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Rinkimams 
artėjant

Įtraukimas į balsuotojų 
sąrašus 

Iki rinkimų likus vos daugiau 
nei savaitei visi rinkėjai turėtų 
būti gavę rinkėjų korteles. Kaip 
įprasta, jos turi būti pristatomos 
į namus. Rinkėjo kortelės nega-
vę rinkėjai apie tai gali pranešti 
telefonu 1855. Paskambinę šiuo 
numeriu rinkėjai taip pat gali su-
žinoti, ar jie įrašyti į rinkėjų są-
rašus, kurioje rinkimų apylin-
kėje gali balsuoti, apie galimybę 
balsuoti iš anksto, jeigu rinkimų 
dieną nebus savo rinkimų apy-
linkėje, kaip balsuoti, jeigu su-
sirgo ir rinkimų dieną negalės 
nuvykti į savo rinkimų apylinkę.

Rinkėjo kortelę  
galima atsispausdinti
Vyriausioji rinkimų komisi-

ja primena, kad rinkėjo korte-
lės laiku į namus negavęs rin-
kėjas gali ją atsispausdinti ir 
pats, apsilankęs tinklalapyje  
www.vrk.lt.

Nuo šiol rinkėjo kortelę sa-
varankiškai, be artimųjų pagal-
bos gali atsispausdinti ir regos 
negalią turintys asmenys. Anks-
čiau tai padaryti trukdė apsau-
gos kodas, kurį rinkėjas turi su-
vesti į atskirą atsivėrusio rinkėjo 
kortelės spausdinimo puslapio 
langelį. Speciali, silpnaregiams 
ir akliesiems skirta kompiute-
rinė programa jo neįveikdavo – 
nenuskaitydavo nestandartiniu 
šriftu pateikiamo žodžio. Dabar 
ši kliūtis pašalinta.

Balsavimas namuose
Pagal Savivaldybių tarybų 

rinkimų įstatymą, balsuoti na-
muose gali neįgalieji, dėl ligos 
laikinai nedarbingi ir sukakę 70 
metų ar vyresni rinkėjai.

Kiekvienas rinkėjas, norėda-
mas pasinaudoti savo teise bal-
suoti namuose, privalo užpildyti 
prašymą (P6 formą), jį laiku pa-
teikti apylinkės rinkimų komisi-
jai ir turėti rinkėjo kortelę. Rin-
kėjas, kuris dėl fizinių trūkumų 
pats negali užpildyti prašymo 
balsuoti namuose ar jo įteikti 
apylinkės rinkimų komisijai, gali 
pavesti savo šeimos nariui, kai-
mynui ar juo besirūpinančiam 
asmeniui už jį atlikti šiuo veiks-

Aktualijos

2015 m. kovo 1 d. vyks 
savivaldybių tarybų rin- 
kimai. Pirmą kartą tie-
siogiai rinksime merus. 

Po skundų dėl diskrimi-
nacijos protrūkio 2013 
metais, kai Lygių galimy-
bių kontrolieriaus tar-
nyba (LGKT) atliko net 
281 tyrimą, pernai dis-
kriminacijos analitikams 
darbo taip pat netrūko. 
LGKT specialistai išna-
grinėjo 279 diskriminaci-
jos atvejus: buvo pateikti 
202 skundai bei atlikti 77 
tyrimai savo iniciatyva. 
Dažniausiai dėl galimų 
pažeidimų buvo skųstos 
valdžios ir valdymo ins-
titucijos (42 proc. tyri-
mų). Dėl teisės aktuose, 
poįstatyminiuose doku-
mentuose pasitaikančio 
lygių galimybių nepai-
symo dažniausiai buvo 
nepatenkinti ir neįgalie-
ji. Ar diskriminacija dėl 
negalios mūsų šalyje vis 
dar opi problema? – to 
klausiame LGKT patarė-
jo Vyčio MULIUOLIO. 

Tolerancijos link

mus. Jie rinkėjo prašymą balsuo-
ti namuose užpildo ir pasirašo, o 
antroje prašymo pusėje nurodo 
savo vardą, pavardę, asmens ko-
dą ir pasirašo.

Balsavimas namuose vyks 
2015 m. vasario 27 ir 28 d. nuo 
8 iki 20 val. (pakartotinis balsa-
vimas – kovo 13 ir 14 d.). Bal-
suojant namuose rinkėjo korte-
lė būtina.

Kaip balsuoti? 
Pildydami savivaldybių ta-

rybų rinkimų biuletenį, rinkė-
jai turės pasirinkti vieną iš ke-
lių kandidatų sąrašų ir jį pažy-
mėti. Atskiras biuletenis skirtas 
renkamam savivaldybės merui. 
Savivaldybėse, kuriose nė vie-
nas kandidatas į merus iš karto 
nesurinks reikiamo balsų skai-
čiaus (50 proc. + 1), rinkėjams 
prie balsadėžių teks ateiti kovo 
15 d. ir dalyvauti pakartotinia-
me balsavime už vieną iš dviejų 
kandidatų.

Merų postų sieks 448 kan-
didatai, iš kurių 12 išsikėlė pa-
tys. 60-tyje šalies savivaldybių 
bus išrinkti 1 524 tarybų nariai. 

„Bičiulystės“ ir VRK inf. 

– Diskriminacija dėl negalios – 
vienas iš 13 diskriminacijos 
pagrindų, kuriuos tiria LGKT. 
Ar skundų dėl šios priežasties 
daugėja, ar atvirkščiai – ma-
žėja?

– Praėjusiais metais LGKT ty-
rė 25 skundus dėl negalios (tai 
sudarė 10 proc. visų tarnybos 
tirtų skundų). Nuo Lygių galimy-
bių įstatymo įsigaliojimo 2005 

Kas dešimtas tyrimas – dėl 
diskriminacijos negalios pagrindu

metais daugiau atvejų (33) buvo 
tirta tik 2013-aisiais. Džiugina, 
kad dauguma iš jų buvo pagrįsti, 
tik nedidelė dalis – nekompeten-
tingų arba nesusijusių su negalios 
pagrindu. 

Pagal atliktų tyrimų skaičių 
diskriminacija dėl negalios praė-
jusiais metais užėmė ketvirtą vie-
tą po galimos diskriminacijos dėl 
lyties – 88 tyrimai (35 proc.), dėl 
socialinės padėties – 63 tyrimai 
(25 proc.), dėl amžiaus – 30 tyri-
mų (12 proc.). 

Gavę mažiau skundų galėjome 
daugiau laiko skirti tyrimams savo 
iniciatyva. Vienas iš dar nebaigtų 
(gruodį pradėtas) tyrimų – pagal 
žiniasklaidoje paviešintą situaciją 
Šiauliuose, kai rateliais judančio 
jauno vaikinuko apsauga neįlei-
do į klubą. Jų motyvaciją – esą nė-
ra vietų – paneigė vaikino draugai, 
kurie įėję į klubą įsitikino, kad vie-
tų tikrai buvo. Dar negavom admi-
nistracijos atsakymo, todėl kol kas 

negaliu pateikti šios situacijos 
vertinimo. 

Dar vieną tyrimą savo ini-
ciatyva jau pradėjome šiemet. 
LGKT sudomino žiniasklaido-
je aprašytas atvejis, kai „Ikea“ 
prekybos centre į vaikų kam-
barį nebuvo priimtas cerebri-
niu paralyžiumi sergantis ber-
niukas. Nors tai nėra šios įmo-
nės tiesioginė paslaugų sritis, 
bet įeina į jos siūlomų paslau-
gų kompleksą. Situacija ypatin-
ga, nes joje nukentėjo vaikas – 
jis nustumtas, atskirtas nuo 
visuomenės. Lygių galimybių 
kontrolierė yra ir vaiko teisių 
kontrolierė, todėl šią situaciją 
bus galima tikrai kompetentin-
gai įvertinti. 

Mus džiugina, kad žmonės 
nesitaiksto su diskriminacija, 
kreipiasi į mūsų tarnybą, ži-
niasklaidą, gina savo teises. 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos patarėjas Vytis  Muliuolis.

Savo teises neįgalieji gina ir rengdami pilietines akcijas.

Į savivaldybių tarybas kandidatuo-
ja ir 14 miestų bei rajonų neįgaliųjų 
draugijų pirmininkų. Į Socialdemo-
kratų partijos sąrašus įrašytos Kupiš-
kio rajono neįgaliųjų draugijos pir-
mininkės Bronės Kaleinikovienės, 
Trakų rajono – Rimos Kaliukevičiū-
tės, Ukmergės rajono – Zitos Kvik- 
lienės, Vievio – Marijonos Pacevi-
čienės, Panevėžio rajono – Aurelijos  
Petronienenės pavardės. Su Tvarkos 
ir teisingumo partija į rinkimus eina 
Joniškio rajono neįgaliųjų draugijos 
vadovė Sandrutė Kairaitienė, Telšių 
rajono – Kęstutis Kupstys, Zarasų 
rajono – Ramunė Prakapavičienė. 
Liberalų sąjūdžio sąrašuose – Palan-
gos neįgaliųjų draugijos pirmininkas  
Antanas Šiupinys, Darbo partijos – 
alytiškė Jūratė Kamičaitienė, Tėvy-
nės sąjungos-Krikščionių demokra-
tų – pasvalietė Eglė Vegytė, Valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos – šakietis Saulius 
Rakauskas, visuomeniniam rinkimų 
komitetui „Valerijaus Simulik judėji-
mas „Už Šiaulius“ atstovauja šiaulietė 
Rolanda Petronienė, Lenkų rinkimų 
akcijos ir Rusijos aljanso koalicijai „Val-
demaro Tomaševskio blokas“ – šalči-
ninkietė Teresa Zdanovič. 



zacijose ir 4-iose neįgalių-
jų mokyklose.

Projekto savanoriai, 
apsilankę Elektrėnų neįga-
liųjų draugijoje, susitiko su 
jaunuoliais, taip pat malo-
niai bendravo ir su vyres-

nio amžiaus žmonėmis. Sa-
vanoriai papasakojo apie 
savo šalį, pristatė jos kultū-
rą, tradicijas, meną ir kita. 
Kiekvienas turėjo atsive-
žęs savo šalies atributikos, 
parodė nuotraukų ir kvie-

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

  Elektrėnų neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Ona 
Medzikauskienė laiške 
„Bičiulystei“ papasako-
jo apie įdomų susitikimą 
draugijoje.

2015-ieji paskelbti 
Etnografinių regionų me-
tais, o Elektrėnų neįgalių-
jų draugija turėjo galimybę 
dalyvauti projekte „Vienas 
didelis pasaulis“. Tai orga-
nizacijos AISEC Lietuva 
įgyvendinamas projektas, 
kurio metu 8 savanoriai 
iš skirtingų pasaulio ša-
lių (tarp jų ir iš tokių toli-
mų, kaip Brazilija, Tailan-
das, Indonezija) 6 savaites 
dirbs su neįgalumą turin-
čiu jaunimu 2-ose Vilniaus 
nevyriausybinėse organi-

Elektrėnai: Apsilankė savanoriai 
iš tolimų kraštų

tė žaisti nesudėtingus žai-
dimus. Turėjome galimybę 
pabendrauti, praplėsti sa-
vo akiratį. Mokėmės pasi-
sveikinti svečių kalba. 

Mūsų draugijos mote-
rys buvo paruošusios lietu-
viškų valgių. Tailandiečiui 
labai patiko mūsų kibinai. 

Meno kolektyvo „Žara“ 
moterys buvo apsivilku-
sios tautiniais drabužiais 
ir padainavo liaudies dai-
nų. Svečiai labai domėjosi 
margučiais, atvirukais, ku-
riuos ruošiame Velykoms. 
Daug jų ir nusipirko. Dė-
kojame Lietuvos neįgalių-
jų draugijos programų ko-
ordinatorei Jelenai Ivan-
čenko už pasiūlymą priim-
ti svečius. Manau, tai buvo 
smagi patirtis tiek mūsų 
nariams, tiek ir atvyku-
siesiems.

Visi žinome teiginį: istorija yra geriausia žmonijos 
mokytoja. Skamba gražiai, bet... istoriją rašo žmo-

nės, o jie yra labai įvairių pažiūrų, įsitikinimų, turi skir-
tingą patirtį ir siekius. Tie rašantieji gali savo valia ar 
verčiami politinių jėgų tą patį faktą taip aprašyti, kad 
kartais sunku net suvokti, jog skaitai jau apie žinomą 
įvykį ar procesą. 

Sausio 27 d. pasaulio žydų bendruomenė ir visi ge-
ros valios žmonės minėjo Žydų genocido (holokaus-
to) dieną. Tarp žydus pagerbusiųjų – ir Rusijos atsto-
vai. Prieš 70 metų (1945 metų sausio 27 d.) Raudo-
noji armija užėmė Aušvico (lenkiškai – Osvencimo) 
koncentracijos stovyklą ir išlaisvino ten dar gyvus li-
kusius žmones. Būtų naivu galvoti, kad jie kitaip nei 
tik su pagarba ir ašaromis akyse kalbėjo ir kalbės apie 
Raudonosios armijos kareivius, kurie buvo išvaduo-
tojai. Tai istorinis faktas, kurio nederėtų sumenkinti. 
Deja, tai, ką pamatė rusų kareiviai Aušvice, taip pat ir 
nusikaltimai žmonijai, vykdomi po revoliucijos pačio-
je Rusijoje, netapo pozityvia pamoka. Rusijos agresija 
Ukrainoje vėl kelia didžiulį pavojų žmonių gyvybėms 
ir valstybių saugumui.

Bet grįžkime prie Aušvico, kuriame buvo nužu-
dyta 1 milijonas 400 tūkst. nekaltų žmonių (tarp jų – 
daugiau nei milijonas žydų). 2013 metais Pavelas Po-
lianskis išleido knygą „Ritinėliai iš pelenų“ (Свитки 
из пепела), kurioje pateikia labai daug istorinių faktų 
apie šią koncentracijos stovyklą. Pagalbinius darbus at-
liekantys kaliniai (sekretorės, gydytojai, prižiūrėtojai, 
egzekucijų vykdytojai ir t.t.) išbūdavo konclageriuose 
ilgesnį laiką ir galėjo lengviau gauti popieriaus. Jie nu-
tarė slapta aprašyti visus nacių nusikaltimus žmonijai. 
Tokie rankraščiai buvo vyniojami į ritinėlius ir slepia-
mi... sudegintų žmonių pelenų krūvose. Po karo surasti 
šiuos originalius rankraščius buvo nelengva, nes kaip 
bebūtų žiauru, lagerį užpuolę „brangenybių“ ieškoto-
jai daug ką perkasė ir sumaišė. Bet pavyko surasti še-
šių žmonių liudijimus.

Remiantis P. Polianskio knyga buvo sukurtas fil-
mas, kuris mus visus turėtų gerokai pašiurpinti. Ne, ne 
žiauria lagerio gyvenimo kronika, bet šiandienos fak-
tais. Filmas prasideda interviu su dviem paauglėmis 
mergaitėmis. Žurnalistas jų klausia: „Ar žinote, kas yra 
holokaustas?“ Mergaitės pradeda spėlioti: „Tai turbūt 
klijai tapetams klijuoti...“

Toliau filmo autoriai mus perkelia į Aušvico kasdie-
nybę, kur buvo vykdomi eksperimentai su žmonėmis. 
Deja, vokiečių formacijos kompanijos tiekė koncen-
tracijos stovykloms nuodus bei įvairius naujus vaisti-
nius preparatus, kurie buvo bandomi ant ten kalinamų 
žmonių... Naivu galvoti, kad nuodingas dujas bei žudy-
mo įrangą į koncentracijos stovyklą vežę verslininkai 
nežinojo, kam tai skirta.

Bet Vokietija prieš karą buvo stipri valstybė. Daug 
Europos šalių žavėjosi nacionalsocialistų laimėjimais. 
Lietuvos vyriausybė Hitlerio politiką prieš II pasaulinį 
karą taip pat toleravo ir buvo draugiškai nusiteikusi 
šios šalies atžvilgiu (gal todėl taip niekuomet ir nesu-
žinosime tikros Dariaus ir Girėno žūties priežasties). 
Lietuvos medikai atsisakė priimti į darbą iš Vokietijos 
ištremtus žydų kilmės gydytojus ir sekant nužmogė-
jusių nacių praktika net svarstė apie kai kurių gyven-
tojų grupių sterilizacijos galimybę. 

Na, kaip supratote, koncentracijos stovyklose buvo 
žudomi sąlyginai sveiki žmonės. Na, o negalią turintie-
ji, nacių akimis, iš viso neturėjo teisės „teršti arijų ra-
sės“. Pačioje Vokietijoje su jais buvo susidorota tiesio-
gine šio žodžio prasme, bet toks pat likimas laukė ir ki-
tų tautybių neįgaliųjų – vokiečių užimtuose kraštuose 
koncentracijos stovyklų jie gyvi nepasiekė...

Taigi vėl sugrįžkime prie posakio, kad istorija yra 
geriausia mokytoja. Ar jūs šiais žodžiais dar tikite? Aš, 
dairydamasi po šiandieninį pasaulį, tuo jau netikiu... 

Istorija – ne visada 
gera mokytoja

Apie tai,
kas

jaudina

Skuodo rajono neįgaliųjų 
draugija į naujas patalpas 
buvusioje pradinėje mo- 
kykloje persikėlė praėjusių 
metų gruodžio pabaigoje. 
Anksčiau glaudėsi ankš-
tame kambarėlyje Skuodo 
pirminės sveikatos prie-
žiūros centre. Dabar neį-
galieji turi kur kas daugiau 
galimybių įdomiai veiklai. 
Neįgaliųjų draugijos įgy-
vendinamam Socialinės 
reabilitacijos paslaugų ne-
įgaliesiems bendruome-
nėje projektui įgyvendinti 
šiemet skirta 10 716 eurų.

„Tiesiog atgaiva, labai 
patogu, esame pirmame 
aukšte“, – teigė draugijos 
pirmininkė Raminta Za-
bitienė. Anot jos, kadangi 
šaligatviai slidūs, į užsiė-
mimus šiuo metu ateina 
mažiau žmonių. Bet juk 
netruks nutirpti sniegas, 
ir visos veiklos bus masiš-
kesnės. 

Neįgaliųjų draugija bu-
vo parengusi projektą vie-
nam Šveicarijos fondui pa-
talpoms Skuodo ligoninėje 
remontuoti, bet finansavi-

Skuodas: Daugiau erdvės 
veiklai

mo negavo, todėl šioje gy-
dymo įstaigoje neįsikūrė. 
Ir džiaugiasi, mat dabar-
tinės patalpos visiškai pa-
teisina lūkesčius. Dides-
niems renginiams galės 
naudotis sale. 

Apie trejus metus Ne-
įgaliųjų draugijai teko 
glaustis ankštame kam-
barėlyje. „Tai išbraukti 
metai, nors visąlaik kažką 
kuriame, rengiame paro-
dėlės, patys išvažiuojame 
į renginius, ekskursijas“, – 
sakė R. Zabitienė. 

Šiemet iš Neįgaliųjų 
draugijos įgyvendinamo 

Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projek-
to lėšų jau įsigyti baldai. 
„Neįgaliesiems teikiamos 
asmeninio asistento pa-
slaugos, veikia meninių 
gebėjimų lavinimo bū-
relis. Vokaliniam ansam-
bliui „Krantų gėlė“ vado-
vauja Audronė Meškaus-
kienė. Teikiamos biosoci-
alinių funkcijų atstatymo 
paslaugos neįgaliesiems. 
Padedant Monikai Jucevi-
čiūtei, 10 moterų baseine 
mokosi įvairių fizinių pra-
timų. Išmokusios tinka-

mai mankštintis, pasibai-
gus projektui, galės spor-
tuoti individualiai. Be-
je, Monika neįgaliuosius 
lanko ir namuose. Užim-
tumo būreliui vadovauja 
Daiva Mažrimienė, ji mus 
moko įvairių rankdarbių, 
susipažįstame su skirtin-
gomis technikomis. Ruo-
šiamės dalyvauti velyki-
nėje parodoje“, – pasako-
jo draugijos pirmininkė. 
Anot R. Zabitienės, rug-
sėjo pradžioje draugijos 
nariai visuomet važiuoja 
į respublikinę mugę-kon-
certą „Tau, Vilniau!“ 

Neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė R.  Zabitienė 
už visapusišką pagalbą dė-
kinga rajono savivaldybei. 
„Visuomet mums pagelbs-
ti Skuodo miesto seniūni-
ja ir seniūnas Algimantas 
Šideikis, jo pavaduotojas 
ūkio reikalams Antanas 
Venckus. Ir mus perkraus-
tė, ir paruoštų malkų de-
šimčiai draugijos narių at-
vežė“, – sakė R. Zabitienė.

Džiugu, kad draugijos 
nariai turi kur susiburti, 
aptarti savo problemas, 
užsiimti rankdarbiais. 

Rūta RONKAUSKIENĖ

  Vilkaviškio rajono ne-
įgaliųjų draugijos miesto 
grupės narė Laimutė Kan-
drotienė laiške „Bičiulys-
tei“ pasidalijo įspūdžiais 
apie daug įspūdžių pado-
vanojusią išvyką. 

Gražią žiemos dieną 
Vilkaviškio rajono neįga-
liųjų draugijos rankdarbių 
būrelio „Kamanės“ narės 
važiavome į Klausučius. At-
vykus mus pasitiko bend- 
ruomenės pirmininkas 
Ramūnas Blauzdžiūnas. 
Jis mus pakvietė į gražiai 
įrengtas Klausučių seniū-
nijos patalpas. Pagrindinis 
išvykos tikslas buvo pama-
tyti „Kamanių“ būrelio na-
rės Birutės Duobienės kar-
pinių ir grafikos darbų par-

Vilkaviškis: Išvyka į Klausučius

odą. Įrėminti B. Duobienės 
rankdarbiai puošė seniū-
nijos koridoriaus sienas ir 
visus mus sužavėjo. 

Klausučių bendruo-
menės pirmininkas apro-
dė seniūnijos patalpas ir 
pakvietė į jaukų kamba-

rėlį išgerti kavos. Šioje 
aplinkoje Vilkaviškio ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
miesto grupės vadovė Al-
bina Laimantavičienė pa-
sveikino B. Duobienę jos 
darbų parodos pristatymo 
proga, pagyrė jos talentin-

gus rankdarbius. Šalia Bi-
rutės sėdėjusi jos dukra 
taip pat mamai tarė šiltus 
žodžius. Birutę sveikino ir 
„Kamanių“ būrelio vadovė 
Dalė Baltanavičienė. 

Paskui apžiūrėjome 
greta esančius Klausu-
čių bendruomenės na-
mus. Jie puikiai sutvarky-
ti, yra nemaža pobūvių sa-
lė, šalia – virtuvė, būsimo 
kaimo teatro kambarys. 
Pirmame aukšte įrengta 
šarvojimo salė su prieš-
kambariu. Visa tai skirta  
bendruomenės žmonėms. 
Lėšos gautos iš ES struk-
tūrinių fondų. 

Išvykoje mes ir pratur-
tinome dvasią, ir pailsėjo-
me, ir pamatėme, kaip gy-
vena ir tvarkosi žmonės 
netoli mūsų. 

Elektrėnuose – savanorių delegacija.

Skuodo darbštuolės patenkintos  naujomis patalpomis.

„Kamanės“ būrelio narės prie Birutės Duobienės darbų.
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Tauragė: Sutarta dėl 
bendros 
veiklos 

ir šėliota 
Užgavėnėse

„Grąžinkite Gabrielių Lietu-
vai“, „Lietuvos vaikai tu-

ri gyventi Lietuvoje“, – tokiais ir 
panašiais šūkiais „apsiginklavę“ 
rokiškėnai prie Norvegijos am-
basados palaikė savo kraštietės 
siekį susigrąžinti anūką. Zosė 
Zalobienė netgi sukūrė eilėraštį 
„Gabrieliaus skundas“: 

O ar žinai, mamyt, kaip ilgu
Vėjuotą naktį be žvaigždžių.
Blakstienas ašaros suvilgo,
Kada tavęs šalia aš nejuntu.
Mitingo dalyviai stebėjosi, 

kodėl kilus tokiai situacijai Lie-
tuvos piliečiai negali laisvai bū-
ti perduoti mūsų šaliai. Jei ber-
niuko motinai ir būtų apribotos 
vaiko globos teisės, kodėl nelei-
džiama jo globoti artimiesiems, 
gyvenantiems Lietuvoje – klau-
sė susirinkusieji. Juo labiau kad 
močiutė kurį laiką viena rūpino-
si anūku, kol jo mama įsitvirtino 

Rokiškėnai piketavo prie 
Norvegijos ambasados

Rokiškio rajono neįgalieji susivienijo ir ėmėsi ginti 
aktyvią savo draugijos narę Reginą Stašienę, visoje 
Lietuvoje nuskambėjusios istorijos heroję. Praėjusią 
savaitę 15 Rokiškio rajono neįgaliųjų draugijos narių 
buvo susirinkę prie Norvegijos ambasados Vilniuje ir 
su skambiais šūkiais rankose bei ašaromis akyse prašė 
perduoti Lietuvai Gabrielių Bumbulį, kuris Norvegijo-
je buvo paimtas iš mamos ir apgyvendintas globėjų 
šeimoje. 

Norvegijoje, susirado darbą ir 
tinkamą būstą. Na, o pati R. Sta-
šienė yra medikė, dirbusi su vai-
kais, todėl mano tikrai galinti pa-
sirūpinti savo anūkais. 

Moteris neslepia širdį dras-
kančio skausmo – vaiko atida-
vimas norvegams prilygsta vi-
siškam jo praradimui. „Viena 
laimė, – sako močiutė, – kad jis – 
drąsus, komunikabilus vaikas, 
todėl jam nekyla didelių pro-
blemų bendraujant ir su sveti-
mais žmonėmis.“ R. Stašienė ti-
kino, kad jos namuose tikrai yra 
geros sąlygos gyventi vaikui. Be 
to, netoliese gyvena Gabrieliaus 
sesuo iš mamos pirmos santuo-
kos. „Norėčiau, kad vaikas pajus-
tų šilumą, meilę ir viską, ką ga-
li duoti šeima“, – sako močiutė. 
Močiutės siekius palaiko ir pa-
deda Rokiškio vaiko teisių ap-
saugos tarnyba. 

R. Stašienė – aktyvi Rokiškio 
rajono neįgaliųjų draugijos narė, 
pasak organizacijos vadovės Ja-
ninos Šliominos, puikus žmogus. 
Rokiškėnai mūru stoja už ją, o 
Norvegijos vaiko teisų apsaugos 
tarnybą „Barnevernet“ vadina ne 
pačiais maloniausiais žodžiais, 
nes yra įsitikinę, kad vaikui ge-
riausia augti savoje aplinkoje. Li-
kimo bičiuliai labai užjaučia ken-
čiančią močiutę ir sako kovosian-
tys tol, kol pasieks savo tikslą, jei 
reiks, važiuos net į Norvegiją. 

Emilija StONKUtĖ 
Egidijaus Skipario nuotr. 

„Pastaruoju metu ne kartą 
keitėsi neįgalių asmenų au-
tomobilių statymo kortelės 
išdavimo tvarka. Noriu suži-
noti, ar dar galima važinėti su 
ženklu „Neįgalusis“ ir kokio-
mis kelių eismo taisyklių išim-
timis gali naudotis neįgalūs 
vairuotojai“, – klausia V.K. iš 
Kelmės rajono.

Neįgaliųjų transporto prie-
monių eismas apibrėžtas Kelių 
eismo taisyklių XXIII skyriuje: 

183 straipsnis numato, 
kad vairuotojui, vairuojančiam 
transporto priemonę, kuri pa-
žymėta skiriamuoju ženklu „Neį-
galusis“, leidžiama įvažiuoti į zo-
ną, pažymėtą kelio ženklais „Eis-

 „Bičiulystei“ atsiųstuose laiš-
kuose Tauragės rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkas Kęstu-
tis Petkus pranešė apie pasira-
šytą bendradarbiavimo sutartį ir 
pasidalijo smagiomis Užgavėnių 
šventės nuotaikomis. 

Vasario pradžioje VšĮ „Aktyvi 
Tauragė“ vadovas Saulius Bagdo-
nas Tauragės kultūros centre pa-
sirašė bendradarbiavimo sutar-
tį su Tauragės rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininku Kęstučiu 
Petkumi ir neseniai įsikūrusios 
Tauragės ratukų sąjungos vado-
vu Eugenijumi Abromu. 

Aktyvaus laisvalaikio en-
tuziastas įsipareigojo turintie-
siems negalią padėti aktyviai il-
sėtis gamtoje, įsitraukti į van-
dens sportą. Pasak jo, Lietuvoje 
dar nėra tokios iniciatyvos, kai į 
vandens sportą būtų įtraukiami 
ir neįgaliojo vežimėliu judantys 
žmonės. Pasak Tauragės ratu-
kų sąjungos vadovo E. Abromo, 
tarp „ratukininkų“ yra ne vienas 
aštrių pojūčių mėgėjas. Jie ne-
kantrauja pabandyti plaukti bai-
darėmis. Pirmosios treniruotės, 
pasak S. Bagdono, vyks baseine.

Sutartis pasirašyta penke-
riems metams. Visu šiuo laiko-
tarpiu numatyta kartu vykdy-
ti bendrus projektus, susijusius 
su švietimo, sporto ir sveikatini-
mo veiklomis, glaudžiai bendra-
darbiauti. 

Tauragės rajono savivaldybės 
meras Pranas Petrošius bei mero 
patarėja Rita Grigalienė įsiparei-
gojo, pasinaudojant ES fondais,  
ieškoti finansinių galimybių pa-
dėti neįgaliųjų bendruomenėms 
vykdyti įvairias veiklas.

Apžiūrėti baidares ir išban-
dyti, ar patogu jose sėdėti, buvo 
galima tiesiog Kultūros rūmų fo-
jė. Šia galimybe noriai pasinau-
dojo ne tik sutartis pasirašiusių 
organizacijų nariai, bet ir Taura-
gės rajono savivaldybės meras 
Pranas Petrošius bei kiti sutar-
ties pasirašymo ceremonijoje da-
lyvavę svečiai.

* * *
Vasario 15 d. Neįgaliųjų drau-

gijoje iš pat ryto kvepėjo blynais. 
Apie 12 val. iš visų pakampių 
pradėjo rinktis meškos, žydai, 
velniai, ožiai, daktarai ir visokios 
kitokios baisybės. Proga juk rim-
ta – sukelti kuo didesnį šurmulį, 
triukšmą ir išvyti žiemą. 

Kad visi būtų stiprūs, žiemos 
neišsigąstų, šeimininkės „baisuo-
klius“ ir visus susirinkusius sve-
čius vaišino blynais, gira ir kito-
kiais gardumynais. Pasistiprinu-
si ir pašėliojusi draugijoje, visa 
didelė persirengėlių kompanija 
patraukė į miesto aikštę, pagel-
bėti kitiems tauragiškiams išvy-
ti žiemą ir sudeginti Morę. Sma-
giai prisišokę, prisidūkę, sočiai 
pilvus prisikimšę užgavėjome. 
Dabar lauksime dažniau pasiro-
dančios pavasario saulutės, šil-
tesnių orų. 

Klausėte – 
atsakome

Linksmai šėliodami tauragiškiai vijo žiemą.

Kelionės metu ženklas 
„Neįgalusis“ tebegalioja

mas draudžiamas“ ir „Motorinių 
transporto priemonių eismas 
draudžiamas“.

184 straipsnis: vairuotojui, 
kurio transporto priemonė pa-
žymėta skiriamuoju ženklu „Ne-
įgalusis“ arba neįgalių asmenų 
automobilių statymo kortele, 
leidžiama:

•  nepaisyti kelio ženklų „Sto-
vėjimo ribotą laiką vieta“ ir „Sto-
vėjimo nurodytu laiku vieta“ rei-
kalavimų;

• sustoti ir stovėti kelio ženk- 
lų „Sustoti draudžiama“, „Stovėti 
draudžiama“ galiojimo zonoje ir 
(arba) ties nubrėžtomis prie va-
žiuojamosios dalies krašto hori-
zontaliojo ženklinimo linijomis.

185 straipsnis: Neįgaliųjų 

vežimėliais neįgaliesiems lei-
džiama važiuoti dešiniuoju va-
žiuojamosios dalies pakraščiu 
(nesvarbu, ar yra kelkraštis, ša-
ligatvis, pėsčiųjų takas). Neįga-
liesiems važiuojant dešiniuoju 
važiuojamosios dalies pakraš-
čiu tamsiuoju paros metu arba 
esant blogam matomumui, neį-
galiųjų vežimėlis turi būti su at-
švaitais: kairėje neįgaliųjų veži-
mėlio pusėje iš priekio – baltu, o 
iš galo – raudonu. 

Pastaba. Savivaldybių tary-
bų nustatytose mokamose au-
tomobilių statymo vietose au-
tomobilius statyti nemokamai 
galima tik pažymėjus juos neį-
galių asmenų automobilių sta-
tymo kortele.

Rokiškio neįgalieji piketavo prie Norvegijos ambasados Vilniuje.

Regina Stašienė kovoja, kad Nor-
vegijoje paimtas anūkas būtų per-
duotas globoti jai.

Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terijoje darbą pradėjo į pirmąjį po-
sėdį susirinkusi naujai sudaryta Ne-
vyriausybinių organizacijų (NVO) 
taryba. Tarp tarybos narių – ir aso-
ciacijos „Lietuvos neįgaliųjų foru-
mas“ prezidentė Dovilė Juodkaitė.

NVO taryba sudaryta iš 20 na-
rių: 9 valstybės institucijų ir įstai-
gų atstovų, 1 Lietuvos savivaldybių 
asociacijos atstovo ir 10 nevyriau-
sybinių organizacijų atstovų. Nevy-
riausybinių organizacijų atstovus 
bendru sutarimu pasiūlė nacio- 
nalinių skėtinių nevyriausybinių 
organizacijų asociacijos. NVO ta-
rybos pirmininku balsavimo būdu 
vienerių metų kadencijai išrinktas 
Lietuvos vietos bendruomeninių 
organizacijų sąjungos valdybos 
narys Ramūnas Navickas. Laikantis 
NVO tarybos nuostatų, NVO tary-
bos pirmininku tapus nevyriausy-

binių organizacijų atstovui, pirmi-
ninko pavaduotojas renkamas iš 
valstybės institucijų ar įstaigų at-
stovų. NVO tarybos pirmininko pa-
vaduotoju išrinktas Ministro Pirmi-
ninko patarėjas Justas Pankauskas.

NVO taryba vertins nevyriau-
sybinių organizacijų veiklą regla-
mentuojančius teisės aktus, jų 
projektus ir teiks valstybės, savi-
valdybių institucijoms bei įstai-
goms pastabas ir pasiūlymus dėl 
jų tobulinimo, taip pat dėl nevy-
riausybinių organizacijų progra-
mų ir priemonių finansavimo prio- 
ritetų. Taryba siūlys, kaip galima 
būtų gerinti valstybės, savivaldy-
bių institucijų ir įstaigų bei nevy-
riausybinių organizacijų bendra-
darbiavimą, svarstys kitus su ne-
vyriausybinių organizacijų plėtra 
susijusius klausimus.

„Bičiulystės“ ir SADM inf.

NVO taryba pradėjo darbą

Pasirašyta bendradarbiavimo su VšĮ 
„Aktyvi Tauragė“.
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Psichologo 
patarimai

Daktaras
Aiskauda

Medus lėtina senėjimo procesus, padeda 
gydyti alkoholizmą

Egipto papirusai, parašyti 
prieš daugiau kaip 3 tūkst. 

metų, byloja, jog jau tuomet me-
dus buvo plačiai taikomas gy-
dant pačias įvairiausias ligas, 
taip pat ir profilaktikos tikslais. 
Senovės kinų ir indų manuskrip-
tuose taip pat galima rasti nema-
žai duomenų, liudijančių apie šio 
neeilinio natūralaus produkto 
naudą sveikatai. Senovės Indi-
joje ir Graikijoje buvo tvirtai ti-
kima, jog tik medus gali padėti 
žmogui išsaugoti jaunystę. Didy-
sis senovės Graikijos matemati-
kas Pitagoras skelbė, kad vegeta-
riškas maistas ir medus jam pa-
dėjo sulaukti garbaus amžiaus. 
Demokritas, ne mažiau garsus 
senovės Graikijos mąstytojas, 
pragyvenęs daugiau kaip šim-
tą metų, taip pat tvirtino, jog tik 
medus padeda išlikti sveikam ir 
sulaukti ilgametystės.

Medicinos tėvu tituluojamas 
senovės Graikijos gydytojas Hi-
pokratas (sulaukė 90 metų; tuo 
metu tai buvo labai ilgas amžius) 
pats mėgo ir savo ligoniams siūlė 
vartoti medų. Taip pat labai ver-
tino medų senovės Romos gydy-
tojai Galenas bei Dioskoridas, 
garsusis viduramžių gydytojas, 
mąstytojas Avicena ir daugelis 
kitų žinomų gydytojų. 

Retai sulaukiama 
šalutinių reiškinių

Šiuolaikiniai moksliniai tyri-
mai patvirtino, jog medus dėl sa-
vo unikalios sudėties (jame ras-
ta per 300 bioaktyvių medžia-
gų) tikrai yra veiksminga kai 
kurių ligų profilaktikos ir gydy-

mo priemonė, tinkanti įvairaus 
amžiaus žmonėms. Medumi gy-
domasi kiek ilgiau negu chemi-
niais preparatais, tačiau retai su-
laukiama vadinamųjų šalutinių 
reiškinių. Nors šis populiarus 
bičių produktas ir turi nemažai 
gydomųjų savybių, tačiau tai nė-
ra vaistas nuo visų ligų. 

Kalbant trumpai, medus ko-
voja su bakterijomis, virusais, 
grybeliais, gerina medžiagų apy-
kaitą, greitina audinių regene-
raciją (lotyniškai regeneratio – 
atgaivinimas, atsinaujinimas), 
pasižymi konservuojančiu, an-
tiuždegiminiu, antialerginiu ir 
tonizuojančiu poveikiu. Taip pat 
medus lėtina organizmo senėji-
mo procesus, gerina skrandžio ir 
žarnyno trakto veiklą, stimuliuo-
ja vidaus organų funkciją, akty-
vina raudonųjų kraujo kūnelių 
susidarymą, gerina odos mitybą 
(dėl to oda pasidaro minkštes-
nė, padidėja jos tonusas, dings-
ta sausumas ir pleiskanojimas), 
normalizuoja miegą ir t. t. Beje, 
vartojant medų, išsiskiria daug 
energijos, būtinos visiems gyvy-
biniams organizmo procesams.

Liaudies medicinos 
receptai

Lietuvoje ir gretimose šaly-
se grynu medumi (arba kartu su 
kitais maisto produktais, vaisti-
niais augalais) dažniausiai gy-
domos peršalimo ligos, nemiga, 
išimtinais atvejais – įvairūs pū-
liniai, sunkiai gyjančios žaizdos, 
nudegimai, migrena, ateroskle-
rozė, hipertoninė liga (kartu su 
kitomis natūraliomis priemo-
nėmis), astma (palengvina prie-
puolius), užkimimas, padidėjęs 
širdies plakimas. 

Pateikiame pluoštelį popu-
liarių nesudėtingų liaudiškų re-
ceptų:

Sloga. Šaukštelis medaus su-
maišomas su 2,5 šaukštelio ne-
virtų burokėlių sulčių. 4–5 kar-
tus per dieną įlašinama į kiekvie-
ną šnervę po 4–6 lašus.

Vidurių užkietėjimas. Į sti-

klinę įpilame šaukštą alyvuogių 
arba linų sėmenų aliejaus, įdeda-
me kiaušinio trynį, šaukštą me-
daus ir viską gerai išmaišome. 
Gautą masę atskiedžiame 3/4 
stiklinės virinto vandens. Geria-
me po šaukštą kas 2 valandas, 
kol sulaukiama vidurius laisvi-
nančio efekto.

Arterinio kraujospūdžio 
padidėjimas. Sumaišoma po 
stiklinę medaus, citrinos, krienų 
(prieš tarkavimą krienai 36 val. 
turi būti pamerkti vandenyje) ir 
morkų sulčių. Mišinys laikomas 
stiklainyje su sandariu dangte-
liu vėsioje vietoje. Valgoma po 
1–2 šaukštus 3 kartus per dieną 
valandą prieš valgį arba po 2–3 
val. po valgio.

Mazginis venų išsiplėtimas. 
Prieš miegą ant probleminių 
vietų lygiu sluoksniu užtepama 
medaus, ant viršaus uždedama 
marlės atraiža, ant jos – polieti-
leno plėvelė, paskui kompresas 
sutvarstomas įprastu būdu ir už-
maunamos elastinės kojinės. Ry-
tą kompresas nuimamas, gydy-
ta vieta nuplaunama šiltu van-
deniu (bet ne karštu). Gydymo 
kursas – 30 dienų. 

Pastaba. Jei išsiplėtusias ve-
nas (ar aplinkines vietas) niežti, 
jas reiktų keletą kartų per dieną 
patepti obuolių actu (patepta 
vieta nenušluostoma, palaukia-
ma, kol išdžius savaime).

Nemiga. Stiklinėje šilto vi-
rinto vandens ištirpinamas 
šaukštas medaus, išgeriama 
prieš miegą. 

Pastaba. Ši priemonė ypač 
tinka dirbantiems įtemptą pro-
tinį darbą ir pensinio amžiaus 
žmonėms, kurie naktį prabudę 
nebeužmiega. 

Smarkus širdies plakimas. 
Ruošiamas mišinys: 2 šaukšte-
liai medaus, 0,5 stiklinės obuo-
lių sulčių, 0,5 stiklinės vandens. 
Geriama kasdien iš ryto, vakare 
daroma šilta vonia kojoms (pro-
cedūros trukmė 20 min.). Šiuo 
būdu gydomasi (prieš tai reiktų 
pasitarti su gydytoju) tiek, kol 

susireguliuoja širdies plakimas.
Pastaba. Gydymosi laikotar-

piu pageidautina dar vartoti žu-
vį, obuolius, vynuoges, obuolius.

Padidėjęs skrandžio sulčių 
rūgštingumas. Prieš 1,5–2 val. 
iki pusryčių, pietų, vakarienės 
ir likus pusvalandžiui iki miego 
geriama medaus tirpalo (šaukš-
telis medaus stiklinėje šilto van-
dens). Gydymo kursas – 1–1,5 
mėnesio, per metus galimi 2 gy-
dymo kursai.

Pastabos:
1. Šiltas medaus tirpalas ma-

žina skrandžio sulčių rūgštingu-
mą, vėsus – veikia atvirkščiai.

2. Jei išgėrus medaus tirpa-
lo vargina rėmuo, patartina tuoj 
pat suvalgyti šiek tiek varškės 
arba pieniškos košės. 

3. Gydant bet kokias skran-
džio ligas vartojamas ne grynas 
medus, o jo skiedinys.

Sumažėjęs skrandžio sul-
čių rūgštingumas. Šiuo atve-
ju 10 min. prieš kiekvieną val-
gį (per dieną pakanka 3 kartų) 
vartojamas vėsiame virintame 
vandenyje ištirpintas medus.  
Alkoholizmo pradžia. Žmogui, 
išgėrusiam alkoholinio gėrimo, 
kas 30 min. duodama suvalgyti 
šaukštą medaus. Tokia priemo-
nė sukelia pasišlykštėjimą alko-
holiu ir žmogus nustoja jį vartoti.

Medaus vartojimo 
ypatumai

1. Piktnaudžiavimas medu-
mi (ypač ilgai ir didesnėmis do-
zėmis) didina nutukimo riziką, 
taip pat neatmetama galimybė 
susirgti cukralige. Taigi suau-
gęs žmogus per dieną neturėtų 
suvalgyti daugiau kaip 80–100 g 
medaus (šis kiekis turi būti su-
vartojimas per 3–4 kartus), vai-
kai (ne jaunesni kaip 2 metų) – 
apie 30 g. Kai medus vartojamas 
vietoj cukraus, jo dozė neturėtų 
būti didesnė už cukraus kiekį.

Pastaba. Šaukštelis (be kau-
po) susikristalizavusio medaus 
sveria 8 g, šaukštas – 30 g.

2. Mažai kas žino, kad me-

dus labiau negu cukrus gali su-
kelti dantų ėduonį. Todėl suval-
gius medaus ar išgėrus jo tirpa-
lo svarbu neužmiršti gerai išsi-
skalauti burną bei valyti dantis.

3. Kai kuriems žmonėms šis 
produktas yra stiprus alergenas, 
galintis sukelti astmos priepuo-
lius, odos niežėjimą ir netgi bū-
ti anafilaksinio šoko priežastimi. 

Pastaba. Dėl to, kad medus 
yra stiprus alergenas, jo apskri-
tai nerekomenduojama duoti 
vaikams iki 2 metų.

4. Medus, pakaitintas iki 400 
C temperatūros, ima prarasti vi-
taminus, esant 420 C temperatū-
rai netenka visų savo gydomųjų 
savybių, pasiekęs 600 C tempe-
ratūrą tampa nuodingas (medu-
je susidaro nuodinga medžiaga 
oksimetilfurfurolas). Beje, me-
dus, kurio galiojimo laikas yra 
pasibaigęs, gali turėti nemažai 
oksimetilfurfurolo. 

Medaus laikymas
1. Pageidautina medų laiky-

ti nuo + 50 C iki +100 C tempera-
tūroje, stikliniame sandariame 
inde (metalinė tara netinka, nes 
medaus rūgštys, reaguodamos 
su metalu, sudaro nuodingus 
junginius), sausoje vėdinamoje 
vietoje (esant drėgmei, medus 
pradeda rūgti ir tampa nebetin-
kamas vartoti), kur nepasiekia 
saulės šviesa. Beje, dėl šviesos 
poveikio medus išoriškai nepa-
sikeis, tačiau bus pakenkta bal-
tymams, fermentams, angliavan-
deniams ir kitoms naudingoms 
medžiagoms. Taip pat svarbu, 
kad toje vietoje (ar netoli jos), 
kur laikomas medus, nebūtų 
nieko, kas skleidžia stiprų kva-
pą (svogūnai, česnakai, aceto-
nas, dažai ir kt.), nes tie kvapai 
gali įsigerti į medų.

2. Teoriškai medaus galioji-
mo terminas – 2 metai, tačiau 
meduje laikomame ilgiau negu 
vienerius metus, sparčiai didė-
ja rūgščių ir sacharozės procen-
tas, silpnėja antimikrobinės sa-
vybės, nyksta vitaminai.

Romualdas OGINSKAS

Alzheimerio liga yra labiau-
siai paplitusi silpnaprotys-

tės forma, paveikianti atmintį, 
elgesį, asmenybę, sprendimų 
priėmimą ir kalbą. Specialistų 
nuomone, po 30 metų daugiau 
nei pusė 85 metų ribą perkopu-
sių žmonių sirgs Alzheimerio li-
ga. Kaip žinia, Alzheimerio liga 
sergančiojo bei jo artimųjų gyve-
nimas yra nelengvas dėl ligonio 
trumpalaikės atminties supras-
tėjimo; negebėjimo susikaupti ir 
planuoti savo veiksmų; nebesio-
rientavimo aplinkoje; kalbos su-
trikimo, kai pamirštami net pa-
prasčiausi žodžiai; pykčio prie-
puolių dėl menkiausių smulk- 
menų, irzlumo.

Kaip atpažinti 
Alzheimerio ligą?

Demencija (psichinių funk-
cijų, ypač mąstymo ir atminties 

sutrikimas), kaip žinia, papras-
tai prasideda vyresniame am-
žiuje, dažniausiai perkopus 65 
metus. O Alzheimerio liga ga-
li pasitaikyti ir jaunesniems as-
menims. Ją galima atpažinti iš to, 
kad žmogus ima gana sparčiai 
pamiršti įvairius dalykus, o tai 
skiriasi nuo įprastinio gana lėto 
senatvinio atminties prastėjimo. 
Alzheimerio liga sergantysis gali 
pamiršti neseniai nutikusius įvy-
kius, nutikimus, nuolatos kartoti 
tas pačias istorijas ir neprisimin-
ti, kad jas jau pasakojo. Ligonis 
gali vis dažniau pamesti daik-
tus, pykti, kad ko nors neprisi-
mena, jis gali imti vengti naujo-
vių, visai nesistengti prisitaiky-
ti prie aplinkos pokyčių. Sergan-
čiajam Alzheimerio liga palaips-
niui tampa sunku orientuotis 
aplinkoje, jis gali pasiklysti net 
ir žinomose vietose. Vėlesnėse 
stadijose žmogus gali pamiršti 

ypač svarbius dalykus: šeimos 
narių vardus, savo gimimo datą 
ir pan. Jam vis sunkiau išreikšti 
savo mintis žodžiais. 

Deja, šiandien nėra vaistų, 
kurie išgydytų Alzheimerio li-
gą ir būtent dėl šios priežasties 
itin svarbu pasirūpinti ligos pre-
vencija – laiku užkirsti jai kelią. 

Alzheimerio ligos 
prevencija

Mokslininkų tyrimai įrodė, 
kad tam tikrų sveikatai naudin-
gų elgesio formų kombinacija 
gali užkirsti kelią Alzheimerio 
ligos atsiradimui ar pavėlinti 
jos eigą. Niekada nėra per anks-
ti pradėti rūpintis savo sveikata. 
Lavindami savo smegenis, suku-
riame resursus, kurie apsaugo 
nuo ankstyvo demencijos pasi-
reiškimo ir atitolina Alzheime-
rio grėsmę. Šešių žingsnių kelias 
padės prisiminti, ką daryti, kad 

liga aplenktų jūsų namus:

Reguliarus sportas
Pasak Alzheimerio ligos tyri-

mų ir prevencijos fondo moksli-
ninkų, reguliarus sportas suma-
žina sergamumo tikimybę iki 50 
proc. Net ir susidūrę su Alzhei-
merio pradžia žmonės sportuo-
dami gali gerokai sulėtinti ligos 
eigą. Jeigu visą gyvenimą buvo-
te gana nesportiškas, tai nereiš-
kia kad dabar turite imti bėgio-
ti ar užsirašyti į sporto salę, tie-
siog į savo kasdienybę įtraukite 
daugiau veiklų, kurioms reikia 
judėjimo. Jeigu vairuojate, pasi-
statykite automobilį kiek toliau 
nuo norimos pasiekti vietos ir 
iki jos paeikite, lipkite laiptais, 
o nekilkite liftu, eikite kasdien 
pasivaikščioti. 

Jūsų tikslas turėtų būti bent 
30 min. judėjimo 5 kartus per sa-
vaitę. Galite vaikščioti, važiuoti 

dviračiu, plaukioti. Net ir namų 
tvarkymą galima priskirti prie 
sporto. Tiesiog darykite tai, kas 
jūsų širdies ritmą padaro daž-
nesnį, verčia sušilti. Nepamirški-
te pratimų, kurie lavina koordi-
naciją ir laikyseną. Tam gali pa-
dėti joga, pratimai su kamuoliais 
ir pan. Svarbu nepamiršti ir to, 
kad jeigu sportuosite tik retkar-
čiais, efektas nebus toks geras. 
Labai svarbu nepamiršti nors 
ir trumpos mankštelės kasdien.

Saugokite savo galvą. Tyri-
mai atskleidžia tai, kad anks-
tesnės galvos traumos yra susi-
jusios su Alzheimerio ligos pasi-
reiškimu. Tad sportuodami ne-
pamirškite saugotis, važinėdami 
dviračiu dėvėkite šalmą.

Sveika mityba
Kaip ir visas mūsų kūnas, kad 

gerai funkcionuotų, smegenys 

Kad Azheimerio liga aplenktų jūsų namus

(nukelta į 5 psl.)
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– Absoliuti dauguma 
į LGKT besikreipiančių-
jų – individualūs pareiš-
kėjai. Neįgaliesiems ats-
tovaujančios organizaci-
jos retai išsako visai šiai 
socialinei grupei aktua-
lias diskriminacines prob- 
lemas. Ar šios tendencijos 
išliko ir praėjusiais metais? 

– Situacija pamažu keičia-
si. Pernai gavome porą neįga-
liųjų NVO prašymų išnagrinė-
ti diskriminacinių požymių 
turinčias situacijas.

Lietuvos neįgaliųjų drau-
gija atkreipė dėmesį į Sociali-
nės apsaugos ir darbo minis-
terijos (SADM) rengtą įstaty-
mą, į kurį dėl pripažinimo ne-
įgaliu nuo vaikystės įtrauktas 
amžiaus cenzas. LND teiravo-
si, kodėl tik iki nustatyto am-
žiaus galima kreiptis norint 
būti pripažintam neįgaliu 
nuo vaikystės. Sprendžiant 
iš bendro konteksto, tai la-
bai pagrįstas skundas. Atsa-
kydama į LGKT raštą, SADM 
išaiškino, jog nurodyti metai 
nėra amžiaus cenzas, o am-
žiaus nurodymas neapriboja 
teisės kreiptis į Neįgalumo ir 
darbingumo nustatymo tar-
nybą (NDNT). Pateikus visus 
reikiamus dokumentus neį-
galaus nuo vaikystės statusas 
gali būti pripažintas ir vyres-
niam asmeniui. Nors skundas 
nepasitvirtino, tačiau džiau-
giamės, kad išsiaiškinome 
problemą. 

Lietuvos paraplegikų aso-
ciacija buvo pateikusi paklau-
simą dėl teisės akto, regla-
mentuojančio profilaktinius 
medicininius patikrinimus. 
Viename iš sveikatos ministro 
įsakymo priedų nurodyta, 
kad norint įsidarbinti laivy-
bos srityje ar įgyti teisę vai-
ruoti pramoginius laivus, mo-
torines valtis, vandens moto-
ciklus, reikia atlikti medicini-
nį patikrinimą. Tačiau nuro-
dyta, kad toks patikrinimas 
gali būti atliktas tik asme-
nims, kuriems nustatytas di-
desnis nei 25 proc. darbingu-
mo lygis. Tyrimo metu išplė-
tėm skundo apimtį ir įtrau-
kėme galimą diskriminacinę 
nuostatą dėl galimybės įsi-
darbinti laivyne. Reaguoda-
ma į mūsų raštą, SADM su-
kvietė posėdį, kuriame daly-
vavo LGKT, Sveikatos apsau-
gos ministerijos (SAM) bei 
NDNT atstovai. Bendru suta-
rimu priėjome prie išvados, 
kad darbingumo procentų, 
kaip minimalios ir pirminės 
teisės būti patikrintam, kad 
arba gautum leidimą dirb-
ti, arba įgytum teisę valdyti 
vandens motorines transpor-
to priemones, reikalavimas – 
galimai nepagrįstas ir perte-
klinis. NDNT atstovės nuomo-
ne, žmogus neturi pareigos 
tikrintis darbingumą. Jis gali 
būti labai silpnos sveikatos, 
bet turi teisę būti patikrintas. 
Ir tik dėl tam tikrų objektyvių 

kriterijų jam gali būti neleista 
įsidarbinti laivyboje. 

Jau gavome atsakymus iš 
SADM, NDNT su jų išdėstyta 
pozicija, parengsime pažymą 
ir kreipsimės į SAM siūlydami 
keisti šį teisės aktą. Paprašė-
me, kad į planuojamą suda-
ryti darbo grupę būtų įtrauk-
ti ir neįgalieji, atsižvelgta į jų 
nuomonę. 

– Neretai diskrimina-
cinių nuostatų neįgalieji 
įžvelgia ir pačioje sveika-
tos apsaugoje. Ar LGKT per-
nai nesusidūrė su panašiais 
atvejais?

– LGKT gavo nuo vaikys-
tės I tipo cukriniu diabetu 
sergančios ir dėl šios ligos 
komplikacijos regėjimą pra-
radusios moters skundą. No-
rėdama įsigyti diagnostinių 
juostelių gliukozei matuo-
ti, moteris susidūrė su nere-
giams labai skaudžia proble-
ma. Regintiems diabetikams 
už testines juosteles nereikia 
mokėti ir aparatėlius gliuko-
zei matuoti, pasak moters, jie 
paprastai gauna nemokamai, 
o dėl diabeto apakę neįgalie-
ji „kalbančius“ gliukozės ma-
tavimo aparatėlius turi nusi-
pirkti, o priemokos už testi-
nes juosteles – didelės ir vis 
didėja. 

Tirdama skundą LGKT iš-
siaiškino, kad diagnostinės 
juostelės gliukozei nustatyti 
yra įtrauktos į kompensuoja-
mų priemonių sąrašą. Regėji-
mo negalią turinčių pacientų 
aparatams, turintiems balso 
pranešimo funkciją, tinkamos 
juostelės yra įrašytos kartu su 
įprastiems aparatams tinka-
momis juostelėmis, o jų bazi-
nė kaina apskaičiuojama pa-
gal mažiausią vieneto kainą. 
Paprastiems aparatams tin-
kančių diagnostinių juostelių 
pasiūla ir kaina kelis kartus 
skiriasi lyginant su balso pra-
nešimo funkciją turintiems 
aparatams tinkamų juostelių 
kaina ir pasiūla. 

Deja, gliukozės kiekį krau-
jyje nustatantys aparatai Pri-
valomojo sveikatos draudimo 
fondo lėšomis nekompensuo-
jami. Tačiau, pavyzdžiui, „Eu-
rovaistinėse“ regintys pacien-
tai juos gali įsigyti už 10 Lt, o 
neregiams tinkančio aparato 
kaina siekia 160 Lt.

Kadangi šios medicini-
nės priemonės yra gyvybiš-
kai svarbios cukriniu diabetu 
sergantiems asmenims, LGKT 
rekomendavo SADM bei SAM 
apsvarstyti galiojančių teisės 
aktų pakeitimus, kad diagnos-
tines juosteles būtų galima 
įsigyti vienodomis sąlygomis 
bei aptarti galimybę papildy-
ti kompensuojamų techninės 
pagalbos priemonių sąrašą ir 
į jį įtraukti gliukozės kiekį nu-
statančius aparatus su balso 
pranešimo funkcija cukriniu 
diabetu sergantiems nere-
giams. LGKT nuomone, regos 
neįgalieji, sergantys cukriniu 
diabetu, būtinas medicinines 

priemones turi įsigyti lygia-
vertėmis sąlygomis su asme-
nimis be regėjimo negalios.

– Nepritaikyta aplinka – 
viena svarbiausių lygias ga-
limybes neįgaliesiems ribo-
jančių aplinkybių. Ar LGKT 
gauti skundai tai patvir-
tina?

– Šeima kreipėsi Į LGKT 
dėl kilusių problemų pritai-
kant būstą neįgaliam sūnui. 
Šiems darbams jau buvo skir-
tas finansavimas, parengtas ir 
projektas. Tačiau savivaldy-
bė pareikalavo, kad pagal ga-
liojančius teisės aktus šeima 
pateiktų bendraturčių sutiki-
mą dėl rekonstrukcijos darbų. 
Neįgalus vaikas gyvena dau-
giabutyje, kurį administruo-
ja gyventojų bendrija. Štai 
tada ir prasidėjo problemos: 
vienas kaimynas kategoriš-
kai prieštarauja, kitas netu-
ri nuomonės, bet nepasirašo. 
Iš principo būsto pritaikymas 
neįgaliajam laiptinės kaimy-
nų interesų nepažeidžia: ne-
pablogina kitų gyventojų pa-
dėties, neapriboja jų judėji-
mo, nereikalauja finansinio 
prisidėjimo.

LGKT kilo klausimas – ar 
Aplinkos ministerijos (AM) 
rengti teisės aktai, reikalau-
jantys bendraturčių sutikimo, 
neprieštarauja Neįgaliųjų tei-
sių konvencijai ir kitiems tei-
sės aktams, įpareigojantiems 
valstybę pritaikyti neįgalie-
siems viešuosius pastatus ir 
aplinką. LGKT nuomone, tai 
perteklinis reikalavimas, jei-
gu neliečia kitų gyventojų in-
teresų. Jau gavom atsakymus 
ir iš Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento ir AM – kontrolierės 
sprendimas bus keisti galio-
jantį teisės aktą, atsisakant 
biurokratiško reikalavimo. 

Diskriminacijos apraiškų 
galima įžvelgti ir 5-ame dau-
giabučio namo aukšte gyve-
nančio elektriniu vežimėliu 
judančio vaikino gyvenime. Į 
mus kreipęsis vaikinas kon-
sultavosi, kaip jam elgtis, kai 
jo gyvenamajame name daž-
nai genda senas liftas. Šiuos 
įrengimus remontuojanti 
kompanija liftą taiso kelias 
dienas ar net mėnesį. Neįga-
lus žmogus tuomet visiškai 
negali išvažiuoti iš namų arba 
patekti į juos, jeigu liftas suge-
do jam išvykus. Išeities iš to-
kios keblios padėties ieškan-
tis vaikinas išsireikalavo, kad 

liftus taisanti kompanija su-
mokėtų už jo gyvenimą vieš-
butyje remonto metu. Tačiau 
tai – irgi ne išeitis, nes žmo-
gus tuo laikotarpiu lieka be 
daiktų, dokumentų, kitų būti-
nų dalykų. Svarstėme įvairius 
variantus: ar dažnai gendan-
tis liftas atitinka saugumo rei-
kalavimus, ar tos kompanijos 
specialistai pakankamai kva-
lifikuoti, kad remontas taip 
ilgai užsitęsia, ir pan. Vis dėl-
to, jeigu šios problemos ne-
pavyks išspęsti dialogu ir ne-
įgalus vaikinas kreipsis dar 
kartą – ieškosime sprendimo 
mums prieinamomis teisinė-
mis priemonėmis. 

– Kodėl, Jūsų nuomone, 
valdžios sprendimuose aps-
kritai atsiranda prielaidų 
diskriminacijai įžvelgti?

– Manau, kad lygių gali-
mybių principas pirminiuo-
se teisės aktuose galimai pa-
žeidžiamas deramai neįver-
tinus visų aplinkybių. Tačiau 
apmaudžiausia, kai diskrimi-
nacinės nuostatos atsiranda 
keičiant įstatymus. Tada jau 
kertama lyg kirviu. Pagrin-
dinis argumentas – ar nebus 
piktnaudžiaujama, ar nebus 
bandoma neteisėtai pasinau-
doti teisės akto išlygomis. Ži-
niasklaidoje plačiai nuskam-
bėjęs atvejis, kai savarankišką 
verslą kurti (auginti triušius) 
nusprendęs neįgalus žmogus 
atsidūrė teisės aktų pinklėse – 
primygtinai reikalaujama, kad 
jis įsigytų krovininį automobi-
lį, kuriuo dėl savo negalios net 
negalėtų naudotis. Vienas iš 
argumentų, kodėl vietoj kro-
vininio negali įsigyti jo porei-
kius tenkinančio lengvojo au-
tomobilio – esą jis jau buvo ga-
vęs valstybės paramą (lengvo-
jo automobilio įsigijimo ir jo 
techninio pritaikymo išlaidų 
tikslinę kompensaciją) nuosa-
vam automobiliui. Tačiau šių 
automobilių paskirtys skirtin-
gos. Jeigu remiamas ūkinin-
ko verslas, tai turi būti daro-
ma pilnai. Prisiminus ydingą 
praktiką, kai netaikant apri-
bojimų ūkininkai prisipirko 
džipų ir limuzinų, lengvata pa-
naikinta visiems – dabar visi 
pirkit sunkvežimius. Vis dėlto 
visada turėtų išlikti protingu-
mo kriterijus. 

– Dėkoju už pokalbį.
Kalbėjosi 

Aldona MILIEŠKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

turi gauti visaverčio maisto. Mokslininkai 
pataria valgyti maistą, būdingą Vidurže-
mio jūros regionui. Čia gausu žuvies, grū-
dų, riešutų, alyvuogių aliejaus, vaisių ir 
daržovių. Svarbu nepamiršti aprūpinti 
savo organizmo omega-3 rūgštimis, kurių 
gausu įvairiose žuvyse: tune, lašišoje, sar-
dinėse. Žalioji arbata taip pat gali daryti 
stebuklus. Įrodyta, kad 3–4 puodeliai ža-
liosios arbatos per dieną gali pagerinti at-
mintį ir lėtinti smegenų senėjimo procesą.

Smegenų stimuliacija
Žmonės, kurie nenustoja mokytis, ne-

svarbu, kokio amžiaus būtų, yra daug ma-
žiau linkę sirgti senatvine demencija ar 
Alzheimerio liga. Nuolatinis tobulinimasis, 
naujų įgūdžių įgijimas veikia kaip puikiau-
sia prevencinė priemonė, užkertanti ke-
lią su mąstymu susijusioms ligoms. Veik- 
los, kurios reikalauja greito įvairių už-
duočių atlikimo, komunikacijos, organi-
zacijos, padeda mąstymui išlikti „aštriam“.

Naujos kalbos mokymasis, grojimas 
muzikos instrumentu, knygų skaitymas 
gali būti puikus būdas kurti smegenų „re-
zervus“, kurie saugo nuo ankstyvų ligų. 
Mėgaukitės įvairiais žaidimais: dėlionė-
mis, strateginiais žaidimais, mįslėmis, kry-
žiažodžiais. Tokios veiklos yra puiki sme-
genų mankšta, kuri padeda smegenims 
kurti ir palaikyti kognityvines asociacijas.

Kokybiškas miegas
Kad smegenys galėtų funkcionuoti 

savo pilnu pajėgumu, joms reikia regu-
liaraus ilsinančio miego. Jo trūkumas ne 
tik priverčia jaustis visą dieną pavargu-
siu, bet ir prastina mąstymo gebėjimus, 
sunkina prisiminimą bei sprendimų pri-
ėmimą. Gilus miegas yra būtinas, kad ge-
rai funkcionuotų atmintis. Svarbu atrasti 
sau tinkamiausią miego ritmą. Rekomen-
duojama kiekvieną dieną eiti miegoti ir 
keltis tuo pačiu metu: taip tiesiog įpran-
tame lengviau atsikelti ir užmigti, o die-
ną jaučiamės pailsėję. Svarbu, kad miego 
vietoje vengtumėte naudotis kompiute-
riu ar kitais elektroniniais prietaisais. Lo-
va turi sietis su miegu – taip bus lengviau 
užmigti. Jeigu ilgai neužmiegate, vartotės 
lovoje, geriau atsikelkite ir eikite paskai-
tyti knygą ar ką kito ramaus paveikti, ta-
čiau vėlgi svarbu vengti šviečiančių ekra-
nų – televizoriaus ir kompiuterio, nes jie 
blaško miegą.

Streso valdymas
Dažnas ir stiprus stresas veikia sme-

genis. Tyrimais nustatyta, kad stresas di-
dina riziką sirgti Alzheimerio liga vėles-
niame amžiuje. Vertėtų atkreipti dėmesį 
į savo gebėjimą suvaldyti stresą. Vienas iš 
būdų – kvėpavimo pratimai, kuomet su-
sidūrus su stresu siūloma giliai ir ritmin-
gai kvėpuoti. Gilus kvėpavimas gerina de-
guonies patekimą į smegenis bei mažina 
įtampą. Taip pat svarbu skirti laiko mė-
giamiems užsiėmimams: pasivaikščioji-
mams parke, žaidimams su šunimi, skai-
tymui. Dauguma mokslininkų teigia, kad 
yra ryšys tarp kūno ir vidinės žmogaus 
būsenos, tad reguliarus atsipalaidavimo 
pratimų, meditacijų praktikavimas yra 
susiję su geresniu streso valdymu ir su 
geresne žmogaus sveikata.

Aktyvus socialinis gyvenimas
Žmonės yra labai socialūs sutvėrimai. 

Socialiniai kontaktai yra būtini visavertei 
mūsų gerovės būsenai palaikyti. Nors vy-
resniame amžiuje didelė dalis socialinių 
kontaktų nutrūksta, šią problemą spręsti 
gali padėti savanoriška veikla, įvairių gru-
pių lankymas, pagalba kaimynams ir pan.

Mylint save ir rūpinantis sveikata ligos 
aplenkia, tad negailėkime tam laiko ir pa-
sirūpinkime savo ateities gerove.

Parengė  

Milda VICKUtĖ

(atkelta iš 4 psl.) Kas dešimtas tyrimas – dėl 
diskriminacijos negalios pagrindu
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ–PENKTADIENĮ:  
6.05, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 
6.34, 8.03 – orai.  6.50 – eks-
pertas. 7.05, 7.35 , 8.35 – orai, 
sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, vasario 23 d. 
9.00 Komisaras Reksas (31) 

N-7. 9.50 Miestelio ligoninė (4/7). 
10.40 Pasaulio panorama (kart.). 
11.10 Savaitė (kart.). 11.40 Gyvi. Doc. 
f. N-7. Ukraina, 2008 m. (Subtitruota, 
kart.). 13.05 Istorijos detektyvai (kart.). 
14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, Lie-
tuva. 15.00 LRT radijo žinios. 15.05 
Laba diena, Lietuva. 16.00 Žinios. 
16.15 Premjera. Hartlando užuovė-
ja (7/17). 17.00 Premjera. Akis už akį 
(4/4) N-7. 17.45 Premjera. Naisių va-
sara 6 (28). 18.15 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.45 Premjera. 
Ten, kur namai (1/12) N-7. 19.30 Na-
cionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Lo-
terija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 
Dėmesio centre. 21.29 Loterija „Per-
las“. 21.30 Teisė žinoti. 22.20 Pini-
gų karta. 23.10 Vakaro žinios. 23.40 
Ten, kur namai (1/12) (kart.) N-7. 0.30 
Akis už akį (4/4) (kart.) N-7. 1.15 La-
ba diena, Lietuva (kart.). 3.15 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba (kart.). 4.05 
Teisė žinoti (kart.). 4.55 Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo 25-mečiui. 
Mūsų laisvės metai. 1994 m. (kart.). 

Antradienis, vasario 24 d. 
9.00 Komisaras Reksas (32) 

N-7. 9.50 Miestelio ligoninė (4/8). 
10.40 Nacionalinė paieškų tarnyba 
(kart.). 11.30 „Eurovizija 2015“. Na-
cionalinė atranka. Finalas (kart.). 
13.05 Pinigų karta (kart.). 14.00 Ži-
nios. 14.15 Laba diena, Lietuva. 15.00 
LRT radijo žinios. 15.05 Laba diena, 
Lietuva. 16.00 Žinios. 16.15 Premje-
ra. Hartlando užuovėja (7/18). 17.00 
Premjera. Akis už akį (4/5) N-7. 17.45 
Premjera. Naisių vasara 6 (29). 18.15 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.45 Premjera. Ten, kur namai (1/13) 
N-7. 19.30 Emigrantai. 20.25 Loterija 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 Dė-
mesio centre. 21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Specialus tyrimas. 22.20 Isto-
rijos detektyvai. 23.10 Vakaro žinios. 
23.40 Ten, kur namai (1/13) (kart.) 
N-7. 0.30 Akis už akį (4/5) (kart.) N-7. 
1.15 Laba diena, Lietuva (kart.). 3.15 
Emigrantai (kart.). 4.05 Specialus tyri-
mas (kart.). 4.55 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.). 

Trečiadienis, vasario 25 d. 
9.00 Komisaras Reksas (33) 

N-7. 9.50 Miestelio ligoninė (4/9). 
10.40 Emigrantai (kart.). 11.30 Delfi-
nai ir žvaigždės (kart.). 13.05 Specia-
lus tyrimas (kart.). 14.00 Žinios. 14.15 
Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT radi-
jo žinios. 15.05 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. 16.15 Premjera. Nuodė-
minga meilė (11/1) N-7. 17.00 Prem-
jera. Akis už akį (4/6) 17.45 Premje-
ra. Naisių vasara (30). 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.45 
Premjera. Ten, kur namai (2/1) N-7. 
19.30 Gyvenimas. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.05 Dėmesio 
centre. 21.29 Loterija „Perlas“. 21.30 
Auksinis protas. 22.45 Keliai. Maši-
nos. Žmonės (kart.). 23.10 Vakaro ži-
nios. 23.40 Ten, kur namai (2/1) (kart.) 
N-7. 0.30 Akis už akį (4/6) (kart.) N-7. 
1.15 Laba diena, Lietuva (kart.). 3.15 
Gyvenimas (kart.). 4.05 Auksinis pro-
tas (kart.). 5.15 Durys atsidaro (kart.). 

Ketvirtadienis, vasario 26 d. 
9.00 Komisaras Reksas (34) 

N-7. 9.50 Miestelio ligoninė (4/10). 
10.40 Gyvenimas (kart.). 11.30 Auk-
sinis protas (kart.). 12.45 Mokslo eks-
presas (kart.). 13.05 Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo 25-mečiui. 
Mūsų laisvės metai. 1994 m. (kart.). 
14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, Lie-
tuva. 15.00 LRT radijo žinios. 15.05 
Laba diena, Lietuva. 16.00 Žinios. 
16.15 Premjera. Nuodėminga meilė 
(11/2) N-7. 17.00 Premjera. Akis už 
akį (4/7) N-7. 17.45 Premjera. Nai-
sių vasara 6 (31). 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.45 Savi-
valdybių tarybų rinkimai 2015. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre. 21.29 Lote-
rija „Perlas“. 21.30 Premjera. Dvynių 
dienoraštis. Karinė drama. Vengrija, 
Austrija, Vokietija, Prancūzija, 2013 
m. N-14. 23.25 Vakaro žinios. 24.00 
Popietė su Algimantu Čekuoliu (Sub-
titruota, kart.). 0.30 Akis už akį (4/7) 
(kart.) N-7. 1.15 Laba diena, Lietu-
va (kart.). 3.15 Delfinai ir žvaigždės 

(kart.). 4.55 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (kart.). 

Penktadienis, vasario 27 d. 
9.00 Komisaras Reksas (35) 

N-7. 9.50 Miestelio ligoninė (4/11). 
10.40 Savivaldybių tarybų rinkimai 
2015 (kart., su vertimu į gestų kal-
ba). 12.20 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite (kart.). 13.10 Premjera. Gi-
minės. Gyvenimas tęsiasi (7) (kart.). 
14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, Lietu-
va. 15.00 LRT radijo žinios. 15.05 La-
ba diena, Lietuva. 16.00 Žinios. 16.15 
Premjera. Nuodėminga meilė (11/3) 
N-7. 17.00 Premjera. Akis už akį (4/8) 
N-7. 17.45 Tautos balsas. 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.45 
Delfinai ir žvaigždės. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.59 
Loterija „Perlas“. 21.00 Duokim ga-
ro! 22.40 Holivudo mamytės paslap-
tis. Trileris. JAV, 2004 m. N-14. 0.05 
Tautos balsas (kart.). 0.30 Akis už akį 
(4/8) (kart.) N-7. 1.15 Mes kartu su 
Antanu Šabaniausku. 2.45 Koncer-
tas. LRT OPUS ORE. Leon Somov 
ir Jazzu. 3.50 Duokim garo! (kart.). 
5.20 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.). 

Šeštadienis, vasario 28 d. 
6.05 Nacionalinė paieškų tarny-

ba (kart.). 6.55 Emigrantai (kart.). 7.45 
Specialus tyrimas (kart.). 8.30 Gimtoji 
žemė. 9.00 Premjera. Mūsų kaimynai 
marsupilamiai (3/15). 9.25 Premjera. 
Animalija (7). 9.50 Džeronimas (2/1). 
10.15 Ryto suktinis su Zita Kelmickai-
te. 11.10 Durys atsidaro. 11.40 Moks-
lo ekspresas. 12.00 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. Gyvenimo kelias. 
2 d. Svarbiausios pamokos. Didžioji 
Britanija, 2014 m. 13.00 Inspektorius 
Luisas 3 (3/2) N-7. 14.30 Popietė su 
Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota). 
15.00 Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo 25-mečiui. Mūsų laisvės me-
tai. 1995 m. 16.00 Žinios (su vertimu 
į gestų kalbą). 16.15 Sveikinimų kon-
certas. 18.40 Bėdų turgus. 19.30 Sti-
lius. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pa-
norama. 21.00 „Eurovizija 2015“.Ge-
riausios nacionalinės atrankos akimir-
kos. 22.40 Premjera. Falkonas (3, 4) 
(Subtitruota) N-7. 0.15 Manto Janka-
vičiaus akustinis koncertas. 2013 m. 
1.50 Inspektorius Luisas (3/2) (kart.) 
N-7. 3.25 Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 25-mečiui. Mūsų laisvės me-
tai. 1995 m. (kart.). 4.20 „Eurovizija 
2015“. Geriausios nacionalinės at-
rankos akimirkos. (kart.). 

Sekmadienis, kovo 1 d. 
6.05 Durys atsidaro (kart.). 6.35 

Popietė su Algimantu Čekuoliu (Sub-
titruota, kart.). 7.00 Šventadienio min-
tys. 7.30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite (kart.). 8.30 Girių horizontai. 9.00 
Premjera. Mūsų kaimynai marsupila-
miai (3/16). 9.25 Premjera. Vakavilis 
(18). 9.50 Džeronimas (2/2). 10.15 
Aviukas Šonas (4/10). 10.25 Gusta-
vo enciklopedija (Subtitruota). 10.55 
Leonardas 1 (1/9–10) 12.00 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Lotynų Ame-
rikos platybėse. 3 d. Eldorado lauki-
nės gamtos lobiai (Subtitruota). 13.00 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Pua-
ro (13/4) N-7. 14.30 Premjera. Skalū-
nų dujos – naujoji energetikos karštli-
gė. Doc. f. Didžioji Britanija, 2013 m. 
(Subtitruota). 15.30 Tautos balsas 
(kart.). 16.00 Žinios (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16.15 Krepšinis. LKL čempi-
onatas. Kauno „Žalgiris“ – Klaipėdos 
„Neptūnas“. 18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 18.30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 19.30 Pasaulio panorama 
19.55 Savaitė 20.30 Panorama. 21.00 
Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai 
2015. 24.00 Auksinis protas (kart.). 
1.10 Auksinė Agatos Kristi kolekcija. 
Puaro (13/4) (kart.) N-7. 2.40 Pasaulio 
panorama (kart.). 3.10 Savaitė (kart.). 
3.40 Popietė su Algimantu Čekuoliu 
(Subtitruota, kart.). 4.05 Stilius (kart.). 
5.55 Bėdų turgus (kart.). 

TV3 žinios. 19.30 Žvaigždžių dešim-
tukas. N-7. 20.30 Farai. N-7. 21.00 
Rezidentai (24) N-7. 21.30 TV3 va-
karo žinios. 22.10 Apsukrios kamba-
rinės (1) N-14. 23.10 Privati praktika 
(5) N-7. 0.10 Specialioji jūrų polici-
jos tarnyba (22) N-14. 1.10 Ieškoto-
jas (10) N-7. 2.00 Aferistas (9) N-7. 
2.50 Mažylė Houp (16, 17) N-7. 3.40 
Pelkė (1) N-14 

Antradienis, vasario, 24 d.
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (18, 19) (kart.) N-7. 7.55 
Moterys meluoja geriau (33, 34) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (2043). 10.00 
Aistros spalvos (110) N-7. 11.00 TV 
Pagalba. N-7. 12.55 Ragai ir kano-
pos sugrįžta (5). 13.30 Legenda apie 
Korą (3) N-7. 14.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (15). 14.30 Simpsonai 
(20, 21) N-7. 15.30 Laukinė Esmeral-
da (4). N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Prieš srovę. 
N-7. 20.30 VIP N-7. 21.00 Reziden-
tai (25) N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.10 Transporteris (9) N-14. 23.10 
Krizė (6) N-14. 0.10 CSI kriminalis-
tai (318) N-14. 1.10 Ieškotojas (11) 
N-7. 2.00 Aferistas (10) N-7. 2.50 
Mažylė Houp (18, 19) N-7. 3.35 Pel-
kė (2) N-14 

Trečiadienis, vasario 25 d.
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (20, 21) (kart.) N-7. 7.55 
Moterys meluoja geriau (35, 36) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (2044). 10.00 
Aistros spalvos (111) N-7. 11.00 
TV Pagalba. N-7. 12.55 Ragai ir ka-
nopos sugrįžta (6). 13.30 Legenda 
apie Korą (4) N-7. 14.00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (16). 14.30 Simpso-
nai (22, 23) N-7. 15.30 Laukinė Es-
meralda (5) N-7. 16.30 TV Pagalba. 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Pakar-
tok! N-7. 21.00 Rezidentai (26) N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 22.05 Vi-
kingų loto. 22.10 Spąstai. Krimina-
linė drama. JAV, Prancūzija, 2012 
m. N-14. 0.00 Elementaru (22) N-7. 
1.00 Ieškotojas (12) N-7. 1.50 Aferis-
tas (11) N-7. 2.40 Mažylė Houp (20, 
21) N-7. 3.30 Pelkė (3) N-14 

Ketvirtadienis, vasario 26 d.
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (22, 23) (kart.) N-7. 7.55 
Moterys meluoja geriau (37, 38) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (2045). 10.00 
Aistros spalvos (112) N-7. 11.00 TV 
Pagalba. N-7. 12.55 Ragai ir kano-
pos sugrįžta (7). 13.30 Legenda apie 
Korą (5) N-7. 14.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (17). 14.30 Simpsonai 
(1, 2) N-7. 15.30 Laukinė Esmeral-
da (6) N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Ginčas be 
taisyklių. N-7. 21.00 Rezidentai (27) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.10 
Apokalipto. Veiksmo f. JAV, 2007 m. 
N-14. 1.00 Ieškotojas (13) N-7. 1.50 
Aferistas (12) N-7. 2.40 Mažylė Houp 
(22) N-7. 3.05 Paskutinis iš vyrų (1) 
N-7. 3.30 Pelkė (4) N-14 

Penktadienis, vasario 27 d.
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (1, 2) N-7. 7.55 Moterys 
meluoja geriau (39, 40) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (2046). 10.00 Aistros 
spalvos (113). N-7. 11.00 TV Pagal-
ba. N-7. 12.55 Ragai ir kanopos su-
grįžta (8). 13.30 Legenda apie Korą 
(6) N-7. 14.00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (18). 14.30 Simpsonai (3, 4) 
N-7. 15.30 Laukinė Esmeralda (7) 
N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 18.15 
Laidos pertraukoje – Kaip ant del-
no. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Monstrai 
prieš ateivius. Animacinis nuotykių f. 
JAV, 2009 m. N-7. 21.15 Iksmenai. 
Pradžia. Ernis. Fantastinis trileris. 
JAV, 2009 m. N-7. 23.30 Grobuo-
nys. Veiksmo f. JAV, 2010 m. N-14. 
1.35 Stebėtojų lyga. Veiksmo drama. 
JAV, 2009 m. N-14. 

Šeštadienis, vasario 28 d.
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Re-

dakajus (17). N-7. 07.25 Bidamanų 
turnyras (16). N-7. 8.00 Mažylių nuo-
tykiai (10). 8.30 Būrys (17) N-7. 9.00 
Svajonių ūkis. 9.30 Mamyčių klubas. 
10.00 Mitybos balansas. 10.30 Barbė 
ir jos sesės ponių istorijoje. Animaci-
nis f. JAV, 2013 m. 12.00 Laukiniai 
nuotykiai. Animacinis f. JAV, 2006 m. 
13.40 Gyvenimo bangos (15). N-7. 
16.15 Kurt Sejitas ir Šura (44) N-7. 
17.20 Svajonių nuotaka N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.00 Narnijos kronikos. 
Princas Kaspijanas. Nuotykių f. JAV, 
D. Britanija, 2008 m. N-7. 19.30 Fil-
mo pertraukoje – Eurojackpot. 22.00 
Transporteris 2. Veiksmo f. JAV, 
Prancūzija, 2005 m. N-7. 23.45 MS1. 
Kalėjimo griūtis. Mokslinės fantasti-
kos f. Prancūzija, 2012 m. N-7. 1.30 

Pirmadienis, vasario 23 d.
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (38). 7.00 Tomas ir 
Džeris (19) (kart.). 7.25 Madagaska-
ro pingvinai (11) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (145) N-7. 8.50 
Į žvejybą Komedija. JAV, 1997 m. 
(kart.). 10.40 Peliukas Stiuartas Litlis 
2. Nuotykių f. šeimai. JAV, 2002 m. 
(kart.). 12.10 Nikis Tūzas. F. šeimai. 
JAV, Kanada, 2013 m. (kart.). 13.40 
Madagaskaro pingvinai (12). 14.05 
Bėgantis laikas (13) N-7. 16.30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17.05 Yra kaip 
yra. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 KK2. 
N-7. 20.25 Nuo... Iki.... 21.30 Žinios. 
Verslas. 22.10 VAKARO SEANSAS. 
Pagalbos šauksmas. Kriminalinis tri-
leris. JAV, 2013 m. N-14. 0.00 Ties 
riba (14) N-14. 0.55 Nikita (8) N-7. 
1.50 Detektyvė Džonson (26) N-7. 
2.50 Lietuva Tavo delne. 

Antradienis, vasario 24 d.
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (39). 7.00 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (7) (kart.) 7.25 Ma-
dagaskaro pingvinai (12) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (146) 
N-7. 8.55 Namas prie ežero. Melodra-
ma. Australija, JAV, 2006 m. (kart.) 
N-7. 11.00 Zatura. Nuotykiai kosmo-
se. Veiksmo ir nuotykių komedija. 
JAV, 2005 m. (kart.). 13.10 Tomas 
ir Džeris (20). 13.40 Madagaskaro 
pingvinai (13). 14.05 Bėgantis laikas 
(14) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.05 Yra kaip yra. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.25 PREM-
JERA. Barnevernet. Norvegiškos vai-
kų medžioklės ypatumai. Dok. f. Len-
kija, 2012 m. 21.30 Žinios. Verslas. 
22.10 VAKARO SEANSAS. Išdavi-
kas. Trileris. JAV, 2008 m. N-14. 
0.20 Ties riba (15) N-14. 1.15 Nikita 
(9) N-7. 2.10 Detektyvė Džonson (27) 
N-7. 3.10 Lietuva Tavo delne. 

Trečiadienis, vasario 25 d.
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (40). 7.00 Tomas ir 
Džeris (21) (kart.). 7.25 Madagaska-
ro pingvinai (13) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (147) N-7. 8.50 
24 valandos (kart.) N-7. 10.10 Yra 
kaip yra (kart.) N-7. 11.30 Nuo... Iki... 
(kart.). 12.25 KK2 (kart.) N-7. 13.15 
Tomas ir Džeris (22). 13.40 Mada-
gaskaro pingvinai (14). 14.20 Bėgan-
tis laikas (15) N-7. 16.30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.05 Yra kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.25 
Gyvenimo receptai 2 (8) N-7. 21.30 
Žinios. Verslas. 22.10 VAKARO SE-
ANSAS. Nakties įkaitas. Veiksmo tri-
leris. JAV, 2004 m. N-14. 0.25 Ties 
riba (16) N-14. 1.20 Nikita (10) N-7. 
2.15 Detektyvė Džonson (28) N-7. 
3.15 Lietuva Tavo delne. 

Ketvirtadienis, vasario 26 d.
6.25 Dienos programa. 6.30 

Skūbis Dū. Paslapčių biuras (1). 7.00 
Tomas ir Džeris (22) (kart.) 7.25 Ma-
dagaskaro pingvinai (14) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (148) 
N-7. 8.50 24 valandos (kart.) N-7. 
10.10 Yra kaip yra (kart.) N-7. 11.30 
Gyvenimo receptai 2 (8) (kart.) N-7. 
12.30 KK2 (kart.) N-7. 13.25 Tomas 
ir Džeris (23). 13.55 Madagaskaro 
pingvinai (15). 14.20 Bėgantis laikas 
(16) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.05 24 valandos. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 Valanda su Rūta. 21.30 
Žinios. Verslas. 22.10 VAKARO SE-
ANSAS. Ledo žmogus. Kriminalinė 
drama. JAV, 2012 m. N-14. 0.15 Ties 
riba (17) N-14. 1.10 Nikita (11) N-7. 
2.05 Sveikatos ABC televitrina (kart.). 
2.35 Lietuva Tavo delne. 

Penktadienis, vasario 27 d.
6.25 Dienos programa. 6.30 

Skūbis Dū. Paslapčių biuras (2). 7.00 
Tomas ir Džeris (23) (kart.). 7.25 Ma-
dagaskaro pingvinai (15) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (149) 
N-7. 8.50 K11. Komisarai tiria. Nu-
odinga neapykanta. N-7. 9.30 K11. 
Komisarai tiria. Mirtis šiltnamyje. 
N-7. 10.10 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
11.30 Barnevernet. Norvegiškos vai-
kų medžioklės ypatumai (kart.). 2012 
m. Dok. f. Lenkija. 12.30 KK2 (kart.) 
N-7. 13.25 Tomas ir Džeris (24). 
13.55 Madagaskaro pingvinai (16). 
14.20 Bėgantis laikas (17) N-7. 16.30 
Labas vakaras, Lietuva. 17.05 24 
valandos. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
KK2 penktadienis. N-7. 21.00 Mano 
vyras gali. 22.20 Trigubas X. Veiks-
mo f. JAV, 2002 m. N-7. 0.40 Kruvi-
na seserijos paslaptis. Siaubo f. JAV, 
2005 m. S. 2.40 Lietuva Tavo delne. 

Šeštadienis, vasario 28 d.
6.25 Dienos programa. 6.30 

Smalsutė Dora. Dora gelbsti sniego 
karalaitę. Animacinis f. JAV, 2012 m. 
7.20 Kaukė (19). 7.45 Skūbis Dū. Pa-
slapčių biuras (1). 8.10 Ogis ir tara-
konai. 8.35 Tomo ir Džerio nuotykiai 
(8). 9.00 Ponas Bynas (23). 9.30 Na, 
palauk! (17, 18). 10.00 KINO PUS-
RYČIAI. Pašėlę Tornberiai. Animaci-
nis f. JAV, 2002 m. 11.35 Šuo futbo-
lininkas. Europos taurė. Nuotykių f. 
šeimai. JAV, 2004 m. 13.20 Ponas 
Magu. Nuotykių f. šeimai. JAV, 1997 
m. N-7. 15.05 Didingasis amžius 
(154) N-7. 17.15 Didingojo amžiaus 
paslaptys. Haremas. Dok. f. Turki-
ja, 2014 m. 18.30 Žinios. 19.00 SU-
PERKINAS. Svečiai palėpėje. Nuoty-
kių komedija. JAV, Kanada, 2009 m. 
20.40 Aš – šnipas. N-7. Veiksmo ko-
medija. JAV, 2002 m. 22.30 PREM-
JERA. Karo menas. Atpildas. Veiks-
mo trileris. JAV, 2009 m. N-14. 0.15 
Trigubas X. Veiksmo f. JAV, 2002 m. 
(kart.) N-7. 02.35 Lietuva Tavo delne. 

Sekmadienis, kovo 1 d.
6.25 Dienos programa. 6.30 

Smalsutė Dora. Piratų nuotykiai. Ani-
macinis f. JAV, 2012 m. 7.20 Kaukė 
(20). 7.45 Skūbis Dū. Paslapčių biu-
ras (2). 8.10 Ogis ir tarakonai. 8.35 
Tomo ir Džerio pasakos (1). 9.00 
Sveikatos ABC televitrina. 9.30 Mes 
pačios. 10.00 KINO PUSRYČIAI. 
Šnipų vaikučiai 4. Komedija šeimai. 
JAV, 2011 m. N-7. 11.35 PREMJE-
RA. Linksmuolė Momo. F. šeimai. 
Kanada, 2014 m. 13.15 Aeroplanas. 
Romantinė komedija. JAV, 1980 m. 
N-7. 14.55 Didingasis amžius (155) 
N-7. 17.00 Ne vienas kelyje. 17.30 
Teleloto. 18.30 Speciali Žinių ir Al-
fa savaitės laida. Skirta rinkimams. 
19.30 Lietuvos supermiestas. 22.25 
Pragaras rojuje. Veiksmo f. Ispani-
ja, 2011 m. N-7. 0.35 PREMJERA. 
Bakis Larsonas gimęs būti žvaigžde. 
Komedija. JAV, 2011 m. N-14. 2.30 
Lietuva Tavo delne. 

Pirmadienis, vasario 23 d. 
6.35 Sveikatos ABC televitrina. 

7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
8.00 Mistinės istorijos (19) (kart.) 
N-7. 9.00 Bosas (19, 20) (kart.) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (401) N-7. 
11.55 Prokurorų patikrinimas (267) 
(kart.) N-7. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.00 Komisaras 
Aleksas (30) N-7. 15.00 Amerikos 
talentai (13). 16.00 Prokurorų pati-
krinimas (268) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Visa menanti (29) N-7. 19.25 Polici-
ja ir Ko (29) N-7. 20.25 Vedęs ir turi 
vaikų (18) N-7. 21.00 Patrulis. N-7. 
21.30 Sniegynų įkaitai. Veiksmo trile-
ris. JAV, 2011 m. N-14. 23.50 PREM-
JERA Sausas įstatymas (1) N-14. 
0.55 Visa menanti (29) (kart.) N-7. 
1.50 Prokurorų patikrinimas (268) 
(kart.) N-7. 2.55 Bamba TV. S. 

Antradienis, vasario 24 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Policija ir Ko (29) 
(kart.) N-7. 9.00 Brolis už brolį (5, 6) 
N-7. 11.00 Kalbame ir rodome (402) 
N-7. 11.55 Prokurorų patikrinimas 
(268) (kart.) N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 14.00 Komisa-
ras Aleksas (31) N-7. 15.00 Ameri-
kos talentai (14). 16.00 Prokurorų pa-
tikrinimas (269) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Visa menanti (30) N-7. 19.25 Policija 
ir Ko (30) N-7. 20.25 Vedęs ir turi vai-

kų (19) N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 
Pirmieji metai. Pasitikime protėvius! 
Komedija. JAV, 2009 m. N-14. 23.35 
Sausas įstatymas (2) N-14. 0.40 Vi-
sa menanti (30) (kart.) N-7. 1.35 Pro-
kurorų patikrinimas (269) (kart.) N-7. 
2.40 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, vasario 25 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Policija ir Ko (30) 
(kart.) N-7. 9.00 Brolis už brolį (7, 8) 
N-7. 11.00 Kalbame ir rodome (403) 
N-7. 11.55 Prokurorų patikrinimas 
(269) (kart.) N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 14.00 Komisa-
ras Aleksas (32) N-7. 15.00 Ameri-
kos talentai (15). 16.00 Prokurorų pa-
tikrinimas (270) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Visa menanti (31) N-7. 19.25 Polici-
ja ir Ko (31) N-7. 20.25 Vedęs ir tu-
ri vaikų (20) N-7. 21.00 Farai. N-14. 
21.30 Meilės išbandymai. Romantinė 
komedija. JAV, 2011 m. N-7. 23.45 
Sausas įstatymas (3) N-14. 0.50 Vi-
sa menanti (31) (kart.) N-7. 1.45 Pro-
kurorų patikrinimas (270) (kart.) N-7. 
2.50 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, vasario 26 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Policija ir Ko (31) 
(kart.) N-7. 9.00 Dainuok mano dai-
ną (kart.). 11.00 Kalbame ir rodome 
(404) N-7. 11.55 Prokurorų patikrini-
mas (270) (kart.) N-7. 13.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 
Komisaras Aleksas (33) N-7. 15.00 
Amerikos talentai (16). 16.00 Pro-
kurorų patikrinimas (271) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Visa menanti (32) N-7. 
19.25 Policija ir Ko (32) N-7. 20.25 
Vedęs ir turi vaikų (21) N-7. 21.00 
Farai. N-14. 21.30 Tiušai. Komedi-
ja. Prancūzija, 2011 m. N-7. 23.20 
Sausas įstatymas (4) N-14. 0.25 Vi-
sa menanti (32) (kart.) N-7. 1.20 Pro-
kurorų patikrinimas (271) (kart.) N-7. 
2.25 Bamba TV. S. 

Penktadienis, vasario 27 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas 

(kart.) N-7. 8.00 Policija ir Ko (32) 
(kart.) N-7. 9.00 Tiušai. Komedi-
ja. Prancūzija, 2011 m. (kart.) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (405) N-7. 
11.55 Prokurorų patikrinimas (271) 
(kart.) N-7. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.00 Komisaras 
Aleksas (34) N-7. 15.00 Amerikos 
talentai (17). 16.00 Prokurorų pati-
krinimas (272) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Patrulis (kart.). N-7. 19.00 Ameri-
kietiškos imtynės (3) N-7. 21.00 Sa-
vaitės kriminalai. N-7. 21.30 Skoli-
ninkas. Kriminalinis trileris. Didžioji 
Britanija, 2012 m. N-14. 23.15 Sos-
tų karai (1, 2) N-14. 1.25 Prokurorų 
patikrinimas (272) (kart.) N-7. 2.30 
Bamba TV. S. 

Šeštadienis, vasario 28 d. 
7.00 Amerikos talentai (16, 17) 

(kart.). 9.00 Laba diena. N-7. 09.30 
Apie žūklę. 10.00 Padėkime augti. 
10.30 Šefas rekomenduoja. 11.00 
Arnold Classic galiūnų turnyras. 
2014 m. 12.00 Arčiau mūsų. 12.30 
Statyk! 13.00 Melagių žaidimas (10) 
N-7. 14.00 Šeimynėlė (85–88) N-7. 
16.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
17.00 Bosas (21) N-7. 18.00 Mis-
tinės istorijos (20) N-7. 19.00 Dai-
nuok mano dainą. 21.00 MANO HE-
ROJUS Požemių ugnis. Veiksmo f. 
JAV, 1997 m. N-14. 23.10 AŠTRUS 
KINAS Mirties motelis. Siaubo tri-
leris. JAV, 2007 m. S. 0.50 Afigie-
na mokytoja (1, 2) N-7. 1.45 Bamba 
TV. S. Sekmadienis, kovo 1 d. 7.00 
Mistinės istorijos (20) (kart.) N-7. 
8.00 Pirmas kartas su žvaigžde. N-7. 
8.30 Tauro ragas. N-7. 9.00 Autopilo-
tas. 9.30 Krepšinio pasaulyje su Vi-
du Mačiuliu. 10.00 Pasaulis X. N-7. 
11.00 Sveikatos kodas. 12.00 Arčiau 
namų. 13.00 Džiunglių princesė Ši-
na (1) N-7. 14.00 Sveikinimai. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 Bo-
sas (22) N-7. 18.00 Mistinės istorijos 
(21) N-7. 19.00 MEILĖS ISTORIJOS 
Vasara Škotijoje. Romantinė drama. 
Vokietija, 2012 m. N-7. 21.00 Kortų 
namelis (5, 6) N-14. 23.00 Perženg-
ti ribą. Kriminalinė drama. JAV, 2010 
m. N-14. 0.50 Afigiena mokytoja (3, 
4) N-7. 1.45 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

Trys coliai. Mokslinės fantastikos f. 
JAV, 2011 m. N-7. 

Sekmadienis, kovo 1 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Re-

dakajus (18) N-7. 7.25 Bidamanų tur-
nyras (17) N-7. 8.00 Mažylių nuoty-
kiai (11). 8.30 Būrys (18) N-7. 9.00 
Statybų TV. 9.30 Nepaprasti daiktai. 
10.00 Virtuvės istorijos. 10.30 Svajo-
nių sodai. 11.30 Alioša Popovičius ir 
Slibinas Tugorius. Animacinis f. Ru-
sija, 2004 m. 13.05 Gyvenimo ban-
gos (16) N-7. 15.45 Kurt Sejitas ir Šu-
ra (45, 46) N-7. 17.55 Aš – stilistas! 
18.30 TV3 žinios, sportas, orai. Sa-
vaitės komentarai. 19.30 Šuolis! N-7. 
22.30 Savivaldybių merų ir tarybų rin-
kimai 2015 m. Veiksmo f. 0.00 Gla-
diatorių karalystė. JAV, Italija, 2011 
m. N-14. 1.30 007 Leidimas žudyti. 
Nuotykių f. JAV, 1989 m. N-7. 

Pirmadienis, vasario 23 d.
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (16, 17) (kart.) N-7. 7.55 
Moterys meluoja geriau (31, 32). 
N-7. 8.55 Meilės sūkuryje (2042). 
10.00 Aistros spalvos (109) N-7. 
11.00 Iksmenai. Žūtbūtinis mūšis. 
Trileris. JAV, D. Britanija, 2006 m. 
N-7. 12.55 Ragai ir kanopos sugrįž-
ta (4). 13.30 Legenda apie Korą (2) 
N-7. 14.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (14). 14.30 Simpsonai (18, 19) 
N-7. 15.30 Laukinė Esmeralda (3) 
N-7. 16.30 TV Pagalba. N-7. 18.30 
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Pasak Radviliškio regiono pro-
fesinių sąjungų centro pirmi-
ninkės Lenos Skriptienės, ne-
galių turintys žmonės daug kur 
susiduria su neįveikiamomis 
kliūtimis: jiems sudėtinga pa-
tekti net į būtiniausias valsty-
bines įstaigas. Viena iš tokių – 
Radviliškio pirminės sveikatos 
priežiūros centras.

Radviliškio poliklinikoje fi-
zinių negalių turintys radviliš-
kiečiai gali patekti tik į pirmą-
jį jos aukštą. Antrajame pasta-
to aukšte dirbantys specialistai 
jiems nepasiekiami, nors ten 
dirba šeimos gydytojai. 

L. Skriptienė pastebėjo, jog 
neįgaliojo vežimėliu daug kur 
neįmanoma įveikti aukštų ša-
ligatvių, kurie neturi tinkamų 
nuolydžių. Pasak L. Skriptienės, 
lūžus kojai ji pati savo kailiu pa-
tyrė, kaip sudėtinga neįgaliajam 
įlipti į visuomeninį transportą – 
žmogui su ramentais didžiulis 
vargas įveikti aukštokus auto-
busų laiptelius. O kur dar kir-
pyklos su per aukštai įrengtais 
įvažiavimais neįgaliesiems, par-
duotuvės su siauromis durimis 
ir aukštais slenksčiais.

Savivaldybėje neįgalieji ir-
gi gali patekti tik pas pirmaja-
me aukšte įsikūrusius speci-
alistus. „Visa tai yra žmogaus 
teisių apribojimas. Įdomu, kiek 
lėšų rajone yra skiriama infras-
truktūrai gerinti ir jai pritaiky-
tii neįgaliesiems?“ – klausė L. 
Skriptienė.

Rajono vicemeras Kazimie-
ras Augulis patikino: visi nau-
jai statomi pastatai, įrengiami 
šaligatviai ir kiti objektai priva-

lo būti pritaikyti neįgaliesiems. 
Esą rekonstruojant miesto gat- 
ves bei įrengiant naujus šaliga-
tvius, šitų reikalavimų yra laiko-
masi, o didžiausia problema yra 
seni pastatai bei prieš keliolika 
metų rengti šaligatviai.

Anot K. Augulio, norint juos 
pritaikyti neįgaliesiems pagal 
visus reikalavimus, reikėtų di-
džiulių lėšų.

Meras Darius Brazys tei-
gė: „Negalima sakyti, jog nieko 
nedaroma – neseniai neįgalie-
siems buvo pritaikyta Muzikos 
mokykla, Vaižganto gimnazijo-
je įrengtas kopiklis, pagal aklų-
jų pageidavimus buvo žemina-
mi kelio ženklai, neįgaliesiems 
pritaikomi šaligatviai J. Biliūno 
gatvėje, Laisvės alėjoje, kitur.“

Ivanna Žmėjauskienė, savi-
valdybės Socialinės paramos 
skyriaus vedėja, sako, kad rajo-
ne išpildomi visi neįgaliųjų pra-
šymai pritaikyti būstus jų porei-
kiams ir eilių dėl to nėra.

Vedėjos pateiktais duome-
nimis, 2011 m. neįgaliųjų būs-
tui pritaikyti buvo skirta per 89 
tūkst. litų, 2012-aisiais – per 41 
tūkst., užpernai – 63 tūkst., per-
nai – daugiausiai, 115 tūkst. litų. 

2014 m. buvo gauti 5 pra-
šymai: įrengti du keltuvai, būs-
to vidus sutvarkytas penkiems 
neįgaliesiems, kai kur įrengtas 
vandentiekis, kanalizacija. Šiais 
metais Savivaldybė jau yra ga-
vusi 10 prašymų.

L. Skriptienės teigimu, di-
džiausia problema rajone yra iš-
orinės infrastruktūros pritaiky-
mas neįgaliesiems ir tam būtina 
skirti ir dėmesio, ir lėšų.

Kliūtys neįgaliesiems – net 
valstybinėse įstaigose

Neįgalieji  
pasaulyje

Laima Aganauskienė „Šiaulių krašte“ rašo apie tai, kad ne 
vienoje Radviliškio valstybinėje įstaigoje neįgalieji susidu-
ria su neįveikiamomis kliūtimis.

Tarp pabėgėlių –  
ir patys silpniausi

Plečiantis karo zonai Rytų Ukrainoje vis daugiau žmo-
nių priversti palikti savo namus. Kur jie prisiglaudžia, 
kaip išgyvena? Juk ne visi turi giminaičių, kurie gali 
priimti, paguosti.

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Lietuvos sveikatos mokslų univer-
siteto (LSMU) doktorantės Linos 

Šiaudvytytės disertacija sukėlė tikrą 
sąmyšį medicinos pasaulyje. Jauna 
gydytoja kartu su savo vadove pro-
fesore Ingrida Janulevičiene atlieka 
tyrimus, kurių metu siekia išsiaiškin-
ti, kaip kuo anksčiau diagnozuo-
ti glaukomą, sustabdyti arba bent 
sulėtinti jos progresavimą.

Glaukoma – viena dažniausių 
negrįžtamo aklumo priežasčių pa-
saulyje – ja serga net 3,45 proc. vi-
sų vyresnių nei 40 metų amžiaus 
žmonių. Mokslininkams jau pavyko 
išaiškinti, kad pagrindinis glauko-
mos rizikos veiksnys yra akispūdis.

„Glaukomai būdingi regos ner-
vo struktūriniai bei akipločio po-
kyčiai gali atsirasti esant įvairiam 
akispūdžiui. Tačiau visų žmonių re-

Atrado glaukomos priežastį
gos nervo jautrumas yra skirtingas. 
Pastaruoju metu visame pasauly-
je itin domimasi galvospūdžiu ir jo 
įtaka glaukominiam regos nervo pa-
žeidimui, nes regos nervo diskas yra 
sandūroje tarp dviejų spaudimų. Iš 
vienos pusės jį spaudžia akispūdis, 
o iš kitos – galvospūdis. Manoma, 
kad spaudimų skirtumas šioje srityje 
kenkia regos nervui. Ilgainiui dėl to 
gali negrįžtamai mirti tinklainės ner-
vinės ląstelės ir regos nervas“, – pa-
aiškino LSMU prof. I. Janulevičienė. 

Šį tyrimą, kuriuo remiasi ir  
LSMU doktorantė savo baigiamaja-
me darbe, atlieka didelė komanda. 
LSMU ligoninės Kauno klinikų gy-
dytojams oftalmologams, neurolo-
gams ir Universiteto mokslininkams 
padeda ir KTU mokslininkai, kurie 
sukūrė prietaisą, padedantį išma-
tuoti galvospūdį neinvaziniu būdu. 

Kaip teigia profesorė, produkty-
vus mokslininkų ir gydytojų bendra-
darbiavimas leidžia sėkmingai judė-
ti pirmyn bei pasiekti vis geresnių 
rezultatų. „Galvospūdžio matavimo 
standartas yra invazinės (t.y chirur-
ginės) priemonės. Tačiau jos tikrai 
negali būti taikomos atliekant pro-
filaktinius akių tyrimus“, – pastebėjo 
LSMU ligoninės Kauno klinikų Akių 
ligų konsultacinio diagnostinio sky-
riaus vadovė. 

Mokslininkai jau ištyrė 300 įvai-
raus amžiaus sveikų ir glaukoma 
sergančių žmonių. Anot L. Šiaudvy-
tytės, pacientų, sergančių glauko-
ma, galvospūdis mažesnis nei svei-
kų žmonių. Tai lemia didesnį susida-
riusį spaudimų skirtumą regos ner-
vo srityje. Taigi glaukoma yra dviejų, 
o ne vieno spaudimo liga.

LSMU ir „Bičiulystės“ inf.

Jau buvo netekę vilties
Sergejus Makarenka (juda 

neįgaliojo vežimėliu), jo nėščia 
žmona Svetlana ir dvimetis sū-
nelis Dania dar praėjusią vasa-
rą paliko gimtąjį Donecką. Ke-
lis mėnesius gyveno neapšildo-
mame angare Kijevo pakrašty-
je, kur glaudėsi daug pabėgėlių. 
Artėjant žiemai jų gretos retėjo: 
kas susirado darbą ir išsinuo-
mojo butą, kas įsiprašė žiemo-
ti pas draugus ar giminaičius. 
Apie Makarenkų šeimą ne kar-
tą rašė Ukrainos laikraščiai, ta-
čiau suteikti būsto jiems niekas 
negalėjo. Gal baiminosi, kad ne-
įgalaus vyro šeima kels per daug 
rūpesčių?

Doneckiečius lankė savano-
riai, atveždavo maisto, pasirūpi-
no Svetlanos vizitais pas gydyto-
jus. Kas toliau? Juk žiemą nešil-
domame pastate šalta net ir po 
krūva apklotų.

Tas telefono skambutis bu-
vo tarsi žinia iš dangaus. „Ar dar 
tebegyvenate angare? – paklau-
sė Bojarkos gyventoja Tatjana, 
apie Makarenkas sužinojusi iš 
publikacijos internete. – Kvie-
čiu pas mane.“

Sergejus, Svetlana ir Dania iš-
kart nuvažiavo nurodytu adresu. 
Išvydo nedidelį, bet labai mielą 
namą. Buvo paprasta jį rasti – iš 
toli matyti net virš stogo iškelta 
Ukrainos vėliava. Tarpdury sto-
vėjo besišypsanti jauna moteris. 
„Kaip čia šilta!“ – vos įėjęs sušu-
ko Dania. Po savaitės Svetlana 
pagimdė Noną...

Tatjana apgailestauja, kad 
anksčiau nesužinojo apie šią šei-
mą. Jie tapo artimi lyg giminai-
čiai. Namelyje krykščia vaikai, 
kvepia pyragais. Sergejus sako: 
„Negalima netekti vilties. Juk 
svarbiausia – mes ne vieni, turi-
me vienas kitą. Reikia ištverti šį 
sunkų laiką. Neseniai sužinojo-

pinigų perveda ir Ukrainos val-
džia. Pabėgėliams padeda sa-
vanoriai, kurie visoje Ukraino-
je pastaraisiais metais demons-
truoja patriotiškumą ir atsidavi-
mą vargstantiems tautiečiams. 
Juk per karą reikia ne deklaraci-
jų, o labai konkrečių darbų. Teko 
organizuoti transportą nuvežti 
neįgaliuosius įvairioms proce-
dūroms į Odesos medicinos įs-
taigas, padėti sudarant ir įgy-
vendinant reabilitacijos planus 
sanatorijoje.

Kurį laiką sanatorijoje gy-
veno ir iš Krymo išvesti Ukrai-
nos kariai. Pabėgėlių vaikai bi-
jojo jų, uniformuotų. Jelenai te-
ko aiškinti: „Šie kareiviai – geri, 
jie mus gina.“

Toks likimas
Mariupolio, esančio netoli 

karo zonos, gyventoja Olga Ab-
durašitova, jauna moteris, gar-
sėjo savo meile Rusijai ir nea-
pykanta Ukrainai. Demokrati-
nėje Ukrainoje niekas netrukdė 
jai demonstruoti prorusiškumo. 
Socialiniame tinkle platino savo 
nuotraukas – vis su ginklais, su 
rusiškom vėliavom. Rašė eilėraš-
čius, kuriuose šlovino begink- 
lius žmones Maidane žudžiusius 
„Berkuto“ vyrus. Kartą stovėjo 
Mariupolio centre iškėlusi pla-
katą: „Putinai, ateik!“

Na ir sulaukė, atėjo. Kai 
2015-ųjų sausio pabaigoje rusų 
artilerija paleido į Mariupolį 120 
sistemos „Grad“ raketų, žuvo 31 
žmogus. Žuvo ir Olga. Skeveldros 
pataikė jai į galvą, kai stovėjo 
prie parduotuvės. Olgos dukre-
lė trimetė Milana liko gyva, nes 
tuo metu buvo parduotuvėje, bet 
skeveldros ir ją pasiekė, sužeidė. 
Ligoninėje teko amputuoti koją. 
Ukrainiečiai išgyveno tikrą šo-
ką dėl Olgos likimo, tačiau atsi-
tokėję ėmė rinkti pinigus Mila-
nos protezui...

Pagal užsienio žiniasklaidą parengė

Brigita BALIKIENĖ 

me, kad mūsų namas Donecke 
pateko į apšaudymą, gretimoje 
laiptinėje sunaikinti keli butai.“

„Mis Ukraina 
vežimėlyje“ – už vieningą 

Ukrainą

Luhansko gyventojos Jele-
nos Rožkovos gyvenimas pri-
mena amerikietiškus kalnelius. 
Jai buvo diagnozuotas stuburo 
auglys. Per operaciją paaiškė-
jo, kad auglys yra nepiktybinis, 
tačiau operuota taip nesėkmin-
gai, kad Jelena nebejaučia kojų. 
Ištvėrė ir tai. Laimėjo konkursą 
„Mis Ukraina vežimėlyje“, ištekė-
jo už Vitalijaus ir netgi pagimdė 
du vaikus. Dar sugebėjo baigti 
universitetą, tapo neįgaliųjų re-
abilitacijos centro vadove. Tada 
atėjo karas.

Jelenos šeima net nesvars-
tė, kur evakuotis – į Rusiją ar 
Ukrainą. O likti gimtajame mies-
te negalėjo. „Mes norime gyventi 
Ukrainoje, vieningoje Ukrainoje. 
Tokie žmonės okupuotame Lu-
hanske yra nepageidaujami“, – 
sako Jelena.

Šią šeimą apgyvendino sana-
torijoje „Kujalnik“ Odesos srity-
je. Čia buvo suteikti kambariai 
porai šimtų neįgaliųjų. Gyveni-
mas sanatorijoje kainuoja bran-
giai, o pabėgėliai pinigų, aišku, 
neturi. Įvairios organizacijos 
jiems stengiasi padėti, kažkiek 

Neveronyse gyvenanti Džiulje-
ta viena augina 12 metų nuo gi-
mimo negalią turintį sūnų. Šei-
ma gyvena daugiabutyje, kuris 
buvo statytas be kanalizacijos 
ir vandentiekio įvadų. Visi kai-
mynai šiais patogumais jau se-
niai pasirūpino, tačiau sunkiai 
besiverčianti Džiuljeta įsirengti 
tualeto ir dušo neįstengė. Ser-
gančiam vaikui reikia nuola-
tinės priežiūros, todėl motina 
negali dirbti. Šeimos pajamos – 
sūnaus pensija ir alimentai – 
nesiekia 300 eurų.

Neįgalus berniukas nakti-
mis nevalingai šlapinasi į lovą, 
todėl Džiuljeta daug laiko lei-
džia skalbdama.

„Vandenį reikėjo nešti iš 
lauko, jį šildyti, drabužius ir pa-
talynę skalbti, gręžti rankomis“, 
– pasakojo moteris.

Džiuljetos problemas suži-
nojo Neveronyse per Kalėdas 

apsilankęs Kauno rajono meras 
Valerijus Makūnas. Talkinant 
„Giraitės vandenims“ kaimynai 
geranoriškai leido prisijungti 
prie jų vandentiekio ir kanali-
zacijos įvadų. Buvo įrengtas tu-
aletas, dušas, vandens šildytu-
vas, o virtuvėje – kriauklė.

Džiuljeta įsigijo dėvėtą skal-
byklę, kuri gerokai palengvino 
buitį. „Labiausiai džiaugiasi sū-
nus, dabar jis gali praustis šil-
tu vandeniu“, – teigė moteris.

Neveronių seniūno pava-
duotoja Aldona Žilinskienė ir 
socialinė darbuotoja Virgini-
ja Smilinskienė pastebėjo, kad 
Džiuljetos namai tapo gerokai 
tvarkingesni.

„Moteris anksčiau nespė-
davo viena viską sutvarkyti, 
tačiau dabar, kai nebereikia 
skalbti rankomis, namai ta-
po švarūs“, –  šypsojosi V. Smi-
linskienė.

Vieniša mama sulaukė pagalbos
„Kauno dienoje“ – straipsnis apie tai, kad be vandentiekio 
ir kanalizacijos ilgus metus gyvenusi vieniša motina su ne-
įgaliu sūnumi šiandien džiaugiasi Kauno rajono savivaldy-
bės ir bendrovės „Giraitės vandenys“ dovanomis – įrengtu 
tualetu, dušu ir vandens šildytuvu.
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Prie kūrybos 
šaltinio

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

Šalta žiemos saulė, leisdama-
si į vakaro krantą, dar kartą 

nusišypsojusi žemei, užkrito už 
miesto stogų į toli toli esantį pu-
šyną. Gal ji ten dabar žemuoges 
sirpina. Gal, kas žino? Žinančių 
neklausinėju. Man taip geriau. 
Mintimis einu paskui saulę. Ir 
sielai šviesiau.

Dabar mūsų žemėje žiema. 
Nei balta, nei juoda. Ir vakaras 
toks pilkas, kaip varna, vaikš-
tanti stogų atbrailom. Vėlus va-
karas priglaudžia kūną poilsiui. 
Žmogus, nusimetęs dienos rū-
pesčių drabužius, mano, kad 
ir mintis sunki paliks. Bet retai 
taip būna. Sau sakai: „Būsiu ge-
ra.“ Atsiprašai visų – gal ką įžei-
dei žodžiu. Atleidi tam, kas tau 
gyvenimą apsunkinti norėjo. Po 
maldos žodžių atrodo lyg Aukš-
čiausiojo išrišta esi. Bet nemigai 
tai nė motais. Jauti, ji prie tavo 
lovos vaikšto ir akių niekaip su-
merkti negali. Tada sakai jai: „Ir 
tu pailsai, kas vakarą budėdama 
prie lovos. Palik mane, eik pail-

Gyvenimas kitas, 
pasaulis kitoks...

sėti.“ Gal jai pagailo manęs. Ty-
liai užvėrusi duris niūniuoda-
ma išėjo. Bet gal ten buvo vė-
jas, o aš jau kažkur kitur buvau.

Vilnija vėjyje dar dalgio ne-
liesta aukšta žolė. Žiedų žie-
dais nubarstyta pieva. Bėgau aš 
ta pieva basa, lengvai lengvai. 
Po kojų pynėsi žiedai. Žieduos 
drugeliai skraidė. Staiga didelis 
paukštis suklikęs pakilo į tylą. 
Ir aš pabudau.

O dangau! Kokio grožio sap- 
no tai būta. Girdžiu kaip tiksi 
valanda greita. Naktis praėjo. 
Aušta rytas šviesus, tiesdamas 
žmogui kelią. Laikas kviečia – 
pulk, širdie, į ryto glėbį. Kol 
įsidienos, tu surink spindulius 
aušros. Jie tave įkvėps gyveni-
mą mylėti, džiaugtis kiekviena 
diena. Girdi, bičiuli, kaip me-
tai šaukia savo dienas, tartum 
versdami baltus lapus, dar ra-
šyt nepradėtus. Kas pasakys, 
kiek dar liko dienų į juos žo-
džius įrašyti. Reikia skubėti. 
Po ilgos tylos sunku pradėti. 
Virpa pirštai, atrodo, jau viską 
pasakiau, ką pasakyti norėjau, 
o džiaugsmo nėra.

Pro kasdienybės pilką šy-
dą matau vėjo rankoje sniego 
saują ir daugiau nieko nėra. Tik 
ištirpstančio ledo ašara lango  
stikle, už kurio aš gyvenu. Ir 

kieme tie patys medžiai, į ku-
riuos kas dieną žiūriu.

Bičiuli, nepyk, kad kartoju 
žodžius, gal kada jau pasaky-
tus. Aš žinau, kad tenai, kur tu 
gyveni, gyvenimas kitas, pasau-
lis kitoks. Jis man kaip ašigalis. 
Tolimas, šaltas, niekada nema-
tytas. Tu žinai, su metais ir lai-
kas kitoks. Kasmet vis greitėja. 
Aš su juo net mintimi keliaut 
nebespėju. Manęs tu nelauk. 
Matai, diena jau baigias. Vaka-
ras paklaus: „Ką žmonėms esi 
gero palikęs, ką pasiėmei sau?“ 
Man niekada nieko nebuvo ma-
ža ir nieko nebuvo per daug. Žo-
dį gražesnį suradus, visada su 
tavim dalinaus. Matei, bičiuli, 
kaip juokės Arlekinas, skaus-
mus savus ir nuoskaudas juo-
ku pridengęs. Taip ir mes, jei-
gu klaidų padarom, turime būti 
viskam pasirengę. Net ir juokui, 
kai siela verkia.
Jau vakaras užuolaidas langų 
                                            užtraukė,
Mėnulio pilnatis dangumi 
                                           plaukia.
Tikėkit, bičiuliai, kad ryto saulė 
                                      jūsų laukia
Dieną be skausmo nešdama.
Užgis sielos ir kūno žaizda,
Nei rando nepalikdama.

Stefanija FEDULAItĖ
Panevėžys

Tylusis angele, kol dar esu, o 
                                                laikas
Toks neįžvelgiamas, o iš tylos 
                                            belaikės
Vėl gieda žodis sielvartus 
                                           atlaikęs.

A. Puišytė

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Per gyvenimą Vaikščiotais  
takais
Per takažole 
apėjusį kiemą
takeliu į klėtį,
trobą ar kluoną,
dar prie kūdros
nuplaut perdien
nuvargusių kojų
atmuštais padais,
kruvinai subadytais
tarpupirščiais.

Iš kiemo į vieškelį,
į didelį kelią
pėsčiomis, o ryšelyje
puskepalis duonos,
dar sviesto krislelis,
džiovinti obuoliukai, 
kad išalkus pagraužtum.

Motin, motule, 
išleidai į kelią,
supratai, kad vilioja
neregėtieji toliai.
Laukė knygos ir raštas –
išsvajotasis kraštas – 
jo nematė tėveliai, 
nežinojo senoliai.
Pašaukė – išėjai,
išsinešdama kvapą
tėviškės dūmo,
skanesnio už mirą.
Geras vaikas, – 
sakytų kaimo išminčiai, –
išėjo, bet nepamiršo
takų, kuriais vaikščiojo. 

Danutė Kuliavienė
Jonava

Pavėluota atgaila
Vilius su Jonu kartu tarnavo 

kariuomenėje. Atrodė, bu-
vo tokie draugai, kuriuos galėtų 
išskirti tik mirtis. Abu eidavo į 
karines pratybas, net ir jų lovos 
kareivių miegamajame pasitaikė 
sustatytos viena greta kitos. At-
rodė, kad niekas negali sutruk-
dyti tokiai gražiai draugystei.

Grįžę iš armijos draugai bai-
gė vairavimo kursus ir sėdo prie 
mašinų vairo. Vilius, susiradęs 
sau skirtąją, atšoko vestuves, jo-
se pabroliu buvo ir Jonas. Šiam 
vis pamausdavo nugarą, sąna-
rius, tad jis savo vestuves ir nuo-
takos ieškojimą atidėdavęs vė-
lesniam laikui. Tvarkėsi velionių 
tėvų paliktame namelyje: prisi-
sodino darže daržovių, sode – 
obelų, kriaušių, serbentų, aro-
nijų. Jo rūsys visada buvo pilnas 
atsargų žiemai. O klastinga liga 
vis smelkėsi į kūną, surietė į kup- 
relę, išklaipė sąnarius, bet vai-
ruotojo darbo Jonas neatsisakė. 
Vilius pas jį užklysdavo ir mielai 
paimdavo Jono užaugintų dar-
žovių, mat ruošėsi tapti tėveliu, 
reikėjo žmonai Beatai padėti au-
ginti dukrelę. Į Jono norą nepa-
siduoti ligai Vilius dažnai pažiū-
rėdavo su panieka. Jam atrodė, 
kad Jonas gali auginti daržoves 
ir gyventi ramų ligoto žmogaus 
gyvenimą, o šiam dar vis norėjo-

si klausytis keleivių pasakojamų 
gyvenimiškų istorijų, jausti ran-
kose automobilio vairo šilumą. 
Norėjosi būti reikalingam, o ne 
liūdnai žvelgti pro senelių pen-
sionato langą ir laukti lankyto-
jų, kurių neturėtų kuo pavaišinti. 
Tad Jonas, nepaisydamas prastos 
savijautos, pasiremdamas lazde-
le vis eidavo Alytaus gatvėmis į 
savo darbo vietą. Alytuje gyveno 
ir Vilius. Jis siekė karjeros vai-
ruotojo darbe, vežiojo valdinin-
kus, augino jau porelę savo vaikų 
ir vis mažiau galvojo apie jaunys-
tės draugą Joną. Nebent su drau-
gais pasišaipydavo, kad Jonas su 
tokia išvaizda vis tiek nepritaps 
prie sveikųjų, tai ko jam kišti no-
sį ten, kur nereikia. 

Šiltą vasaros birželį Vilius su 
šeimynėle poilsiavo Palangoje. 
Greit prabėgo linksmos atosto-
gų dienos ir teko grįžti į Alytų. 
Pašto dėžutėje laukė pranešimas 
apie jaunystės draugo Jono mir-
tį. Vilius nuskubėjo su baltų ro-
žių puokšte į laidojimo namus. 
Jonas gulėjo karste, išsivadavęs 
iš kupros gniaužtų, su šypsenė-
le lūpose. O Viliui, prisiminus jo 
gerus darbus ir savo šiurkštų 
elgesį, skruostais riedėjo atgai-
los ašaros. 

Aušra VERBLIUDAVIčIūtĖ
Šeduva

Saulėlydžiui  
gęstant 
Sugrįžau į vaikystę
išvaikščiojus visą gyvenimą
atmuštomis kojomis
per akmenis, gruodą, šaltį.
Skubėjau, – galvojau, – nespėsiu,
liksiu prie suskilusios geldos – 
toks tas gyvenimas:
vis bėgomis, nespėjant
su saule gyventi.

Dabar jau vakaras.
Saulėlydžio varsos
per visą dangų.
O kiek dar nespėta
į priekį nueiti, 
tikriau – nuropoti
mažam vabalėliui.
Nebuvo jam lemta
lyg paukščiui skraidyti.
Saulėlydis gęsta
ir laikas nelaukia.
Mes grįžtam į ten, 
iš kur esam
ir liksim suaugę
su žeme, dangum
ir su medžiais – šaknim 
šitos žemės,
nes toks tas gyvenimas,
tokiam mes ir gemam. 

Egidijaus Skipario nuotr.

Per gyvenimą lyg per lauką –
 lieka žemėje pėdos:
svyra pievažolių kvapūs žiedai,
 lieka smilgos gulėti po kojomis,
brydė laukuose – lieka ženklai,
 kad ir tu čia buvai, keliavai.

Tik upės vanduo nepalieka ženklų –
 bėga nubėga vaga į praeitį,
nusinešdamas visa, kas gražu ir kas ne:
 baltą lelijos žiedą, paukščio plunksną, 
šalnos pakąstus medžių lapus,
 paliktą vienišą luotą, medinį lieptą,
bendraamžį su tavimi –
 lietaus skalbtą, saulės džiovintą.

Sugrįžai ir ieškai ženklų, kad čia būta:
 pėdsakus užnešė smėlis, 
neliko žydinčių pievų... Nei pienių, nei 
       smilgų,
 nei baltųjų ramunių...
Nebėra ir rugių – iš ko kepsi duoną?
 Taip ir išeisi neatsigręždama,
skubėdama pamiršti duotąjį laiką – 
 gyvenimą, vienąkart skirtą. 

Ledo karoliai.
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