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Kaziuko mugės pamokos: lengvatinis 
mokestis už prekybai netinkamą vietą

Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Mechani-
kos fakultete yra Biomechanikos katedra. Koks tai mokslas, 
kaip jis gali prisidėti prie neįgaliųjų gyvenimo pagerinimo? 

Informacinės technologijos – nauji horizontai

Kas bendro 
tarp inžinieriaus 

ir medicinos?

VGTU Biomechanikos katedros vedėjas Julius Griškevičius Medicininės ir  reabilitacinės technikos laboratorijoje.

Po Vilniaus senamiestį kas-
met pasklindanti Kaziuko 
mugė – didžiausia ama-
tininkų, tautodailininkų, 
įvairių rankdarbių kūrė-
jų šventė. Jai visus metus 
ruošiamasi, jos nekantriai 
laukiama. Šiemetinė mugė 
nusidriekė bene 17 kilomet
rų, savo dirbinius joje siūlė 
daugiau kaip 1700 kūrėjų. 
Nepaisydami šalčio ir snie-
go per tris dienas mugėje 
apsilankė apie pusė milijo-
no žmonių. Tradicinį auksa-
rankių sambūrį savo dirbi-
niais kasmet paįvairina ir 
neįgalieji. Deja, šiemet jų 
palapinių Katedros aikštė-
je buvo labai nedaug.

Integracijos keliu 

Biomechanika – mokslas, 
tyrinėjantis žmogų

Pasak VGTU Biomechanikos 
katedros vedėjo Juliaus Griške-
vičiaus, mechanika yra moks-
las apie kūnų judėjimą. „Mecha-
nikos dėsnius taikome gyvam 
organizmui, šiuo atveju – žmo-
gui“, – sako mokslininkas. 

„Mes domimės žmogaus rau-
menų-skeleto sistemos sanda-
ra – kaip ji veikia, kokia jos di-
namika ir pan. Mus domina šios 
sistemos modeliavimas matema-
tiniu požiūriu, – apie biomecha-
nikos mokslo ypatumus pasako-
ja J. Griškevičius. – Jei supranta-
me, kaip veikia žmogaus kūnas, 
kai kuri nors viena organizmo 
funkcija sutrinka dėl ligos, ne-
galios ar traumos, galime sugal-
voti, kaip tą funkciją papildyti ar 
atstatyti. Kitaip tariant, kai su-
pranti, kaip veikia, gali sutaisyti 
kai neveikia.“ 

Mokslininko teigimu, bio-
mechanika yra glaudžiai susi-
jusi su medicina. „Mes ruošiame 
žmones, kurie dirba su medikais 
komandoje ir atlieka techninę 
dalį – kuria įrenginius, įvairią 
aparatūrą ar mokslinius meto-
dus, reikalingus medicinai, taip 
pat techninės pagalbos, slaugos 
priemones neįgaliesiems“, – sa-
ko Biomechanikos katedros ve-
dėjas. Jo įsitikinimu, jei atsitiko 
taip, kad žmogus dėl traumos 
ar negalios nebegali judėti taip, 
kaip anksčiau, technologija tu-
ri padėti jam sugrįžti į norma-
lų gyvenimą. Pavyzdžiui, da-
bar technologijos leidžia įvai-
riai pritaikyti judėjimo priemo-
nes – yra sukurti vežimėliai, ku-
riuos nei rankų, nei kojų nejudi-
nantys žmonės gali valdyti lie-
žuviu ir judėti be pagalbininkų. 
Taip pat sparčiai tobulėja įvai-
rūs protezai. 

Pasak J. Griškevičiaus, Tech-
ninės pagalbos neįgaliesiems 
centre dirbantys biomechani-
kos specialybės absolventai pa-
deda tinkamai parinkti bei su-
reguliuoti vežimėlį ar kitą prie-
monę. Daug biomechanikų dir-
ba ortopedijos įmonėse, kiti pri-
žiūri ir tiekia įstaigoms medici-
nos techniką ar pan. 

„Iš tiesų biomechanikas yra 
tik komandos dalis. Žmogui ga-
li padėti tik komanda – nuo psi-
chologų iki socialinių darbuo-
tojų“, – sako J. Griškevičius. Jo 
teigimu, ir pačiam žmogui labai 

svarbu būti fiziškai aktyviam – 
visą gyvenimą, kiekvieną dieną. 

Nuo idėjos iki galutinio 
produkto – ilgas kelias

J. Griškevičius pasakoja, kad 
biomechanikai glaudžiai ben-
dradarbiauja su didžiausių li-
goninių reabilitologais, neuro-
logais, prisideda prie jų darbo 
kurdami metodus, įrankius, ku-
rie padėtų stebėti reabilitacijos 
proceso eigą, įvertinti žmogaus 
kūno pokyčius iš biomechani-
nės pusės. Gydytojas paprastai 

(nukelta į 3 psl.)

Neįgaliųjų palapinių 
miestelis – su didokom 

properšom 
Katedros aikštėje nevyriau-

sybinėms organizacijoms, so-
cia linio verslo puoselėtojams, 
neįgaliųjų atstovams skirta 
erdvė menkai tebuvo panaši į 
šurmuliuojančią Kaziuko mugę. 
Palapinių miestelis – apytuštis. 

Ir amatininkų dirbiniais besi-
dominčių vilniečių bei miesto 
svečių – vos vienas kitas. Ties 
Katedros aikšte iš Gedimino 

prospekto „atitekantis“ pirkėjų 
srautas pasidalijo pusiau: viena 
dalis suko Vrublevskio, kita – 
Šventaragio gatvių link. Kated-

ros aikštę šis srautas aplenkė.
Grigiškių neįgaliųjų drau-

gijos pirmininkė Aldona Vo-
verienė buvo atvira – vargu ar 

pavyks parduoti tiek neįgalių-
jų dirbinių, kad bent mokestį už 
išsipirktą prekybos vietą susi-
grąžintų. Kartu su užimtumo 
būrelio mokytoja Irena Parma-
nacka 10 draugijos narių labai 
kruopščiai ruošėsi mugei: si-
megrafijos technika siuvinėjo 
atvirukus, pasitelkę kvilingo 
žinias kūrė velykinius suveny-
rus, vėlė dėžutes, siuvo krep-
šelius, mezgė šalikus. Du kar-
tus per savaitę besirenkančios 
moterys į šiuos rankdarbius 
įdėjo daug išmonės, kruopš-
tumo ir širdies šilumos. Deja, 
tik nedaugelis jų pasiekė tuos, 
kam buvo skirti – Kaziuko mu-
gės pirkėjus.

Nedaug besidominčiųjų su-
laukė ir iš tolo angelų mozai-
ka viliojusi ir didžiule gaminių 
įvairove stebinusi Trakų neįga-
liųjų užimtumo centro palapinė. 
Nedažno pirkėjo krepšyje atsi-
dūrė ir dailūs, kruopščiai atlik-
ti Nemenčinės dienos užimtu-
mo centro lankytojų darbeliai. 

Lėlių kūrėjas Robertas Šimonis Kaziuko mugėje dalyvavo jau penktą kartą. 

(nukelta į 5 psl.)

Bioninės rankos protezo modelis.

Aldonos Milieškienės nuotr.
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�� „Bičiulystei“ atsiųsta-
me laiške Elzbieta Mor-
kūnienė papasakojo, kad 
Panevėžio miesto neįgalių-
jų draugija, vos persikėlusi 
į naujas patalpas, surengė 
atkurtos Lietuvos valsty-
bės 100ųjų metinių minė-
jimo šventę ,,Dainuok, šir-
die, gyvenimą“.

Naujose patalpose, 
Taikos al. 11, įsikūrė ke-
letas neįgaliųjų organi-
zacijų. Aukštaitijos regio-
no „Artritas“, Panevėžio 
miesto neįgaliųjų asocia-
cija „Ratelis“ panoro su-
sivienyti ir Valstybės at-
kūrimo jubiliejų pami-
nėti kartu su Neįgaliųjų 
draugija. 

Renginio dalyvius pa-
sitiko iškelta trispalvė, 
Lietuvos valstybės atri-
butika papuoštos patal-
pos: rankdarbiai iš spal-
votų žvakių, tautinę sim-
boliką atspindintys kera-
mikos gaminiai, iš spalvo-
tų siūlų sukurta vėliava, 
spalvoti užrašai ,,100 Lie-
tuvai“ ir t.t. Šiuos papuo-
šimus sukūrė Panevėžio 
miesto neįgaliųjų draugi-
jos užimtumo būrelio na-
riai Stanislava Juozapai-
tytė, Genovaitė Tirilytė 
ir kiti, vadovaujami Mil-
dos Čerkesienės.

Pilna salė renginio da-
lyvių iškilmingai sugiedo-
jo V. Kudirkos „Tautišką 
giesmę“. Susirinkusiuo-
sius pasveikino draugi-

„Dainuok, širdie, gyvenimą“

jos pirmininkė Stanislava 
Arbutavičienė, linkėdama 
kiekvienam širdyje pajus-
ti Lietuvos 100-metį. Ta-
rybos nariai Marytė Ku-
liukienė ir kiti įteikė po 
geltoną rožę – gerovės ir 
šviesios ateities simbolį.

Šventės kultūrinę prog-
ramą pradėjo draugijos 
mišrus vokalinis ansamb-
lis „Jovaras“, vadovauja-
mas Stasės Petrauskie-
nės. Gera buvo klausytis 

dainų apie tėvynės grožį, 
laisvę. Jos palietė kiek-
vieno širdį, budino patri-
otinius jausmus, jaudino, 
kėlė pasididžiavimą savo 
gimtine. Po „Jovaro“ pa-
sirodymo draugijos na-
rys Alvidas Bajorūnas, 
nukentėjęs Sausio 13-ąją 
prie televizijos bokšto, 
papasakojo, ką tuomet iš-
gyveno. Sveikinimo žodį 
tarusi „Art rito“ direkto-
rė Danutė Žagūnienė pa-

linkėjo, kad visi darbai ir 
viltys būtų skirtos žmo-
nių gerovei. 

Šventinę programą 
paruošė ir vokalinis an-
samblis „Ratelis“, vado-
vaujamas Aldonos Ra-
moškienės. Ansamblio 
narė Danutė Ušurėlu pa-
sidalijo mintimis apie iš-
vykusius vaikus, rūpes-
čiu dėl pilietybės ir kal-
bos išlikimo.

Draugijos nariai Rima 
Burbienė ir Henrikas Ru-
džianskas suvaidino hu-
moreską, kurios siužetą 
padiktavo pats gyveni-
mas. Prisistačius visiems 
kolektyvams prie kavos 
puodelio dar ilgai dalijo-
mės prisiminimais, dai-
navome patriotines dai-
nas. Renginį vainikavo iš 
širdies sudainuota daina 
„Žemėj Lietuvos“. 

Panevėžio miesto neįgaliųjų draugijos pirmininkė Stanislava Arbutavičienė.

Panevėžys:

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Gyventojų senėjimas – vienas svarbiausių šių laikų 
rūpesčių. Jis daro didelę įtaką mūsų ekonomikai, 

socialinei politikai, sveikatos apsaugai. Žmogui sens-
tant, be biologinių pokyčių, vyksta ir socialiniai – kei-
čiasi socialiniai vaidmenys ir ryšiai, požiūris į gyveni-
mą, žmogaus psichologija. 

Sakoma, kad vyras per gyvenimą turi užauginti sū-
nų, pastatyti namą ir pasodinti medį. Šiuos gyvenimo 
uždavinius galima suvokti tiesiogiai, bet geriau – kaip 
simbolinius. Namas simbolizuoja finansinį saugumą, 
o medžio pasodinimas turi žmogui priminti, kad rei-
kia neužmiršti savo šaknų, dirbti savo krašto labui. 

Senatvė panaši į banko sąskaitą: galima pasiimti tik 
tai, ką įdėjai, išsaugojai. Kaip gyventi, kaip elgtis, kad 
į žmogaus gyvenimo taupyklę įdėtume laiku ir daug? 

Psichologai tvirtina, kad žmogaus pagrindinės 
charakterio savybės susiformuoja iki 5–7 gyvenimo 
metų. Vaikams gyvybiškai reikalingi bendraamžiai, 
draugai. Tad vaikų bendruomenė turėtų būti tinka-
miausia ir reikšmingiausia vaiko ugdymo vieta. Tačiau 
mūsų darželiuose dar daug taisytinų dalykų. Perso-
nalas dažnai dirba didelėje įtampoje, galimų traumų 
baimė tokia, kad vaikams draudžiama beveik viskas, 
kas smagu ir linksma. Kovojant prieš patyčias nueita 
taip toli, kad net skurdinama vaikų kalba. Auklėtojos 
bijo pasakyti net „ko čirški kaip žvirbliukas“ arba „ne-
trepsėk kaip drambliukas“. 

Raginimų kovoti su patyčiomis daug, o atsparumas 
joms neugdomas. Psichologai jau sunerimo ir svars-
to, ar nemoteriškėja mūsų vyrai. Manau, tiksliau būtų 
sakyti, jog mes auginame infantilius žmones, kuriems 
patyčių išvengti nepavyks – jie nesugebės apsiginti. 
Auga nauja nutelos karta...

Pirmiausia atsparumas patyčioms turi būti ug-
domas šeimoje. Gabijos nosytė nusėta strazdanėlė-
mis. Mamytė jai nuolatos kartoja: žiūrėk, kokios gra-
žios strazdanėlės, jos puošia tavo veiduką todėl, kad 
tave myli saulytė. Gabija džiaugiasi – jokios patyčios 
nebaisios, juk strazdanėlės ne trūkumas, o pranašu-
mas, išskirtinumas, pasididžiavimas...

O humoro ugdymas? Ar tai mažesnės reikšmės 
uždavinys? Ir labai senais laikais valdovai, didikai rū-
muose niūrioms nuotaikoms prablaškyti, svečiams 
pralinksminti laikydavo juokdarius. Antikos filosofas 
Seneka rašė: „...kai noriu, kad mane linksmintų juok-
darys, toli nereikia ieškoti: juokiuosi iš savęs.“ V. Hu-
go yra pasakęs: „Juokas – tai saulė: jis išveja žiemą iš 
žmogaus sielos.“ Juokas slopina įtampą, todėl senam 
žmogui ar ligoniui jis ypač reikalingas. Tyrimais nusta-
tyta, kad vaikas per dieną nusijuokia maždaug šimtą 
kartų. Suaugusieji – apie penkiolika. Metams bėgant 
juoko vis mažėja. O taip neturėtų būti. 

Sėkmingas senėjimas labai daug priklauso nuo 
gero išsilavinimo. Tačiau šiuo metu negalime pasi-
džiaugti mokymo įstaigų darbu. Panašu, kad joms 
sunku žengti koja kojon su sparčia technologine pa-
žanga. Baigus mokslus prasideda žmogaus darbinė 
veikla, „arklio amžius“. Šiuo laikotarpiu žmogus pri-
valo „pastatyti namą“, įgyti finansinį saugumą, su-
stiprėti dvasiškai. Jei žmogus gyvena „nuo algos iki 
algos“, jokio namo jis nepastatys, tik papuls į užbur-
tą skurdo ratą. Šiandien jis dirbs, kad rytoj turėtų ką 
valgyti, o rytoj valgys, kad poryt galėtų dirbti. Ir taip 
iki skurdžios senatvės. Tokia situacija visiškai ten-
kino tarybinius politikus. Dabar gyvename globalė-
jančiame pasaulyje ir politikams nepasirūpinus gy-
ventojų finansiniu saugumu aktyvėja migracija, pi-
liečiai elgiasi asocialiai.

Kada žmogus jau senas? Juokaujama: kai žvakės 
gimtadienio tortui kainuoja daugiau, nei pats tor-
tas. Kiti sako, kad senas esi tuomet, kai jau nenori to, 
ką daktarai draudžia. O mano kaimynas, atšventęs 
80-metį, pareiškė: turbūt jau esu senas, nes vilkdama-
sis paltą ar audamasis batus pasigendu kamerdinerio.

Vakaras – geriausia paros dalis. Senatvė – gyve-
nimo vakaras ir ji neturi būti nei alkana, nei liūdna. 

Vakaras – geriausia paros dalis

Apie tai,
kas 

jaudina

Kazlų Rūdos savival-
dybėje lankėsi socialinės 
apsaugos ir darbo minis-
tras Linas Kukuraitis bei 
jo patarėja Kristina Pau-
likė. 

Ministro vizitas Kazlų 
Rūdoje prasidėjo susitiki-
mu su savivaldybės vado-
vais bei socialinėje srity-
je dirbančiais darbuoto-
jais. Pasak L. Kukuraičio, 
šio vizito tikslas – pačiam 
pamatyti ir sužinoti, kaip 
Kazlų Rūdoje yra spren-
džiamos socialinės prob-
lemos bei tuo pačiu da-

lykiškai pabendrauti su 
asmenimis, dirbančiais 
socialinėje ir vaiko teisių 
apsaugos srityse.

Dalykinio pokalbio 
metu, kuriame dalyvavo 
Kazlų Rūdos savivaldy-
bės meras V. Kanevičius, 
administracijos direkto-
rius V. Kazlas, savivaldy-
bės administracijos sky-
rių darbuotojai ir nevy-
riausybinių organizacijų 
atstovai, buvo diskutuo-
jama socialiniais klausi-

mais. Diskusijos metu bu-
vo aptartos koordinuotai 
teikiamiamos paslaugos 
šeimai, neįgaliesiems, dis-
kutuota apie institucinės 
globos, vaikų teisių apsau-
gos skyrių pertvarką, kal-
bėta apie laikinųjų, budin-
čių globėjų poreikį, vaikų 
dienos centrų problemas, 
nagrinėti kiti svarbūs so-
cialiniai klausimai.

Po šio susitikimo mi-
nistras L. Kukuraitis ap-
silankė Kazlų Rūdos savi-

Ministras apsilankė ir Neįgaliųjų 
draugijoje 

Kazlų Rūda:

valdybės neįgaliųjų drau-
gijoje, VšĮ „Caritas“, vaikų 
dienos centre „Šypsniu-
kas“, VšĮ Kazlų Rūdos so-
cialinių paslaugų centro 
krizių ir vaikų globos pa-
daliniuose. Lankantis įs-
taigose ministras išklausė 
šių įstaigų vadovų prob-
lemas, pasidžiaugė gerai 
įrengtomis patalpomis, 
bendravo su įstaigų kli-
entais.
Kazlų Rūdos savivaldybės 

ir „Bičiulystės“ inf. 

Neįgaliųjų draugijos nariai suvaidino humoreską.

Gali išgelbėti gyvybę, išsaugoti namusSkuodas:

Skuodo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresnioji inspektorė 
Dainora Naujokienė papasakojo apie dūmų detektorių naudą.

žindino su naujiena – nuo 
gegužės 1 d. kiekvienuose 
namuose turės būti įrengti 
dūmų detektoriai, perspė-
jantys apie gaisro pavojų.

Neįgaliuosius ji pa-
kvietė pažiūrėti filmu-
kų apie namuose kylan-
čius gaisrus, kuriuos su-
kelia neatsargus elgesys 
su ugnimi, elektros prie-
taisais ir t. t. Nelaimę ga-
li prišaukti per langą iš-
mesta ir kito buto balko-
ną įkritusi cigaretės nuo-
rūka, rūkymas lovoje ir 
pan. Specialistė paragino 
pasirūpinti, kad namuose 
būtų tvarkinga elektros 
instaliacija. 

Nuo gegužės 1 d. na-
muose bus privalomi dū-
mų detektoriai, kuriuos 
kiekvienas gali sumon-

tuoti. D. Naujokienė pa-
demonstravo, kaip jie 
veikia. 

Ugniagesiai šiais me-
tais vykdo akciją „Gyven-
kime saugiai“. Pareigūnai 
lankys gyventojus, ku-
riems, radę pažeidimų, 
paaiškins, kaip juos paša-
linti. Taip pat buvo paro-
dyta nuotraukų iš Skuodo 
rajone kilusių gaisrų. Pa-
sak D. Naujokienės, dau-
gelio būtų išvengta ar-
ba būtų patirti mažesni 
nuostoliai, jei namuose 
veiktų dūmų detektoriai.

Rūta RONKAUSKIENĖ
Autorės nuotr.

Skuodo priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos vyres-
nioji inspektorė Daino-
ra Naujokienė Neįgalių-
jų draugijos narius supa-
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Kaip aš pažinau negalią

Pirmoji pažintis su 
negalia – koncertuose

Aktorius pasakoja, kad kon-
certuodamas ligoninėse, globos 
namuose matydavo, kaip nuošir-
džiai jo dainų klausosi žmonės 
su negalia. „Kai koncertuoda-
vau onkologinėmis ligomis ser-
gantiems ligoniams, jie ateidavo 
klausytis koncerto su lašinėmis, 
laikydamiesi vienas kito ir taip 
jausmingai reaguodavo į dainos 
žodžius, graudindavosi dėl, at-
rodo, visiškai negraudžių dainų 
žodžių. Tad turėdavau pagalvoti, 
kokią dainą išsirinkti, kad klau-
sytojai kuo mažiau jaudintųsi, 
kad nusiteiktų optimistiškiau.“ 

Artimesnė pažintis su neįga-
liaisiais prasidėjo, kai G. Storpirš-
tis buvo pakviestas į Vilniaus ne-
įgaliųjų dienos centrą ir paprašy-
tas sukurti spektaklį su „Gyvojo 
skaitymo“ trupės nariais.

Gediminas prisipažįsta, kad 
sutikęs dalyvauti šiame projekte 
iš pradžių sunerimo, kaip reikės 
dirbti su žmonėmis, turinčiais 
vienokią ar kitokią negalią. Ar jie 
pajėgs suvokti kūrinio tekstą? Ar 
repeticijos nepakenks sveikatai? 
Trupės nariams parodžius spek-
taklį „Obelėlė“, kurį jiems padėjo 
sukurti Gedimino kurso draugas 
režisierius Arvydas Lebeliūnas, 
šis nerimas išsisklaidė.

Bene pusė aktorių –  
neįgaliųjų vežimėliuose

Pirmą sykį susitikęs su tru-

pės nariais G. Storpirštis sten-
gėsi nerodyti jaudulio. Nebuvo 
paprasta. Iš dešimties trupės 
narių (jų skaičius keitėsi) ke-
turi judėjo tik neįgaliųjų veži-
mėliais. Tačiau režisierius sten-
gėsi matyti jų galimybes kurti 
charakterius, o ne neįgalumą.

„Iš pradžių stebėjome vie-
ni kitus, paskui aš prisiderinau 
prie jų galimybių judėti, o jie 
pradėjo suprasti, ko iš jų noriu. 
Žingsnis po žingsnio artėjome 
vieni prie kitų. Pamažu augo 
pasitikėjimas. Jie tikėjo mani-
mi, o aš – jais.“

„Permainų medis“ 
padeda keistis

Pasikalbėjęs su visais, pa-
klausęs, kaip trupės nariai skai-
to tekstą, Gediminas pradėjo ieš-
koti kūrinio. „Pamaniau, kad ge-
riausiai tiks Nikolajaus Gumilio-
vo pjesė „Permainų medis“, nes ji 
apie tai, kad kiekvienas turi gali-
mybę keistis“, – sako režisierius. 
Šioje pjesėje kalbama apie tokį 
permainų medį, kurio vaisių su-
valgius galima virsti kitokia bū-
tybe ir pakeisti savo gyvenimą. 
Pasak Gedimino, galime pyktis 
vieni su kitais ar gyventi taikiai, 
virsti angelais ar demonais.

„Istorija man pasirodė gra-
ži, charakteriai be galo ryškūs. 
Perskaičiau savo trupės na-
riams ir paklausiau, kuris iš jų 
kokį veikėją norėtų vaidinti“, – 
pasakoja G. Storpirštis. Režisie-

riaus džiaugsmui, jo ir aktorių 
nuomonės sutapo.

Žavėjo trupės narių 
ištvermingumas

Aktoriai buvo labai aktyvūs. 
Pjesės tekstą kai kurie skai-
tė, bet keli panoro išmokti at-
mintinai, nes taip jiems būsią 
lengviau. Gediminas nenorėjo 
nė vieno trupės nario išskirti, 
nes repeticijų metu nutikdavo 
ir taip, kad vienas ar kitas su-
sirgdavo, o susirgusįjį keisda-
vo naujas aktorius. „Mačiau, 
kad jiems įdomu dirbti drauge 
su manimi ir stengiausi patei-
sinti jų pasitikėjimą.“ 

Gediminui įsiminė sutuok-
tiniai Rūta ir Vytautas Vaiteku-
čiai. Jie abu serga išsėtine skle-
roze. Rūta jau juda tik neįgaliojo 
vežimėliu. Jiedu stengėsi nepra-
leisti nė vienos repeticijos, ro-
dė begalinį entuziazmą kurda-
mi jiems skirtus charakterius. 

Režisierius pasakoja, kad jį 

Gediminas Storpirštis:  
išnykstantys apribojimai –  

pats didžiausias teatro stebuklas
Gediminas Storpirštis – Lietuvos kino ir teatro aktorius, te-
atro pedagogas, dainuojamosios poezijos festivalių vadovas, 
bardas – sako, kad metas, kai kartu su negalią turinčiais 
žmonėmis Vilniaus neįgaliųjų dienos centre kūrė spektaklį, 
jam tapo neįkainojama ir labai prasminga patirtimi. Nauji 
potyriai, netikėti atradimai keitė patį aktorių ir jo požiūrį į 
negalią turinčius žmones.

Gediminas Storpirštis su „Gyvojo skaitymo“ trupės nariais.
Nijolės Zenkevičiūtės nuotr.

žavėjo trupės narių entuziaz-
mas ir ištvermingumas. Nė 
karto neišgirdo, kad kuris nors 
iš jų dejuotų esąs pavargęs arba 
kad kuriam nors nusibodo re-
petuoti. Visi eidavo į repetici-
jas tiek kartų per savaitę, kiek 
galėdavo su jais dirbti pats re-
žisierius. Jis tik vėliau sužino-
jo, kad sugedus namuose lif-
tui, neįgaliojo vežimėlyje sė-
dintis trupės narys galėjo būti 
priverstas praleisti repeticiją, 
tačiau visada stengdavosi ras-
ti, kas jam padėtų nusileisti net 
iš septinto aukšto. 

Aktorių neįgalumo 
nematė

Trupės narius G. Storpirštis 
pakvietė dalyvauti jaunat viškų 
teatrų festivalyje „Karaliauk“. 
„Mano trupė buvo vienintelis 
neįgaliųjų kolektyvas. Kai pra-
sidėjo mūsų spektaklis, gal tik 
keletą minučių žiūrovai matė, 
kad vaidina žmonės, judantys 

neįgaliųjų vežimėliais, o paskui 
įsijautė ir klausėsi istorijos, ku-
rią jie pasakojo. Išnyko visi apri-
bojimai, išankstinės nuostatos. 
Ir tai pats didžiausias teatro ir 
jį kuriančių žmonių stebuklas.“

Nori, kad Vilnius būtų 
patogus visiems

G. Storpirštis neslepia, kad 
po šio projekto pradėjo kito-
mis akimis žiūrėti į negalią tu-
rinčius žmones. „Mes visi turi-
me nepaprastai daug galimy-
bių, kurių negebame ar kartais 
nenorime atskleisti. Kai negalią 
turintis žmogus neužsisklen-
džia savyje, jis pats nustemba 
ir nustebina kitus“, – sako ak-
torius. 

Gediminas prisipažįsta, kad 
artimiau susipažinęs su negalią 
turinčiais žmonėmis pradėjo la-
biau pastebėti, kad Vilniuje dar 
ne visur aplinka pritaikyta neį-
galiesiems. „Esu Vilniaus mies-
to savivaldybės tarybos narys, 
todėl darysiu viską, kad mies-
tas būtų patogus gyventi vi-
siems“, – sako aktorius. 

„Gyvojo skaitymo“ trupės 
narius jis buvo nusivedęs į Jau-
nimo teatrą, kuriame ir pats 
dirba. „Mūsų teatre yra liftas, 
patogus įvažiavimas į Didžiąją 
salę, jau darome įvažiavimą ir į 
Mažąją salę“, – pasakoja G. Stor-
pirštis. Jo nuomone, už savo tei-
ses neįgalieji turi drąsiau pa-
kovoti patys, o jis pasiruošęs 
ir kurti spektaklius su negalią 
turinčiais žmonėmis, ir rūpin-
tis, kad aplinka būtų patogi bei 
draugiška visiems.

Eglė KUlvIEtIENĖ

(atkelta iš 1 psl.)

Kas bendro tarp inžinieriaus ir medicinos?

Doktorantas Donatas Lukšys kuria motorinių sutrikimų 
diag nostinę sistemą.

Josephas iš Vokietijos Lietuvoje mokosi apie kūnų ju-
dėjimą.

pacientą vertina jį stebėdamas, 
taigi rezultatai labai priklauso 
nuo patirties, nuo įgūdžių. De-
ja, yra didelė paklaidos tikimy-
bė. „Mes norime sukurti tokius 
įrankius, kurie padėtų jiems – 
biomechanika suteikia galimy-
bę gauti kiekybinę, tiksliais ma-
tavimais paremtą informaci-
ją“, – sako mokslininkas. 

Biomechanikos doktorantas 
Donatas Lukšys šiuo metu VUL 
„Santaros klinikos“ Neurologi-
jos centre išbando savo kuriamą 
motorinių sutrikimų diagnosti-
nę sistemą. Jos tikslas – padėti 
tiksliau įvertinti Parkinsono li-
ga, išsėtine skleroze ir kitomis li-
gomis sergančiųjų judesius. Ant 
sergančio asmens kūno tvirtina-
mi jutikliai, kurie registruoja jo 
motoriką liečiant nosies galiu-
ką, einant, įvertina tremoro lygį. 
D. Lukšys sako pastebėjęs, kad jo 
matematiškai gauti duomenys 
ne visada sutampa su gydytojų 
vertinimais. Doktorantas įsitiki-
nęs, kad kuriama sistema leistų 
palengvinti medikų darbą – pa-
dėtų anksčiau diagnozuoti ligą 
bei efektyviau stebėti jos eigą. 

Pasak J. Griškevičiaus, bio-
mechanikos studentai sukuria 
nemažai inovacijų, tačiau ne-

slepia, kad jie naudojamais pro-
duktais tampa retai – jei studen-
tas netęsia studijų ar neįsidar-
bina universitete, darbas taip ir 
lieka stalčiuje. 

Mokslininko manymu, Lie-
tuvoje apskritai trūksta akty-
vesnio mokslo bendradarbiavi-
mo su verslu. „Kad produktas iš 
tikrųjų būtų geras ir veiktų, rei-
kia pinigų ir resursų jį ištobu-
linti, išbandyti. Šioje srityje yra 
didelė inercija – labai mažai kas 
nori investuoti, žaisti su tokiais 
produktais. Lietuvos rinka yra 
labai maža, kad aktyviai būtų 
kuriami nauji produktai, dau-
giau naudojamės jau skurtais“, – 
pasakoja J. Griškevičius. Tiesa, 
galimybių yra – verslininkai ga-
li gauti finansavimą iš valstybės 
mokslininkų paslaugoms pirkti. 

Inovacijos – mūsų ateitis
J. Griškevičiaus manymu, gal 

ir nėra prasmės išradinėti dvira-
čio kuriant naują neįgaliojo ve-
žimėlį – tai padaryti būtų nepa-
prastai sudėtinga, tačiau yra sri-
čių, kur lietuviai yra daug pažen-
gę. Nemažai IT kompanijų kuria 
medicininę programinę įrangą. 
Pavyzdžiui, „Rubedo sistemos“ 
kuria programinę ir valdymo 
sistemą radioterapijai – rentge-
no spinduliai, kuriais švitina-
mas auglys, itin tiksliai fokusuo-
jami, kad švitintų ne visą orga-
nizmą, o tik tą auglį. „Softneta“ 
kuria programinę įrangą elek-
trokardiogramų analizei, kuri 
padeda gydytojui tiksliau užfik-
suoti pakitimus. Pasak moksli-
ninko, tokie dirbtinio intelek-
to metodai, naudojami įvairių 

duomenų analizei, plačiai plin-
ta – juos galima pasitelkti nusta-
tant įvairias patologijas ir pan. 

Yra ir kitokių inovacijų – įmo-
nė „Orthobaltic“ gamina įvairius 
implantus, protezus. Jie papras-
tai yra perkami iš žinomų užsie-
nio kompanijų, bet ir Lietuvoje 
atsiranda galimybė pagaminti in-
dividualizuotus protezus, kurie 
kai kuriais atvejais būtini. „Kuo 
labiau individualizuotas gami-
nys, tuo geriau žmogus prisitaiko 
ir greičiau grįžtą į visuomenę“, – 
įsitikinęs J. Griškevičius. 

Technologijos pasitelkia-
mos ir vaikų aktyvumui skatin-
ti. Mokslininko teigimu, tai la-
bai svarbu ir turintiems nega-
lią – tarkim, cerebrinį paralyžių, 
mažiesiems. „Yra atlikti tyrimai, 
kad jeigu vaikas mokykloje už-

siima fizine veikla, lanko būre-
lius, didesnė tikimybė, kad ir su-
augęs jis išliks fiziškai aktyvus, 
o tai ilgalaikėje perspektyvoje 
sumažina įvairių ligų riziką. Tai 
naudinga tiek pačiam žmogui, 
tiek visuomenei – jo nereikia gy-
dyti“, – sako J. Griškevičius. Vai-
kų reabilitacijos įstaigos naudo-
ja išmaniuosius interaktyvius 
žaislus, kuriais žaisdamas vai-
kas kartu ir mankštinasi. Moks-
lininkų planuose – robotizuotas 
žaislas, kuris veiktų judant vai-
kui. Šiuo metu vyksta bandoma-
sis projektas – darbui su autiz-
mo sutrikimą turinčiais vaikais 
pritaikomos FM sistemos. Atlik-
ti tyrimai rodo, kad tokios siste-
mos vaikams, kurių vystymasis 
sutrikęs, padeda greičiau išmok-
ti tam tikrų dalykų. 

Pasak mokslininko, idėjų 
yra, tik joms įgyvendinti trūks-
ta laisvų rankų – pilnu etatu 
katedroje dirba vos 3 darbuo-
tojai. J. Griškevičiaus pasigen-
da ir aiškesnės valstybės pozi-
cijos. „Potencialą, manau, mes 
turime, reikia tik padėti ku-
riantiems žmonėms ir juos iš-
laikyti“, – pokalbį apibendrina 
mokslininkas. 

Aurelija BABINSKIENĖ 
Autorės nuotr. 
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Daktaras
Aiskauda

Neįgaliesiems 
bus lengviau 
patekti pas 
gydytojus

Specialiųjų poreikių tu-
rintys pacientai galės pa-
togiau lankytis sveikatos 
priežiūros įstaigose: 15 
Lietuvos rajoninių ligo-
ninių įgyvendina Europos 
struktūrinių fondų prie-
monės projektus, page-
rinsiančius sveikatos pas-
laugų prieinamumą. Pro-
jektams finansuoti iš viso 
skirta 1,73 mln. Eur. lėšų.

Daugel i s  ma žesn ių jų 
miestų ligoninių lig šiol susi-
durdavo su infrastruktūros 
problemomis, kai jų pacien-
tai turėdavo ne tik sveika-
tos problemų, bet ir specia-
liųjų poreikių. Ligoniai veži-
mėliuose sunkiai patekdavo 
į patalpas, nes kelio dangos 
nebūdavo jiems pritaikytos. 
Akliesiems ne visur buvo pri-
taikyti liftai, nuolat pasigesta 
nuorodų, kabinetų pavadini-
mų lentelių su Brailio raštu.

Ne visiškai pritaikyta li-
goninių infrastruktūra regio-
nuose sukeldavo problemų ne 
tik pacientams, bet ir darbuo-
tojams. Pasak vieno iš projek-
to vykdytojų „VšĮ Kupiškio li-
goninė“ direktorės, gydytojos 
Romos Ramanauskienės, jų 
ligoninės vidinėse patalpo-
se esantis pagrindinis praėji-
mas sunkiai įveikiama kliūtis 
ne tik fizinę ar kitokią negalią 
turintiems pacientams, bet ir 
ligoninės personalui. „Nuoly-
džiai statūs ir slidūs, todėl ve-
žimėliai neįgaliesiems rieda 
per greitai, o juos suvaldyda-
mi, naudojame dar ir daug fi-
zinės jėgos“, – pasakojo R. Ra-
manauskienė.

Šiuo metu rajonų ligoni-
nės vykdo projektų darbus, 
kurie bus baigti iki kitų me-
tų pirmojo ketvirčio pabai-
gos. Naudą pajus neįgalieji, 
juos lydintys asmenys, taip 
pat darbuotojai Kaišiadorių, 
Pakruojo, Varėnos, Kuršėnų, 
Rokiškio, Prienų, Joniškio, 
Šalčininkų, Lazdijų, Naujo-
sios Akmenės, Biržų, Pasva-
lio, Anykščių, Kupiškio, Ša-
kių ligoninėse. Jose bus su-
tvarkytos automobilių sto-
vėjimo vietos, praėjimo takai, 
įėjimai, laiptinių ir koridorių 
dangos. Taip pat bus pakeis-
ti seni liftai, įrengtos aiškios 
informacinės nuorodos, kabi-
netų numeriai, modernizuota 
įranga, įdiegtos papildomos 
priemonės (pacientų srauto 
valdymo sistemos).

Centrinės projektų valdymo 
agentūros ir „Bičiulystės“ inf. 

Biologijoje antibiotikais va-
dinami mikroorganizmų 

(grybų, aktinomicetų, bakte-
rijų) medžiagų apykaitos pro-
duktai arba gyvūninės ar auga-
linės kilmės medžiagos, slopi-
nančios kitų aplinkinių mikro-
bų augimą ir dauginimąsi arba 
juos naikinančios.

Farmacijoje antibiotikais 
vadinami iš mikroorganizmų 
(grybų, aktinomicetų, bakte-
rijų) medžiagų apykaitos pro-
duktų pagaminti vaistai infek-
cinėms ligoms gydyti.

Liaudies medicina palygin-
ti seniai domisi vadinamaisiais 
gamtiniais antibiotikais, kurių 
turi kai kurios daržovės, vai-
siai, uogos ir vaistiniai augalai.

Paaiškinimai 
1. Mikrobai (mikroorganiz-

mai) – tik pro mikroskopą įžiū-
rimi vienaląsčiai organizmai.

2. Farmacija (vaistininkys-
tė) – vaistų gaminimo, apdoro-
jimo, laikymo bei gydymo jais 
mokslas ir praktika.

3. Aktinomicetai (laiba-
grybiai Actinmycetes) – savi-
ti mikro organizmai, turintys 
bakterijų ir grybų požymių.

Komentaras
Gamtiniai antibiotikai, ki-

taip nei cheminiai preparatai, 
dažniausiai nesukelia ryškių 
šalutinių efektų, gerai susitvar-
ko su mūsų sveikatai kenks-
mingais mikroorganizmais. 
Svarbiausia, kad gamtiniai an-
tibiotikai nenaikina naudingo-
sios žarnyno mikrofloros, ne-
sukelia disbakteriozės, nežalo-
ja imuninės sistemos ir nedaro 
neigiamo poveikio kepenų dar-
bui. Tačiau šioje srityje vis tiek 
esama ir šiokių tokių apriboji-
mų, ypač, kai sergama kai ku-
riomis chroniškomis ligomis.

Paaiškinimai
1. Mikroflora – mikrobų rū-

šių visuma, esanti kokioje nors 
terpėje ar organizme: vandeny-
je, dirvožemyje, maisto produk-
tuose, žmogaus ir gyvūnų orga-
nizmo ertmėse bei paviršiuje.

2. Disbakteriozė – žarnyno 
mikrofloros sudėties bei savy-
bių pasikeitimas. Dažnai dis-
bakterioze suserga tie žmonės, 
kurie gydosi įvairiais chemi-
niais preparatais, ypač antibio-
tikais, nes daugelis jų labai slo-
pina arba naikina organizmui 
reikalingas bakterijas (pavyz-
džiui, plataus veikimo spektro 
antibiotikai sunaikina ne tik li-
gos sukėlėją, bet ir normalią or-
ganizmo mikroflorą). Būdin-
giausias disbakteriozės požy-
mis – tuštinimosi sutrikimas.

Gamtinių antibiotikų 
šaltiniai

Avietės. Pasižymi antibak-
terinėmis, antiseptinėmis, an-
tiuždegiminėmis, prakaitavimą 
skatinančiomis bei temperatū-
rą žeminančiomis savybėmis.

Iš šviežių uogų gamina-
ma uogienė, iš šaldytų – kom-
potas, kisielius. Esant peršali-
mo ligoms, 2–3 kartus per die-
ną (arba bent vieną kartą prieš 
miegą) geriama karštu van-
deniu užplikytų uogų arbata 

(1–2 šaukšteliai uogų stiklinei 
vandens).

Šios uogos nevartotinos, 
kai sergama podagra, kasos ar 
inkstų ligomis.

Paaiškinimai
1. Antiseptika – visuma 

priemonių, naikinančių mi-
krobus.

2. Podagra – liga, kurią su-
kelia šlapimo rūgšties apykai-
tos sutrikimas organizme. Po-
dagrai būdingas sąnarių susto-
rėjimas, pirštų nejudrumas, pa-
tinimas ir skausmas.

Cinamonas. Pasižymi labai 
stipriomis antibiotinėmis savy-
bėmis, įveikia ligas sukeliančias 
žarnyno bakterijas, tonizuoja 
ir stiprina imunitetą. Gali būti 
naudojamas esant peršalimo li-
goms, viduriuojant, sergant ne-
sunkia depresijos forma. 

Sergant peršalimo ligomis 
(papildoma gydymo priemonė) 
į arbatos ar karšto pieno stikli-
nę įmaišoma 0,4 šaukštelio ci-
namono miltelių, geriama kar-
tą per dieną.

Cinamonas nevartotinas 
nėštumo metu, turint polinkį į 
vidinį kraujavimą, esant nervi-
niam dirglumui.

Citrinos. Citrinų vaisiai turi 
antiseptinių, antiuždegiminių, 
antitoksinių, antisklerotinių, 
fungicidinių, antiskorbutinių, 
antireumatinių, raminamųjų 
savybių, stiprina imunitetą, gy-
do žaizdas, varo šlapimą, slopi-
na vėmimą. 

Liaudies medicinoje citrino-
mis gydoma (papildoma prie-
monė) gelta, inkstų akmenligė, 
audinių pabrinkimai, reumati-
nės ligos, gastritas (kai suma-
žėjęs skrandžio sulčių rūgštin-
gumas). Sergant angina, stoma-
titu, gingivitu skalaujama bur-
na vandeniu atskiestomis citri-
nų sultimis (santykiu 1:1). Taip 
pat šia priemone plaunamos 
odos įtrūkos, egzemos ar gry-
belio pažeistos vietas.

Citrinos nevartotinos ser-
gant gastritu (kai padidėjęs 
skrandžio sulčių rūgštingu-
mas), skrandžio ir dvylikapirš-
tės žarnos opalige. Pasitarus su 
gydytoju, gali būti po valgio ge-
riama arbata su 1/2 šaukštelio 
citrinos sulčių.

Paaiškinimai
1. Toksinai – biologinės kil-

mės nuodai: nuodingos me-
džiagos, slopinančios organiz-
mo fiziologines funkcijas, susi-
darančios daugelyje bakterijų, 
nuodinguosiuose augaluose ir 
gyvūnuose, kai kuriuose gry-
beliuose.

2. Fungicidas – cheminė me-
džiaga, padedanti apsiginti nuo 
augalų grybinių ligų.

3. Skorbutas – liga, kurią su-
kelia ilgalaikė vitamino C stoka 
maiste arba jo nepakankamas 
įsisavinimas dėl ligos – virški-
nimo organų negalavimo, in-
fekcijos. 

4. Stomatitas – burnos glei-
vinės uždegimas, kurį sukelia 
kitos ligos – vėjaraupiai, skar-
latina, raudonukė, dizenterija, 
difterija, gripas, kvėpavimo or-
ganų, širdies ir kraujagyslių sis-
temos ligos.

5. Gingivitas – dantenų už-
degimas.

6. Egzema – neužkrečiamas, 
dažnai pasikartojantis odos 
uždegimas, kurį sukelia įvai-
rūs dirgikliai – cheminės me-
džiagos, kosmetikos priemo-
nės, kai kurie išoriškai vartoja-
mi vaistai, augalai ir kt.; egze-
mai būdinga niežėjimas, odos 
paraudimas, pūslelės, mazge-
liai, šašai. 

Česnakai. Česnakai turi 
stip rių fitoncidų, gydo ir didi-
na organizmo atsparumą infek-
cinėms ligoms. Česnakai naiki-
na streptokokus, stafilokokus, 
šiltinės, choleros, tuberkulio-
zės sukėlėjus ir kitus ligas su-
keliančius mikrobus.

Kelias minutes kramtoma 
česnako skiltelė sunaikina bur-
nos ertmės bakterijas. Daug 
kartų įkvėpti sutrintos skilte-
lės fitoncidai gydo nuo gripo ir 
anginos. 

Česnakai (kaip papildoma 
gydymo priemonė) gerai pa-
deda gydant ūmius kvėpavimo 
takų katarus, kokliušą, plaučių 
uždegimą ir pūlinius procesus, 
vykstančius plaučiuose. 

Odontologams seniai žino-
ma, jog panaudojus česnakų fi-
toncidus, 10–15 kartų sumažėja 
komplikacijų pašalinus nesvei-
kus dantis.

Česnakai ir jų preparatai ne-
vartotini (ypač didesniais kie-
kiais), kai sergama nefritu, nef-
roze bei paūmėjus hemorojui.

Paaiškinimai:
1. Fitoncidai – nuodingos 

augalų medžiagos, saugančios 
juos nuo parazitų, kenkėjų, žo-
lėdžių gyvūnų, kitų augalų kon-
kurencijos.

2. Streptokokai – rutulio ar-
ba kiaušinio pavidalo nejudrių 
bakterijų gentis, nesudaranti 
porų. Šios bakterijos dažniausiai 
išsidėsto grandinėmis. Strepto-
kokai paplitę gamtoje, daug jų 

yra žmogaus organizme; sukelia 
žmogaus ir gyvūnų ligas.

3. Stafilokokai – nejudrių, 
rutuliškų bakterijų gentis. Daž-
niausiai išsidėsto krūvelėmis, 
gerai auga įvairiose mitybinė-
se terpėse, fermentuoja įvairius 
angliavandenius, gamina įvai-
rius pigmentus. Įvairias infek-
cijas dažniausiai sukelia auksi-
nis stafilokokas.

4. Cholera – ūminė užkre-
čiama žarnyno liga, kurią suke-
lia choleros bakterijos. Šia liga 
sergantis žmogus smarkiai vi-
duriuoja, organizmas netenka 
vandens ir druskų.

5. Kokliušas – ūminė infek-
cinė liga, kuri reiškiasi spazmi-
nio kosulio priepuoliais. Šia li-
ga dažniausiai serga vaikai iki 5 
metų, retai – suaugusieji.

6. Nefritas – inkstų užde-
gimas.

7. Nefrozė – lėtinė inkstų li-
ga, dėl kurios patinsta veidas ir 
rankos, kraujyje atsiranda rie-
balų. Šią ligą sukelia infekcinės 
ligos ar apsinuodijimas.

Svogūnai. Švieži svogū-
nai turi medžiagų, naikinan-
čių grybelius ir ligas sukelian-
čius mikrobus. Prieš svogūnus 
neatsilaiko auksinis stafiloko-
kas, juodligės lazdelė, difteri-
jos, tuberkuliozės ir kiti pavo-
jingi mikrobai.

Liaudies medicinoje perša-
limo ligos dažniausiai gydomos 
šviežiomis svogūnų sultimis, 
sumaišytomis su medumi (1:1). 
Šio mišinio geriama po šaukštą 
3–4 kartus per dieną. 

Svogūnai nevartojami ser-
gant ūmiomis skrandžio, žar-
nyno, inkstų ir kepenų ligomis. 
Kad ruošiant svogūnus būtų iš-
vengta akių ir kvėpavimo takų 
sudirginimo, svogūnus reik-
tų šiek tiek atšaldyti šaldy-
tuvo šaldymo kameroje arba 
juos smulkinti po tekančio šal-
to vandens srove. 

Ridikai. Kaip papildoma gy-
dymo priemonė ridikai tinka 
gydant anginą, gripą, bronchi-
tą. Šiam reikalui ridikų sultys 
sumaišomos su medumi (1:1), 
vartojama po šaukštą 3 kartus 
per dieną.

Ridikai nevartotini sergant 
podagra, gastritu (kai padidė-
jęs skrandžio sulčių rūgštin-
gumas), skrandžio ir dvylika-
pirštės žarnos opalige, širdies, 
kraujagyslių ir sunkiomis inks-
tų ligomis. 

Spanguolės. Šios uogos tu-
ri antibakterinių, antivirusinių, 
antigrybelinių savybių, stiprina 
imunitetą. Esant peršalimo li-
goms naudinga gerti spanguo-
lių uogienę su arbata. Liaudies 
medicinoje spanguolėmis gydo-
ma angina, bronchitas, gripas, 
plaučių uždegimas (kaip papil-
doma priemonė).

Nepatartina šių uogų varto-
ti pastoviai.

Romualdas OGINSKAS

Kur randami gamtiniai antibiotikai?

„Bičiulystę“ skaitykite 
ir internete

www.biciulyste.lt
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Šiuo metu rengiamas svar-
bus socialinis bandomasis 

projektas, kurio tikslas – page-
rinti odontologinės priežiūros 
paslaugų prieinamumą žmo-
nėms, turintiems negalią. Ban-
domasis projekto etapas, ku-
rio metu pacientus lankys dvi 
medikų brigados, bus vykdo-
mas Vilniaus mieste ir rajone. 
Jame dalyvaus Vilniaus rajono 
centrinė ir Naujininkų polikli-
nikos bei Vilniaus universiteto 
ligoninės Žalgirio klinika. Sie-
kiant užtik rinti paslaugų teiki-
mą žmonėms, turintiems nega-

lią, namuose, minėtos įstaigos 
įsigytų ir reikiamą įrangą to-
kioms paslaugoms teikti.

Šis projektas būtų finansuo-
jamas Europos Sąjungos (ES) 
lėšomis, tam numatyta apie 970 
tūkst. eurų.

Jo tikslas – išbandyti gali-
mybę teikti odontologijos pas-
laugas namuose žmonėms, tu-
rintiems negalią, ir sukurti 
odontologinės pagalbos (prie-
žiūros) paslaugų teikimo na-
muose modelį. Jis turėtų bū-
ti patogus ir lengviau prieina-
mas žmonėms, kuriems sunku 

atvykti pas specialistą. Taip yra 
siekiama užtikrinti, kad visi 
Lietuvos žmonės odontologijos 
paslaugas gautų įgyvendinant 
lygiateisiškumo ir nediskrimi-
navimo principus.

Ministro A. Verygos teigimu, 
šis projektas orientuotas į žmo-
nes, kurie turi sunkią negalią ir 
specialiuosius nuolatinės slau-
gos poreikius.

„Mūsų tikslas yra suformuo-
ti tinkamus paslaugų teikimo 
būdus, kurie palengvintų gy-
venimą šiems žmonėms. Minė-
to projekto metu pas pacientą 

į namus vyks mobilios odon-
tologų komandos, sudarytos iš 
gydymo įstaigų, teikiančių pir-
mines sveikatos priežiūros pas-
laugas, specialistų. Tai reiškia, 
kad paslauga ir jos teikėjas pa-
tys atvyktų pas šiuos žmones 
ir suteiktų reikiamas paslau-
gas namuose, o nesant galimy-
bių tai padaryti, organizuotų 
transportavimą į aukštesnio ly-
gio paslaugas teikiančias gydy-
mo įstaigas“, – sako A. Veryga.

Sunkiais ir labai sudėtingais 
atvejais pacientai būtų gabena-
mi į VU Žalgirio kliniką.

Panašus odontologinės prie-
žiūros paslaugų teikimas nega-
lią turintiems žmonėms organi-
zuojamas Olandijoje, Belgijoje, 
Skandinavijos šalyse.

Baigus įgyvendinti šį piloti-
nį projektą, bus įvertinti jo re-
zultatai ir, atsižvelgiant į juos, 
bus pateiktos rekomendacijos, 
kaip organizuoti ir teikti neįga-
liesiems odontologinę priežiūrą 
visos šalies mastu, kad šiems 
žmonėms tai būtų patogu ir la-
biau prieinama.

SAM ir „Bičiulystės“ inf. 

Negalią turintiems vilniečiams – odontologijos paslaugos į namus

(atkelta iš 1 psl.)

Kaziuko mugės pamokos: lengvatinis mokestis 
už prekybai netinkamą vietą

Reikalavimai – dideli, 
dėmesys – minimalus

Šiemetine Kaziuko muge ne-
sidžiaugė ir iš Druskininkų su sa-
vo siūtomis lėlėmis atvykęs Ro-
bertas Šimonis. Nuo vaikystės 
cerebrinio paralyžiaus lydimam 
ir vos 20 proc. darbingumo tetu-
rinčiam vaikinui ši tradicinė mu-
gė – viena didžiausių galimybių 
parduoti savo gaminamus dirbi-
nius. Todėl labai svarbi kiekvie-
na smulkmena. Netgi oras. Atvi-
roje erdvėje neapsisaugosi nei 
nuo šalčio, nei nuo vėjo. O šiemet 
dangus dar ir sniego nepagailėjo. 
Medžiaginės lėlės sudrėko, namo 
parsivežus teks jas ilgokai džio-
vinti. Sūnui mugėse padedanti 
mama Jelena neslėpė nusivyli-
mo – Kaziuko mugės organiza-
toriai neįgaliesiems skyrė, ko 
gero, pačią prasčiausią vietą, o 
esą lengvatinis 36 eurų mokes-
tis nedaug tesiskyrė nuo to, kurį 
teko sumokėti už gerokai dides-
nį pirkėjų srautą pritraukiančias 
prekybos vietas.

Robertas neslepia ir dar vie-
nos nemažai įtampos sukėlu-
sios „smulkmenos“. Vaikinas 
prisipažįsta neįsigilinęs į mu-
gės organizatorių nurodymą, 
kad visos palapinės, ar bent jau 
jų stogai, turi būti balti. Čia toks 
naujoviškas sostinės tautinis 
paveldas...“ – juokauja jis. 

Geltoną savo palapinę pasi-
stačiusiems druskininkiečiams 
grėsė apie 500 eurų bauda! „Ge-
rai, kad Vilniuje turiu pažįstamą 
kunigą. Paskambinau jam ir pa-
prašiau pagalbos – gal turi kokį 
baltą tentą, kuriuo būtų galima 
pridengti mūsų palapinės stogą. 
Į pagalbos „operaciją“ įtraukus 

dar porą žmonių, tentą pavyko 
gauti, – pasakoja Robertas. – Ži-
noma, prireikė nemažai laiko, 
kol mugės dienomis pagausė-
jus gatvių, kuriose draudžiamas 
eismas, automobiliu pasiekiau 
reikiamą vietą, grįžau atgal...“ 

Neįgaliųjų įsitikinimu, mu-
gės organizatorių sugalvotos 
taisyklės ir reikalavimai buvo 
neadekvatūs prekiautojams su-
kurtoms sąlygoms. Pasak jų, už 
tokias, prekybai netinkamas, 
vietas bent jau nereikėtų mo-
kėti jokio mokesčio. 

R. Šimonio nedžiugina ir Kau-
ne rengiamos Kaziuko mugės 
organizatorių planai. Dėl Lais-
vės alėjos rekonstrukcijos mugė 
perkelta į Nemuno salą. „Tačiau 
kai pamatėme, kokia vieta skir-
ta neįgaliesiems, iškart suprato-
me – lengvatinėmis sąlygomis 
nesinaudosime ir išsipirksime 
vietą ten, kur yra tikimybės ką 
nors parduoti, – sako Robertas. 
– Juk šitoms mugėms visus me-
tus ruošiamės, kelias dienas be 
poilsio su pirkėjais bendraujam. 
Natūralu, kad geros prekybos ti-
kimės, rezultatų laukiame.“

Tautodailininkams 
netiko – tiks 

neįgaliesiems
Anykščių rajono neįgalių-

jų draugija – nuolatinė Kaziu-
ko mugės dalyvė. Įvairių amatų 
mokymams daug dėmesio ski-
rianti organizacija į ją atveža 
daug savo gaminių. Ir kaskart 
vis kokiais nors naujais dirbi-
niais atsinaujina. Šiemetinė-
je mugėje dėmesį traukė anks-
čiau niekada nematyti Valenti-
nos Stanevičienės sukurti pa-
puošalai. 

Draugijos pirmininkė Aldo-
na Šerėnienė sako, kad šieme-
tiniu Kaziuku labai skųstis ne-
gali. Šalta pavasario pradžia pa-
diktavo vilnonių kojinių, piršti-
nių paklausą, o kai kurių dydžių 
iš vilnos veltų šlepečių net pri-
trūko. Kaziuko mugės pirkėjai 
„iššlavė“ ir nedidukes iš bala-
nų pintas dėžutes – visą 100 jų 
anykštėnai pardavė.

Kurgi tokios sėkmės prie-
žastis? A. Šerėnienė neslepia – 
Anykščių neįgaliųjų draugija 
prekiavo ne Katedros aikštė-
je, o Gedimino prospekte. Pa-
sak draugijos pirmininkės, pre-
kybos vieta čia kainavo vos 10 
eurų brangiau. Šį skirtumą ga-
na greitai kompensavo kur kas 
sėkmingesnė prekyba. 

A. Šerėnienė turi didžiulę Ka-
ziuko mugės dalyvio patirtį. Jai 
teko prekiauti ne vienoje vieto-
je. Geriausiai sekėsi Šventaragio 
gatvėje. Mugės dalyvių srautas 
čia gana intensyvus, tačiau nė-
ra spūsčių, galima laisvai prieiti 
prie prekystalių, apžiūrėti dir-
binius. Tai patvirtina ir pernai 
šioje gatvėje prekiavęs Pasva-
lio rajono neįgaliųjų draugijos 
narys Alvidas Svilis. Iš uosio te-
kintos vazos, įvairiems biriems 
produktams skirti indeliai, žva-

kidės, kiti dirbiniai ilgai ant pre-
kystalio neužsibuvo. Tiesa, teisę 
prekiauti Šventaragio gatvėje 
medžio meistras įgijo sumokė-
jęs visą mugės dalyvio mokestį, 
nes už lengvatinę kainą jau per-
nai neįgaliesiems buvo siūloma 
vieta Katedros aikštėje. 

Apie prekybą Katedros aikš-
tėje A. Šerėnienė turi dar dau-
giau karčios patirties. Prieš ke-
lerius metus ji buvo skirta tauti-
nio paveldo kūrėjams. Anapilin 
iškeliavęs draugijos pirminin-
kės vyras garsėjo iš balanų pin-
tais krepšiais, jie buvo įvertinti 
tautinio paveldo sertifikatu, to-
dėl, kaip ir kiti tautodailininkai, 
turėjo vietą Katedros aikštėje. 
Tačiau per porą mugės dienų čia 
pardavė vos vieną krepšį. Ne-
traukia Katedros aikštė pirkė-
jų, ir gana. Pasak A. Šerėnienės, 
prekyba čia nesisekė ne tik jos 
vyrui. Tautodailininkams suki-
lus, mugės organizatoriai juos 
perkėlė į Gedimino prospektą, 
o Katedros aikštę paskyrė... ne-
įgaliesiems. A. Svilis neabejoja: 
„Teks sukilti ir mums.“

A. Šerėnienės nuomone, to-
kia sakralinė vieta, kaip Kated-
ros aikštė, apskritai neturėtų 
būtų verčiama turgumi. Čia ga-
lėtų vykti visai šaliai svarbūs 
šventiniai renginiai, koncertai, 
labdaros akcijos. 

Tikroji integracija – tik 
žodžiai? 

Anykščių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė prisime-
na ir daugiau kitiems netiku-
sių vietų, kuriose buvo privers-
ti prekiauti neįgalieji. Vienais 
metais savo palapines jie turėjo 
statyti Seimo prieigose – vieto-
je, kur Kaziuko mugė tik prasi-
deda, o pirkėjai čia neužklysta. 

Ne ką geriau neįgalieji jautėsi ir 
mugę baigiančiame Tymo kvar-
tale, iki kurio nupėdinti nedaž-
nam užtenka jėgų. Ir iš vienos, 
ir iš kitos mugės su puspilniais 
krepšiais teko namo važiuoti.

Keliolika kilometrų besi-
driekiančios senamiesčio gat-
vės gerokai patrauklesnės ir 
pirkėjams, ir pardavėjams. 
Prieš kelerius metus neįgalieji 
ir nevyriausybinės organizaci-
jos prekiavo bei apie savo veiklą 
pasakojo Vrublevskio gatvėje. 
Čia pirkėjų netrūko, bet šiemet 
ši erdvė atiteko maisto produk-
tų prekiautojams. 

Daugelis gerai prisimena 
pernai per neįgaliesiems skirtą 
šventinį renginį „Tau, Vilniau“ 
socialinės apsaugos ir darbo 
ministro Lino Kukuraičio išsa-
kytą mintį, kad nereikia neįga-
liesiems atskirų, uždarų erdvių, 
kad jie turi pasklisti po visą Vil-
nių, tapti bendro šventinio šur-
mulio dalimi. Tik tada galėsime 
kalbėti apie atskirties mažėji-
mą, nykstančias ribas, tikrąją 
integraciją. Deja, Kaziuko mu-
gės organizatoriai šio ragini-
mo neišgirdo. Gal kitąmet visus 
organizacinius reikalus į savo 
rankas žadanti perimti Vilniaus 
savivaldybė bus atidesnė ir tik 
neįgaliesiems skirtos teritori-
jos pagaliau išnyks?

Aldona MIlIEšKIENĖ 
Autorės nuotr. 

Grigiškių neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė Aldona Voverienė.

Anykščių rajono neįgaliųjų draugijos narės Valentinos Stanevičienės papuo-
šalai.

Kiekviena Roberto Šimonio lėlė – vienetinis kūrinys.

Grigiškių neįgaliųjų draugijos narių dirbiniai.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 – La-
bas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 7.30,  
8.00, 8.30 – žinios. 6.35, 8.05 – orai.  
7.05, 7.35, 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, kovo 12 d. 
09:05 Senis. N-7. 268 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 3. N-7. 
3/13 s. 10:55 Akis už akį 2. 2/15 s. N-7. 
11:40 Savaitė. (kart.). 12:40 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite 
daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 La-
ba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Se-
serys. N-7. 256 s. 17:30 Žinios (su ver-
timu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
Gimę tą pačią dieną. 20:25 Loterija 
„Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 
Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 LRT 
forumas. 22:20 Dokumentinė istori-
nė laida „Lietuvos kolumbai“. 23:15 
Svetimšalė 1. N-14. 4 s. 00:15 Istorijos 
detektyvai. (subtitruota, kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Gimę tą pa-
čią dieną. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Beatos 
virtuvė. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Pramoginė laida „Editos šou“. 
N-7. 05:00 Seserys. N-7. 256 s. (kart.).

Antradienis, kovo 13 d. 
09:05 Senis. N-7. 269 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 3. N-7. 
3/14 s. 10:55 Akis už akį 3. 3/1 s. N-7. 
11:40 Klausimėlis.lt. (kart.). 12:00 
Transliacija iš LR Seimo. Seimo nario 
Mindaugo Basčio mandato panaikini-
mo svarstymas. Tiesioginiai (su verti-
mu į gestų k.). 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 La-
ba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Se-
serys. N-7. 257 s. 17:30 Žinios (su ver-
timu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Emi-
grantai. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Pasaulio teisuo-
liai. 22:20 Istorijos detektyvai. (subti-
truota). 23:10 Svetimšalė 1. N-14. 5 s. 
00:15 Karinės paslaptys. (kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Dokumen-
tinė istorinė laida „Lietuvos kolum-
bai“. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Pokalbių laida 
„Svarbios detalės“. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Emigrantai. (kart.). 
05:00 Seserys. N-7. 257 s. (kart.).

trečiadienis, kovo 14 d. 
09:05 Senis. N-7. 270 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 3. N-7. 
3/15 s. 10:55 Akis už akį 3. 3/2 s. N-7. 
11:40 Emigrantai. (kart.). 12:40 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite 
daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 La-
ba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Se-
serys. N-7. 258 s. 17:30 Žinios (su ver-
timu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Gyve-
nimas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 
22:50 Klausimėlis.lt. 23:20 Svetimšalė 
1. N-14. 6 s. 00:15 Istorijos detektyvai. 
(subtitruota, kart.). 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:05 Pasaulio teisuoliai. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Istorijos detektyvai. (sub-
titruota, kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Gyvenimas. (kart.). 05:00 Sese-
rys. N-7. 258 s. (kart.).

ketvirtadienis, kovo 15 d.
09:05 Senis. N-7. 271 s. 10:05 Štut-

garto kriminalinė policija 3. N-7. 3/16 
s. 10:55 Akis už akį 3. 3/3 s. N-7. 11:40 
Gyvenimas. (kart.). 12:40 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite dakta-
ro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 
Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 
259 s. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klaus-
kite daktaro. 19:30 Specialus tyrimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jė-
ga“. 21:30 Pokalbių laida „Svarbios 

detalės“. 22:30 Dviračio žinios. 23:00 
Premjera. Laukinė upė. N-14. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Specialus ty-
rimas. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Dokumentinė 
apybraiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 
03:30 Laisvės vėliavnešiai. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Nacio-
nalinė paieškų tarnyba. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 259 s. (kart.).

Penktadienis, kovo 16 d. 
09:05 Senis. N-7. 272 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 3. N-7. 
3/17 s. 10:55 Akis už akį 3. 3/4 s. N-7. 
11:40 Stilius. (kart.). 12:40 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite 
daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 La-
ba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Se-
serys. N-7. 260 s. 17:30 Žinios (su ver-
timu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
Beatos virtuvė. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 
21:00 Duokim garo! 22:35 Gamtos ins-
pektoriai. 23:00 Fantastiškas penkta-
dienis. Premjera. Pasaulio pabaiga. 
N-14. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 
Pokalbių laida „Svarbios detalės“. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. (kart.). 03:30 Mūsų 
gyvūnai. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Stilius. (kart.). 05:00 Sese-
rys. N-7. 260 s. (kart.).

Šeštadienis, kovo 17 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 

07:00 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai. 4, 5 s. 07:20 Premjera. Alvi-
nas ir patrakėliai burundukai 2. 2/3 s. 
07:30 Premjera. Detektyvė Miretė. 15 
s. 07:45 Premjera. Stebuklingoji Bo-
ružėlė. 3 s. 08:10 Karinės paslaptys. 
09:00 Labas rytas, Lietuva. 09:30 Ži-
nios. Orai. 09:35 Labas rytas, Lietuva. 
10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas rytas, 
Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 La-
bas rytas, Lietuva. 11:45 Pasaulio do-
kumentika. Premjera. Paslaptingas šu-
nų pasaulis 2. 1 d. (subtitruota). 12:45 
Pasaulio dokumentika. Premjera. Ypa-
tingi gyvūnų jaunikliai. 3 d. Amazoni-
jos kovotojai už išlikimą. (subtitruota). 
13:40 Mis Marpl 2. N-7. 2/1 s. Žmogžu-
dystės vizija. 15:15 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom“. 15:45 Žinios. 
Orai (su vertimu į gestų kalbą). 16:00 
Sveikinimų koncertas. 17:30 Žinios 
(su vertimu į gestų k.). 17:55 Sportas. 
17:58 Orai. 18:00 Teisė žinoti. 18:30 
Nacionalinė paieškų tarnyba. 19:30 
Stilius. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 21:00 Muzikinė pra-
moginė programa „Du balsai – viena 
širdis“. 23:10 Ponas Didsas. N-7. (sub-
titruota). 00:45 Pasaulio dokumen-
tika. Paslaptingas šunų pasaulis 2. 1 
d. (subtitruota, kart.). 01:40 Pasaulio 
dokumentika. Ypatingi gyvūnų jauni-
kliai. 3 d. Amazonijos kovotojai už išli-
kimą. (subtitruota, kart.). 02:25 Pasau-
lio teisuoliai. (kart.). 03:10 Teisė žinoti. 
(kart.). 03:35 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(kart.). 04:00 Karinės paslaptys. (kart.). 
04:45 Auksinis protas. (kart.).

Sekmadienis, kovo 18 d. 
06:05 Istorijos detektyvai. (sub-

titruota, kart.). 07:00 Dokumentinė 
apybraiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 
07:30 Šventadienio mintys. 08:00 
Gimtoji žemė. 08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 09:00 Hanso Kris-
tiano Anderseno pasakos. 1 s. Nau-
ji karaliaus drabužiai. 10:00 Gustavo 
enciklopedija. (subtitruota). 10:30 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 11:25 
Mūsų gyvūnai. 11:50 Pasaulio doku-
mentika. Indo slėnio lobiai. 2 d. Kitas 
Tadž Mahalo veidas. (subtitruota). 
12:45 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Nematomas Havajų pasaulis. 2 
d. Gelmių paslaptys. (subtitruota). 
13:40 Premjera. Megrė 2. 2/2 s. Me-
grė Monmartre. N-7. 15:15 Laisvės vė-
liavnešiai. 15:45 Žinios. Orai (su verti-
mu į gestų kalbą). 16:00 Auksinis pro-
tas. (kart.). 17:15 Klausimėlis.lt. 17:30 
Žinios (su vertimu į gestų k.). 17:55 
Sportas. 17:58 Orai. 18:00 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. 18:30 Pramoginė laida 
„Editos šou“. N-7. 19:30 Savaitė. 20:30 
Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 
21:00 Premjera. Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 4. 1 s. 21:55 Karalienės sesuo. 
N-14. 23:50 Pasaulio pabaiga. N-14. 
(kart.). 01:40 Pasaulio dokumenti-
ka. Indo slėnio lobiai. 2 d. Kitas Tadž 
Mahalo veidas. (subtitruota, kart.). 
02:25 Pasaulio dokumentika. Nema-
tomas Havajų pasaulis. 2 d. Gelmių 
paslaptys. (subtitruota, kart.). 03:10 
Klausimėlis.lt. (kart.). 03:25 Dviračio 
žinios. (kart.). 03:55 Muzikinė pra-
moginė programa „Du balsai – vie-
na širdis“. (kart.).

Pirmadienis, kovo 12 d. 
05:45 Televitrina. 06:00 Išsirink 

sau ateitį. 06:25 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (14). N-7. 06:55 Simpsonai 
(20). N-7. 07:25 Simpsonai (21). N-7. 
07:55 Svajonių sodai. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2781). N-7. 10:00 Tai - mano 
gyvenimas (9). N-7. 12:00 Svotai (5). 
N-7. 13:00 Simpsonai (22). N-7. 13:30 
Simpsonai (23). N-7. 14:00 Pažadėtoji 
(3065). N-7. 14:30 Pažadėtoji (3066). 
N-7. 15:00 Maištingosios amazonės 
(11). N-7. 16:00 TV3 žinios. 16:25 TV3 
orai. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Šviesoforas (24). N-7. 
20:00 Legendinės meilės. N-7. 21:00 
Pasmerkti 4 (20). N-7. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Didelės akys. N-7. 
00:40 Nusikalstami protai. Kitapus 
sienų (11). N-7. 01:35 Specialioji jū-
rų policijos tarnyba (17). N-7. 02:20 
Kerštas (7). N-7. 03:10 APB (6). N-7. 
04:05 Tėvynė (6). N-14. 04:55 Pasku-
tinis iš vyrų (16). N-7. 05:20 Paskuti-
nis žmogus Žemėje (13). N-7.

Antradienis, kovo 13 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (15). N-7. 06:55 
Simpsonai (22) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (23) (kart.). N-7. 07:55 
Pasmerkti 4 (20). N-7. 08:25 Švieso-
foras (24). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2782). N-7. 10:00 Tai - mano gy-
venimas (10). N-7. 12:00 Svotai (6). 
N-7. 13:00 Simpsonai (1). N-7. 13:30 
Simpsonai (2). N-7. 14:00 Pažadėtoji 
(3067). N-7. 14:30 Pažadėtoji (3068). 
N-7. 15:00 Maištingosios amazonės 
(12). N-7. 16:00 TV3 žinios. 16:25 TV3 
orai. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Šviesoforas (25). 
N-7. 20:00 Prieš srovę. N-7. 21:00 Pa-
smerkti 4 (21). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Paliktieji. N-14. 00:45 Nu-
sikalstami protai. Kitapus sienų (12). 
N-7. 01:35 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba (18). N-7. 02:30 Kerštas (8). 
N-7. 03:15 APB (7). N-7. 04:10 Tėvy-
nė (7). N-14. 05:05 Paskutinis iš vyrų 
(17). N-7. 05:25 Paskutinis žmogus 
Žemėje (14). N-7. 05:50 Paskutinis 
žmogus Žemėje (15). N-7.

trečiadienis, kovo 14 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (16). N-7. 06:55 
Simpsonai (1) (kart.).  N-7. 07:25 
Simpsonai (2) (kart.). N-7. 07:55 Pa-
smerkti 4 (21). N-7. 08:25 Šviesofo-
ras (25). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2783). N-7. 10:00 Tai - mano gy-
venimas (11). N-7. 12:00 Svotai (7). 
N-7. 13:00 Simpsonai (3). N-7. 13:30 
Simpsonai (4). N-7. 14:00 Pažadėtoji 
(3069). N-7. 14:30 Pažadėtoji (3070). 
N-7. 15:00 Maištingosios amazonės 
(13). N-7. 16:00 TV3 žinios. 16:25 TV3 
orai. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Šviesoforas (26). N-7. 
20:00 Gero vakaro šou. N-7. 21:00 Pa-
smerkti 4 (22). N-7. 21:30 TV3 vaka-
ro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 
TV3 orai. 22:25 Vikinglotto. 22:30 
12 galimybių. N-14. 00:50 Nusikals-
tami protai. Kitapus sienų (13). N-7. 
01:40 Specialioji jūrų policijos tar-
nyba (19). N-7. 02:30 Kerštas (9). N-7. 
03:20 APB (8). N-7. 04:10 Tėvynė (8). 
N-14. 05:10 Paskutinis iš vyrų (18). 
N-7. 05:35 Paskutinis žmogus Že-
mėje (16). N-7.

ketvirtadienis, kovo 15 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (17). N-7. 06:55 
Simpsonai (3). N-7. 07:25 Simpsonai 
(4). N-7. 07:55 Pasmerkti 4 (22). N-7. 
08:25 Šviesoforas (26). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2784). N-7. 10:00 
Tai - mano gyvenimas (12). N-7. 12:00 
Svotai (8). N-7. 13:00 Simpsonai (5). 
N-7. 13:30 Simpsonai (6). N-7. 14:00 
Pažadėtoji (3071). N-7. 14:30 Paža-
dėtoji (3072). N-7. 15:00 Maištingo-
sios amazonės (14). N-7. 16:00 TV3 ži-
nios. 16:25 TV3 orai. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Švieso-
foras (27). N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 
Pasmerkti 4 (23). N-7. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:20 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 12 galimybių 2. Per-
krauta. N-14. 00:20 Kalėjimo bėgliai 
(1). N-14. 01:20 Specialioji jūrų poli-
cijos tarnyba (20). N-7. 02:10 Kerštas 
(10). N-7. 03:00 APB (9). N-7. 03:50 
Tėvynė (9). N-14. 04:55 Paskutinis iš 
vyrų (19). N-7. 05:15 Paskutinis žmo-
gus Žemėje (17). N-7. 05:40 Paskuti-
nis žmogus Žemėje (18). N-7.

Penktadienis, kovo 16 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (18). N-7. 06:55 
Simpsonai (5) (kart.). N-7. 07:25 

Pirmadienis, kovo 12 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Didysis žvejys 2“ (15). 07:05 „Muča 
Luča“ (12). 07:30 „Tomas ir Džeris“ 
(48). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (69). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:00 
KK2 penktadienis (kart.). N-7. 13:20 
„Rožių karas“ (111). 14:20 „Dvi širdys“ 
(610). 14:50 „Dvi širdys“ (611). 15:20 
„Dvi širdys“ (612). 15:55 „Dvi širdys“ 
(613). 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. 
N-7. 20:00 „Paveldėtoja“ (19). N-7. 
20:30 Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 22:24 
Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO 
SEANSAS Sumautos atostogos Mek-
sikoje. N14. 00:25 „Judantis objek-
tas“ (3). N-7. 01:15 10 000 metų prieš 
Kristų (kart.). N-7.

Antradienis, kovo 13 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Didysis žvejys 2“ (16). 07:05 „Muča 
Luča“ (13). 07:30 „Tomas ir Džeris“ 
(49). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (70). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:00 
Visi už vieną (kart.). N-7. 12:30 Nuo... 
Iki... (kart.) 13:25 „Rožių karas“ (112). 
14:25 „Dvi širdys“ (614). 14:55 „Dvi 
širdys“ (615). 15:25 „Dvi širdys“ (616). 
15:55 „Dvi širdys“ (617). 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 
„Paveldėtoja“ (20). N-7. 20:30 Ekra-
nai. N-7. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS 
Samdomas karys. N14. 00:25 „Judan-
tis objektas“ (4). N-7. 01:15 Sumau-
tos atostogos Meksikoje (kart.). N14.

trečiadienis, kovo 14 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Didysis žvejys 2“ (17). 07:05 „Muča 
Luča“ (14). 07:30 „Tomas ir Džeris“ 
(50). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (71). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:00 
Visi už vieną (kart.). N-7. 12:30 Ekra-
nai (kart.). N-7. 13:25 „Rožių karas“ 
(113). 14:25 „Dvi širdys“ (618). 14:55 

„Dvi širdys“ (619). 15:25 „Dvi širdys“ 
(620). 15:55 „Dvi širdys“ (621). 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, 
kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:00 „Paveldėtoja“ (21). N-7. 20:30 
Gyvūnų policija. N-7. 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VA-
KARO SEANSAS Sakalo akis. N14. 
00:50 „Judantis objektas“ (5). N-7. 
01:40 Samdomas karys (kart.). N14.

ketvirtadienis, kovo 15 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Didysis žvejys 2“ (18). 07:05 „Muča 
Luča“ (15). 07:30 „Tomas ir Džeris“ 
(51). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (72). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:00 
Visi už vieną (kart.). N-7. 12:30 Gy-
vūnų policija (kart.). N-7. 13:25 „Ro-
žių karas“ (114). 14:25 „Dvi širdys“ 
(622). 14:55 „Dvi širdys“ (623). 15:25 
„Dvi širdys“ (624). 15:55 „Dvi širdys“ 
(625). 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. 
N-7. 20:00 Valanda su Rūta. 21:30 Ži-
nios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS. PREMJERA Gar-
bės reikalas. N14. 00:35 „Judantis 
objektas“ (6). N-7. 01:25 Sakalo akis 
(kart.). N14. 03:20 Alchemija VIII. Vis-
kas iš naujo. 03:50 RETROSPEKTYVA. 
Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Me-
nininkų portretai“.

Penktadienis, kovo 16 d. 
06:35 Dienos programa. 06:40 

„Didysis žvejys 2“ (19). 07:05 „Muča 
Luča“ (16). 07:30 „Tomas ir Džeris“ 
(52). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (73). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:00 
Valanda su Rūta (kart.). 13:25 „Ro-
žių karas“ (115). 14:25 „Dvi širdys“ 
(626). 14:55 „Dvi širdys“ (627). 15:25 
„Dvi širdys“ (628). 15:55 „Dvi širdys“ 
(629). 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Para-
mos koncertas “Už vaikystę”. 22:30 
Įkalinti laike. N-7. 00:40 Garbės rei-
kalas (kart.). N14.

Šeštadienis, kovo 17 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Muča Luča“ (15) (kart.). 06:55 „To-
mas ir Džeris“ (51) (kart.). 07:20 
„“Nickelodeon“ valanda. Ančiukai 
Duoniukai“ (17). 07:45 „Neramūs ir 
triukšmingi“ (24). 08:10 „Keista šei-
mynėlė“ (6). 08:35 „Tomo ir Džerio 
šou“ (12). 09:00 „Ogis ir tarakonai“ 
(43). 09:10 „Ogis ir tarakonai“ (44). 
09:20 „Ogis ir tarakonai“ (45). 09:30 
„Tinginių miestelis“ (76). 10:00 KINO 
PUSRYČIAI. PREMJERA Jūros koman-
da. 11:50 Beilio nuotykiai. Naktis Kar-
vamiestyje. 13:35 Piteris Penas. 15:40 
Adamsų šeimynėlės vertybės. N-7. 
17:30 Bus visko. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 SUPERKI-
NAS Alvinas ir burundukai 2. 21:15 Ti-
kras vyras. N-7. 22:55 Superherojus! 
N-7. 00:35 Įkalinti laike (kart.). N-7.

Sekmadienis, kovo 18 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Muča Luča“ (16) (kart.). 06:55 „To-
mas ir Džeris“ (52) (kart.). 07:20 „“Nic-
kelodeon“ valanda. Ančiukai Duo-
niukai“ (18). 07:45 „Neramūs ir triukš-
mingi“ (25). 08:10 „Keista šeimynėlė“ 
(7). 08:35 „Tomo ir Džerio šou“ (13). 
09:00 „Ogis ir tarakonai“ (46). 09:10 
„Ogis ir tarakonai“ (47). 09:20 „Ogis 
ir tarakonai“ (48). 09:30 „Tinginių 
miestelis“ (77). 09:55 „Ogis ir tara-
konai“ (36). 10:05 „Ogis ir tarakonai“ 
(37). 10:15 KINO PUSRYČIAI. PREMJE-
RA Pelenės istorija. Gražiausios dai-
nos. N-7. 12:05 Instrukcijos nėra. N-7. 
14:30 Trumano šou. N-7. 16:40 Ne 
vienas kelyje. 17:20 Teleloto. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 Mes vieno kraujo. 22:00 Pa-
bėgimas. N14. 23:45 4-asis lygmuo. 
N14. 01:30 Tikras vyras (kart.). N-7.

Pirmadienis, kovo 12 d. 
06:40 „F. T. Budrioji akis“ (51). 

07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (394) 
(kart.). N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (749) (kart.). N-7. 09:35 „Tokia 
tarnyba“ (69) (kart.). N-7. 10:30 „Ko-
bra 11“ (10) (kart.). N-7. 11:35 „Aklo-
ji zona“ (2) (kart.). N-7. 12:35 „Sto-
ties policija“ (17) (kart.). N-7. 13:40 
„Prokurorų patikrinimas“ (395). N-7. 
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“ (750). 
N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (70). N-7. 
16:50 „Kobra 11“ (11). N-7. 17:55 „Aklo-
ji zona“ (3). N-7. 18:55 „Stoties polici-
ja“ (18). N-7. 20:00 Info diena. 20:30 
Visi už vieną. N-7. 21:00 Pagrobtas 
gyvenimas. N14. 23:10 Medalionas 
(kart.). N-7. 00:55 „Gyvi numirėliai“ 
(12) (kart.). N14. 01:40 „Juodasis są-
rašas“ (15) (kart.). N-7.

tV3

Lnk

btV

Simpsonai (6) (kart.). N-7. 07:55 Pa-
smerkti 4 (23). N-7. 08:25 Šviesofo-
ras (27). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2785). N-7. 10:00 Tai - mano gy-
venimas (13). N-7. 12:00 Svotai (9). 
N-7. 13:00 Simpsonai (7). N-7. 13:30 
Simpsonai (8). N-7. 14:00 Pažadėtoji 
(3073). N-7. 14:30 Pažadėtoji (3074). 
N-7. 15:00 Maištingosios amazonės 
(15). N-7. 16:00 TV3 žinios. 16:25 TV3 
orai. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Ponas Žirnis ir Šerma-
nas. 21:15 Beždžionių planetos auš-
ra. N-7. 23:50 Megė. N-14. 01:35 Ne-
ištikimybė. N-14. 03:30 Grėsmingas 
2. S. 05:05 Paskutinis iš vyrų (20). N-7. 
05:30 Moderni šeima (6). N-7. 05:50 
Moderni šeima (7). N-7.

Šeštadienis, kovo 17 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Aladi-

nas (19). 07:00 Ančiukų istorijos (12). 
07:30 Nenugalimasis žmogus - voras 
(2). N-7. 08:00 Aladinas (20). 08:30 
Superekspertai. 09:00 Virtuvės is-
torijos. 09:30 Gardu Gardu. 10:00 
Aplink Lietuvą. 11:00 Svajonių ūkis. 
11:30 Išsirink sau ateitį. 12:00 Džiun-
glių karalius. N-7. 13:50 Ranka, verta 
milijono. N-7. 16:10 Simpsonai (20). 
N-7. 16:40 Ekstrasensų mūšis. N-7. 
18:30 TV3 žinios (312). 19:15 TV3 
sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eu-
rojackpot. 19:30 Narnijos kronikos. 
Aušros užkariautojo kelionė. N-7. 
21:50 Pakeliui. N-14. 22:55 Robas Ro-
jus. N-14. 02:30 Kon Tikis. N-7. 04:35 
Paskutinis iš vyrų (21). N-7. 05:00 Pa-
skutinis iš vyrų (22). N-7. 05:20 Mo-
derni šeima (8). N-7. 05:45 Moderni 
šeima (9). N-7.

Sekmadienis, kovo 18 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Aladi-

nas (20) (kart.). 07:00 Ančiukų isto-
rijos (13). 07:30 Nenugalimasis žmo-
gus - voras (3). N-7. 08:00 Aladinas 
(21). 08:30 Mamyčių klubas. 09:00 
Kulinariniai triukai. 09:30 Penkių 
žvaigždučių būstas (8). 10:00 Pa-
saulis pagal moteris. 10:30 Svajo-
nių sodai (59). 11:30 Mažylio atos-
togos. N-7. 13:35 Auksiniai bateliai. 
15:15 Havajai 5.0 (10). N-7. 16:15 Eks-
trasensų mūšis. N-7. 18:00 Raudonas 
kilimas. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Ge-
riausi mūsų metai. 100-mečio šou. 
22:00 Jūrų pėstininkas 4. Judantis 
taikinys. N-14. 23:50 Molės Hartlei 
egzorcizmas. S. 01:40 Merlino mo-
kinys (1). N-7. 03:15 Merlino mokinys 
(2). N-7. 04:55 Moderni šeima (10). 
N-7. 05:20  Moderni šeima (11). N-7.

Lrt
Antradienis, kovo 13 d. 
06:40 „F. T. Budrioji akis“ (52). 

07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (395) 
(kart.). N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (750) (kart.). N-7. 09:35 „Tokia 
tarnyba“ (70) (kart.). N-7. 10:30 „Kobra 
11“ (11) (kart.). N-7. 11:35 „Akloji zona“ 
(3) (kart.). N-7. 12:35 „Stoties policija“ 
(18) (kart.). N-7. 13:40 „Prokurorų pa-
tikrinimas“ (396). N-7. 14:50 „Muchta-
ro sugrįžimas“ (751). N-7. 15:55 „Tokia 
tarnyba“ (71). N-7. 16:50 „Kobra 11“ 
(12). N-7. 17:55 „Akloji zona“ (4). N-7. 
18:55 „Stoties policija“ (19). N-7. 20:00 
Info diena. 20:30 Visi už vieną. N-7. 
21:00 Gyvasis skydas. N14. 22:50 Pa-
grobtas gyvenimas (kart.). N14. 00:50 
„Taikinys“ (13). N-7. 01:35 Sniegynų 
valdovai (kart.).

trečiadienis, kovo 14 d. 
06:40 „F. T. Budrioji akis“ (53). 

07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (396) 
(kart.). N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (751) (kart.). N-7. 09:35 „Tokia 
tarnyba“ (71) (kart.). N-7. 10:30 „Kobra 
11“ (12) (kart.). N-7. 11:35 „Akloji zona“ 
(4) (kart.). N-7. 12:35 „Stoties policija“ 
(19) (kart.). N-7. 13:40 „Prokurorų pa-
tikrinimas“ (397). N-7. 14:50 „Muchta-
ro sugrįžimas“ (752). N-7. 15:55 „Tokia 
tarnyba“ (72). N-7. 16:50 „Kobra 11“ 
(13). N-7. 17:55 „Akloji zona“ (5). N-7. 
18:55 „Stoties policija“ (20). N-7. 20:00 
Info diena. 20:30 Visi už vieną. N-7. 
21:00 Prieglobstis. N14. 23:05 Gyva-
sis skydas (kart.). N14. 00:50 „Strėlė“ 
(1). N-7. 01:35 Šalčio karalystė. Gyvū-
nų jaunikliai (kart.).

ketvirtadienis, kovo 15 d. 
06:40 „F. T. Budrioji akis“ (54). 

07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (397) 
(kart.). N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (752) (kart.). N-7. 09:35 „Tokia 
tarnyba“ (72) (kart.). N-7. 10:30 „Kobra 
11“ (13) (kart.). N-7. 11:35 „Akloji zona“ 
(5) (kart.). N-7. 12:35 „Stoties policija“ 
(20) (kart.). N-7. 13:40 „Prokurorų pa-
tikrinimas“ (398). N-7. 14:50 „Muchta-
ro sugrįžimas“ (753). N-7. 15:55 „Tokia 
tarnyba“ (73). N-7. 16:50 „Kobra 11“ 
(14). N-7. 17:55 „Akloji zona“ (6). N-7. 
18:55 „Stoties policija“ (21). N-7. 20:00 
Info diena. 20:30 Savaitės kriminalai. 
N-7. 21:00 Sunkūs laikai. N14. 22:55 
Prieglobstis (kart.). N14. 00:55 „Strė-
lė“ (2). N-7. 01:40 Savaitės kriminalai 
(kart.). N-7. 02:05 „Reali mistika“ (15) 
(kart.). N-7. 02:55 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“ (4) (kart.). N-7.

Penktadienis, kovo 16 d. 
06:40 „F. T. Budrioji akis“ (55). 

07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (398) 
(kart.). N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (753) (kart.). N-7. 09:35 „Tokia 
tarnyba“ (73) (kart.). N-7. 10:30 „Kobra 
11“ (14) (kart.). N-7. 11:35 „Akloji zona“ 
(6) (kart.). N-7. 12:35 „Stoties policija“ 
(21) (kart.). N-7. 13:40 „Prokurorų pa-
tikrinimas“ (399). N-7. 14:50 „Muchta-
ro sugrįžimas“ (754). N-7. 15:55 „Tokia 
tarnyba“ (74). N-7. 16:50 „Kobra 11“ 
(15). N-7. 17:55 „Akloji zona“ (7). N-7. 
18:55 „Stoties policija“ (22). N-7. 20:00 
Info diena. 21:00 Įstatymo tarnai. N-7. 
23:40 Sunkūs laikai (kart.). N14. 01:25 
„Strėlė“ (3). N-7. 02:10 Įstatymo tarnai 
(kart.). N-7.

Šeštadienis, kovo 17 d. 
06:00 „F. T. Budrioji akis“ (52) 

(kart.). 06:55 „F. T. Budrioji akis“ (53) 
(kart.). 07:50 „F. T. Budrioji akis“ (54) 
(kart.). 08:45 Sveikatos ABC televitri-
na. 09:00 Brydės. 09:30 Apie žūklę. 
10:00 „Pavariau“ (13). N-7. 10:30 „Pra-
garo katytė“ (10). 11:30 Milžiniški gy-
vūnai. 12:40 „Reali mistika“ (16). N-7. 
13:45 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (5). 
N-7. 14:45 „Kas žudikas?“ (20). N-7. 
16:00 „Detektyvų istorijos“ (6). N-7. 
17:00 LKL čempionatas. Lietkabelis – 
Juventus. 19:30 Dainuok mano dainą. 
21:30 MANO HEROJUS Baltasis dram-
blys. N14. 23:20 AŠTRUS KINAS Blei-
ro ragana. S. 01:00 „Strėlė“ (2) (kart.). 
N-7. 01:45 „Strėlė“ (3) (kart.). N-7.

Sekmadienis, kovo 18 d. 
06:30 Pasaulio rąsto kėlimo 

čempionatas. Kaunas (kart.). 07:30 
Sveikatos kodas. 08:30 Tauro ragas. 
N-7. 09:00 Lietuvos galiūnų čempi-
onatas. Kretinga. 10:00 „Pavariau“ 
(14). N-7. 10:30 „Mieliausias Ameri-
kos šuo“ (1). 11:30 Gyvūnų vilionės. 
12:40 „Vandenyno paslaptys su Džefu 
Korvinu“ (72). 13:10 „Vandenyno pa-
slaptys su Džefu Korvinu“ (73). 13:40 
Sveikinimai. 16:00 „Policijos akade-
mija“ (23). N-7. 17:00 LKL čempiona-
tas. Lietuvos rytas – Neptūnas. 19:30 
Tarptautinis turnyras „BUSHIDO KOK 
2018 Ryga“. N-7. 22:00 „Juodasis są-
rašas“ (16). N-7. 23:00 „Gyvi numirė-
liai“ (13). N14. 00:00 Baltasis dramblys 
(kart.). N14. 01:30 „Detektyvų isto-
rijos“ (6) (kart.). N-7. 02:15 „Policijos 
akademija“ (23) (kart.). N-7.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Olimpinių žaidynių vėliava 
Pjongčange – nuleista. Tačiau 
šis Pietų Korėjos miestas ne-
trukus priims antrą sportinin-
kų bangą. Kovo 9-ąją čia prasi-
dės 12-osios žiemos parolim-
pinės žaidynės. 10 dienų truk-
sianti neįgaliųjų sporto šventė 
priims per 550 neįgaliųjų atle-
tų iš 42 šalių. Tiesa, tarp tų atle-
tų Lietuvos sportininkų nebus.

„Paprasčiausiai iki šiol ne-
turime tinkamų sąlygų sporti-
ninkams ruoštis žiemos žaidy-
nėms. Tik šiemet pavyko rasti 
lėšų akmenslydžio komandai, 
bet tas finansavimas tik me-
tams. Kol kas neturime ir pa-
siruošimo žaidynėms progra-
mos“, – nedalyvavimo priežas-
tis vardijo Lietuvos parolimpi-
nio komiteto (LPOK) preziden-
tas Mindaugas Bilius. 

Rio de Žaneiro parolimpinių 
žaidynių rutulio stūmimo rung-
ties čempionas pripažįsta, kad 
žiemos sportas tarp parolimpie-

čių yra mėgėjų lygio. „Yra sporti-
ninkai, kurie užsiima kalnų sli-
dinėjimu, akmenslydžiu. Mūsų 
irkluotojas Augustas Navickas 
dabar bando lygumų slidinėji-
mą. Vilčių dėl dalyvavimo Peki-
no parolimpinėse žaidynėse tu-
rime“, – sako LPOK prezidentas.

„Mes labai norėjome jau šie-
met turėti savo atstovų žiemos 
žaidynėse, bet nespėjome tin-
kamai pasiruošti. Naujoji LPOK 
valdžia dirba tik kiek daugiau nei 
metus – nespėjome rasti pakan-
kamo finansavimo ir užtikrinti 
geras pasiruošimo sąlygas mū-
sų sportininkams. Bet po ketve-
rių metų tikimės matyti trispal-
vę ir žiemos parolimpinėse žai-
dynėse“, – teigia M. Bilius.

Vienintelį kartą žiemos pa-
rolimpinėse žaidynėse Lietuva 
dalyvavo 1994-aisiais – Lileha-
meryje, Norvegijoje, mūsų ša-
lies garbę gynė du slidininkai – 
Sigita Kriaučiūnienė ir Saulius 
Leonavičius. 

Parolimpines viltis atideda dar 
4 metams

Portale www.sportas.info Marius Naruševičius rašo apie tai, 
kad į Pjongčangą Lietuvos trispalvė šiemet nebegrįš – į šią 
savaitę prasidėsiančias parolimpines žaidynes nevažiuos nei 
sportininkai, nei LPOK atstovai.

Raudonas kryžius ant 
šaldytuvo. Ką jis reiškia?

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Ne kiekvienas sugeba įsi-
jausti į neįgaliojo, senyvo ar 
sunkiai sergančio žmogaus 
problemas, juoba tas, bui-
tines, tokias paprastutes, 
kad apie jas net ir kalbėti 
nesinori. Problema tampa 
itin aštri, kai pagalbos lau-
kiantis asmuo pats neįsten-
gia suformuluoti, ko jam 
reikia, nesugeba pateikti 
net ir paprasčiausios infor-
macijos apie save. Kaip su-
sikalbėti? Kaip padėti?

Idėja – paprastutė, 
efektas – didžiulis

Nežinau, kam pirmajam šo-
vė į galvą mintis sudėti į plasti-
kinę dėžutę svarbiausią infor-
maciją apie globojamą žmogų, 
bet galėjo būti ir štai taip.

Gy veno šalia du vieniši 
kaimynai. Draugavo, reikalui 
esant – pasirūpindavo vienas 
kitu. Tačiau jėgos silpo ir abiem 
vis dažniau prireikdavo medikų 
pagalbos. Kai atskriedavo greito-
ji pagalba, ne visuomet būdavo 
kam išeiti laukan pasitikti gydy-
toją, papasakoti, kas atsitiko. O 
ligonis tuo metu jau visai klejojo.

Tokių situacijų variantų – 
šimtai. Štai savarankiškai gyve-
nantį pusiau paralyžiuotą žmo-
gų ištiko alerginis šokas. Kai at-
vyko gydytojas, jis tegalėjo ran-
ka rodyti į gerklę. Kas atsitiko? 
Ką reikėtų būtinai žinoti medi-
kų brigadai?

O jei demencija serganti se-
nutė ima nerimauti ir tranky-
ti sienas? Jos dukra – visą die-
ną darbe, kaimynai nesugebė-
jo jai prisiskambinti, tad patys 
iškvietė greitąją. Laimė, viena 
kaimynė turi buto raktą, įleido 
medikus. O kas toliau?

Kai kuriuose Lenkijos regio-
nuose paplito labai gera ir teisin-
ga mada. Visa svarbi informacija 
apie žmogų surašoma ant kelių 
lapelių, tie lapeliai sukraunami 
į sandarią plastikinę dėžutę, o 
ši padedama į šaldytuvą. Skam-
ba lyg pasakoje apie slibiną, ku-
rio mirtis buvo pasislėpusi kiau-
šinyje. Bet čia atrasi ne mirtį, o 
gyvybę! Ir ieškoti nereikia. Ant 
šaldytuvo, kuriame galima ras-
ti svarbią informaciją apie buto 
šeimininką, priklijuojamas lip-
dukas su raudonu kryžiumi.

Ne fantazijos, tik 
konkretūs duomenys
Be abejo, tiems, kas pasiren-

gę padėti, reikia žinoti tik svar-
biausius dalykus. Dar geriau 
būtų, jei informacija būtų pa-
teikiama standartizuotai ir jos 
nereikėtų gaudyti popieriuje iš-
lietame pasąmonės sraute, nes 
tokiais atvejais paprastai laiko 
yra ne per daug.

Taigi: vardas, pavardė, gimi-
mo metai, asmens kodas, krau-
jo grupė, lėtinės ligos, alergijos. 
Dar: kur žmogus registruotas, 
kokią polikliniką lanko, kokius 
vaistus vartoja. Taip pat: kam 
paskambinti būtinais atvejais, 
kur padėti asmens dokumentai 
ir t.t. Manau, kiekvienam verta 
susimąstyti ir pagalvoti, ką ver-
tėtų žinoti gydytojui, jei atsitik-
tų taip, kad pats negalėtų to pa-
sakyti. Kokius duotų būtiniau-
sius nurodymus, kokius daik-
tus norėtų pasiimti į ligoninę, 
jei ten tektų vykti, kur paliktų 
buto raktą.

Viską surašyti, sudėti į plas-
tikinę dėžutę, kurią taip pat ga-
lima papuošti lipduku su raudo-
nu kryžiumi, ir „paslėpti“ šaldy-
tuve neužtruks nė valandos. Pa-
tikėkite, ši sugaišta valanda gali 
išgelbėti jūsų gyvybę. Būtų ge-
rai, jei savo artimiesiems ir kai-
mynams, su kuriais draugauja-
te, pasakytumėte, kad šaldy-
tuve yra tokia gyvybės dėžutė. 

Net jei nemėgstate 
popierių

Taip, ne visi mėgsta kapsty-
tis popieriuose, bet juos tiesiog 
būtina sutvarkyti – jūsų ir arti-
mųjų labui. Patariame: jei pasi-
naudojote patarimu ir jau turi-
te savą gyvybės dėžutę, ženkite 
kitą žingsnį – sutvarkykite sa-
vo asmeninį archyvą. Tiesą sa-
kant, toks turėtų būti pirmasis 
žingsnis. Jeigu jį laiku žengtu-
mėte, gyvybės dėžutę sukom-
plektuotumėte per 10 minučių.

Labai klystate, jei galvoja-
te neturintis jokio archyvo. Ir 
nemanykite, kad archyvas – tai 
dulkėmis apsinešusios lenty-
nos kur nors rūsyje ar palėpė-
je. Atvirkščiai, tai – toks daik-
tas, kurį reikia turėti netoliese 
knygų lentynoje ar svetainės 
spintoje.

Nusipirkite kelis aplankus 
ir juose, suskirstę pagal te-
mas, saugokite asmens doku-
mentus (tapatybės kortelę, pa-
są, vairuotojo teises, gimimo, 
santuokos ir kitus liudijimus, 
diplomus, bažnytinius doku-
mentus, artimiausių draugų ir 
giminaičių sąrašą su adresais 
ir telefonais), medicininius do-
kumentus (socialinio draudi-
mo pažymėjimą, kompensuo-
jamųjų vaistų pasą, informa-
ciją apie medicininį draudimą, 
surašykite asmeninių ligų isto-
riją). Atskirus aplankus skirki-
te finansams (banko sąskaitos, 
paskolų dokumentai, buto, au-
tomobilių ir kitos nuosavybės 
liudijimai, draudimo polisai) 
ir pirkinių garantijoms bei če-
kiams. Ypač saugokite bran-
gių pirkinių čekius, nes pras-
tą prekę priims atgal tik patei-
kus čekius.

Praverstų ir namų knyga, 
kurioje aprašytumėte įvairius 
įvykius: kiek sumokėjote už bu-
to remontą, kokiais dažais da-
žėte sienas (ši informacija la-
bai pravers, kai teks perdažy-
ti), kam paskolinote knygų, ka-
da kvietėte į namus santechni-
ką ar elektriką ir pan.

Tvarkingas namų archyvas 
gali išgelbėti senelius, amžinai 
ką nors svarbaus pamirštan-
čius, išsiblaškėlius, neįgaliuo-
sius, kurie neįstengia laikyti 
galvoje daug informacijos.   

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAlIKIENĖ

Mokslininkai pradeda  įgy-
vendinti ES lėšomis finan-

suojamą projektą „Papildančios 
tikrovės kompleksiniai tyrimai 
socialiai neįgaliems (akliems ir 
silpnaregiams)“. Jo metu bus su-
kurtas pasaulyje analogų netu-
rintis pažangus funkcinis regos 
prototipas, suteiksiantis aklie-
siems informaciją apie aplinką 
realiu laiku bei leisiantis tar-
pusavyje bendrauti specialia-
me socialiniame tinkle. 

Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto (VGTU) kuriamas 

funkcinis papildančios tikrovės 
regos prototipas yra unikalaus 
dizaino kompleksinis elektroni-
nis ir programinis įrenginys, lei-
siantis akliems arba labai silp-
ną regą turintiems žmonėms 
beveik realiu laiku lytėjimu pa-
jausti aplinkos vaizdus ant veido 
odos. Virpesių pagrindu veikian-
čią elektroninę įrangą asmuo pa-
togiai dėvės ant galvos ir valdys 
išmaniuoju telefonu ar planšeti-
niu kompiuteriu. Įrangoje įtaisy-
tų vaizdo mikrokamerų signa-
lai bus analizuojami naudojant 

dirbtinio intelekto algoritmus 
ir transformuojami – tačiau jie 
aklajam per specialią sąsają bus 
paverčiami ne Brailio raštais, o 
vibracijomis ant kūno paviršiaus.

Vienas iš numatytų projekto 
uždavinių yra ištirti funkcinio 
regos prototipo panaudojimo ga-
limybes šių žmonių bendravimui. 
Pasitelkę išmaniuosius telefonus, 
specialiame socialiniame tin-
kle jie galėtų tarpusavyje keistis  
„virpesiniais“ vaizdais ir tekstais, 
o ateityje galbūt ir filmais. 

vGtU ir „Bičiulystės“ inf. 

VGTU mokslininkai kuria 
inovaciją akliesiems

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

2017 m. liepą BPC vadovas Aud-
rius Čiuplys pranešė kurčiųjų 
bendruomenę nudžiuginusią 
naujieną – 2018 m. pradės veikti 
mobilioji programėlė, kuria bus 
galima išsikviesti skubią pagal-
bą ir vaizdo skambučio režimu. 
Ši funkcija, kaip teigė BPC, turė-
tų pakeisti dabartinę programė-
lę „GPS 112“, kuria naudojantis 
nėra galimybių užmegzti vaizdo 
pokalbio, taip pat apribotos ga-
limybės operatyviai gauti duo-
menų apie kviečiančiojo pagal-
bą buvimo vietą – tai naujasis 
produktas leistų padaryti. Kur-
tieji, nelaimės atveju išsikvietę 
pagalbą, gestų kalba galėtų nu-
rodyti, kas jiems nutiko.

Be kitų funkcijų, lietuvių, 
anglų, rusų, lenkų kalbomis vei-
kianti programėlė turėtų leisti 
nustatyti kviečiančiojo pagalbą 
buvimo vietą naudojantis tiek 
padėties nustatymo sistema, 
tiek mobiliojo ir bevielio ryšio 
tinklais – duomenys turėtų bū-
ti atnaujinami kas pusę minutės 
ir automatiškai siunčiami į BPC.

Prasidėjus konsultacijoms 
su kurčiųjų bendruomene, PAGD 
pernai paskelbė viešąjį pirkimą 
pagalbos išsikvietimo progra-
mėlei sukurti ir paleisti, tačiau 
pirkimas buvo nutrauktas. „Šis 
investicinis projektas buvo nu-
matytas įgyvendinti 2017–2018 
m. PAGD paskelbto 112 progra-
mėlės viešojo pirkimo metu bu-
vo gauta galimų tiekėjų tiksli-
nančių klausimų ir pretenzija. Į 
tai buvo atsižvelgta ir nuspręs-

ta pradėtą pirkimą nutraukti, 
o jį tęsti papildomai išanaliza-
vus techninius aspektus“, – aiš-
kina PAGD.

Anot departamento, nutrau-
kus viešąjį pirkimą, kurtiesiems 
skirtai programėlei planuotos lė-
šos buvo perskirstytos kitiems 
departamento vykdomiems in-
vesticijų projektams finansuoti – 
gelbėjimo įrangai, skirtai ugnia-
gesių gelbėtojų darbui, įsigyti. 
Pasak PAGD, šiuo metu 2017 m. 
numatytos lėšos yra „atstaty-
tos“, artimiausiu metu ketina-
ma skelbti naują viešąjį pirkimą.

„Tikimės, kad 2018 m. pa-
baigoje bus įdiegta ir ištestuo-
ta nauja programėlė. Visuome-
nei prieinama ji turėtų tapti 
2019 m. pradžioje“, – naują paža-
dą neįgaliesiems pateikė PAGD.

Departamentas tikino, kad 
atvejų, kai neįgaliesiems nebuvo 
suteikta pagalba vien dėl to, kad 
nebuvo specializuotos pagalbos 
iškvietimo programėlės, nėra 
žinoma. Šiuo metu naudojama 
alternatyvi tekstinio susiraši-
nėjimo priemonė, t. y. veikia SMS 
žinutės skubios pagalbos nume-
riu 112. Taip pat pagalba gali bū-
ti iškviesta vadinamuoju tyliu 
skambučiu, tačiau šia paslauga 
gali pasinaudoti tik tie klausos 
negalią turintys asmenys, kurie 
yra pateikę telefono abonento ir 
nuolatinės gyvenamosios vietos 
duomenis. Šie duomenys yra už-
registruoti BPC informacinėje 
sistemoje (BPCIS), kad galima 
būtų identifikuoti asmenį.

Kurtieji vis dar negali išsikviesti pagalbos 
Gytis Pankūnas portale www.alfa.lt rašo, kad praėjusią vasarą 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) ir 
Bendrojo pagalbos centro (BPC) vadovai skelbė, kad 2018 m. 
pradės veikti pažangi pagalbos iškvietimo sistema klausos ne-
galią turintiems žmonėms. Tačiau kurčiųjų bendruomenė su-
laukė netikėtos žinios – valdininkai juos apgavo: vietoje specia
lios programėlės neįgalieji gavo dar vieną pažadą. 
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Pasaka apie Laisvės gėlelę 
Ne tik vaikams, bet ir suaugusiems

Prie kūrybos 
šaltinio

Konkursas  „Po gimtinės dangum“ 

Ritos Mockeliūnienės nuotr., Šakių r.



Spaudos, radijo ir televizijos rėmi-
mo fondas iš dalies remia projektą 
„Lygios galimybės – atviros visuo-
menės pamatas“ ir jo rubrikas: „In-
tegracijos keliu“, „Tolerancijos link“, 
„Aplinka visiems“, „Bendruomenė: 
mūsų stiprybė – vienybėje“, „Kaip 
aš pažinau negalią“, „Informacinės 
technologijos – nauji horizontai“, 
„Prie kūrybos šaltinio“. 

Nuo senų laikų ant jūrų ma-
rių kranto, mažoje Gintaro 

trobelėje, laimingai gyveno Tė-
velis ir Motinėlė. Dievulis jiems 
nepagailėjo turtų – po kiemą 
čiauškėdami lyg žvirbliai laks-
tė septyni broliai ir jų jauniau-
sia seselė Elenytė. Gera jiems 
buvo augti ant marių kranto – 
aplink žaliavo ūksmingi miškai, 
pilni kiškelių, stirnų, voveryčių 
ir kitokių žvėrelių, skaniausių 
uogų ir grybų. Visus džiugino 
lyg svaigulingas choras įvairia-
balsis paukštelių čiulbėjimas, 
ulbėjimas, gegučių kukavimas. 

O tarp miškų plytėjo žalios, 
vešlios pievos, pilnos gražiau-
sių gėlių, kuriose dūzgė darbi-
ninkės bitutės, nešančios medų į 
sodo avilius, o soduose linko ša-
kos nuo obuolių ir kitokių vaisių. 
Tose pievose ganėsi žalmargės 
ir juodmargės karvytės, eiklūs 
juodbėriai žirgai ir pulkai gar-
banių avyčių. Netoliese bangavo 
rugiai – būsimoji duonelė, lygio-
se vagose augo visokios daržo-
vės – maistas gausiai šeimynai. 

Bėgo metai, lyg medeliai au-
go vaikai – septyni broliai 

ir jų seselė – užvadėliai ir pa-
galbininkai tėveliams. Darbšti 
šeimyna buvo – Motinėlė duoną 
kepė, drobes audė, vilnas ver-
pė, namus prižiūrėjo, Tėvelis 
ūkį tvarkė, laukus arė ir akėjo, 
juodbėrius žirgus girdė ir šuka-
vo. Du broliai jam padėjo arti ir 
sėti, javus pjauti ir į kluoną vež-
ti, du miške medžius kirto, kad 
būtų kuo trobelę žiemą pašildy-
ti ar naują klėtį pastatyti, du jū-
roje žuvį gaudė, bangų krantan 
išmestus gintarus rinko, kad se-
selė gražius karolius susivertų, 
sesuo Elenytė Motinėlei padėjo: 
pyragus kepė, rūtų darželį ra-
vėjo – po langais gražiausi žie-
dai geltonavo, raudonavo, nuo 
ryto rasos linko – akį džiugino. 
Tik jauniausias iš brolių – Pele-
nius – darbą dirbti tingėjo, pe-
čiuje žarijas žarstė ir vis svajo-
jo, kad pradėtų riestainiais lyti.

Netoli trobelės buvo dide-
lė didelė karalystė, kurią valdė 
didelis didelis raudongalvis-de-
vyngalvis slibinas, kuris kar-
tais užmigdavo ir miegodavo 
žiemos miegu tyliai knarkda-
mas. O pajutęs alkį pabusdavo, 
blaškydavosi, taškydamas uo-
dega visus, kas pasitaikydavo 
ant jo kelio ir rydavo aplinki-
nių karalysčių, o kartais ir sa-
vos, žmones.

Buvo graži vasara, žydėjo, 
kvepėjo pievos ir miškai 

prie Gintaro trobelės, ramiai 
bangavo jūros-marios, kai vie-
ną gražią dieną raudongalvis-
devyngalvis slibinas pabudo ir, 
ugnimi spjaudydamas, uodega 
medžius iš šaknų versdamas, 
pasuko prie Gintaro trobelės. 
Pirmiausiai sutiko Pelenių, nu-
leido garą iš nasrų ir prabilo kiek 
galėdamas švelnesniu balsu: „Aš 
geras slibinas, aš tave nunešiu į 
šalį, kur riestainiais lyja, aš išva-
duosiu jus nuo jūsų pievų ir bi-
čių, kurios skaudžiai gelia, nuo 
miškų, kurie gūdžiai ošia, nuo 
laukų, kuriuos reikia arti ir ap-
sėti, o paskui prižiūrėti, – tik pa-
dėk man vieną koją įkelti į Gin-
taro trobelę. Tada tavęs niekas 
prie darbo nespaus, pradės ries-
tainiais lyti, medaus upės tekėti. 
O tave pasodinsiu į sostą ir pa-
darysiu karaliumi. Apsidžiaugė 
Pelenius, kad pagaliau ir jam lai-
mė nusišypsojo ir įleido raudon-
galvį-devyngalvį slibiną į Ginta-
ro trobelę. Tas, nieko nelaukda-
mas, pakėlė visas devynias savo 
galvas, iškišo ugnim spjaudan-
čius liežuvius ir puolė trobelę. 

Išsigando jos gyventojai, nu-
stebo lauką arę broliai. Vienas 
jų, drebėdamas iš baimės, atsi-
gulė į vagą ir užsidangstė per-
nykščiais lapais, o kitas, supra-
tęs, koks pavojus gresia Motinė-
lei, Tėveliui ir geltonkasei Sese-
lei, įsmeigė į dirvą noragą, pa-
sigalando dalgį ir išėjo į mišką 
broliams medkirčiams praneš-
ti baisią žinią: „Broleliai, atsiti-

ko didelė bėda, slibinas užpuolė 
mūsų trobelę. Galąskit kirvius 
ir eisim kovoti.“ Vienas med-
kirtys iš to siaubo lyg voverė 
įsliuogė į medį ir tupėjo nekvė-
puodamas, o kitas pasigalando 
kirvį ir prisijungė prie Arto-
jo. Netrukus jie pamatė iš ma-
rių su gausiu laimikiu parplau-
kiančius brolius žvejus ir ėmė 
jiems iš tolo moti: „Ateikit pas 
mus, raudongalvis-devyngal-
vis slibinas užpuolė mūsų tro-
belę, reikia eiti ją ginti.“ Vienas 
Žvejys greit iššoko iš valties ir 
prisijungė prie brolių, o kitas 
apgręžė valtį ir nusiyrė tolyn į 
marias, sušukęs broliams: „Ką 
jūs vieni padarysit prieš tokį di-
delį slibiną? Jūs laikykitės, o aš 
plaukiu į Aukso karalystę, su-
rinksiu narsių karių armiją ir 
atskubėsiu į pagalbą.“

Broliai, nieko nelaukdami, 
stojo į nelygią kovą su slibinu. 
O tas visomis devyniomis gal-
vomis, dantimis ir nagais puo-
lė Brolius. Narsiai grūmėsi Bro-
liai, bet vos tik nukirsdavo vie-
ną slibino galvą, tuoj vietoj jos 
dvi ataugdavo. 

Peleniui prisegė raudoną 
kelrodę žvaigždę, kad padėtų 
surasti slaptus girios takelius, 
kur vaikšto Broliai, vietoj žars-
teklio davė jam į rankas ugni-
nę strėlę, kad padėtų juos me-
džioti. Kraujo upės tekėjo prie 
Gintaro marių krantų. Motinė-
lė kepė duoną ir slaptomis ru-
gio grūdo stiprybe maitino Bro-
lius, Seselė plėšė linines drobes 
ir tvarstė Brolių žaizdas. O tie 
vis dairėsi Aukso karalystės pu-
sėn – ar neatskuba brolis žve-
jys su užjūrio pagalba. Kaip nėr, 
taip nėr, o jėgos baigiasi. 

Žuvo Broliai nelygioj kovoj. 
Tik vienas liko gyvas. Se-

selė slapta gėlėmis puošė žu-
vusiųjų kapus, verkė ir verkė 
sena Motinėlė, dūsavo, dejavo 
Tėvelis. Amžina naktis įsivy-
ravo prie Gintaro marių kran-
tų. Raudongalvis-devyngalvis 

slibinas trypė ir teriojo kraštą. 
Peleniui pažėrė saują skardinių 
medalių, ir jis dabar juos žarstė 
vietoj žarijų. 

Pakilo žiauri vėtra ir nunešė 
Amžino įšalo žemėn Motinė-

lę, Tėvelį, Seselę Elenytę ir gyvą 
likusį Brolį. Ten jie gyveno kan-
kinami, badą ir šaltį kęsdami. O 
slibinas nugriovė Gintaro trobe-
lę, vietoj jos pastatė daug baltų 
silikatinių plytų narvelių, sutry-
pė gražiąsias pievas ir javų lau-
kus, vietoj jų pasėjo kukurūzus. 
Tvartus, svirnus ir kitus stati-
nius sutempė į vieną vietą ir pa-
statė ilgą pašiūrę karvytėms, ei-
kliesiems žirgams ir avytėms. 
Juos šėrė pernykščiais šiaudais, 
nes Gintaro šalies žemė nenorė-
jo duoti derliaus slibinui atėjū-
nui. Gyvulėliai tapo panašūs į 
skeletus, neatsikeldavo iš guo-
lio. Tada juos rišdavo virvėmis 
po balkiais, kad vis tiek stovė-
tų ant kojų. Visi gyvulėliai tu-
rėjo žvengti, mūkti ir bliauti pa-
gal slibino dirigavimą. O para-
dui vadovauti paskyrė Pelenių. 
Avytės, kurios dar panešė savo 
laibas kojas, turėjo šokti aplink 
Pelenių ir bliauti: „Mūs Pelenius 
jau karalius / vidury ratelio / 
kaip raibasis sakalėlis / žalio-
joj girelėj.“ Tik ta daina teliko, o 
tikri raibieji sakalėliai ir visi ki-
ti paukšteliai išskrido tolyn nuo 
užgrobto Gintaro kranto. Pasi-
liko tik varnos, kurios, sočiai 
papietavusios iš bado nugaišu-
sių gyvulėlių dvėseliena, girda-
vo Pelenių: „Tvar–ka, tvar–ka.“

Bailiai apsidairęs iš po per-
nykščių lapų krūvos išlindo 
brolis artojas. Brolis medkirtys 
išlipo iš medžio. Akli ir nebylūs 
jie apsigyveno slibino suręs-
tuose narveliuose, vedė pačias 
ir augino aklus kaip kačiukus 
vaikus, kuriems ant galvų sli-
binas užrišdavo raudonus raiš-
čius, kad jie augtų mankurtai 
ir žygiuotų rikiuotėse dainuo-
dami: „Mes su slibinu – į sau-
lę.“ Tik saulės jie nematė, nes 

buvo akli, ir net nežinojo, kaip 
ji atrodo. Kad visi būtų laimin-
gi, slibinas leido tekėti ugninio 
vandens upėms, kurio paraga-
vę nelaimingieji imdavo kvato-
ti arba verkti, arba kitaip kvai-
lioti, arba miegoti, o atsibudę 
vėl gurkšnoti ir nieko negalvoti.

Bėgo pilki ir vienodi metai. 
Slibinas pasisotino, pavargo, 
aprimo, pasidėjo ant žemės vi-
sas devynias galvas ir... užmi-
go. Prie Gintaro krantų prasi-
blaivė dangus, pradėjo skaisčiau 
šviesti saulė, sudygo ir pražy-
do ištryptos gėlelės, tarp jų žie-
dą sukrovė viena stebuklinga – 
Laisvės gėlelė. Sučiulbo paukš-
teliai, iš Amžino įšalo žemės su-
grįžo pražilusi Seselė Elenytė ir 
Brolis, palaidoję Motinėlę ir Tė-
velį tarp sniegynų. Ant žuvusių 
Gintaro trobelės gynėjų kapų 
vėl pražydo gėlės. Iš Aukso ka-
ralystės paviešėti atvyko brolis 
žvejys. Kai kurie Gintaro kran-
to vaikai atako ir pradėjo šokti 
džiaugsmo šokį ant slibino nuga-
ros. Įsidrąsinę jie susikibo ran-
komis su dviejų gretimų kara-
lysčių vaikais, parodydami pa-
sauliui, kad nebijo slibino, kad 
tas miega meškos miegu. Jie dai-
navo, o iš dangaus ant jų galvų 
pradėjo lyti gėlėmis. Graži, der-
linga buvo vasara, čiulbėjo, ulbė-
jo įvairiabalsiai paukšteliai, dai-
navo ilgus metus buvę nebyliai ir 
aklieji. Visi džiaugsmo ašaromis 
laistė stebuklingąją gėlelę, pati-
kėję, kad, jai pražydus, baigsis 
slibino viešpatavimas. O jei vi-
si kuo nors labai tiki, tai taip ir 
įvyksta. Pražydo Laisvės gėlelė 
prie Gintaro krantų. Čia pasaka 
turėtų baigtis žodžiais: „Ir visi 
ilgai ir laimingai gyveno.“

Bet... slibinas atsibudo, pakėlė 
visas devynias savo galvas – 

dantim ir nagais ruošėsi sutraiš-
kyti gležną gėlelę. Ir tada atsiti-
ko stebuklas – praregėjo ir tie 
Gintaro pakrantės vaikai, kurie 
buvo pusakliai, visi mūru stojo 
ginti Laisvės gėlelę, o jų širdys 
liepsnojo lyg fakelai, nušvies-
dami aptemusią padangę. Ne-
turėdami nei dalgių, nei kirvių, 
jie savo kūnais užstojo Gėlelę ir 
dainuodami pasitiko slibiną. Tas 
pradėjo spjaudyti ugnimi ir ryti 
narsuolius. Vėl kraujo upės te-
kėjo prie Gintaro krantų. Prarijo 
trylika Brolių ir Seselę. Užsprin-
gęs jų krauju slibinas pasitraukė, 
o Gėlelė dar labiau vešėjo ir žydė-
jo. Ne veltui senas išminčius bu-
vo sakęs, kad Laisvės gėlelė žydi 
tik palaistyta narsuolių krauju.
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