiš-
kas, beprotiškas pasaulis (kart.). 03:35 
Programos pabaiga.

Sekmadienis, vasario 21 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

"Džiumandži" (21) (kart.). 06:55 "Ma-
žieji Tomas ir Džeris III" (46). 07:20 
""Nickelodeon" valanda. Žybsnis ir ste-
buklingos mašinėlės" (24). 07:45 "San-
džėjus ir Kreigas" (11). 08:10 "Harvis 
Biksas" (15). 08:35 "Tomo ir Džerio pa-
sakos" (8). 09:00 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 09:30 Skrybėliuotė. 10:00 KINO 
PUSRYČIAI Sugalvok norą. N-7. 11:40 
Gatvės tango. N-7. 14:00 "Gyvenimo 
šukės" (55). N-7. 15:00 "Gyvenimo šu-
kės" (56). N-7. 16:00 Bus visko. 16:50 
Ne vienas kelyje. 17:20 Teleloto. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
Žvaigždžių duetai. 22:10 Gran Torino. 
N14. 00:25 Bepročiai. S. 02:10 10 000 
metų prieš Kristų (kart.). N-7. 03:55 Pro-
gramos pabaiga.

Pirmadienis, vasario 15 d. 
06:45 Sveikatos ABC televitrina. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
08:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
09:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 
10:20 "Kalbame ir rodome" (370). N-7. 
11:20 "Prokurorų patikrinimas" (184) 
(kart.). N-7. 12:30 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 14:35 "Amerikos talentai" 
(22). 15:35 "Prokurorų patikrinimas" 
(185). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 Pri-
čiupom! N-7. 19:00 "Sunkių nusikaltimų 
skyrius" (9). N-7. 20:00 Labai juokinga 
laida. 20:30 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 
21:00 "Visi vyrai - kiaulės..." (88). N-7. 
21:30 Superbombonešis. Naikinti vis-
ką. N-7. 23:35 "Judantis objektas" (1). 
N-7. 00:25 "Sunkių nusikaltimų skyrius" 
(9) (kart.). N-7. 01:10 "Liežuvautoja" 
(6). N-7. 01:55 Bamba TV. S.

Antradienis, vasario 16 d. 
06:55 "Jokių kliūčių" (1). 08:05 

"Jokių kliūčių" (2). 09:10 "Jokių kliū-

čių" (3). 10:15 "Magai" (1). 11:15 "Ma-
gai" (2). 12:20 "Magai" (3). 13:25 Dei-
vidas Bleinas. Tikrovė ar magija. N-7. 
14:35 Čilinam Šv.Valentiną, arba de-
vyni antausiai ir trejos vestuvės. 16:35 
Agneta ir ABBA. Istorija. 17:50 Koncer-
tas skirtas Valstybės atkūrimo dienai.  
20:30 Zoro kaukė. N-7. 23:10 "Judantis 
objektas" (2). N-7. 00:00 "Liežuvautoja" 
(7). N-7. 00:45 Bamba TV. S.

Trečiadienis, vasario 17 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (5). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 "Mistinės istorijos" (10). 
N-7. 09:15 "Viena už visus" (21) (kart.). 
N-7. 09:45 "Viena už visus" (22) (kart.). 
N-7. 10:20 "Kalbame ir rodome" (371). 
N-7. 11:20 "Prokurorų patikrinimas" 
(185) (kart.). N-7. 12:30 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:35 Muchta-
ro sugrįžimas. N-7. 14:35 "Amerikos 
talentai" (23). 15:35 "Prokurorų pati-
krinimas" (186). N-7. 16:55 Muchta-
ro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 Pričiupom! N-7. 19:00 "Sunkių 
nusikaltimų skyrius" (10). N-7. 20:00 
Išgyvenk, jei gali. 21:00 "Visi vyrai - 
kiaulės..." (89). N-7. 21:30 Amerikos 
grožybės. N14. 23:40 "Judantis objek-
tas" (3). N-7. 00:30 "Sunkių nusikaltimų 
skyrius" (10) (kart.). N-7. 01:15 "Liežu-
vautoja" (8). N-7. 02:00 Bamba TV. S.

ketvirtadienis, vasario 18 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (6). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 "Mistinės istorijos" (11). N-7. 
09:15 "Kvapų detektyvas" (5) (kart.). 
N-7. 10:20 "Kalbame ir rodome" (372). 
N-7. 11:20 "Prokurorų patikrinimas" 
(186) (kart.). N-7. 12:30 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 14:35 "Amerikos ta-
lentai" (24). 15:35 "Prokurorų patikrini-
mas" (187). N-7. 16:55 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 Pri-
čiupom! N-7. 19:00 "Sunkių nusikaltimų 
skyrius" (11). N-7. 20:00 Labai juokin-
ga laida. 20:30 Akivaizdu, bet neįtikė-
tina. 21:00 Farai. N14. 21:30 3000 my-
lių iki Greislando. N14. 23:45 "Judan-
tis objektas" (4). N-7. 00:35 "Sunkių 
nusikaltimų skyrius" (11) (kart.). N-7. 
01:20 "Liežuvautoja" (9). N-7. 02:05 
Bamba TV. S.

Penktadienis, vasario 19 d. 
06:15 "Policija ir Ko" (7). N-7. 

07:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 08:15 "Mistinės istorijos" (12). N-7. 
09:15 "Kvapų detektyvas" (6) (kart.). 
N-7. 10:20 "Kalbame ir rodome" (373). 
N-7. 11:20 "Prokurorų patikrinimas" 
(187) (kart.). N-7. 12:30 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:35 Muchtaro 
sugrįžimas. N-7. 14:35 "Amerikos ta-
lentai" (25). 15:35 "Prokurorų patikrini-
mas" (188). N-7. 16:55 Muchtaro sugrį-
žimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 La-
bai juokinga laida (kart.). 19:00 "Ame-
rikietiškos imtynės" (6). N-7. 20:00 
"Amerikietiškos imtynės" (6). N-7. 
21:00 Savaitės kriminalai. N-7. 21:30 
Urvas. N-7. 23:15 "Tikras kraujas" (7). 
N14. 00:15 "Tikras kraujas" (8). N14. 
01:15 "Liežuvautoja" (10). N-7. 02:00 
Bamba TV. S.

Šeštadienis, vasario 20 d. 
07:10 "Amerikos talentai" (24) 

(kart.). 08:05 "Amerikos talentai" (25) 
(kart.). 09:00 Statyk! 09:30 Apie žū-
klę. 10:00 "Penktoji pavara" (2). 11:00 
Europos galiūnų čempionatas Anglijo-
je. 12:00 "Viena už visus" (25). N-7. 
12:30 "Viena už visus" (26). N-7. 13:00 
"Viena už visus" (27). N-7. 13:30 "Vie-
na už visus" (28). N-7. 14:00 "Mistinės 
istorijos" (18). N-7. 15:00 "Mistinės is-
torijos" (19). N-7. 16:00 Akivaizdu, bet 
neįtikėtina (kart.). 16:30 Akivaizdu, bet 
neįtikėtina (kart.). 17:00 Muchtaro su-
grįžimas. N-7. 18:00 "Kvapų detekty-
vas" (7). N-7. 19:00 Labai juokinga lai-
da (kart.). 19:30 Dainuok mano dainą. 
21:30 MANO HEROJUS Bazė. N14. 
23:15 AŠTRUS KINAS Projektas: Dino-
zaurai. N14. 00:40 "Melagių žaidimas" 
(3). N-7. 01:30 Bamba TV. S.

Sekmadienis, vasario 21 d. 
07:00 Statyk! (kart.). 07:30 Eu-

ropos galiūnų čempionatas Anglijoje 
(kart.). 08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 
Autopilotas. 09:30 Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu. 10:00 Sveikatos ko-
das. 11:00 "FAILAI X. The History Of 
Criminalistics" (1). 12:00 "BBC doku-
mentika. Žavūs ir pavojingi" (6). N-7. 
13:00 Savaitės kriminalai (kart.). N-7. 
13:30 Sveikinimai. 16:00 Išgyvenk, jei 
gali (kart.). 17:00 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. 18:00 "Kvapų detektyvas" 
(8). N-7. 19:00 Griausmingieji Čarlio 
angelai. N-7. 21:00 "Įkaitai" (7). N14. 
22:00 "Įkaitai" (8). N14. 23:00 Kas 
yra Klarkas Rokfeleris? N14. 00:35 
"Melagių žaidimas" (4). N-7. 01:20 
Bamba TV. S.

LRT

TV3

LNK

BTV

12:50 Kempiniukas (50). 13:20 Simpso-
nai (8). N-7. 13:50 Simpsonai (9). N-7. 
14:20 Mažoji nuotaka (324). N-7. 14:50 
Mažoji nuotaka (325). N-7. 15:30 Ais-
tra ir valdžia (7). N-7. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Šrekas 
2. 21:15 Abraomas Linkolnas. Vampy-
rų medžiotojas. N-14. 23:25 Norbitas. 
N-7. 01:25 Nepasitikėk bjaurybe iš 23 
buto (11). N-7. 01:50 Nepasitikėk bjau-
rybe iš 23 buto (12). N-7. 02:15 Lyga (5). 
N-7. 02:40 Lyga (6). N-7. 03:05 Progra-
mos pabaiga.

Šeštadienis, vasario 20 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (32). N-7. 07:25 
Vėžliukai nindzės (73). 07:55 Ančiukas 
Donaldas ir draugai (42). 08:30 Legenda 
apie Korą (21). N-7. 09:00 Ančiukų isto-
rijos (7). 09:30 Mamyčių klubas. 10:00 
Svajonių ūkis. 10:30 Skonio lenktynės. 
11:00 Daktaras Dolitlis 3. 12:55 Kvieti-
mas draugauti. N-7. 14:40 Trys didvy-
riai. Tolimi kraštai. 16:05 Ekstrasensai 
detektyvai (13). N-7. 17:10 Ekstrasen-
sai detektyvai (14). N-7. 18:30 TV3 ži-
nios (312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 
TV3 orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 Zo-
ologijos sodo prižiūrėtojas. 21:35 Api-
plėšimas Beikerio gatvėje. N-14. 23:55 
Babaušis. 01:20 Nepasitikėk bjaurybe 
iš 23 buto (13). N-7. 01:45 Nepasitikėk 
bjaurybe iš 23 buto (14). N-7. 02:10 Ly-
ga (7). N-7. 02:35 Lyga (8). N-7. 03:00 
Programos pabaiga.

Sekmadienis, vasario 21 d. 
06:40 Teleparduotuvė. 06:55 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (33). N-7. 07:25 
Vėžliukai nindzės (74). 07:55 Ančiukas 
Donaldas ir draugai (43). 08:30 Legen-
da apie Korą (22). N-7. 09:00 Padėki-
me augti. 09:30 Virtuvės istorijos. 10:00 
Svajonių sodai. 11:00 Apsaugoti prince-
sę. 12:50 Kartą Romoje. N-7. 14:40 Ke-
lionė po koledžus . N-7. 16:10 Ekstra-
sensai detektyvai (17). N-7. 17:15 Eks-
trasensai detektyvai (18). N-7. 18:30 
TV3 žinios (312). 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Kadagys. 22:30 
Viešbutis „Didysis Budapeštas“. N-14. 
00:20 Dingę be žinios 3. N-14. 02:15 Ly-
ga (9). N-7. 02:40 Lyga (10). N-7. 03:05 
Programos pabaiga.

18:50 Sportas. 18:53 Orai. 19:00 Ke-
liai. Mašinos. Žmonės. 19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 21:00 Premjera. Kėtė Krūzė. N-7. 
22:35 Trumposios žinios. 22:40 Prem-
jera. Pavojingi jausmai. 37, 38 s. 23:35 
Trumposios žinios. 23:40 Pasaulio do-
kumentika. Atšiaurioji Arktis. 4 d. Islan-
dija. Ugnies ir ledo žemė. (subtitruota, 
kart.). 00:35 Auksinė Agatos Kristi kolek-
cija. Mis Marpl 6. 6/2 s. Grinšo užgaida. 
N-7. (kart.). 02:05 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. (kart.). 02:55 Savaitė. (kart.). 
03:45 Klausimėlis.lt. (kart.). 04:10 Euro-
vizija 2016. (kart.).
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Neįgalieji  
pasaulyje

„Aš esu aktorius, fotomo-
delis, profesionalus veži-
mėlių krepšinio sporti-
ninkas, asmeninis trene-
ris, integracijos semina-
rų vadovas“, – sako vo-
kietis Tanas Kaglaras, 
gyvenantis Hildesheime, 
netoli Hanoverio. Šiemet 
jis spėjo nustebinti sa-
vo gerbėjus, kurių ypač 
daug turi socialiniuose 
tinkluose, dar vienu ne-
tikėtu amplua.

Dar visai neseniai – lapkričio mė-
nesį iniciatyva „Socialinis taksi“ 
socialinio verslo akseleratoriu-
je „Socifaction“ pateko tarp kon-
kurso prizininkų kaip viena ge-
riausių socialinio verslo idėjų iš 
Lietuvos. Šio taksi automobiliai 
jau pradėjo riedėti ne tik didžių-
jų, tačiau ir atokesnių mieste-
lių (Zarasų, Visagino) gatvėmis, 
pasiekė net Daugpilį Latvijoje, o 
vairuotojai tikina, kad neužtenka 
rankų ir ratų visiems išvežioti. Ta-
čiau iniciatyvos vadovai apgailes-
tauja, kad Kauno mieste po vienų 
metų veiklos jai finansavimas ne-
buvo skirtas.

Programos vadovas Jonas 
Mulevičius sako, jog šiemet „So-
cialinio taksi“ paslaugai finan-
savimą skyrė 5 savivaldybės iš 
7. Kaunas buvo tarp tų dviejų 
savivaldybių, kur finansavimas 
specialią įrangą turinčiam auto-
mobiliui neskirtas.

„Buvau susitikęs su mero pa-
dėjėja socialiniams reikalams. 
Paaiškėjo, kad nelaimėjome dėl 
formalių kriterijų neatitikimo“, – 
priežastį jau žino J. Mulevičius. 

„Galime labai greitai persi-
kvalifikuoti ir tiesiog dirbti kaip 
įprastas verslas, – svarstė J. Mu-
levičius. – Tačiau tuomet praran-
dame visą esmę – šis taksi ir yra 
skirtas žmonėms, neturintiems 
galimybių kitaip nuvykti ten, kur 
reikia. Tiesa, buvau patikintas, 
jog Kaunui tikrai reikia „Sociali-
nio taksi“ ir jie sieks mums padėti 
per kitą finansavimo priemonę“.

Kol kas „Socialinis taksi“ to-
liau veiks ir bus palaikomas iš 
vidinių programos resursų. 

 „Vienas iš kriterijų, kurių 
mes neatitikome – kad prieš 
konkursą, pavyzdžiui, turi pa-
teikti tikslų sąrašą žmonių, ku-
riems teiksi paslaugą. Kai ku-

rios organizacijos iš tiesų teikia 
paslaugas pagal tokį sąrašą, ta-
čiau, mano nuomone, tai gana 
archaiškas būdas“, – sakė J. Mu-
levičius. „Socialinis taksi“ pas-
laugas teikia visiems, kurie už-
siregistruoja jų sistemoje. Vil-
niaus rajone pateiktas 14 žmo-
nių sąrašas, nors iš tiesų tos pa-
slaugos reikia gal 200 žmonių. 
Tačiau, pasak J. Mulevičiaus, ne 
taip paprasta iš anksto surinkti 
apie juos informaciją.

Praėjusiais metais „Socialinio 
taksi“ paslaugomis naudojosi ju-
dėjimo negalią turinti Jolanta Be-
resnevičienė. „Tikrai daug kartų 
važiavau – ir į bažnyčią, ir į kon-
certus, ir pas gimines, ir į preky-
bos centrą. Labai reikalinga pa-
slauga. Negaliu naudotis viešuo-
ju transportu – negaliu įlipti, jis 
neprivažiuoja arti namų. Net ne-
žinau, kodėl taip nutiko, kodėl to-
kia paslauga negavo finansavimo. 
Esu nustebusi ir pasipiktinusi“, – 
sakė pašnekovė. Ji teigė, kad sa-
vivaldybės įmonės, kitos nevy-
riausybinės organizacijos tokią 
paslaugą gali suteikti tik darbo 
dienomis bei darbo laiku. „Soci-
alinis taksi“ dirba nuolat.

Kauno miesto savivaldybės 
atstovai raštu pateikė tokį at-
sakymą: „Įstaigos „Nacionali-
nis socialinės integracijos ins-
titutas“ projektui finansavimas 
nebuvo skirtas, nes paraiška už-
pildyta netinkamai.“ 

 „Kauno mieste transporto 
paslaugų neįgaliesiems tikrai la-
bai trūksta, tą išsakė ir komisijos 
nariai ir labai gaila, kad VšĮ „Na-
cionalinis socialinės integracijos 
institutas“ pateikė netinkamai 
užpildytą paraišką“, – savo atsa-
kymą užbaigė Kauno m. savival-
dybės Socialinio paslaugų cen-
tro atstovai. 

Miesto valdžios sprendimas kirto 
kauniečiams

http://kaunas.kasvyksta.lt rašo apie tai. kad „Socialinio taksi“ 
paslaugos šiemet nesulaukė finansavimo.  

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Šiauliečiams senjorams, kurie 
turi neįgalumą, geros žinios – 
nuo kovos 1-osios jiems kelio-
nės miesto maršrutiniais autobu-
sais bus nemokamos. Iki šiol nuo 
praėjusių metų spalio autobu-
sais nemokamai važiuoti galėjo 
tik vyresni nei 75 metų senoliai. 
Tačiau specialiųjų poreikių turin-
tys asmenys į pensiją išleidžiami 
gerokai anksčiau, tad jie šia pri-
vilegija naudotis negalėjo. Tiesa, 
ne visus neįgaliuosius miesto ta-
rybos sprendimas tenkina.

Pavyzdžiui, regėjimo negalią 
turintys senjorai sako, kad juos 
kamuoja gerokai didesnės bė-
dos autobusuose ir drąsiai pa-
reiškia, kad nemokami kelionių 
bilietai tik pinigų švaistymas. O 
tikrai reikalingos pagalbos neį-
galieji ir toliau nesulaukia.

Nepaisant pasipiktinimų, 
bendrovė „Busturas“ jau ruošiasi 
naujovei. Kol kas bendrovės at-

stovai visą nemokamų autobusų 
bilietų tvarką derina su savival-
dybe, taip pat kuriama elektro-
ninių bilietų sistema. Bendrovės 
„Busturas“ vadovai sako, kad vi-
si paruošiamieji darbai bus pa-
daryti laiku ir kovo 1-ąją neįga-
lieji senjorai jau galės nemoka-
mai važinėti miesto autobusais, 
tereikia atvykti pasiimti bilietų.

Siūlymas leisti neįgaliems 
senjorams nemokamai važiuoti 
miesto autobusais taryboje buvo 
svarstomas net tris kartus. Tiesa, 
iš pradžių manyta, kad nemoka-
mas keliones parūpinti reikėtų 
platesnei specialiųjų poreikių tu-
rinčiai visuomenės grupei – vai-
kams iki 18 metų, suaugusiems, 
kurie netekę 75–100 proc. dar-
bingumo ir senjorams. Tačiau po 
ilgų ginčų miesto tarybos nariai 
nusprendė, kad savivaldybė ap-
mokės tik neįgalių senjorų kelio-
nes autobusu. 

Senjorams su negalia – nemokamos 
kelionės miesto autobusais

Tinklalapyje etaplius.lt rašoma apie negalią turintiems senjo-
rams palankų sprendimą Šiaulių mieste.

Mados pasaulyje pajuto 
konkurenciją

Tas naujas sportiško neįga-
liojo amplua – madų demons-
travimas. Iki šiol jam teko daug 
pozuoti sustingus prieš kame-
rą. Studijoje – tik modelis ir fo-
tografas, jokio streso. Išpuoselė-
tas gražus veidas, marškinėlius 
sprogdinantys raumenys tinka 
reklamuoti bet kokioms vyriš-
koms prekėm.

Neseniai negalią turintis vo-
kietis pirmą kartą žengė podiu-
mu. Tiksliau, važiavo vežimė-
liu. Kiti Berlyno mados savai-
tėje dalyvavę modeliai sutiko jį 
gan priešiškai. Juk „ratukinin-
ko“ nenustumsi į galą. Demons-
truojant drabužius būna, kai 
modeliai visu būriu pasirodo 
ant podiumo. Ir vežimėlis, aiš-
ku, stumiamas į priekį, nes gale 
jo tiesiog nesimatys, o ir žiūro-
vų žvilgsnius jis sugeria negai-
lestingai...

T. Kaglaras jautė, kad kolegų 
ilgos dirbtinės plunksnos ir ki-
ti kietesni aksesuarai prasilen-
kiant ne atsitiktinai „glostė“ jo 
veidą. Nieko, svarbu, kad dalyva-
vo, parodė save, užmezgė pažin-
tis. Galima spėti, kad tokių iššū-
kių 35 metų vyriškio gyvenime 
bus dar ne vienas. Jis, tarsi už-
suktas, visą laiką ieško viršūnių, 
kuriose dar nesilankė.

Pats ištraukė save iš 
aklavietės

Tanas nuo vaikystės žino-
jo, kad jo liga progresuos ir at-
eis diena, kai nebegalės pakil-
ti iš vežimėlio. Žinojo, ruošėsi... 
O kai tai atsitiko, 2005-aisiais, 

prasmego juodoje depresijoje. 2 
metus gulėjo ant sofos ir žiūrėjo 
į televizorių.

Kartą televizoriuje nety-
čia išvydo vežimėlių krepšinio 
varžybas. Nusistebėjo. Perjun-
gė kitą kanalą, bet vėl grįžo. Tas 
keistas žaidimas sudomino. Ste-
bėdamas jo eigą, patogius veži-
mėlius, judesius ir metimus, vis 
labiau jautė: tai mano sportas... 
Dar net nepabandęs žinojo, kad 
vežimėlių krepšinyje jis taps 
profesionalu. Taip ir atsitiko.

Pradėjo treniruotis – depre-
sija atsitraukė. Grįžo gyvenimo 
džiaugsmas, noras bendrauti su 
žmonėmis.

Pažinti save ir pasaulį
T. Kaglaras tarsi ragauja vis-

ką, ką tik gali pasiekti sėdėda-
mas vežimėlyje. To moko ir ki-
tus neįgaliuosius – nenusileisk, 
ieškok, bandyk. Jis organizuoja 
seminarus apie neįgaliųjų integ-
raciją. Dirba ir su neturinčiais 
negalios. Pasodina į vežimėlius 
moksleivius, siūlo jiems pažais-
ti krepšinį ir taip priartėti prie 
kitokio pasaulio. Tanas pastebi, 
kad daug nesusipratimų tarp 
neįgaliųjų ir kitų visuomenės 
narių kyla vien dėl to, kad ma-
žai vieni kitus pažįsta.

Ar neįgalusis būtinai turi at-
rodyti apsileidęs, riebaluotais 
plaukais? Kai Tanas baltu spor-
tiniu Coupe įvairuoja į neįgalių-
jų vietą, pro šalį einantis žmogus 
būtinai apšaukia chamu, statan-
čiu mašiną ten, kur jam nepri-
klauso. Nes netiki, kad madingas 
vyriškis su 3 dienų barzda ir odi-
niu švarkeliu gali būti neįgalus.

Blondino pėdomis
Jau kelerius metus Vokietijo-

je garsiai skamba modelio Mario 
Gala pavardė. Jo pirmas pasiro-
dymas išties šokiravo: gražuolis 
aukso spalvos plaukais demons-
travo šortus. Mario neturi deši-
nės kojos, ją pakeitė protezas. 
Vienakojis šortų demonstruo-
tojas. Vis dėlto vaikinas įrodė 
turįs talentą džiuginti žmones. 
Jį samdė Hugo Boss, United Co-
lors of Benetton. Praėjusią vasarą 
Mario tapo naujo Peugeot veidu.

Taigi žavus brunetas T. Kagla-
ras seka jau blondino pramintu 
takeliu. Visame pasaulyje neįga-
lieji šturmuoja podiumus. Mas-
kvoje garsios politikės Irinos Cha-
kamados dukra Maša, gimusi su 
Dauno sindromu, kviečiama daly-
vauti madų šou. Ar tokiomis pro-
vokacijomis siekiama sudominti 
žiūrovus, parduoti daugiau bilie-
tų? O gal tai – nusivylimas idealiu 
grožiu? Anot kultūros tyrinėtojos 
iš Bremeno Anetės Geiger, prie-
žasčių galima vardyti įvairių, ta-
čiau svarbiausia – tikras, natūra-
lus naujųjų modelių grožis.

T. Kaglaras į madų demons-
travimą žiūri lygiai kaip į bet ko-
kią kitą veiklą. Jis sako: „Daly-
vauju visur, nes noriu atkreipti 
dėmesį į save ir pasinaudoti vi-
somis galimybėmis.“ Ir jam se-
kasi. Jis filmavosi VOX, RTL tele-
vizijų serialuose, diskusijų šou. 
Ir nors 2016-ieji prasidėjo sma-
giu nuotykiu Berlyno mados sa-
vaitėje, svarbiausia jam šiemet – 
rugsėjį Brazilijoje vyksianti pa-
rolimpiada. Vežimėlių krepšinis, 
kadaise numetęs jį nuo sofos, ir 
šiandien – geriausias draugas.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALikiEnė

Aistringas gyvenimas 
ratukuose
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos

Prie kūrybos šaltinio

*
Nubrozdytos
Sniego kupros sustyra,
Rogių kelio prisišliejusios.
Ant pusamžio tvenkinio
Vaikiškų batų atspauduos
Mėnuo vaikšto.
Toks pilnas ir vienišas...

*
Nuo šerkšnoto delno
Sielos paukštis
Lesioja
Sudiržusią
Sausio plutą.
Žvilga
Dienos
Žemčiūgai.

*
Saulės kuodą,
Vakaro pirštais ištaršytą, 
Virpančiais, apnuogintais
Vasario pečiais
Auksinėm garbanom
Nuslydusį,
Lediniai
Tvenkinio delnai
Šukuoja.

*
Plaktuko smūgių
Aidas,
Atsimušęs į gluosnius,
Kadais tašytais kuolais
Tvenkinio pakrantėn
Sukaltais,
Grįžta
Ant vidur
Užšalusių vandenų
Įbesto

Medinio rąsto.
Žiemos karuselės
Rogėse –
Nuščiuvęs
Pradinuko veidas...

*
Sniegdribos kąsniais
Dangus maitina žemę.
Valyva sotis.

*
Degina rytas
Rūko tirščius nuo gluosnių.
Žvilga pelenai.

*
Sninga, vis sninga...
Dienų balti turėklai
Laiko vasarį...

*
Lazdyno krūme
Žvirblių ryto bruzdesys.
Pasitarimas.

*
Sniegas suvysto
Išbrinkusius pumpurus.
Kantrybės mokslas...

*
Neilga šneka...
Ledo veidrodžiui lankstos
Pernykštė žolė.

*
Merdi sienojai.
Virkdo namo langinę
Žalias pietvėjas.

Rita MoCkELiŪniEnė
Šakių r.

„Mano tėviškės spalvos” Konkursui

Niekada netampiau likimo 
už ūsų – nesistengiau sužinoti, 
kas manęs laukia už širmos, t. y. 
rytoj. Tad nustebau televizijos 
laidoje pamatęs žinomus žmo-
nes, mielai besinaudojančius 
žavios būrėjos paslaugomis. O 
man taip reikėjo žinoti atsaky-
mą į vieną klausimą. Atsakymą 
žinojo kortos. Nuėjau.

Pasisveikinęs ir sumokėjęs 
tiesiai paklausiau:

– Ar yra tikimybė laimėti lo-
terijoje moteriškus kailinius?

Ją labai nustebino mano 
klausimas.

– Negirdėjau, kad loterijoje 
būtų lošiami kailiniai.

– Bet jeigu būna virtuvės ry-
kų, buitinės technikos, kodėl 
negali būti kailinių? – nepasi-
daviau.

– Puodai reikalingi kiekvie-
noje virtuvėje. Bet kailiniai siu-

Didžiąsias vestuvių meti-
nes nukėlėme į vasarą – švę-
sime sode. 

O būrėja nemelavo – loteri-
ja ne mano nosiai. Gerai, kad aš 
ateičiai ruošiuosi dešimt metų 
į priekį, vyrui parengiau origi-
nalią dovaną. Beliko paruošti 
stalą. Pastebėjau, kad neturiu 
alyvuogių, pirmyn į prekybos 
centrą. Ten šurmuliavo prieš-
valentininė minia. Stabtelė-
jau prie meilės puodelių len-
tynos ir išvydau kaimynę. Pa-
silabinom.

– Ieškote puodelio? – nu-
stebau. – O kaip nedūžtantis?

– Juokaujate? Vyras jį aki-
moju pavertė šukėmis. Teisi 
buvote sakydama, kad tai nau-
ja šeimyninė tradicija. O ką Jūs 
čia veikiate? Ieškote dovanos?

– Dovana paruošta, vyro 
gimtadienis sutampa su Valen-
tinu, todėl ir švenčiu.

– Ir ką paruošėte? – smal-
savo ji.

– Kuklutę dovanėlę, – šypte-

Sprendžiau galvosūkį: ar už 
sutaupytus penkiolika eurų nu-
sipirkti loterijos bilietų, ar nueiti 
pas būrėją? Nugalėjo smalsumas.

Pravėrusi būrėjos kambario 
duris sumokėjau duoklę ir tiesiai 
paklausiau: „Ar loterijoje laimė-
siu automobilį?“ Ji nustebo, bet 
„išmetė“ kortas ir atsakė: „Jokių 
šansų laimėti.“

Padėkojau ir jau ruošiausi 
išeiti, bet ji mane sulaikė ir su-
sidomėjusi paklausė: „Kodėl jus 
domina būtent automobilis lo-
terijoje?“

Atsidusau ir kantriai paaiš-
kinau:

– Artėja trigubai reikšminga 
data: vyro gimtadienis, šv. Valen-
tinas, didžiosios mūsų vestuvių 
metinės. Vyrą, buvusį inžinierių, 

šiuo metu tedomina automobi-
liai. Mūsų renukas seniai pra-
šosi į pensiją, būtumėm išleidę, 
jeigu ne namo renovacija. Vyro 
sveikata, palaikoma nemokamo 
gydymo, nuolat šlubuoja. Naujas 
automobilis jam atstotų sanato-
riją, gyvenimo džiaugsmą ir vy-
rišką orumą.

– Palaukite, – tarė būrėja, – 
metam dar kartą.

Išmetė. Nieko.
– Sako, trečias kartas neme-

luoja, – būrėją apėmė azartas, o 
gal noras man pagelbėti.

Metė. Ir vėl nieko. Palikau ją 
susigraužusią. Sąžininga mote-
ris. Grįždama namo, kišenėje už-
čiuopiau pasislėpusį eurą ir nu-
sipirkau loterijos bilietą. Gal ket-
virtas kartas nemeluos?

vami skirtingų dydžių. Ar nebūtų 
paprasčiau sužinoti, ar laimėsi-
te pinigų sumą, už kurią nupirk-
site kailinius jaunai gražuolei? – 
mirktelėjo būrėja.

– Kailinių reikia ne jaunai 
gražuolei, o mano žmonai. Ma-
tote, greit šv. Valentinas ir mū-
sų vestuvių didžiosios metinės, 
o mano brangioji seniai svajoja 
apie kailinius.

Jos rankose atsirado kortos – 
keistos, su piešiniais. Ji jas su-
maišė, liepė man nukelti, vėl su-
maišė, vėl...

– Ne, – ištarė su pagaila. – Ne-
laimėsite net puodo.

– Gaila, – atsidusau giliai gi-
liai, iš pačių gelmių. Jau norėjau 
kilti nuo kėdės, bet jos klausimas 
pribloškė mane:

– Ar Jūsų žmona kvėpinasi 
kvepalais „La petite robe noire“?

– Taip, – atsakiau apstulbęs. 

– Žmona dievina viską, kas pran-
cūziška. Žinote, – nusijuokiau, – 
net mašiną privertė nupirkti 
„Reno“, – ir pridūriau susigėdęs: 
– Ji, kaip ir mes, pensininkė.

– Jūsų gimtadienis šv. Valen-
tino dieną?

Net žagtelėjau.
– Jūs ne būrėja, bet dar ir eks-

trasensė. Mano pagarba, – žemai 
jai nusilenkiau. Grįžęs į vertika-
lią padėtį, pamačiau jos ranko-
se kailinius.

– Dovana jūsų žmonai, gal 
tiks? – ji švietė lyg šiaurės paš-
vaistė.

Sutrikęs paglosčiau žvilgantį 
kailį, kurio raštas buvo labai pa-
našus į tą, kurio niekaip neįsten-
giau prisiminti. Patempiau į save 
plauką, tik staiga kailiniai atgijo 
ir drėkstelėjo man nosį. Suklikau 
iš baimės ir pabudau: į mane pa-
sipiktinęs žiūrėjo Rainis.

lėjau. – Gintarinę turistinę ger-
tuvę. Tai dar ne pabaiga, – gė-
rėjausi savimi. – Mėgstu ekspe-
rimentuoti virtuvėje (o kas be-
lieka pensininkei), tad sukūriau 
naują gėrimo rūšį, kurią pava-
dinau vardine gintaro ašara.

– Genialu. Sveikinu, – kai-
mynė pakratė mano ranką. – Ar 
gėrimo sudėties neatskleisite?

– Viskas, kas paprasta – ge-
nialu: susmulkinau gintarą (ran-
komis) ir užpyliau 70 laipsnių 
spiritu. Sirpo dešimt metų. Pa-
degustavau – originalus skonis. 
Vyrui turėtų patikti.

– Bet jūs išradinga.
– Kas belieka, kada pensija 

it mūsų Rainio ašaros? Nesu-
prantu, kodėl visur tiek daug 
raudonos spalvos? Manau, 
meilėje turėtų vyrauti dvi spal-
vos: balta ir juoda.

– Meilė siejama su liepsna, 
ji uždega gaisrą krūtinėje.

– Todėl tiek daug apsvilusių 
aplinkui, – atsidusau.

Gražina ČEkAViČiEnė,  Jonava 

Humoreskos

Ketvirtas kartas

Tai buvo...

Meilės spalvos

Sigitos Letkauskaitės nuotr., Pasvalio r.Paskutiniai žiemos atodūsiai?
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