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Neįgaliųjų teatras turi gyvuoti ir sulaukti palaikymo 

Išlaidos šokiruoja: 
vien būsto pritaikymas 

atsieina tūkstančius

Atversti savojo krašto istorijos klodai

M. Jodogalvis paskaičiavo, kad jo būsto pritaikymas atsieitų tūkstančius.

Būstą reikia pertvarkyti 
iš esmės: daugeliui 

neįgaliųjų tai 
neįkandamos išlaidos

Nors statistika rodo, kad neį-
galus yra kas dešimtas gyvento-

jas Lietuvoje, viešose vietose ne-
galią turinčių žmonių matome 
labai mažai. Kaip sako Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos pirmininkė 
Jelena Ivančenko, viena pagrin-
dinių priežasčių yra ta, kad dau-
guma neįgaliųjų paprasčiausiai 
negali išvažiuoti iš namų.

„Neįgalieji yra labai pažei-
džiama ir sunkiai išgyvenanti 
visuomenės grupė – visai kaip 
Lietuvos senjorai, kuriems ir-
gi yra be galo sunku sudurti ga-
lą su galu, – pabrėžia socialinį 
eksperimentą inicijavusios Lie-
tuvos gyvybės draudimo įmonių 
asociacijos prezidentas Artūras 
Bakšinskas. – Apie tai ir yra šis 
projektas: jis mums primena, 
kad turime keisti požiūrį į ne-
galią ir kad nelaimė gali ištikti 
kiekvieną.“

26 tūkst. eurų – tokią 
įspūdingą sumą tektų iš-
leisti 28 metų vaikinui, 
jei ištikus nelaimei jam 
iš tikrųjų tektų atsisės-
ti į neįgaliojo vežimėlį. 
Pribloškiamą neįgalumo 
kainą atskleidė visą mė-
nesį vykęs socialinis eks-
perimentas „Mėnuo neį-
galiojo vežimėlyje“. 

Integracijos keliu

(nukelta į 3 psl.)

Neįgaliųjų teatrai iš visos 
Lietuvos, taip pat ir Latvi-
jos, varžėsi jau 7 kartą su-
rengtame festivalyje „Be-
gasas“. Pasak renginio or-
ganizatorės kompozito-
rės Snieguolės Dikčiūtės, 
kiekvienas iš jų yra kuo 
nors vertingas, išskirtinis, 
todėl apdovanoti visi ko-
lektyvai. Pagrindinis pri-
zas, begasas, šį kartą ati-
teko VšĮ „Kurčiųjų rea
bilitacijos centro“ liau-
dies teatrui „Mimika“ už 
judesio miniatiūrą „Van-
duo – tai gyvybė“. 

Tolerancijos link

Biržietis Algirdas Butkevičius – savamokslis medžio dro-
žėjas. Tautodailininkų sąjungos narys, meno kūrėjo sta-
tusą turintis meistras savo drožtų dirbinių neskaičiuo-
ja. Rūpintojėliai ir šventieji, garsių žmonių bareljefai ir 
įvairios dekoratyvinės skulptūrėlės – jų pilnos tautodai-
lininko dirbtuvės. Stogastulpiai, didelės medžio skulp-
tūros puošia Juodkrantę, Biržus, Likėnus. Tautinio pasi-
didžiavimo jausmus žadina Baltijos keliui, tremtiniams 
skirti A. Butkevičiaus rankų palytėti ąžuolai. 

Tautos paveldo aruodas

Nuo biblinių istorijų iki 
gyvenimo vaizdelių
Į „Begaso“ sceną kopė patys 

įvairiausi kolektyvai – ir lengvą 

mis dekoracijomis, puošniais 
drabužiais, kiti – subtiliomis 
mizanscenomis, gilių etinių 
problemų analize, treti pasi-
telkė humorą ir vaidino kas-

dienes, visiems suprantamas 
situacijas. 

Kurčiųjų reabilitacijos centro 
teatro „Mimika“, kuriam vado-
vauja Titas Varnas, judesio mi-

niatiūra sulaukė ne tik vertinimo 
komisijos, bet ir žiūrovų simpati-
jų. Nors aktoriai pasitelkė tik ju-
desius ir mimiką, spektaklis bu-
vo įtikinamas, suprantamas ir 
aiškus – būtina saugoti vandenį. 

Ne mažiau įspūdingas, tačiau 
visiškai kitoks – Iškilės ir Uogrės 
savivaldybių pozityvių žmonių 
teatras „Be sienų“. Jam už spek-
taklį „Kitoks iš Noterdamo“ ati-
teko mažojo begaso prizas. Šio 
pasirodymo akcentas – ryškūs 
charakteriai, jautri kulminacija, 
privertusi ne vieną braukti aša-
rą ir padaryti išvadą: svarbiau-
sia ne žmogaus išvaizda, o tai, 
kas jo širdyje. 

Rimtas etines problemas ana-
lizuojančių pasirodymų buvo ir 
daugiau. Štai dienos centro „Švie-
sa“ teatro terapinės trupės, va-
dovaujamos Silvijanos Bilskytės, 
spektaklis „Parduotas brolis“ – 
bib linė Juozapo istorija apie pavy-
dą, išdavystę, kerštą ir atleidimą.  

humoristinį stilių pasirinkusios 
trupės, studijos, ir rimtų reži-
sūrinių bei aktorinių sprendi-
mų beieškantys teatrai. Vieni 
kolektyvai žavėjo įspūdingo- (nukelta į 3 psl.)

Klaipėdos regos ugdymo centro socialinio ugdymo skyriaus teatro trupė „Palėpė“ suvaidino pasaką „Amatą mokė-
si – išsigelbėsi“.

(nukelta į 5 psl.)

Nuo gipso gabalo iki 
medžio kamieno

Pirmąsias savo skulptūrė-
les A. Butkevičius išdrožė dar 
būdamas mokinys. Ir ne iš me-
džio pliauskos, o iš gipso gaba-
lo. Vasarą Algirdas eidavo užsi-
dirbti į Kirdonių gipso karjerą. 
Ten kraudavo gipso luitus. Užė-
jus lietui darbininkai slėpdavo-

si karjere susidariusiuose ur-
vuose. O kad laikas neprailgtų, 
Algirdas imdavo gipso gabalą ir 
peiliuku jį drožinėdavo. Taip gi-
mė pirmoji skulptūrėlė. 

Drožinėjimą A. Butkevičius 
vėl prisiminė jau dirbdamas Pas-
valio rajono Daglėnų aštuonme-
tėje mokykloje. Įsikūrus tokioje 
nuošalioje vietoje, nuo kurios 

iki Pasvalio – 1,5 valandos kelio 
autobusu, reikėjo kokios nors 
įdomesnės veiklos prasima-
nyti. Taip pamažu medyje ėmė 
ryškėti žmogaus veido bruožai, 
paukščio sparnai, rūpintojėlio 
galvą juosiantys erškėčių vai-
nikai. Visą savo laisvą laiką tam 
paskyrė. Tad kai Panevėžio lai-
kraštyje aptiko skelbimą, kvie-
čiantį dalyvauti medžio drožinių 
parodoje, jau turėjo ką parodyti. 
Bene 10 dirbinių nuvežė. Jo kū-
riniai sulaukė įvertinimo, keletą 
net į respublikinę parodą komi-
sija atrinko. O kitais – 1967 me-
tais talentingą medžio drožė-
ją priėmė į tuometinę Liaudies 
meno draugiją. 

Vingiuotas tas gyvenimo ke-
lias. Įveikęs vieną posūkį, nie-
kada nežinai, kas laukia už kito 
jo vingio. Neakivaizdžiai baigęs 

Tautodailininkas Algirdas Butkevičius ir jo drožinių galerija.
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Radviliškis: 

�� Radviliškio rajono neį-
galiųjų draugijos pirminin-
kės pavaduotoja Irena Vil-
niuvienė „Bičiulystės“ skai-
tytojus informuoja apie ne-
seniai įvykusią konferenciją. 

Radviliškio rajono ne-
įgaliųjų draugijos delega-
tai, išrinkti atskaitiniame-
rinkiminiame susirinki-
me, rinkosi miesto viešo-
joje bibliotekoje, kur buvo 
surengta rinkiminė kon-
ferencija. Konferencijos 
metu buvo pakoreguotas 
draugijos nario ir stojama-
sis mokestis (jis nuo euro 
įvedimo nebuvo keistas), 
patvirtinti nauji draugijos 
įstatai, nes senieji nebea-
titinka reikalavimų. 

Pagrindinis konferen-

Rinkiminė konferencija didelių 
pokyčių neatnešė

cijos tikslas – pirmininko 
ir tarybos rinkimai. Dar 
vienai kadencijai draugijos 
vairas patikėtas dabartinei 
pirmininkei Jūratei Bre-

dulskienei. Už ją vieningai 
balsavo visi konferencijos 
dalyviai. Atnaujinta tary-
ba, išrinkta nauja revizi-
jos komisija. 

Konferencijos dalyviai 
palinkėjo pirmininkei ir 
tarybai kantrybės, svei-
katos ir ištvermės tęsiant 
pradėtus darbus.

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Delegatai išklausė pirmininkės Jūratės Bredulskienės mintis apie ateities planus.

Plagiato sąvoka yra kildinama iš lotyniško žodžio 
plagiarius (vagis, apgavikas). Dažniausiai plagia-

tas apibrėžiamas paprastai, tai – svetimų darbų nau-
dojimas nenurodant šaltinio arba svetimų darbų pa-
sisavinimas. Plagiato reiškinys senas kaip ir mūsų ci-
vilizacija, tik anksčiau apie tai mažiau buvo rašoma, o 
daugiau kalbama. Pirmieji straipsniai apie plagiatą pa-
sirodė 18 a., bet visi esame girdėję nesibaigiančias dis-
kusijas dėl kai kurių dailės bei literatūros kūrinių au-
torystės, mokslinių darbų bei idėjų pasisavinimą. De-
ja, plagiatas yra daug platesnė sąvoka ir apima net sa-
viplagiato atvejus, kuomet autorius tą patį darbą ar jo 
fragmentą pristato kaip naują kelis kartus. Šis reiškinys 
egzistuoja visose gyvenimo sferose ir mūsų visuomenė-
je yra greičiau taisyklė nei išimtis. Deja, plagiato sąvoka 
nėra apibrėžta nei baudžiamosios, nei civilinės teisės 
kodeksuose. Plagiatas daugiau yra susijęs su morale ir 
akademinėmis vertybėmis, o moralės ir etikos klausi-
mai nėra absoliučiai vienodi net skirtingose aukštosio-
se mokyklose. Mes mokykloje mokėmės penkiabalėje 
vertinimo sistemoje, bet įvedus dešimtbalę, mokinių 
vertinimo lygis gerokai smuko. Niekaip negalėjau tuo-
met susitarti su sūnumi, kuris iki ašarų man įrodinėjo, 
kad trejetas yra... teigiamas pažymys. Galiausiai laimė-
jo sūnus, nes klasės auklėtoja patvirtino, kad jis teisus. 

Kuomet moksliniai bei studentų darbai buvo spaus-
dinami mašinėlėmis, akademinėje bendruomenėje pla-
giatui klestėti nebuvo labai palankios sąlygos, bet kom-
piuteris plagiavimą padarė prieinamą net pradinukams. 
Tie mokslininkai, kurie neigia šio proceso egzistavimą 
akademinėje bendruomenėje, akivaizdžiai yra nesąži-
ningi. Plagiavimas, kaip ir studentų nusirašinėjimas, yra 
didžiulė mūsų akademinės bendruomenės gėda. Deja, 
nesibaigiančios aukštųjų bei bendrojo lavinimo mo-
kyklų pertvarkos, įvairių (prancūziško, skandinaviško 
ir kt. ) modelių taikymas, milžiniški moksleiviams bei 
studentams pateikiamos informacijos kiekiai, kova už 
studentų krepšelius, dėl nemokamo mokslo bei ne vi-
suomet graži konkurencija tarp dėstytojų viską taip su-
jaukia, kad kartais nežinai, kas teisus, kas ne. 

Gilesnes demokratijos tradicijas turinčiose užsie-
nio šalyse studentai per egzaminus ar kitus atsiskai-
tymus nenusirašinėja, bet su plagiavimo atvejais ko-
vojama jau kelis dešimtmečius. Lietuvos švietimo įs-
taigose taip pat pradėta diegti Elektroninio sutapimų 
atpažinimo sistemą. Pavyzdžiui, Vilniaus universitete 
naudojama sistema ESAS renka, kaupia ir saugo visus 
studentų darbus. Tai pagalbinė priemonė dėstytojams, 
darbų vadovams ir recenzentams. Šiuo metu ESAS yra 
sukaupęs visus universitete rengtus studentų rašto 
darbus nuo 2009 metų ir dalį darbų, parengtų iki to 
laiko. Daugelyje universitetų numatyta, kad už plagia-
vimą studentas yra šalinamas iš aukštosios mokyklos. 
Ar nėra plagiato ir jūsų parašytame tekste, galima su-
žinoti kreipiantis į komandą ,,Rasau.lt“. Tekstas bus pa-
tikrintas ir jums bus atsiųsta detali plagiato ataskaita. 

Vis dėlto taikyti šiuolaikinius plagiavimo kriterijus 
moksliniams darbams, kurie yra parašyti prieš 30–50 
metų, visai nelogiška, nes tuo metu egzistavo visai kitos 
darbo paruošimo, citavimo, duomenų naudojimo tai-
syklės. Deja, mūsų akademinėje bendruomenėje šian-
dien tapo norma į tuos mokslinius darbus žiūrėti ne-
patikliai, reikalauti juos perdaryti ir pakartotinai ap-
ginti. Sutikite, kad norint pertvarkyti vien tik mokslinio 
darbo literatūros sąrašą, reikia milžiniškų pastangų, o 
ką jau kalbėti apie visą tekstą. Aš nepateisinu plagia-
vimo, bet jei plagiato sąvoka Lietuvoje nėra apibrėž-
ta nei baudžiamosios, nei civilinės teisės kodeksuose, 
kokia komisija gali ar galės įvertinti vieno ar kito pla-
giavimo moralinės žalos lygį? Manau, kad vien etinė-
mis ir moralinėmis nuobaudomis įvertinti vieną ar ki-
tą atvejį yra subjektyvu, atėjo metas paruošti plagiatą 
įvertinančius teisinius dokumentus. 

Plagiatas – 
nevienareikšmė 

sąvoka

Apie tai,
kas

jaudina

Šiauliai:
�� „Bičiulystei“ atsiųsta-

me laiške Šiaulių Parkin-
sono draugijos narė  Regi-
na Mikolaitienė papasa-
kojo apie jubiliejinį renginį. 

Šiaulių Parkinsono 
draugija paminėjo savo 
veiklos 10-metį. Į šiai pro-
gai skirtą renginį susirinko 
gausus organizacijos narių, 
jos bičiulių ir svečių būrys. 
Draugijos pirmininkei Zi-
tai Vaidilienei už puikų dar-
bą ir aktyvią visuomeninę 
veiklą, pagalbą neįgalie-
siems įteiktos Seimo, Svei-
katos apsaugos ministeri-
jos, Šiaulių miesto mero, 
Lietuvos Parkinsono drau-
gijos pirmininkės padėkos. 

Sulaukėme daug šiltų 
žodžių. Juos tarė Lietuvos 

10 metų su Parkinsono liga

Parkinsono draugijos pir-
mininkė m. dr. neurolo-
gė gydytoja V. Valeikienė, 
„Lietuvos ryto“ žurnalis-
tė D. Gudavičiūtė, Vilniaus 
Parkinsono draugijos na-

riai. Puikiomis savo kū-
rybos dainomis renginio 
dalyvius stebino R. Sto-
nis, o dailininkas Z. Kazė-
nas šiauliečius apdovanojo 
savo kūriniais. Į renginį at-
vyko ir svečių iš Akmenės, 
Telšių Parkinsono draugi-
jų, Lietuvos neįgaliųjų ir 
pensininkų bendrijos. 

Jubiliejiniame renginy-
je apsilankę Seimo nariai 
S. Tumėnas ir A. Gumu-
liauskas aktyviausiems ir 
darbščiausiems draugijos 
nariams įteikė Seimo padė-
kas. Seimo narės R. Baškie-
nės padėjėja J. Šakočiuvie-
nė apdovanojo draugijos 
narius, kurie šioje veik loje 

dalyvauja 10 metų. Par-
kinsono draugijos įkūrė-
jai ir vadovai sulaukė Šiau-
lių miesto mero A. Visocko 
padėkų. Nuoširdžių sveiki-
nimo žodžių jubiliejiniame 
renginyje negailėjo ir kiti  
gausiai susirinkę svečiai. 

Visus atvykusiuosius 
Šiaulių Parkinsono draugi-
jos nariai pasitiko rankdar-
bių paroda: lininėmis lėlė-
mis, paveikslėliais, maiše-
liais, papuošalais, suveny-
rais. Amatų klubas „Odos 
dizainas“ pristatė rankų 
darbo dirbinius iš natūra-
lios odos: sages, pakabu-
kus, paveikslus bei kitus 
gražius dirbinius.

Renginyje koncertavo 
Šiaulių Parkinsono drau-
gijos ansamblis „Auksinio 
rudens melodijos“, kapela 
„Savi“, judesio ir šokio te-
rapijos studijos, sportinių 
šokių klubo „Šiaulių Volta“ 
šokėjai. Susirinkusiuosius 
linksmino ir svečių meno 
mėgėjų kolektyvai. 

Iš įvairių šalies kampe-
lių susirinkę svečiai dar il-
gai šnekučiavosi, bendra-
vo. Juk svarbiausia – drau-
gystė, supratingumas, abi-
pusis ryšys. 

Jubiliejiniame renginyje apsilankė nemažai garbių svečių.

Telšiai:
�� Lietuvos neįgaliųjų ir 

pensininkų bendrijos pre-
zidentas Antanas Griga-
lis „Bičiulystei“ atsiųstame 
laiškelyje papasakojo apie 
gražią bendrijos šventę. 

Žemaitės dramos te-
atre linksmai paminėtos 
5-osios bendrijos gyvavi-
mo metinės. Į šventę su-
sirinkusiuosius dainomis 
ir muzika džiugino drau-
gai iš Šiaulių Parkinsono 
draugijos (pirmininkė Zi-
ta Vaidilienė), šaunų spek-
taklį parodė Kretingos ra-
jono neįgaliųjų draugija 
(pirmininkas Antanas Juš-
kėnas), koncertą surengė 
mūsų bendrijos ansamblis 

Bendrija gyvuoja jau 5-erius metus

,,Atgaiva“ (vadovė Janina 
Fabijonavičienė). 

Mus sveikino atvykę 
svečiai: Seimo narys Va-
lentinas Bukauskas, Tel-
šių miesto seniūnas Kazi-

mieras Lesčiauskas, Socia-
linės paramos ir rūpybos 
skyriaus vyriausioji spe-
cialistė Rasa Vičkačkienė, 
Tarybos nariai Almantas 
Lukavičius, Algirdas Ba-

cevičius, Jolanta Rupeikie-
nė. Senamiesčio seniūnai-
tė Valė Beržienė iškepė la-
bai skanios duonos kepalą.

Dėkojame visiems, pri-
sidėjusiems prie renginio. 

Šventė paminėta Telšių Žemaitės teatre. Sveikinimai A. Grigaliui.

Lietuvos Parkinsono draugijos pirmininkė  m. dr. neurologė Vai-
neta Valeikienė pasveikino šiauliečius.
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Socialinio eksperimento 
„Mėnuo neįgaliojo vežimėlyje“ 
dalyviu tapęs vilnietis Mindau-
gas Jodogalvis griebėsi už gal-
vos sužinojęs, kiek jam reikėtų 
investuoti, kad jo dviejų kam-
barių butas viename senos sta-
tybos daugiabučių būtų pritai-
kytas judėti vežimėliu.

„Butą reikėtų pertvarkyti iš 
esmės: koridoriaus sienas griau-
ti ir praplatinti – čia dabar veži-
mėliu aš vos pravažiuoju. Taip 
pat išgriauti sieną tarp vonios 
kambario ir tualeto – juos reik-
tų sujungti, nes dabar nei į vieną, 
nei į kitą patalpą irgi negaliu pa-
tekti. Reikėtų ir naujos santech-
nikos: unitazo su specialiais lai-
kikliais, plautuvės, dušo kabinos 
su kėdute“, – vardijo su keliomis 
statybų bendrovėmis konsulta-
vęsis M. Jodogalvis.

Vaikinas išsiaiškino, kad  vi-
dutinė jo būsto remonto kaina 
būtų maždaug 300 Eur už kva-
dratinį metrą, o visos  buto pri-
taikymo judėti vežimėliu išlai-
dos, įskaitant naujus baldus, 
santechniką bei laiptinės išbe-
tonavimą, kad Mindaugas sava-
rankiškai galėtų pakilti vežimė-
liu iš pirmo į antrą aukštą, galėtų 
siekti apie 23 tūkst. Eur.

„Prie įėjimo į daugiabutį yra 
pora betoninių laiptų. Kad už-
kopčiau iki buto antrame aukšte, 
reikia įveikti dar keliolika laipte-
lių, nes liftas sustoja tik nuo tre-
čio aukšto. Pigiausias variantas, 
kurį man pasiūlė statybininkai, 
būtų iki lifto esančias laiptų pa-
kopas išbetonuoti ir šiek tiek pa-
koreguoti turėklus. Tai atsieitų 
apie 500 Eur. Na, o norint laip-
tinėje įsirengti keltuvą, tektų in-
vestuoti kur kas daugiau – jų kai-
nos prasideda nuo 6700 Eur“, – 
pasakojo eksperimento dalyvis, 
pabandęs sužinoti, kokių išlai-
dų jis patirtų, jei iš tikrųjų tektų 
atsidurti neįgaliojo vežimėlyje.

Eksperimento dalyvis M. Jo-
dogalvis pastebi, kad neįgalieji tu-
ri galimybę kreiptis valstybės bei 
savivaldybės paramos būstui pri-
taikyti ar net naujam socialiniam 
būstui įsigyti, tačiau valstybės ga-
limybės padėti čia taip pat yra 
ribotos: kompensacijų visiems 
nepakanka, neįgaliesiems tenka 
laukti eilėse. „Paaiškėjo, kad jei 
dabar kreipčiausi paramos būs-
to pritaikymui, tektų laukti eilėje 
vidutiniškai 22 mėnesius“, – pri-
duria projekto savanoris. Vilniaus 
miesto socialinės paramos centro 
duomenimis, šiuo metu sostinėje 
būsto pritaikymo laukia 104 ne-
galią turintys asmenys.  

Vežimėlis gali atsieiti ir 
keliolika tūkstančių
Būsto pritaikymas – toli gra-

žu ne vienintelės išlaidos. Reikia 
įsigyti ir vežimėlį, pritaikyti au-
tomobilį, nuolat tenka primo-
kėti už vaistus, higienos prie-
mones, reabilitaciją. Nors šioms 
priemonėms įsigyti taip pat gali 
būti skiriama valstybės parama, 
tačiau, kaip pastebi ne vienas į 
gyvenimą besikabinantis neį-

galusis, tai vis tiek pareikalau-
ja ir nemenkų asmeninių lėšų. 
Pavyzdžiui, geresnis neįgaliojo 
vežimėlis, kuris įgyvendinant šį 
socialinį eksperimentą pasirink-
tas neįgalumo simboliu, specia-
lizuotose parduotuvėse gali kai-
nuoti  nuo 1600 iki  keliolikos 
tūkstančių eurų. Kartą per pen-
kerius metus neįgalieji gali įsi-
gyti vežimėlį su valstybės kom-
pensacija, kurios maksimali su-
ma yra 1216 Eur. Kainos skirtu-
mą turi padengti pats vežimėlį 
perkantis žmogus.

„Vežimėlis neįgaliajam yra 
kaip batai vaikščioti galinčiam 
žmogui. Jis turi būti patogus, 
niekur nespausti ir nebūti per 
laisvas“, – sako 29-erių vilnietė 
Ramunė Šidlauskaitė, kuri į ve-
žimėlį atsisėdo po autoavarijos. 
Beje, R. Šidlauskaitė yra puikus 
pavyzdys, kad net ir sėdint veži-
mėlyje galima gyventi aktyvų ir 
visavertį gyvenimą: jauna mote-
ris dirba, aktyviai dalyvauja ne-
įgaliųjų bendruomenės veikloje, 
sportuoja – savaitgaliais lanko 
akmenslydžio treniruotes. Kad 
visur suspėtų, ji vairuoja specia-
liai pritaikytą automobilį su au-
tomatine pavarų dėže.

Lietuvoje yra tik dvi įmonės, 
kurios gali pritaikyti automobi-
lį fizinę negalią turintiems vai-
ruotojams. Mechaniškai ranka 
valdomo akseleratoriaus ir stab-
džio įrengimas kainuoja apie 
1200 Eur – tai yra pati populia-
riausia automobilių pritaikymo 
priemonė tarp fizinę negalią tu-
rinčių žmonių. Esant poreikiui, 
jei kurią nors kūno pusę žmo-
gus sunkiai valdo, meistrai gali  
perkelti ir posūkių svirtelę – tai 
kainuotų dar kelis šimtus eurų.

Negalią turintiems žmonėms 
taip pat skiriami kompensuoja-
mieji vaistai, higienos priemo-
nės (sauskelnės, įklotai, kitos 
kasdien reikalingos priemonės), 
tačiau jų dažniausiai nepakan-
ka – skaičiuojama, kad papildo-
mos išlaidos sveikatos priežiū-
rai gali siekti apie 100 Eur per 
mėnesį ir daugiau, priklausomai 
nuo situacijos.

„Darau išvadą, kad būti neį-
galiu yra labai brangu – nutikus 
nelaimei ar susirgus tavo įpras-
tas gyvenimas ne tik visiškai su-
sijaukia, bet ir tenka susidurti su 
didelėmis išlaidomis, kad sėdė-
damas vežimėlyje apskritai ga-
lėtum jaustis žmogumi, – teigia 
socialinio eksperimento dalyvis 
M. Jodogalvis. – Sakau atvirai: 
jei mane ištiktų toks likimas, aš 
nežinau, kaip tektų gyventi, nes 
neturiu santaupų ir jokio finan-
sinio ramsčio, kuris padėtų išti-
kus nelaimei.“

„Bičiulystės“ inf. 

(atkelta iš 1 psl.)

Išlaidos šokiruoja: 
vien būsto pritaikymas 

atsieina tūkstančius
Šis įspūdinga scenografija iš kitų 
išsiskyręs pasirodymas ypatin-
gas dar ir tuo, kad jį dienos cen-
tro „Šviesa“ lankytojai vaidino su 
seminarijos auklėtiniais. 

Pamokomą istoriją apie tai, 
kad gebėjimas austi princą išgel-
bėjo iš piratų nelaisvės, suvaidi-
no Klaipėdos regos ugdymo cen-
tro socialinio ugdymo skyriaus 
teatro trupė „Palėpė“. Spektak-
lis „Barbora pasiskubino“ pagal 
Liudvikos Didžiulienės-Žmonos 
kūrinį, kurį atliko Panevėžio ir 
Utenos regionų aklųjų centro 
dramos studija „Arka“, taip pat 
pamokanti – nereikia skubotai 
daryti išvadų, o ypač dėl tokio 
subtilaus dalyko, kaip piršlybos. 

Lavėnų socialinės globos na-
mų teatro trupė scenoje parodė 
liūdną tarnaitės Domicelės istori-
ją pagal Petro Cvirkos apsakymą 
„Kurpės“. Šis spektaklis galėtų bū-
ti pavyzdys, kaip įtraukti į vaidi-
nimą ir sunkios negalios asmenis 

Na, o Molėtų krašto žmonių 
su negalia sąjungos bei Lietuvos 
aklųjų ir silpnaregių sąjungos 
Molėtų filialo trupė „Molėtuv-
ka“ surengusi pasirodymą „No-
riu į Molėtuvką“, scenoje tiesiog 
skaldė pokštus. Taip, kaip ir Su-
trikusio intelekto žmonių globos 
bendrijos „Plungės viltis“ teatro 
grupė „Kaukė“, suvaidinusi vaiz-
delį „Baba ir bočius“.

Žanriškai iš kitų išsiskyrė 
Vilniaus neįgaliųjų dienos cen-
tro improvizacinio skaitymo 
grupė „Lyra“. Jos artistai sceno-
je skaitė improvizacines istorijas 
pagal Kęstučio Kasparavičiaus 
knygą „Apie daiktus“.  

Teatre – kaip ir gyvenime 
Virgio Bortkevičiaus vado-

vaujamas Kauno neįgaliojo jau-
nimo užimtumo centro Plastinės 
dramos teatriukas bene 3 kartus 
yra tapęs „Begaso“ laureatu. Šį 
kartą pagrindinis prizas atite-
ko kitiems, o Plastinės dramos 
teatriuko spektaklis išsiskyrė 
ypatingu dramatiškumu. Jiems 
pavyko atverti gilias visuome-
nės žaizdas. 

Pasak režisieriaus, pasirink-
ta tema – fantazijos Vincento van 
Gogo paveikslų temomis „Mergi-
na baltume“ – labai sudėtinga. 
„Van Gogas – visų laikų meninin-
kų menininkas. Jo gyvenimas bu-
vo labai sudėtingas. Jam teko iš-
gyventi ir beprotnamį, ir šizofre-
niją. Tačiau dailininkas nepapras-
tai didžiavosi tuo, kad yra meni-
ninkas, nors būdamas gyvas ne-
pardavė nė vieno savo paveikslo, 
– pasakoja režisierius. – Bandžiau 

atrasti paralelę tarp van Gogo gy-
venimo ir šių dienų. Panašumų 
yra daug: ir Lietuvoje šiandien vy-
rauja sumaištis, chaosas.“ V. Bort-
kevičius pasakoja, kad jam labai 
patiko vieno van Gogo paveikslo 
pavadinimas „Girl in White“ (ang-
lų kalba). Jį išvertė „Mergina bal-
tume“. Spektaklio pradžioje žmo-
nės tarsi muziejuje vaikšto, žiūri 
į van Gogo paveikslus. Baltai ap-
sirengusi mergina pajunta įkvė-
pimą, sakralumą. To ji pradeda 
ieškoti ir gyvenime. Atrodo, ran-
da... Tačiau žmonės ją nustumia, 
sutraiško, o vėliau jie patys save 
susinaikina. Toks, pasak režisie-
riaus, būtų labai grubus spektak-
lio aprašymas – plastinės dramos 
žanro negalima papasakoti, jį rei-
kia žiūrėti. 

Pagrindinė V. Bortkevičiaus 
vadovaujamo teatriuko artistė, 
vaidinusi baltai apsirengusią 
merginą – Ernesta Žemaitytė. Ji 
pasakoja, kad spektaklis „Mergi-
na baltume“ jai labai artimas. „Ta 
mergina labai susijusi su mani-
mi, nes gyvenimo liūne vis ieš-
kau šviesių dalykų. Stengiuosi 
ištraukti ir kitus iš tamsybių, bet 
neretai, kaip ir vaidinime, mane 
bando sutrypti. Kartais žmonės, 
kartais pats likimas. Bet kaip 
bebūtų, vis tiek keliuosi ir einu 
pirmyn“, – dalijasi patirtimi Er-
nesta. Vienas iš jai tenkančių iš-
šūkių – įveikti cerebrinio para-
lyžiaus varžomą kūną. Mergina 
daug dirba, kad išmoktų nuga-
lėti baimę, kuri sukausto lipant 
į sceną, įveikti save. Juk teatras 
jai – visas gyvenimas. 

Neįgaliųjų teatrai visur 
panašūs

Pasak S. Dikčiūtės, Lietuvoje, 
kaip ir daugelyje kitų šalių, neį-
galiųjų teatrų situacija panaši – 
daugeliui teatras yra labiau so-
cialinė raiška (viena iš terapijos 
ar užimtumo formų), bet keletas 
kolektyvų scenoje sukuria ir me-
ninę vertę. Juos labai sunku ly-

ginti. „Begaso“ organizatorė sa-
ko ne kartą galvojusi, kad reikė-
tų padaryti atskirus festivalius 
profesionaliems, meninę vertę 
kuriantiems teatrams, kur jie ga-
lėtų rodyti pilno formato spekta-
klius, o regionuose surengti fes-
tivalį mėgėjų kolektyvams. 

Festivalio „Begasas“ vertini-
mo komisijos pirmininkas Vita-
lijus Liubota jau 18 metų Ukrai-
noje vadovauja ypatingų žmonių, 
kaip jis vadina, teatrui. Prieš 3 
metus jis taip pat dalyvavo festi-
valyje ir laimėjo pagrindinį prizą. 
Režisierius pasakoja, kad Ukrai-
noje yra per 100 neįgaliųjų teat-
rų, vyksta bent 4 tik jiems skirti 
festivaliai. „Teatrai turi turėti kur 
pasirodyti, tik tada jiems bus sti-
mulas kurti“, – įsitikinęs V. Liu-
bota. Jis džiaugiasi, kad Lietuvo-
je jaučiamas vis didesnis susido-
mėjimas teatriniu judėjimu. „Ne-
įgaliųjų teatras yra ypatingas. Jis 
gali turėti tam tikras įprasto teat-
ro formas, tačiau yra kitoks. Neį-
galieji nuolat dega, nes nori kaž-
ką įrodyti sau ir kitiems. Tai au-
tentiška kūryba, apie kurią nega-
lime nekalbėti. Jų organika suke-
lia tam tikras emocijas, kurių sie-
kia ir įprastas teatras“, – dalijasi 
patirtimi režisierius.

Festivalio dalyvius sveikin-
damas socialinės apsaugos ir 
darbo ministras Linas Kukurai-
tis tarsi patvirtino V. Liubotos 
mintį: „Per pastaruosius metus 
aš niekur taip gerai nesijaučiau, 
kaip tarp jūsų. Ir aš supratau, 
kiek daug visuomenė prarado, 
kai per pastaruosius dešimtme-
čius bandė jus išstumti iš mūsų 
tarpo. Tas potencialas, kurį jūs 
turite, turėtų skleistis.“ Minis-
trui pritarė ir Lietuvos žmonių 
su negalia sąjungos preziden-
tė Rasa Kavaliauskaitė: „Žinau, 
kad mums reikia išeiti į plates-
nes erdves. Nes mes esame vi-
suomenės dalis.“ 

Aurelija BABinskienė 
Autorės nuotr. 

Neįgaliųjų teatras turi gyvuoti  
ir sulaukti palaikymo

(atkelta iš 1 psl.)

Iškilės ir Uogrės savivaldybių pozityvių žmonių teatrui „Be sienų“ už spektaklį 
„Kitoks iš Noterdamo“ atiteko mažojo begaso prizas.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Plungės viltis“ 
teatro grupė „Kaukė“ suvaidino vaizdelį „Baba ir bočius“.

Lavėnų socialinės globos namų teatro trupė scenoje 
parodė liūdną tarnaitės Domicelės istoriją pagal Pe-
tro Cvirkos apsakymą „Kurpės“.

„Bičiulystę“ skaitykite 
ir internete

www.biciulyste.lt
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Daktaras
Aiskauda

Kita problema, su kuria susi-
duria osteoporozės pacientai – 
bandymas kovoti su skausmu, o 
ne su tiesioginiu jo sukėlėju. Ši li-
ga gali sukelti net slankstelių įski-
limus ar įtrūkimus, kurie pasižy-
mi labai lokaliu skausmu ir pa-
laikęs tai patempimu ar sumuši-
mu, žmogus griebiasi vaistų nuo 
skausmo. Šitai – didžiulė klaida.

„Tarp vyresnių žmonių itin 
populiarūs kraują skystinantys 
preparatai, tačiau jei pajutę kau-
lų skausmą jie griebia vaistus nuo 
skausmo kartu su kraują skysti-
nančiais, tai gali sukeli net vidinį 
kraujavimą“, – teigia specialistė.

„Bičiulystės“ inf. 

Valgomasis krienas – nelepus, 
šalčiui atsparus kryžmažie-

džių šeimos daugiametis žolinis 
prieskoninis augalas, turintis gy-
domųjų savybių. Jis kildinamas 
iš Pietryčių Europos, kaip kul-
tūrinis augalas pradėtas augin-
ti Vokietijoje viduramžiais, po 
200 metų juo susidomėjo pran-
cūzai, po to anglai. Beje, krienas 
ilgą laiką buvo laikomas ne val-
goma daržove, o vaistiniu augalu.

Krieno šaknis stora, ilga, mė-
singa. Šaknys kasamos rugsėjo-
spalio mėnesį, gana ilgai išsilai-
ko rūsiuose ir saugyklose įkastos 
į šiek tiek drėgną smėlį. 

Cheminė sudėtis
Krieno šaknyse yra: ląste-

lienos, eterinių aliejų, fitoncidų, 
krak molo, karoteno, nesočiųjų 
riebalų rūgščių, įvairių amino-
rūgščių, dervinių medžiagų, mi-
rozino, dizocimo, lizocimo, arse-
no, fosforo, geležies, kalio, kalcio, 
magnio, natrio, mangano, sieros, 
chloro, vitaminų B1, B2, B6, B9, C, 
E, PP. Lapuose ir sėklose yra al-
kaloidų. 100 gramų valgomosios 
krieno dalies turi 59 kilokalorijas.

Pastabos:
 vitamino C krienas turi ke-

lis kartus daugiau negu apelsinas 
arba citrina ir tiek pat, kiek juo-
dojo serbento uogos;
 specifinis kvapas ir aštrus 

skonis priklauso nuo krieno šak-
nyse esančio garstyčių aliejaus; 
jo garai sukelia trumpalaikį aša-
rojimą ir kosulį; vartojant mini-
malų krienų kiekį šis aliejus ge-
rina apetitą, virškinimą, o dide-
li kiekiai gali nudeginti burnos 
ir stemplės gleivinę bei sukel-
ti sunkų gastroenteritą (skran-
džio ir plonosios žarnos gleivi-
nės uždegimą);
 šviežiai sutarkuota krienų 

masė visas savo maistines ir gy-
domąsias savybes išlaiko tik 7 
dienas; po to šis produktas tam-
pa tik pikantišku prieskoniu.

Krieno nauda sveikatai
Žadina apetitą, gerina virški-

nimą, pasižymi bendrai sveikatą 
stiprinančiu poveikiu, aprūpina 
organizmą vitaminais, šiek tiek 
nuskausmina, padeda atsikosė-
ti (esant sausam kosuliui), sti-
muliuoja šlapimo išsiskyrimą,  
padeda įveikti bakterines ir vi-
rusines ligas, yra naudingas gy-
dant reumatines ligas, aktyvina 
medžiagų apykaitos procesus, 

tirpdo kai kuriuos akmenis, grei-
tina žaizdų gijimą, varo žarnyno 
kirminus.

Atvejai, kada krienai ne-
vartotini: nėštumas, žindymo 
laikotarpis, skydliaukės sutri-
kimai, ūminis arba lėtinis gas-
tritas (kai padidėjęs skrandžio 
sulčių rūgštingumas), skrandžio 
ir dvylikapirštės žarnos opaligė, 
kolitas,  enterokolitas, bronchi-
nė astma, tuberkuliozė (plau-
čių, inkstų ir kt.), įvairios plau-
čių ligos, pankreatitas, kepenų 
ligos,  tulžies pūslės ligos, inkstų 
uždegiminės ligos, šlapimo takų 
problemos, širdies ir kraujagys-
lių ligos (dėl didelių krienų dozių 
gali pagreitėti širdies plakimas), 
individualus žmogaus jautrumas 
krienams (gali sukelti alergines 
reakcijas).

Pastabos: 
  piktnaudžiaujant krie-

nais gali pakilti arterinis krau-
jospūdis;
 nei krienų, nei jų sulčių ne-

rekomenduojama duoti net ir vi-
siškai sveikiems vaikams iki 12 
metų amžiaus.

Krieno šaknų 
paruošimas maistui 
1. Šaknis nuskutama, nuplau-

nama vėsiu vandeniu, sutarkuo-
jama smulkia trintuve, gauta ma-
sė sudedama į stiklainį, įpilama 
šiek tiek acto, cukraus, druskos ir 
gerai išmaišoma. Indas užsanda-
rinamas, praėjus 2–3 valandoms, 
galima vartoti maistui. Gaminys 
laikomas šaldytuve.

2. Smulkia trintuve sutarkuo-
jami burokėliai, per marlę išsun-
kiamos sultys, paskui sumaišo-
mos su smulkiai sutarkuotais 
krienais santykiu 0,5:1 (0,5 kg 
sulčių 1 kg krienų), įpilama stik-
linė 9 % acto, įberiama po 100 g 
cukraus, druskos, gerai išmaišo-
ma. Gaminys išfasuojamas į nedi-
delius stiklainius, užsandarina-
mas ir laikomas vėsioje vietoje 
(nebūtinai šaldytuve).

3. Karštame vandenyje ištir-
pinama 40 g druskos, 20 g cuk-
raus, įberiamas 1g gvazdikėlių, 
1 g cinamono. Indas, kuriame 
gaminamas marinatas, užden-
giamas dangčiu, palaukiama, 
kol temperatūra nukris iki 500 C, 
tuomet įpilama 200 g 9 % acto, 
išmaišoma, indas užsandarina-
mas. Po paros marinatas nuko-
šiamas per marlę ir sumaišomas 
su 1 kg smulkiai sutarkuotų krie-
nų. Po to gaminys išfasuojamas 
į 0,5 kg talpos stiklainius. Gerai 
užsandarinti stiklainiai laikomi 
vėsioje vietoje.

Krienai kosmetikoje 
Intensyvus plaukų slinki-

mas. 2 kartus per savaitę ant 
probleminių galvos plaukų vie-
tų plonu sluoksniu užtepama 
šviežiai sutarkuotų krienų ma-
sė (kompresas), laikoma 30 
min., po to nuplaunama vėsiu 
vandeniu. 

Vystanti veido oda. Lygio-
mis dalimis sumaišoma smul-
kiai sutarkuotų krienų masė su 
augaliniu aliejumi, kartą per die-
ną užtepama ant veido, laikoma 
10 min., po to nuplaunama vė-
siu vandeniu.

Strazdanos. Pirmas varian-
tas: krienų sultys lygiomis dali-
mis sumaišomos su grietine. Ši 
kaukė kartą per dieną užtepama 
ant veido, laikoma 5 min., po to 
nuplaunama šiltu vandeniu. Be-
je, ši kaukė tinka tiek strazda-
noms šviesinti, tiek šalinti. 

Antras variantas: smulkiai 
sutarkuotų krienų masė 2 kar-
tus per dieną užtepama ant vei-
do, palaikoma 2–3 min., po to 
nuvaloma vatos tamponu ir dar 
nuplaunama šiltu vandeniu. Be-
je, prieš šią procedūrą pageidau-
tina veidą plonai patepti augali-
niu aliejumi.

Pigmentinės dėmės. 0,5 
šaukšto smulkiai sutarkuotų krie-
nų gerai sumaišoma su 0,25 stik-
linės rūgpienio ir šaukštu aviži-

nių miltų. Daroma taip: veidas už-
dengiamas dviguba marlės atrai-
ža, ant jos užtepamas balinama-
sis mišinys, laikoma 15–20 min., 
paskui kaukė nuplaunama šiltu 
vandeniu.

Krienai – viena iš 
liekninančių priemonių

Svarbiausias dalykas, kuris 
daro poveikį lieknėjimui – ne-
priekaištinga medžiagų apy-
kaita. Krienai priskiriami tiems 
maisto produktams, kurie ga-
li pastebimai suaktyvinti me-
džiagų apykaitą. Beje, nuo seno 
žinoma krienų savybė – stimu-
liuoti žarnyno veiklą ir neleisti 
atsirasti nevirškinto (pūvančio, 
rūgstančio) maisto sankaupoms 
bei vidurių užkietėjimui.

Visa tai krienai gali padaryti 
fermento mirozino dėka. Būtent 
jis aktyvina organizmo medžia-
gų apykaitos procesus, gerina 
skrandžio veiklą bei mažina ląs-
telėse riebalų sankaupas.

Norintiems sulieknėti pra-
vers balzamo receptas, kurio re-
zultatus kartais galima pamaty-
ti greičiau negu per mėnesį (ar 
tai tiks būtent jums, pageidauti-
na pasitarti su gydytoju): 100 g 
smulkiai sutarkuotų krienų, 2 
šaukštai skysto medaus, iš 0,5 
cit rinos išspaustos sultys. Miši-
nys gerai išmaišomas, užsanda-
rinamas, laikomas vėsioje vietoje 
ne ilgiau kaip 3 paras. Vartojama 
po arbatinį šaukštelį 2 kartus per 
dieną prieš valgį.

Kiti liaudies medicinos 
receptai

Radikulitas (nugaros sme-
genų nervų šaknelių uždegi-
mas), miozitas (raumens užde-
gimas). Prieš miegą ruošiama 
vonia: 0,4 stiklinės smulkiai su-
tarkuotų krienų masės marlinia-
me maišelyje įdedama į vonią 
(vonios vandens temperatūra – 
36–370 C). Buvimo tokioje vonio-
je trukmė – apie 15 min. Vonios 
daromos kas antrą dieną (esant 
odos sudirginimui, procedūros 
daromos 2 kartus per savaitę) 
su nauja krienų porcija. Gydymo 
kursas – 8–10 vonių.

Afonija. Nulupamas ir nu-
plaunamas vėsiu vandeniu laz-
dyno riešuto dydžio krieno šak-
nies gabaliukas ir užplikomas 0,3 
stiklinės karšto (bet ne verdan-
čio) vandens. Po 20 min. į šį už-

Valgomasis krienas: pikantiškas prieskonis turi 
gydomųjų savybių, tik ne visiems tinka

pilą įmaišomi 2 šaukšteliai cuk-
raus. Visas užpilas išgeriamas 
per dieną (prieš nuryjant reko-
menduotina šią priemonę šiek 
tiek palaikyti burnoje). 

Paaiškinimas: afonija – balso 
nebuvimas; beje, dažniausiai pa-
sitaiko ne šimtaprocentinis bal-
so nebuvimas, o tik negalėjimas 
garsiai kalbėti (ligonis tik šnabž-
da). Afonija gali atsirasti nuo ilgo 
kalbėjimo, netaisyklingo dainavi-
mo, šaltų valgių ar gėrimų, kitokio 
persišaldymo, be to, ši negalia bū-
na dėl auglio, rando, balso klosčių 
paralyžiaus ir kitais atvejais. Afo-
nijos gydymas krienais gali padė-
ti tik lengvesniais atvejais (norint 
šią negalią gydyti krienu, būtina 
pasitarti su gydytoju).

Neproduktyvus (sausas), il-
gai trunkantis kosulys. Lygio-
mis dalimis sumaišomos šviežiai 
išspaustos krienų sultys ir me-
dus. Vartojama į vidų po šaukš-
tą 2 kartus per dieną – ryte ir 
prieš miegą.

Bronchinė astma. Sumai-
šoma 200 g smulkiai sutarkuo-
tų krienų su citrinų sultimis, iš-
spaustomis iš 3 vidutinio dy-
džio citrinų. Vartojama į vidų po 
šaukštelį prieš pusryčius ir po 
pietų. Gydymas paprastai trun-
ka ilgai, tačiau būna efektyvus.

Angina. Šaukštas smulkiai 
sutarkuotų krienų užpilamas 0,5 
stiklinės ataušinto virinto van-
dens, gerai išmaišoma, nukošia-
ma per dvigubą marlę. Naudo-
jama skalauti burną po kiekvie-
no valgio.

Radikulitas. Lygiomis dali-
mis sumaišoma sutrintų obuo-
lių ir smulkiai sutarkuotų krie-
nų masė, paskui iš jos padaro-
mas „blynelis“. Jis pridedamas 
prie skaudamos vietos, užden-
giamas polietileno plėvele ir dar 
ta vieta iš viršaus kuo nors ap-
šiltinama (rankšluosčiu, šaliku 
ir pan.). Jau po pirmos procedū-
ros ligonis pasijunta geriau. Be-
je, krienas veikia panašiai kaip 
pipirinis pleistras.

Podagra. 2 kartus per dieną 
geriama po šaukštelį krienų sul-
čių prieš valgį.

Paaiškinimas: podagra – li-
ga, kurią sukelia šlapimo rūgš-
ties apykaitos sutrikimas orga-
nizme; podagrai būdingas są-
narių sustorėjimas, pirštų neju-
drumas, patinimas ir skausmas.

Romualdas OGinskAs

Specialistai įspėja: osteoporozė kasmet pasaulyje sukelia milijonus kaulų lūžių
Visame pasaulyje osteoporoze serga daugiau kaip 200 
mln. žmonių – būtent ši skeleto silpnėjimo liga sukelia 
kas trečią vyresnių moterų ir kas aštuntą vyresnių vyrų 
kaulų lūžį. Spalio 20 dieną minima pasaulinė osteopo-
rozės diena vėl priminė, kad kasmet vis daugiau žmonių 
kamuojančiai ligai kelią apsunkinti nesunku.

Lietuvos Higienos instituto 
duomenimis, pernai šalyje bu-
vo 21 tūkst. osteoporozės atve-
jų. Tiek pacientų išgirdo diagno-
zę. Lietuvos osteoporozės fondas 
skaičiuoja, kad ligos atvejų šalyje 
yra tarp 200 ir 250 tūkst. O pasau-
lyje liga sukelia nuo 8 iki 10 mln. 
kaulų lūžių kiekvienais metais.

 „Osteoporozė yra civilizacijos 
liga, kuri vyresnių žmonių kau-
luose sumažina kaulinio audinio 
tankį. Dėl jos lūžta stuburo, riešo, 
šlaunikaulio, dubens ar kiti kau-
lai. Svarbiausia ligos atsiradimo 
priežastis – per mažas kiekis kal-
cio ir vitamino D. Todėl labiausiai 
kenčia žmonės, kurie ilgus me-

tus dirba neturėdami jokio ryšio 
su tiesiogine saulės šviesa arba 
tiesiog gyvena kraštuose, kur jos 
natūraliai mažiau“, – aiškina „Gin-
tarinės vaistinės“ ekspertė Jolita 
Skinderskienė.

Kaulų retėjimas moterims 
pagreitėja sulaukus 50–60 me-
tų ir vyrams sulaukus 60–70 m. 
Svarbiausias faktorius norint ap-
sisaugoti nuo osteoporozės ar 
jos pasunkėjimo – kuo ankstes-
nis ligos nustatymas bei tinka-
mas gyvenimo būdas.

„Visų pirma, kalbant apie tin-
kamą gyvenseną, kuri padėtų vy-
resniame amžiuje ligos išvengti, 
reiktų nuolat palaikyti vitamino 

D bei kalcio kiekį organizme. Der-
matologai nuolat perspėja apie ul-
travioletinių spindulių pavojų ir 
žmonės tai išgirdo galbūt net kiek 
per gerai – nors kai kuriais metais 
saulės šviesos gauname tik kelioli-
ka dienų, jie tepasi stip riausią ap-
sauginį kremą nuo saulės ir taip 
sumažina vitamino  gamybą or-
ganizme. Maiste vitamino D ne-
pakanka, tad reikėtų pasirūpinti, 
kad jo gautume bent jau iš papil-
dų“, – teigia specialistė.

Be to, kūnui būtinas nuolati-
nis fizinis krūvis, kuris sustiprin-
tų raumenis, o šie palaikytų ske-
leto darbą bei pagerintų kaulinio 
audinio mitybą. 
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Organų donorai ir jų artimie-
ji verti didžiausios pagar-

bos ir amžino dėkingumo. To-
dėl spalį, kai minima Europos 
ir Pasaulinė organų donorys-
tės diena, visoje Lietuvoje ne-
trūksta įvairių renginių, skirtų 
prisiminti donorus ir padėkoti 
jų artimiesiems už kilnų apsis-
prendimą padovanoti mirusių-
jų organus donorystei kitų gy-
vybei gelbėti. Stengiamasi pa-
gerbti ir įvairių sričių medikus, 
kurie dirba itin atsakingoje – or-
ganų donorystės ir transplanta-
cijos – srityje.

Lietuvos asociacijos „Gyvas-
tis“ iniciatyva Vyriausybės rū-
muose vyko padėkos renginys, 
kurio metu buvo pagerbti ne tik 

gyvi organų donorai, mirusių 
donorų artimieji, bet ir organų 
donorystės bei transplantacijos 
srityje dirbantys medikai. Gru-

pei medikų įteiktos Sveikatos 
apsaugos ministerijos padėkos.

Nacionalinis transplantaci-
jos biuras parengė padėkas vi-

soms slaugytojoms, dalyvaujan-
čioms donorystės procese. 

Penktadienį šalyje suplaz-
dėjo žvakučių jūra. Jau ketvirtą 
kartą Lietuvos asociacija „Gyvas-
tis“ šitaip kvietė pagerbti orga-
nų donorus – mirusius ir gyvus, 
nes jų organai išgelbėjo tūkstan-
čių ligonių gyvybę.

Žvakelės už organų donorus 
buvo uždegtos ne tiktai Vilniuje, 
V. Kudirkos aikštėje, bet ir dar 
devyniuose Lietuvos miestuose 
bei miesteliuose – Kaune, Klai-
pėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, 
Marijampolėje, Alytuje, Vilkaviš-
kyje, Mažeikiuose, Viekšniuose. 

Šiaulių valstybinėje kolegijo-
je taip pat vyko donorų pagerbi-
mo renginys, kurio iniciatoriai – 

Šiaulių inkstų ligomis sergančių-
jų draugija „Atgaja“.

Pasak „Atgajos“ pirmininko 
Egidijaus Kalinaičio, renginio me-
tu buvo pagerbti kraujo donorai, 
nes yra žmonių, kurie neatlyginti-
nai kraujo paaukojo net po 30-40 
kartų. Be to, buvo išreikšta pagar-
ba donorams, kurių organai išgel-
bėjo sergančiųjų gyvybę.

Simbolinė dėkingumo dova-
na įteikta ir mamai, kuri pado-
vanojo savo inkstą sergančiam 
sūnui. Renginio metu sūnus vie-
šai padėkojo mamai, gyvybę jam 
dovanojusiai antrą kartą. Tai, pa-
sak E. Kalinaičio, puikus gyvo-
sios donorystės pavyzdys.

Transplantacijos biuro ir 
„Bičiulystės“ inf. 

Lietuvoje – dėkingumo renginiai gyviesiems donorams, 
mirusių donorų artimiesiems ir medikams

(atkelta iš 1 psl.)
filologijos ir žurnalistikos stu-
dijas ir 1971-aisiais pradėjęs 
dirbti „Biržiečių žodyje“, supra-
to, kad nebus kada drožti. „Ra-
šymas tada buvo pirmoje vieto-
je“, – prisimena A. Butkevičius.

Medžio drožyba tapo 
šeimos tradicija

Vis dėlto medžio traukai at-
sispirti nepajėgė. Pakviestas į 
Juodkrantėje pradėtus rengti 
medžio drožėjų seminarus, Al-
girdas trejus metus viską atidė-
davo į šalį ir, susirinkęs įrankius, 
ten važiuodavo. „Negalėjau pra-
leisti progos pamatyti, kaip dirba 
tokie garsūs, pripažinti drožėjai 
kaip Ipolitas Užkurnis, Stanislo-
vas Riauba, Vytautas Ulevičius, 
Antanas Česnulis, pasimokyti iš 
jų“, – šiandien sako Algirdas. 

Seminarų dalyviai turėjo už-
duotį – sukurti Raganų kalno 
skulptūrų parką. Jį papuošė ir 
trys A. Butkevičiaus skulptūros: 
ragana žiežula, ilgakasė Sigu-
tė ir velnio apkabintas katilas – 
raganos krėslas. Senokai Juod-
krantėje besilankęs tautodaili-
ninkas nėra tikras, kad visos jos 
ten tebestovi. Mat 1979–1981 
metais medines skulptūras tie-
siog įkasdavo į žemę ir palikda-
vo. Dabar, kad drėgmė medžio 
negadintų, gręžiami metaliniai 
strypai, pag rindas betonuoja-
mas – tik tada medžio skulptū-
ra tampa ilgaamžė. 

Šie seminarai buvo ne vien 
pomėgio atgaivinimas, profesio-
nalumo pamokos. Viename iš jų 
kaltelį į rankas paėmė ir Algirdo 
sūnus Vaidotas (į šiuos semina-
rus buvo galima atvykti su šei-
ma). Jo išdrožtą šuniuko skulp-
tūrėlę labai mėgo vaikai. Dabar 
Vaidotas – tautodailininkas, di-
delių skulptūrų, koplytstulpių 
meistras. 

Nors su sūnumi Algirdas 
nesivaržo ir didelių darbų re-
tokai imasi, tačiau Biržų kraš-
te galima aptikti nemažai sto-
gastulpių, prie kurių lietėsi jo 
rankos. Tautodailininkas džiau-
giasi 1989-aisiais Biržų rajono 
Užušilių kaime pastatytu maž-
daug 6 metrų stogastulpiu Sibiro 
tremtyje nukankintiems moky-
tojams. Atgimimo pradžioje tai 
buvo bene pirmoji tokia skulp-

tūra visoje Lietuvoje. Drožėjas 
neslepia – tam reikėjo drąsos. 

Tikėjimas laisva savojo kraš-
to ateitimi įkvėpė ir Baltijos ke-
liui skirtos skulptūros gimimą. 
Kartu su sūnumi jiedu ąžuolo 
kamieną per parą pavertė Rū-
pintojėliu ir pastatė prie Latvi-
jos sienos.

Nuolat pasipildanti 
autorinių darbų galerija 

Iš lėto, neskubėdamas A. But-
kevičius rengiasi kasmetinei Bir-
žuose rengiamai tautodailininkų 
parodai – po patirto infarkto, pa-
keistų 5 širdį maitinančių krau-
jagyslių jis tapo Neįgaliųjų drau-
gijos nariu. Šįsyk Algirdas jai pa-
teiks 5 koplytėles, kurias puoš 
Rūpintojėlio, Šv. Antano, Šv. Pet-
ro, Šv. Florijono, Pietos skulptū-
ros. A. Butkevičius yra surengęs 
ir keletą autorinių medžio droži-
nių parodų – su jo darbais galėjo 
susipažinti ne tik biržiečiai, bet 
ir gyvenantieji Rokiškyje, Kupiš-
kyje, Pasvalyje. Tačiau pati gau-
siausia ir nuolat naujais kūriniais 
atsinaujinanti paroda įsikūrusi 
A. Butkevičiaus dirbtuvėse. Prieš 
3 metus savo 75-mečio proga bi-
čiuliams ir miesto gyventojams 
Algirdas buvo atvėręs savo dirb-
tuvių duris – norinčiuosius pa-
kvietė pasižvalgyti po jų vidų, 
stambesnes skulptūras į kiemą 
„išleido pasivaikščioti“. 

Šias dirbtuves, tapusias ne 
tik darbo, bet ir kūrinių ekspo-
zicijos vieta, Algirdas įsigijo vi-
sai atsitiktinai. Iš šalia redakci-
jos, kurioje tuomet dirbo, sto-
vėjusio pastato išsikėlė žmo-
nės. Paliko jam raktus ir papra-
šė tuos namus pagloboti. Kai čia 
niekas taip ir neapsigyveno, bu-
vo norima juos nugriauti. Pasta-

tas miesto centre, arti namų, tad 
su namiškiais pasitaręs A. Butke-
vičius nusprendė jį nupirkti. Čia 
įkūrė savo dirbtuves, čia perkė-
lė ir drožinius. Taip ir atsirado 
nuosava galerija. Algirdas sako 
nė pats nežinąs, kiek jo darbų čia 
yra, tačiau turėtų būti apie tūks-
tantį. Trys kambariai nuo grin-
dų iki lubų pilni medžio droži-
nių: rūpintojėlių, šventųjų, gyvū-
nų, siužetinių kūrinėlių, kaukių. 

A. Butkevičiaus kūrinių ko-
lekcijoje – ir nemažai žinomų 
žmonių bareljefų. Eugenijaus 
Matuzevičiaus atvaizdą jis išdro-
žinėjo žvelgdamas į grafiko Pet-
ro Rauduvės linoraižinį, o Kris-
tijono Donelaičio, Balio Sruogos 
portretus atkūrė pagal įvairias 
nuotraukas, grafikos darbus. 

Didžioji dauguma smulkes-
nių kūrinių išdrožti iš liepos. Pa-
sak tautodailininko, kita medie-
na tokiems darbams nelabai tin-
ka. Štai, pavyzdžiui, iš juodalks-
nio drožtas skulptūrėles, barel-
jefus, kitus kūrinius labai grei-
tai užpuola kinivarpos – jie ne-
ilgaamžiai. O štai lauko skulptū-
roms, stogastulpiams geriausiai 
tinka ąžuolas. Pasak A. Butkevi-
čiaus, stipriausiu medžiu vadi-
namą ąžuolą drožti iš tikrųjų ne 
taip ir sunku. Įvairios skulptūros 
dažniausiai kuriamos iš ką tik 
nupjauto medžio. O žalia ąžuo-
lo mediena nėra kieta. Elektri-
nis pjūklas, aštrus kirvis – šiais 
įrankiais įgudęs drožėjas visai 
nesunkiai suformuoja pirminę 
skulptūros viziją. Visai kas kita, 
jeigu prireikia dirbti su 5–6 me-
tus džiovinta ąžuolo mediena. Nė 
kiek ne lengviau drožti skulptū-
ras ir iš uosio – jo mediena taip 
pat labai kieta, tačiau iš kitų iš-
siskiria rievių grožiu. 

Apybraižose – neskaityti 
istorijos puslapiai

A. Butkevičius sako, kad žmo-
gus panašus į paukštį, turintį du 
sparnus. „Vienas mano spar-
nas – drožyba, kitas – poezija ir 
tekstų apie kultūrą rašymas. Jie 
abu man suteikia pusiausvyrą. 
Nors, – tarsteli kiek pamąstęs: – 
kartais vienas kitam ir trukdo. 
Jeigu ne drožyba, kiek knygų 
būčiau parašęs...“ Tačiau čia pat 
sau paprieštarauja: „O gal ir ge-
rai. Kas tas knygas beskaitytų. 
Tokia galybė jų dabar prileista.“ 

Nuo mokyklos laikų eiliuo-
jantis vyriškis neslepia – jam 
artimesnė tradicinė eilėdara, ri-
mą, ritmą išlaikantys ketureiliai. 
„Senoviškesnių“ eilėraščių ilgisi 
ir vyresnės kartos žmonės, todėl 
mielai skaito ir šiandien laikraš-
čių puslapiuose pasirodančias 
Algirdo eiles. Apie keturias de-
šimtis poezijos kūrinėlių A. But-
kevičius sudėjo į 60-mečio pro-
ga išleistą knygelę „Metų laiptai“. 
Beje, tai ne vien poezijos tome-
lis. Eiles jame paįvairina medžio 
drožinių nuotraukos. Tai tarsi 
savotiška kūrybinė ataskaita jo 
talento gerbėjams.

A. Butkevičius turi ir kitą isto-
rijai, Biržų krašto paveldui svarbų 
užsiėmimą – renka medžiagą apie 
daug šiam kraštui nusipelniusius 
žmones. Kraštotyrininkas jau yra 
parašęs daugiau kaip 100 apy-
braižų, interviu. Šie rašiniai jam 
yra pelnę Antano Macijausko pre-
miją. Kurti šiuos tekstus, juos pa-
pildyti dokumentiniais faktais la-
bai padeda pastaraisiais metais 
atsivėręs informacinis klodas – 
portalas www.epaveldas.lt. Elek-
troninėje erdvėje dabar galima 
rasti prieš 100 ir daugiau metų 
išleistų laikraščių, žurnalų, o juo-

se aptikti daug įdomios informaci-
jos, kuria Algirdas vis dar papildo 
ir savąsias apybraižas. Jas sudėjus 
į vieną knygą, pasakojimus ilius-
travus iš senų laikų išsaugotomis 
nuotraukomis, Algirdo manymu, 
susidarytų vertinga apie 500 pus-
lapių knyga. Jaunimui, būsimoms 
kartoms ji galėtų tapti puikiu isto-
rijos, savo krašto pažinimo ved-
liu. Tai būtų graži dovana ir savo 
krašto kultūra besidomintiems 
biržiečiams. Tačiau tokios knygos 
leidybai reikia dosnių mecenatų. 
A. Butkevičius šį savo darbą buvo 
nunešęs į savivaldybę, bet, jokio 
sprendimo taip ir neišgirdęs, ke-
lis mėnesius ten pagulėjusius ran-
kraščius parsinešė namo.

Apmaudu, kad tautos pavel-
das, jo išsaugojimas rūpi tik pa-
vieniams krašto praeičiai neabe-
jingiems žmonėms. Bet vis dėlto 
gera, kad tokių šviesuolių esama...

Aldona Milieškienė
Autorės ir A. Butkevičiaus asmeninio 

archyvo nuotr.

Atversti savojo krašto istorijos klodai

Koplytstulpis tremtiniams Biržų ge-
ležinkelio stotyje.

Kunigaikštis Algirdas.Drožinių galerijoje. A. Butkevičius tarp savo drožinių.
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 – 
Labas 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.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, spalio 30 d. 
09:05 Senis. N-7. 178 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 2. N-7. 2/18 s. 10:55 Detektyvas 
Monkas 3. N-7. 3/6 s. 11:40 Savaitė. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 La-
ba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys. N-7. 166 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 Gimę tą pačią dieną. 
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 LRT forumas. 22:20 Kredo: 
demokratas. Dokumentinis filmas, skir-
tas prezidento K. Griniaus 150-osioms 
gimimo metinėms. 23:20 Modernus se-
rialas. Premjera. Jaunasis Popiežius. 
N-14. 10 s. 00:15 Premjera. Detektyvas 
Monkas 7. N-7. 7/1 s. 01:00 LRT radi-
jo žinios. 01:05 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 Beatos virtuvė. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Pramo-
ginė laida „Editos šou“. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 166 s. (kart.).

Antradienis, spalio 31 d. 
09:05 Senis. N-7. 179 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 
2. N-7. 2/19 s. 10:55 Detektyvas Mon-
kas 3. N-7. 3/7 s. 11:40 Beatos virtuvė. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 La-
ba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys. N-7. 167 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 Emigrantai. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Nacionalinė ekspedicija. 22:30 Istorijos 
detektyvai. (subtitruota). 23:20 Moder-
nus serialas. Premjera. Tvin Pyksas 3. 
N-14. 3/10 s. 00:15 Premjera. Detek-
tyvas Monkas 7. N-7. 7/2 s. 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:05 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Kredo: 
demokratas. Dokumentinis filmas, skir-
tas prezidento K. Griniaus 150-osioms 
gimimo metinėms. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Emigrantai. (kart.). 
05:00 Seserys. N-7. 167 s. (kart.).

trečiadienis, lapkričio 1 d. 
06:05 Stilius. (kart.). 07:00 Naci-

onalinė paieškų tarnyba. (kart.). 07:55 
Gimę tą pačią dieną. (kart.). 08:40 
Mažasis magas Hudinis. 09:30 09:30 
Premjera. Dėžinukai. N-7. 11:10 Prem-
jera. Klausyk savo širdies. N-7. 12:40 
Amžinai kartu. 14:05 Premjera. Alfon-
sas Svarinskas. Dokumentinis filmas. 
15:00 Visų Šventųjų diena. Šv. Mišių 
transliacija iš Antakalnio kapinių. 16:05 
Šventadienio mintys. 16:30 Premje-
ra. Seserys. N-7. 168 s. 17:30 Žinios 
(su vertimu į gestų k.). 17:55 Sportas. 
17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 
Gyvenimas. 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 Premjera. 
Po vienu dangum. N-14. 2 s. 00:15 
Premjera. Detektyvas Monkas 7. N-7. 
7/3 s. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 
Nacionalinė ekspedicija. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite dak-
taro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Istorijos detektyvai. (subtitruota, 
kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Gyvenimas. (kart.). 05:00 Seserys. 
N-7. 168 s. (kart.).

ketvirtadienis, lapkričio 2 d.
09:05 Senis. N-7. 180 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 
2. N-7. 2/20 s. 10:55 Detektyvas Mon-
kas 3. N-7. 3/8 s. 11:40 Gyvenimas. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 169 s. 17:30 
Žinios (su vertimu į gestų k.). 17:55 
Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Specialus tyrimas. 20:25 Loteri-

ja „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Premjera. 
Šiandien prieš 100 metų. 21:29 Loterija 
„Jėga“. 21:30 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“. 22:30 Dviračio žinios. Ved. 
Vytautas Šerėnas. 23:00 Premjera. 
Janas Husas. 1 s. N-14. 00:30 Keliai. 
Mašinos. Žmonės. (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:05 Specialus tyrimas. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 03:30 
Laisvės vėliavnešiai. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
169 s. (kart.).

Penktadienis, lapkričio 3 d. 
09:05 Senis. N-7. 181 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė poli-
cija 2. N-7. 2/21 s. 10:55 Detektyvas 
Monkas 3. N-7. 3/9 s. 11:40 Stilius. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 
Premjera. Seserys. N-7. 170 s. 17:30 
Žinios (su vertimu į gestų k.). 17:55 
Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite 
daktaro. 19:30 Beatos virtuvė. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Lote-
rija „Jėga“. 21:00 Duokim garo! 22:35 
Gamtos inspektoriai. 23:00 Fantastiš-
kas penktadienis. Gataka. N-14. 00:45 
Klausimėlis.lt. (kart.). 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:05 Pokalbių laida „Svarbios 
detalės“. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Mūsų 
gyvūnai. (kart.). 03:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Stilius. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 170 s. (kart.).

Šeštadienis, lapkričio 4 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 

07:00 Premjera. Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą 2. 2/18, 2/19 s. 07:20 
Premjera. Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai 1. 36 s. 07:30 Šervudo padauža 
Robinas Hudas. 48 s. 07:45 Premjera. 
Džeronimas 3. 3/10 s. 08:10 Karinės 
paslaptys. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, 
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 La-
bas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 11:55 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Avi-
lio paslaptys. (subtitruota). 12:50 Pa-
saulio dokumentika. Gyvūnų mamos. 
1 d. Mažyliai. (subtitruota). 13:40 Aga-
ta Kristi. Mįslingos žmogžudystės. 5 s. 
Ponios Vanilos pensionas. N-7. 15:15 
Dokumentinė apybraiža „Mes nugalė-
jom“. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą). 16:00 Sveikinimų kon-
certas. 17:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų 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 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Dai-
nuoju Lietuvą. 23:20 Premjera. Blogi 
žodžiai. N-14. (subtitruota). 00:50 Pa-
saulio dokumentika. Avilio paslaptys. 
(subtitruota, kart.). 01:45 Pasaulio do-
kumentika. Gyvūnų mamos. 1 d. Mažy-
liai. (subtitruota, kart.). 02:35 Dviračio 
žinios. (kart.). 03:05 Teisė žinoti. (kart.). 
03:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 
04:00 Karinės paslaptys. (kart.). 04:45 
Auksinis protas. (kart.).

Sekmadienis, lapkričio 5 d. 
06:05 Istorijos detektyvai. (subti-

truota, kart.). 07:00 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. (kart.). 08:00 
Gimtoji žemė. 08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 09:00 Brolių Grimų 
pasakos. 12 s. Erškėtrožė. 10:00 Gus-
tavo enciklopedija. (subtitruota). 10:30 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 11:30 
Mūsų gyvūnai. 12:00 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. Brazilijos gamtos 
stebuklai. 1 d. Išlikusios miško oazės. 
(subtitruota). 12:50 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Europos tyrai. 1 d. Snie-
go ir ledo žemė. (subtitruota). 13:45 Mis 
Marpl 5. N-7. 5/4 s. Perskilęs veidro-
dis. 15:15 Laisvės vėliavnešiai. 15:45 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:00 Auksinis protas. (kart.). 17:15 
Klausimėlis.lt. 17:30 Žinios (su vertimu 
į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 18:30 
Pramoginė laida „Editos šou“. 19:30 
Savaitė. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 21:00 Premjera. Lais-
vės kaina. Partizanai. N-7. 6 s. 21:55 
Adelainos amžius. N-7. 23:45 Drakula. 
N-14. 3, 4 s. 01:15 Pasaulio dokumenti-
ka. Brazilijos gamtos stebuklai. 1 d. Išli-
kusios miško oazės. (subtitruota, kart.). 
02:05 Pasaulio dokumentika. Europos 
tyrai. 1 d. Sniego ir ledo žemė. (subti-
truota, kart.). 03:00 Istorijos detektyvai. 
(subtitruota, kart.). 03:45 Dainuoju Lie-
tuvą. (kart.).

Pirmadienis, spalio 30 d. 
05:45 Televitrina. 06:00 Bailus 

voveriukas (23). 06:25 INOprogresas. 
06:55 Bailus voveriukas (24). 07:25 
Simpsonai (507) (kart.). N-7. 07:55 Te-
letabiai (11). 08:05 Teletabiai (12). 08:25 
Teletabiai (13). 08:40 Ančiukų istorijos 
(9). 09:10 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 
(6). N-7. 09:40 Žvaigždžių karai. Suki-
lėliai (7). N-7. 10:10 Stebuklinga žais-
lų krautuvėlė. 12:00 Tėvelio dukrytės 
(25). N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės (26). 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(11). N-7. 13:30 Simpsonai (508). N-7. 
14:00 Simpsonai (1). N-7. 14:30 Pa-
žadėtoji (2101). N-7. 15:00 Pažadėto-
ji (2102). N-7. 15:30 Pamilti vėl (124). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Bruto ir Neto (33). N-7. 
20:00 Legendinės legendos. N-7. 21:00 
Moterys meluoja geriau (33). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:25 TV3 orai. 22:30 Kobra 11 (7). N-7. 
23:35 Gaudynės (7). N-7. 00:35 Kaulai 
(4). N-7. 01:30 Paskutinis žmogus Že-
mėje (13). N-7. 01:55 Rouzvudas (20). 
N-7. 02:45 Grainderis (15). N-7. 03:10 
Grainderis (16). N-7. 03:40 Grainderis 
(17). N-7. 04:05 Grainderis (18). N-7.

Antradienis, spalio 31 d. 
06:00 Televitrina. 06:15 Bailus 

voveriukas (25). 06:40 Bailus voveriu-
kas (26). 07:10 Simpsonai (508) (kart.). 
N-7. 07:40 Simpsonai (1) (kart.). N-7. 
08:10 Teletabiai (14). 08:30 Teletabiai 
(15). 08:40 Ančiukų istorijos (10). 09:10 
Žvaigždžių karai. Sukilėliai (8). N-7. 
09:40 Žvaigždžių karai. Sukilėliai (9). 
N-7. 10:10 Pabėgimas iš žemės plane-
tos. N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės (27). 
N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės (28). N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (37). 
N-7. 13:30 Simpsonai (2). N-7. 14:00 
Simpsonai (3). N-7. 14:30 Pažadėtoji 
(2103). N-7. 15:00 Pažadėtoji (2104). 
N-7. 15:30 Pamilti vėl (125). N-7. 16:30 
TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Bruto ir Neto (34). N-7. 20:00 
Prieš srovę. N-7. 21:00 Moterys meluo-
ja geriau (34). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Boratas. Kaip šaunusis Ka-
zachstano žurnalistas Amerikoj patirtį 
graibstė. N-14. 00:10 Rūsys. S. 01:50 
Paskutinis žmogus Žemėje (14). N-7. 
02:15 Rouzvudas (21). N-7. 03:10 Gra-
inderis (19). N-7. 03:35 Grainderis (20). 
N-7. 04:00 Grainderis (21). N-7. 04:20 
Grainderis (22). N-7.

trečiadienis, lapkričio 1 d. 
06:55 Televitrina. 07:10 Barbė - 

perlų princesė. 08:45 Veiverlio pilies 
burtininkai. N-7. 10:40 Šuo, kuris išgel-
bėjo Heloviną. N-7. 12:20 Pelenė. N-7. 
14:15 Galiūnas Džo. 16:35 Aukštyn. 
18:30 TV3 žinios. 19:15 TV3 sportas. 
19:20 TV3 orai. 19:30 Šreko Helovinas. 
N-7. 20:00 Gero vakaro šou. N-7. 21:00 
Gilyn į mišką. N-7. 22:25 Filmo pertrau-
koje - Vikinglotto. 22:30 Gilyn į mišką. 
N-7. 23:30 Nešdintis visu greičiu. N-14. 
01:20 Kaulai (5). N-7. 02:15 Paskutinis 
žmogus Žemėje (15). N-7. 02:40 Pasku-
tinis žmogus Žemėje (16). N-7. 03:05 
Rouzvudas (22). N-7.

ketvirtadienis, lapkričio 2 d. 
06:25 Televitrina. 06:40 Kempiniu-

kas Plačiakelnis (37) (kart.). N-7. 07:10 
Simpsonai (2) (kart.). N-7. 07:40 Simp-
sonai (3) (kart.). N-7. 08:10 Teletabiai 
(16). 08:30 Teletabiai (17). 08:40 An-
čiukų istorijos (11). 09:10 Žvaigždžių 
karai. Sukilėliai (10). N-7. 09:40 Žvaigž-
džių karai. Sukilėliai (11). N-7. 10:10 
Beždžioniukas Montis. N-7. 11:55 Tė-
velio dukrytės (29). N-7. 12:30 Tėvelio 
dukrytės (30). N-7. 13:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (38). N-7. 13:30 Simpso-
nai (4). N-7. 14:00 Simpsonai (5). N-7. 
14:30 Pažadėtoji (1005). N-7. 15:00 
Pažadėtoji (1006). N-7. 15:30 Pamilti 
vėl (26). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Bruto ir Neto 
(35). N-7. 20:00 Farai. N-7. 21:00 Mote-
rys meluoja geriau (35). N-7. 21:30 TV3 
vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Raudonoji aušra. N-14. 
00:20 Kaulai (6). N-7. 01:20 Paskutinis 
žmogus Žemėje (17). N-7. 01:45 Pasku-
tinis žmogus Žemėje (18). N-7. 02:10 
Hubertas ir Staleris (7). N-7.

Penktadienis, lapkričio 3 d. 
06:25 Televitrina. 06:40 Kempiniu-

kas Plačiakelnis (38) (kart.). N-7. 07:10 
Simpsonai (4) (kart.). N-7. 07:40 Simp-
sonai (5) (kart.). N-7. 08:10 Teletabiai 
(18). 08:30 Teletabiai (19). 08:40 Ančiu-
kų istorijos (12). 09:10 Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai (12). N-7. 09:40 Žvaigždžių ka-
rai. Sukilėliai (13). N-7. 10:10 Pasivaikš-
čiojimas su dinozaurais. N-7. 11:55 Tė-
velio dukrytės (31). N-7. 12:30 Tėvelio 
dukrytės (32). N-7. 13:00 Kempiniukas 

Pirmadienis, spalio 30 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Visatos broliai“ (74). 07:05 „Kaukė“ 
(52). 07:30 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“ (34). 07:55 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (107). N-7. 08:50 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (108). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip 
yra. N-7. 11:35 24 valandos (kart.). N-7. 
12:35 Bus visko (kart.). 13:25 „Rožių 
karas“ (19). 14:25 „Dvi širdys“ (263). 
14:55 „Dvi širdys“ (264). 15:25 „Dvi 
širdys“ (265). 15:55 „Dvi širdys“ (266). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
Infošou. 20:00 „Meilė gydo“ (25). 20:30 
Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS 
Kapų plėšikė Lara Kroft. N14. 00:25 
„Juodasis sąrašas“ (11). N-7. 01:15 
„Visa menanti“ (9). N-7. 02:00 Ameri-
kiečių snaiperis (kart.). N14.

Antradienis, spalio 31 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Visatos broliai“ (75). 07:05 „Kaukė“ 
(53). 07:30 „Nepaprastas Gumuliu-
ko gyvenimas“ (35). 07:55 „Volke-
ris, Teksaso reindžeris“ (109). N-7. 
08:50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(110). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 24 va-
landos (kart.). N-7. 12:35 Nuo... Iki... 
(kart.) 13:25 „Rožių karas“ (20). 14:25 
„Dvi širdys“ (267). 14:55 „Dvi širdys“ 
(268). 15:25 „Dvi širdys“ (269). 15:55 
„Dvi širdys“ (270). 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. Infošou. 20:00 
„Meilė gydo“ (26). 20:30 Kitu kampu. 
21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Tu-
ristas. N-7. 00:35 „Juodasis sąrašas“ 
(12). N-7. 01:25 „Visa menanti“ (10). 
N-7. 02:10 Kapų plėšikė Lara Kroft 
(kart.). N14.

trečiadienis, lapkričio 1 d. 
06:45 Dienos programa. 06:50 

„Visatos broliai“ (76). 07:15 „Kaukė“ 
(54). 07:40 „Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas“ (36). 08:05 Kosminis krep-
šinis. 09:35 Monstrų namai. 11:20 Ne-
tikšunis. 12:55 Svečiai palėpėje. 14:40 
PREMJERA Dangus tikrai yra. N-7. 
16:35 Aš - šnipas. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. 
N-7. Infošou. 20:00 PREMJERA Prin-
cesė Enė. 22:20 PREMJERA Septy-
nios velniškai ilgos dienos. N14. 00:30 
Turistas (kart.). N-7.

ketvirtadienis, lapkričio 2 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Visatos broliai“ (77). 07:05 „Mada-
gaskaro pingvinai“ (1). 07:30 „Nepa-
prastas Gumuliuko gyvenimas“ (37). 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(111). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (112). N-7. 09:50 24 va-
landos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:35 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:35 
KK2 (kart.). N-7. 13:00 KK2 (kart.). 
N-7. 13:25 „Rožių karas“ (21). 14:25 
„Dvi širdys“ (271). 14:55 „Dvi širdys“ 
(272). 15:25 „Dvi širdys“ (273). 15:55 
„Dvi širdys“ (274). 16:30 Labas vaka-
ras, 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 Žinios. 22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS 
Bloga kompanija. N14. 00:50 „Juoda-
sis sąrašas“ (13). N-7. 01:40 „Visa me-
nanti“ (11). N-7. 02:25 Alchemija. VDU 
karta. 02:55 RETROSPEKTYVA. Kul-
tūrinė dokumentika. Ciklas „Meninin-
kų portretai“.

Penktadienis, lapkričio 3 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Visatos broliai“ (78). 07:05 „Madagas-
karo pingvinai“ (2). 07:30 „Nepapras-
tas Gumuliuko gyvenimas“ (38). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (113). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (114). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 Yra, 
kaip yra (kart.). N-7. 12:35 KK2 (kart.). 
N-7. 13:00 KK2 (kart.). N-7. 13:25 „Ro-
žių karas“ (22). 14:25 „Dvi širdys“ (275). 
14:55 „Dvi širdys“ (276). 15:25 „Dvi šir-
dys“ (277). 15:55 „Dvi širdys“ (278). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 penk-
tadienis. N-7. 21:00 SAVAITĖS HITAS. 
PREMJERA Lūžio taškas. N-7. 23:10 
Specialistas. N-7. 01:20 Septynios vel-
niškai ilgos dienos (kart.). N14.

Šeštadienis, lapkričio 4 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Madagaskaro pingvinai“ (1) (kart.). 
06:55 „Nepaprastas Gumuliuko gyve-
nimas“ (37) (kart.). 07:20 „“Nickelode-
on“ valanda. Ančiukai Duoniukai“ (1). 
07:45 „Neramūs ir triukšmingi“ (16). 
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (11). 
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“ (3). 
09:00 „Ponas Bynas“ (20). 09:30 „Tin-
ginių miestelis“ (41). 10:00 KINO PUS-
RYČIAI Broliai meškinai. Atostogos. 
11:25 Peliukas Stiuartas Litlis. 13:10 
Herbis. Lenktynių asas. 15:15 „Pričiu-
pom!“ (7). 15:45 Policijos akademija 3. 
Vėl apmokymuose. N-7. 17:30 Bus vis-
ko. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 SUPERKINAS Šrekas. Ilgai 
ir laimingai. 21:20 Drilbitas. N-7. 23:30 
Stebėtojų lyga. N14. 02:25 Lūžio taš-
kas (kart.). N-7.

Sekmadienis, lapkričio 5 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Madagaskaro pingvinai“ (2) (kart.). 
06:55 „Nepaprastas Gumuliuko gyve-
nimas“ (38) (kart.). 07:20 „“Nickelode-
on“ valanda. Ančiukai Duoniukai“ (2). 
07:45 „Neramūs ir triukšmingi“ (17). 
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (12). 
08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“ (4). 
09:00 „Ponas Bynas“ (21). 09:30 „Tin-
ginių miestelis“ (42). 10:00 „Ogis ir ta-
rakonai“ (9). 10:10 Asteriksas pas bre-
tonus. 11:50 Vyrai juodais drabužiais. 
N-7. 13:45 „Pričiupom!“ (8). 14:15 Po 
vienu stogu. N-7. 16:40 Ne vienas ke-
lyje. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Lietuvos 
balsas. 22:10 Pagreitis. N14. 00:05 
PREMJERA Gelbėk mus nuo pikto. S. 
02:25 Drilbitas (kart.). N-7.

Pirmadienis, spalio 30 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(16). N-7. 07:35 „Farų karai“ (1) (kart.). 
N-7. 08:30 „Muchtaro sugrįžimas“ (591) 
(kart.). N-7. 09:30 „Voratinklis“ (24) 
(kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (26). N-7. 11:35 „Įteisintas fa-
ras“ (35) (kart.). N-7. 12:40 „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (22) (kart.). N-7. 13:45 
„Farų karai“ (2). N-7. 14:45 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (592). N-7. 15:50 „Voratin-
klis“ (1). N-7. 16:55 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (27). N-7. 18:00 Info diena. 
18:25 „Sudužusių žibintų gatvės“ (23). 
N-7. 19:30 „Įteisintas faras“ (36). N-7. 
20:30 Farai. N-7. 21:00 Banga. N14. 
23:10 Bijok jo vardo (kart.). S. 01:00 
„Sostų karai“ (2) (kart.). N14. 02:00 
„Džeikas, Storulis ir šuo“ (18). N-7. 
02:45 Farai (kart.). N-7. 03:10 Stru-
čiai. Gyvenimas bėgte (kart.). 04:00 
„Žvaigždės kelias (Alos Pugačiovos 
istorija)“ (10) (kart.).

Antradienis, spalio 31 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(17). N-7. 07:35 „Farų karai“ (2) (kart.). 
N-7. 08:30 „Muchtaro sugrįžimas“ (592) 
(kart.). N-7. 09:30 „Voratinklis“ (1) 
(kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (27). N-7. 11:35 „Įteisintas fa-
ras“ (36) (kart.). N-7. 12:40 „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (23) (kart.). N-7. 13:45 
„Farų karai“ (3). N-7. 14:45 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (593). N-7. 15:50 „Voratin-
klis“ (2). N-7. 16:55 „Sudužusių žibin-

TV3

LNK

BTV

Plačiakelnis (39). N-7. 13:30 Simpso-
nai (6). N-7. 14:00 Simpsonai (7). N-7. 
14:30 Pažadėtoji (1007). N-7. 15:00 
Pažadėtoji (1008). N-7. 15:30 Pamilti 
vėl (27). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Madagaskaro 
pingvinai. N-7. 21:15 Keršytojai. N-7. 
00:10 Nemirtingieji. N-14. 02:10 Rau-
donoji aušra. N-14.

Šeštadienis, lapkričio 4 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Ančiukų 

istorijos (8). 07:00 Legenda apie Korą 
(1). N-7. 07:30 Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai (22). N-7. 08:00 Ančiu-
kų istorijos (13). 08:30 Kur giria žaliuo-
ja. 09:00 Virtuvės istorijos. 09:30 Gardu 
Gardu. 10:00 Misija: dirbame sau. 10:30 
Svajonių ūkis. 11:00 Beždžionėlė šni-
pė. 12:45 Gyvenimo knyga. N-7. 14:35 
Princesė ir Janekas. N-7. 16:15 Ekstra-
sensų mūšis (13). N-7. 18:00 INOpro-
gresas. 18:30 TV3 žinios (312). 19:15 
TV3 sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25 Eu-
rojackpot. 19:30 Aleksandras ir baisiai, 
labai siaubingai nesėkminga diena. N-7. 
21:05 Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kal-
tos. N-7. 23:35 Meilei nereikia žodžių. 
N-7. 01:25 Keršytojai. N-7.

Sekmadienis, lapkričio 5 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Ančiu-

kų istorijos (13) (kart.). 07:00 Legenda 
apie Korą (2). N-7. 07:30 Transforme-
riai. Maskuotės meistrai (23). N-7. 08:00 
Ančiukų istorijos (14). 08:30 Mamyčių 
klubas. 09:00 Kulinariniai triukai. 09:30 
Penkių žvaigždučių būstas (8). 10:00 
Pasaulis pagal moteris. 10:30 Svajonių 
sodai (59). 11:30 Džordžas ir drako-
nas. N-7. 13:20 Romanas su branga-
kmeniu. N-7. 15:40 Simpsonai (6). N-7. 
16:15 Ekstrasensų mūšis (14). N-7. 
18:00 Raudonas kilimas. 18:30 TV3 ži-
nios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 X Faktorius. N-7. 22:00 Gautas 
iškvietimas. N-14. 23:25 Motinos nuo-
jauta. N-14. 01:10  Nemirtingieji. N-14.

LRT
tų gatvės“ (28). N-7. 18:00 Info diena. 
18:25 „Sudužusių žibintų gatvės“ (24). 
N-7. 19:30 „Įteisintas faras“ (37). N-7. 
20:30 Farai. N-7. 21:00 Kova iki mir-
ties. N14. 23:05 Banga (kart.). N14. 
01:05 „Begėdis“ (6). S. 02:05 „Džei-
kas, Storulis ir šuo“ (19). N-7. 02:50 
Farai (kart.). N-7. 03:15 „Gamtos čem-
pionai“ (1) (kart.). 04:05 „Pragaro katy-
tė“ (6) (kart.).

trečiadienis, lapkričio 1 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(18). N-7. 07:35 „Farų karai“ (3) (kart.). 
N-7. 08:30 „Muchtaro sugrįžimas“ (593) 
(kart.). N-7. 09:30 „Voratinklis“ (2) 
(kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (28). N-7. 11:35 „Įteisintas fa-
ras“ (37) (kart.). N-7. 12:40 „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (24) (kart.). N-7. 13:45 
„Farų karai“ (4). N-7. 14:45 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (594). N-7. 15:50 „Voratin-
klis“ (3). N-7. 16:55 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (29). N-7. 18:00 „Karaliaus 
Saliamono kasyklos“ (1). N-7. 19:50 
„Karaliaus Saliamono kasyklos“ (2). 
N-7. 21:40 Žudikas manyje. N14. 23:50 
Kova iki mirties (kart.). N14. 01:40 „Be-
gėdis“ (7). S. 02:30 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (20). N-7. 03:15 „Pragaro ka-
tytė“ (7) (kart.). 04:05 „Kriminalistikos 
istorija“ (4).

ketvirtadienis, lapkričio 2 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (1). N-7. 07:35 „Farų karai“ (4) 
(kart.). N-7. 08:30 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (594) (kart.). N-7. 09:30 „Vora-
tinklis“ (3) (kart.). N-7. 10:30 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (29). N-7. 11:35 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (16) (kart.). 
N-7. 12:40 „Vanity Fair. Visiškai slap-
tai“ (2) (kart.). N-7. 13:45 „Farų karai“ 
(5). N-7. 14:45 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(595). N-7. 15:50 „Voratinklis“ (4). N-7. 
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ (30). 
N-7. 18:00 Info diena. 18:25 „PREM-
JERA Stoties policija“ (1). N-7. 19:30 
„Įteisintas faras“ (38). N-7. 20:30 Sa-
vaitės kriminalai. N-7. 21:00 Kraujas 
Maniloje. N14. 22:50 Žudikas many-
je (kart.). N14. 00:55 „Begėdis“ (8). S. 
01:55 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (21). 
N-7. 02:40 „Kriminalistikos istorija“ (5). 
03:20 Savaitės kriminalai (kart.). N-7.

Penktadienis, lapkričio 3 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(2). N-7. 07:35 „Farų karai“ (5) (kart.). 
N-7. 08:30 „Muchtaro sugrįžimas“ (595) 
(kart.). N-7. 09:30 „Voratinklis“ (4) 
(kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (30). N-7. 11:35 „Diagnozė - 
žmogžudystė“ (17) (kart.). N-7. 12:40 
„Stoties policija“ (1) (kart.). N-7. 13:45 
„Farų karai“ (6). N-7. 14:45 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (596). N-7. 15:50 „Vora-
tinklis“ (5). N-7. 16:55 „Sudužusių ži-
bintų gatvės“ (31). N-7. 18:00 Info die-
na. 18:25 „PREMJERA Stoties polici-
ja“ (2). N-7. 19:30 „Amerikietiškos im-
tynės“ (43) (Wrestling - RAW 6). N-7. 
20:30 „Amerikietiškos imtynės“ (43) 
(Wrestling - SmackDown 2). N-7. 21:35 
Snaiperis 3. N14. 23:25 Kraujas Mani-
loje (kart.). N14. 01:10 „Begėdis“ (9). 
S. 02:10 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (22). 
N-7. 02:55 Snaiperis 3 (kart.). N14.

Šeštadienis, lapkričio 4 d. 
06:00 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (18) (kart.). N-7. 06:55 „Diagnozė 
- žmogžudystė“ (1) (kart.). N-7. 07:50 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (2) (kart.). 
N-7. 08:45 Sveikatos ABC televitrina. 
09:00 Brydės. Istorinė-publicistinė lai-
da. 09:30 Apie žūklę. 10:00 „Nutrūkę 
nuo grandinės“ (15). 10:30 „Pragaro ka-
tytė“ (8). 11:30 „Gamtos čempionai“ (2). 
12:40 „Žvaigždės kelias (Alos Pugačio-
vos istorija)“ (11). 13:50 „Vanity Fair. Vi-
siškai slaptai“ (3). N-7. 14:50 „Kas žudi-
kas?“ (5). N-7. 16:00 Blogiausias Lietu-
vos vairuotojas. N-7. 17:00 LKL čempi-
onatas. Juventus - Vytautas. 19:30 Mu-
zikinė kaukė. 22:05 MANO HEROJUS 
Vendeta. N14. 23:50 AŠTRUS KINAS 
Naktinis sargas. N14. 01:40 „Begėdis“ 
(8) (kart.). S. 02:35 „Begėdis“ (9) (kart.). 
S. 03:30 Muzikinė kaukė (kart.).

Sekmadienis, lapkričio 5 d. 
06:30 Galiūnų čempionų lygos 

etapas Kanadoje. I dalis (kart.). 07:30 
Sveikatos kodas. 08:30 Tauro ragas. 
N-7. 09:00 Galiūnų čempionų lygos eta-
pas Kanadoje. II dalis. 10:00 „Nutrūkę 
nuo grandinės“ (16). 10:30 „Pragaro ka-
tytė“ (9). 11:30 „Gamtos čempionai“ (3). 
12:40 „Vandenyno paslaptys su Džefu 
Korvinu“ (38). 13:10 „Vandenyno pa-
slaptys su Džefu Korvinu“ (39). 13:40 
Sveikinimai. 16:00 „Policijos akademi-
ja“ (7). N-7. 17:00 LKL čempionatas. 
Žalgiris – Neptūnas. 19:30 „Ekstrasen-
sų mūšis“ (1). N-7. 21:50 Anapus neži-
nomybės. N-7. 22:50 „Sostų karai“ (3). 
N14. 00:05 Vendeta (kart.). N14. 01:40 
„Ekstrasensų mūšis“ (1) (kart.). N-7. 
03:25 Slaptosios draugijos. Iliuminatų 
kodeksas. N-7.
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Neįgalieji  
pasaulyje

„Žmonės dažnai be reikalo pyksta ir nervinasi dėl nie-
kų. Be abejo, nėra sukurto tokio stiprybės recepto, ku-
ris kiekvienam padėtų sunkią valandą. Ką darau aš? 
Tiesiog veju nuo savęs negatyvias mintis, nenoriu gaiš-
ti joms nė sekundės. Skambės banaliai, bet pasakysiu: 
sulūžo batų kulniukas? Na ir pamirškite tuos batelius – 
geriau pažiūrėkite į dangų! Dangaus mėlynė – juk tai 
laimė!“ – sako Ksenija Bezuglova, o žmonės įsiklauso į 
jos žodžius. Išgyvenusi tragišką autoavariją, Ksenija su-
gebėjo grįžti į gyvenimą vardan meilės.

Šiaulių universitetas (ŠU) plečia 
mokymosi galimybes regos ne-
galią turintiems žmonėms. Šiau-
lių Rotary klubas „Saulė“ univer-
siteto bibliotekai įteikė skaitymo 
mašiną-didintuvą. 

Ši dovana bibliotekai – tikras 
išsigelbėjimas tiek visišką regėji-
mo negalią turintiems žmonėms, 
tiek sunkiau įžiūrintiems smulkų 
šriftą, tiek turintiems skaitymo 
sutrikimų, sergantiems disleksija.

Šis modernus įrenginys su-
teikia galimybę regėjimo negalią 
turintiems žmonėms realiu laiku 
„skaityti“ bet kokį tekstą – knygą, 
laikraštį ar dokumentą. Žmogus 
girdi sintezatoriaus balsą, kuris 
perskaito reikiamą tekstą.

Nauja skaitymo mašina jun-
gia dvi skirtingas technologijas – 
skenavimo ir teksto atpažini-

mo bei didinimo. Iki šiol Šiaulių 
universiteto bibliotekos turėta 
įranga galėjo tik didinti tekstus, 
keisti kontrastus, skenavimas ir 
vertimas balsu vyko dviem ats-
kirais įrenginiais. O naujoji skai-
tymo mašina visus šiuos darbus 
įveikia viena.

Modernus didintuvas-skaity-
mo mašina kainavo daugiau nei 
4 000 eurų. Tai nebe pirma Šiau-
lių Rotary klubo „Saulė“ dovana 
ŠU bibliotekai. Klubas parūpino 
žmonėms su regėjimo negalia 
pritaikytas specialias klaviatū-
ras, pelytes, vėliau – programi-
nę įrangą, leidžiančią ekrane iš-
didinti arba balsu skaityti teks-
tus, konvertuoti spalvotus vaiz-
dus į nespalvotus, praėjusiais 
metais – naujausios kartos rel-
jefinį spausdintuvą. 

Bibliotekoje skaityti galės net ir aklieji
Viktorija Jankauskienė portale www.etaplius.lt rašo apie vertin-
gą dovaną Šiaulių universitetui. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Ksenijos gyvenimas – 
bėgimas su barjerais        Sveikiname

Sveikiname spalio mėnesį gimtadienius šventusius 

Širvintų rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkę  
Stanislavą Maslinskienę, Radviliškio rajono neįgaliųjų  
draugijos pirmininkę Jūratę Bredulskienę, Telšių rajono  
neįgaliųjų draugijos pirmininką Kęstutį Kupstį, Klaipėdos  
miesto neįgaliųjų draugijos pirmininką Vladą Alsį.

Linkime jums visada šypsotis, tikėti savo jėgomis ir galimybėmis, 
visada aplink matyti tik draugus ir žinoti, kad jei prireiks,  

jie visada išties pagalbos ranką.
Lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija 

Dar viena pabėgusi 
nuotaka

Ksenija, jūsų meilės isto-
rija išties įspūdinga. Ar tiesa, 
kad 2003 metais, savo vestu-
vių išvakarėse, pabėgote su ki-
tu vaikinu?

Netikėtai sutikau Aleksejų, 
su kuriuo buvo labai gera ir įdo-
mu. To jausmo neįmanoma pa-
pasakoti žodžiais, tiesiog suvoki, 
kad turi būti su šiuo žmogumi. 
Niekas negali sustabdyti – net 
ir suplanuotos vestuvės su ki-
tu vaikinu. Nebuvo baisu griau-
ti planų, nes aš mėgstu nuoty-
kius. Vestuves atšaukiau, kai iki 
jų beliko 10 dienų. Naujai gimęs 
jausmas buvo toks stiprus, kad 
manęs visai nedomino giminai-
čių priekaištai ir apkalbos. Ilgai 
draugavome. Abu buvome svei-
ki, linksmi, gražūs. Rodės, mū-
sų laukia gyvenimas be debesė-
lių. 2006-aisiais Aleksejus man 
pasipiršo.

Ar tiesa – žirgas, karieta?
Taip! Aleksejus atjojo į cen-

trinę Vladivostoko aikštę ant 
balto žirgo, o aš buvau pakviesta 
lipti į tikrą karietą. Po vestuvių 
persikėlėme gyventi į Maskvą. 
Aš tęsiau darbą reklamos srityje, 
Aleksejus ėmėsi statybų verslo.

Kur tykojo nelaimė?
2008 metais pastojau. Išvy-

kome į Vladivostoką pas gimi-
nes pailsėti. Važiuodami auto-
mobiliu patekome į avariją. Aš 
sėdėjau ant galinės sėdynės. Ne-
praradau sąmonės, viską prisi-
menu. Supratau, kad lūžo stu-
buras. Labiau už skausmą kan-
kino mintis, ar išgyvens mūsų 
kūdikis. Ruošdami mane ope-
racijai gydytojai siūlė atsisaky-
ti kūdikio, nes narkozė gali jam 
pakenkti. Aš nutariau rizikuoti. 
Netrukus grįžome į Maskvą. Vi-
są laiką gulėjau. Tikėjausi, kad 
mane laiko lovoje dėl nėštumo, 
o va pagimdysiu ir gydytojai su-
galvos, kaip mane pastatyti ant 
kojų. 2009-ųjų vasarį pagim-
džiau sveiką mergaitę. Buvo at-
siradę vilties, kad atsistosiu, bet 
ne, pasirodė, kad teks gyventi 
vežimėlyje. Juodos dienos kei-
tė linksmesnes, gyvenau trupu-
tį lyg sapne. Bet susiėmiau. Pir-
miausia prisipratinau vežimėlį. 
Tol mankštinausi, kol įstengiau 

judėti vežimėliu taip greitai ir 
tiksliai, lyg turėčiau kojas.

Nauji horizontai
Ksenija ėmė ieškoti naujos 

veiklos. Energingai ir protin-
gai moteriai negalia netrukdo. 
Rea bilitacijos centre ji pastebė-
jo, kad daugelis neįgalių moterų 
ir merginų visai nesirūpina savo 
išvaizda, joms tarsi neįdomu ge-
rai atrodyti. Ksenija ėmė rengti 
makiažo meistriškumo pamo-
kas savo likimo draugėms – juk 
moterims privalu gražiai atro-
dyti net ir sėdint vežimėlyje. 
Ksenijos pamokos buvo nepa-
prastai populiarios. Po reabili-
tacijos stip rėjančioms neįgalio-
sioms grįžti į gyvenimą padėjo ir 
grožio injekcijos, kurios grąžino 
meilės ir veiklos alkį.

O Ksenija jau laisvai plaukio-
jo grožio pasaulyje. 2012 metais 
ji laimėjo Romoje surengtą ne-
įgaliųjų grožio konkursą „Ver-
tikalė“. Šio konkurso nugalėto-
jos vardas atvėrė dar kitus hori-
zontus – Ksenija ėmė kovoti už 

neįgaliųjų teises. Ji pasiekė, kad 
nevaikštantiems žmonėms būtų 
įrengti pliažai Tailande, taip pat 
ir Maskvoje. Ypač daug trūkumų 
K. Bezuglova mato neįgalumo 
nustatymo srityje, kur gydytojo 
eksperto klaida labai daug kai-
nuoja – neįgalusis netenka leng-
vatų, reabilitacijos priemonių.  

Kas buvo sunkiausia?
Ksenijai dabar 34 metai. Ne-

seniai ji pagimdė trečią vaikutį. 
Ji jau turėjo dvi mergaites, da-
bar gimė berniukas, todėl namie 
tarp lėlių ir skrybėlaičių atsiras 
geležinkelio maketas. Moteris 
vadovauja fondui „Viskas įmano-
ma“. Ar išties viskas įmanoma?

Kol buvo sveika, Ksenija už-
siiminėjo joga. Dabar įsitikinu-
si, kad joga ją gelbėjo ir įvykus 
nelaimei. Ksenija dar lovoje da-
rė kai kuriuos pratimus. O kai 
nedarė, apie juos galvojo, tai vis 
tiek veikė!

„Buvau graži, aukšta, ilgako-
jė, mėgau šokti, – prisimena sa-
ve jauną Ksenija. – Su vyru vaikš-
čiojome apsikabinę. Dabar jis 
stovi, o aš sėdžiu vežimėlyje lyg 
paminklas. Nebegaliu užšokti 
ant jo rankų kaip anksčiau. Bu-
vo beprotiškas noras tapti tokia 
pat linksma kaip anksčiau. Bet ar 
tai įmanoma? 

Reabilitacijos centre aš pa-
dėjau moterims pažinti grožio 
paslaptis, tačiau ir jos mane pa-
mokė. Parodė, kad ir neįgalie-
ji myli, džiaugiasi, linksminasi, 
gimdo vaikus. Negi lauksime, kol 
medicina ims daryti stebuklus ir 
pastatys mus ant kojų? Ne, reikia 
būti laiminga dabar. Visiems pa-
tariu – atsiribokite nuo krimina-
linės informacijos, išjunkite blo-
gas naujienas, bėkite nuo piktų 
žmonių. Likote vienišas, visai 
visai vienas? Išanalizuokite sa-
vo klaidas ir pradėkite kurti sa-
ve ir naują aplinką.“ 

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAlikienėMoteris visada turi būti pasitempusi.

Žmogaus teisių festivalis „Nepa-
togus kinas“ pakvietė į Aleksan-
dro Kuznetsovo filmą „Trumpa 
išsilaisvinimo instrukcija“ ir po 
jo surengtą diskusiją. Nors do-
kumentinėje juostoje pasako-
jama trijų teisinį veiksnumą at-
gauti bandančių Rusijos piliečių 
istorija, prasta proto negalią tu-
rinčių asmenų situacija nesve-
tima ir Lietuvai. Anot nevyriau-
sybinės organizacijos „Psichikos 
sveikatos perspektyvos“ direk-
torės Karilės Levickaitės, teisi-
nio veiksnumo srityje šalyje pra-
dėti pokyčiai, tačiau pagreičio jie 
dar neįgavo. 

Pasak K. Levickaitės, pagal 
Hipotekos registrą, šalyje yra 
apie 7 tūkst. neveiksnių žmo-
nių. Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsi-
galiojo Civilinio kodekso ir Civi-
linio proceso kodekso pataisos, 
kurios leidžia teisinį veiksnumą 
diferencijuoti. Žmogus nebėra 
vien tik veiksnus arba neveiks-
nus, jo veiksnumas gali būti ri-
botas kurioje nors vienoje sri-
tyje. Tai reiškia, kad jeigu žmo-
gaus veiksnumas yra apribotas 
valdyti finansus, tai, pavyzdžiui, 
jis pajėgus balsuoti. 

Nors 2007 m. patvirtintoje 
Psichikos sveikatos strategijo-
je, apimančioje ir proto negalią 
turinčius asmenis, rašoma, kad 

paslaugos turi būti organizuo-
jamos taip, kad pacientai būtų 
kuo savarankiškesni ir dalyvau-
tų visuomenės gyvenime, pasak 
K. Levickaitės, globos įstaigose 
žmonės neskatinami būti sava-
rankiškais. Atvirkščiai – iš da-
lies savarankiški žmonės tampa 
nesavarankiškais.

Norint, kad žmogus „išeitų į 
bendruomenę gyventi“, reikalin-
gas visas naujų paslaugų spek-
tras, kurio savivaldybėse tiesiog 
nėra. Jos daug mieliau siunčia 
žmogų į socialinės globos įstai-
gą nei kuria naują sistemą. „Vie-
nuose globos namuose paklau-
siau, kas yra seniausiai juose gy-
venantis pacientas. Slaugytojas 
pagalvojęs pasakė, kad gyveno 
žmogus, patekęs po Antrojo pa-
saulinio karo („buvo kontūzy-
tas“). Apie 70 metų asmuo pra-
leido institucijoje, jis iš esmės 
nežino, kaip ir apie ką sukasi pa-
saulis“, – sako K.Levickaitė. 

Jos teigimu, viešojoje erdvėje 
kartais sukuriamas įspūdis, kad 
žmonės su proto negalia nėra la-
bai savarankiški, o jei ir savaran-
kiški, tai vis rodoma, kaip jie už-
siima kokiais nors rankdarbiais. 
Labai svarbus individualizuotas 
požiūris į žmogų, turintį fizinę ar 
proto negalia, būtina atsižvelg-
ti į jo poreikius ir pasirinkimus. 

Socialinės globos įstaigose pacientų 
savarankiškumas nėra ugdomas

Izabelė Švaraitė portale manoteises.lt kalbasi su VšĮ „Psichikos 
sveikatos perspektyvos“ direktore Karile Levickaite apie požiūrį 
į psichikos ir proto negalią turinčiuosius.

Ksenijos stiprybė – jos šeima.
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Prie kūrybos 
šaltinio

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą 
„Lygios galimybės – atviros visuomenės pamatas“ ir jo rubri-
kas: „Aplinka visiems“, „Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, 
„Prie kūrybos šaltinio“, „Tautos paveldo aruodas“.

Konkursui    „Po gimtinės dangum“ 

Moterys ir vėjas
(pasakėčia)

Senas vėjas mokė sūnų,
Kaip jaunystėje gyveno –
Neblaškytų dykai galios,
Paklausytų vėjo seno.

– Būdavo, kai žydi sodai,
Žiedų dulkes išnešioju,
Nuskriejęs į rugių lauką,
Varpas žydinčias šukuoju.

Pusnis dideles supustau,
Sunku eiti, pravažiuoti.
Pokši medžiai, tvoros 

braška,
Speigas padeda šėlioti.

Užverčiu plačius sijonus
Moterims lig pažastų.
Užberiu dar gūsį sniego
Ant plikų, šiltų šlaunų.

Buvo žiemos 
nenuobodžios,

Užpustydavau dar sodžius.
Dabar gamta jau pelija,
Visą žiemą lietus lyja.

– Vai, tėveli, nesuprasi,
Plikų šlaunų jau nerasi,

Keičias laikai, mados kitos,
Vėjui šlaunys uždarytos.
Moterys dabar džinsuotos,
Šaltas vėjas joms 

nė motais.

– Ogi man, jaunam vėjeliui,
Norisi pašniukštinėti.
Kai džinsuotos visos panos,
Nėr ką glostyt nei žiūrėti.

Užtai viesulu pavirtęs
Sau nuo kelio viską šluoju.
Vartau medžius, plėšiu 

stogus,
Nusivylęs taip šėlioju.

Mykolas kRUČAs
Jonava 

Kalbėkime su vėju
Kai vėjas beldžiasi į langą, 
Jis tikisi, kad jam atidarys.
Vienam taip liūdna ir jis ieško draugo, 
Kuris jo nuotykius supras ir išklausys.

Jis pasakos tau, kaip bangas šokdina,
Kaip gano debesis dangaus lygumoje,
Kaip virkdo juos ir nuotaiką gadina,
Lėktuvams kilt neleidžia, o laivams 

keliaut vandenyje. 

Taip vėjas elgiasi supykęs.
Kai nuotaika gera, tada
Skraidina aitvarus ir oro balionus,
Kedena plaukus ir malūnams pasuka 

sparnus.

Kalbėkime su vėju, jis mus girdi, 
Jis turi mažą, gerą vėjo širdį.

svetlana RyBAkienė
Vilnius

Vėjo šėlsmas
Debesėliai dangsto saulę,
Vėjas šiaušia smėlio kauges.
Spinduliai vis plėšo maršką,
Šilumos atsiųsti stengias.

Kopų smiltis vėjas gena,
Palengva žoles šiurena,
Bėga kopomis lyg vaikas,
Garbanos į šalis draikos.

Žmonių kūnai saulės prašo,
Apsiaustus numesti maga.

Tik vakariui juoką kelia,
Nes jis žino savo darbą. 

Pabėgės, pažers, sumindys, 
Smėlio saują žers pavymui. 
Šėliones visas pateisins,
Norus žmogiškus pamynęs.

Gal lietaus ir neprišauks, 
Džiaugtis saule nebeduos.
Bėkime kartu su juo –
Šiluma jėgų priduos. 

Antanina GRiGOnienė
Marijampolė

Mieli skaitytojai, pradedame 2018 metų „Bičiulystės“ prenumeratą.

Jeigu jums svarbu neatsilikti nuo gyvenimo ir nuolat jausti jo 
pulsą – žinoti, kokias neįgaliųjų gyvenimui įtakos turėsiančias 
naujoves planuoja valstybė, kokios paramos galima tikėtis iš 
savivaldybių, kokias užimtumo veiklas jums žada neįgaliųjų 
organizacijos, – užsiprenumeruokite „Bičiulystę“ 2018 metams. 
Savaitraščio puslapiuose rasite ir daugiau naudingos informaci-
jos: atsakymų į jums rūpimus klausimus, konsultacijų sveikatos, 
psichologijos, teisės temomis, susipažinsite su bičiulių kūryba, 
galėsite pasidalyti savo literatūriniais bandymais ir mintimis.  

Neįgaliųjų organizacijų nariai „Bičiulystę“ gali užsiprenu-
meruoti lengvatinėmis sąlygomis. 2018 metų savaitraščio 
prenumerata Jums kainuos tik 10 eurų. Į savo miesto ar ra-
jono neįgaliuosius vienijančią organizaciją suskubkite kreiptis 
iki gruodžio 12 dienos. 

Individualiai Lietuvos pašto skyriuose ir „Lietuvos ryto“ biuruose 
savaitraštį galėsite užsisakyti iki gruodžio 28 d. Čia „Bičiulys-
tės“ prenumeratos kaina – 33 eurai.

„Bičiulystė“ – Jūsų žinių šaltinis!Viltis nemiršta
Žiūriu pro ligoninės langą į 

netoliese dunksantį mišką. 
Mano dėmesį patraukia juoduo-
jantys trys medžiai. Jie taip pri-
gludę vienas prie kito, kad su-
sisiekia šakomis. Vidury kašto-
nas, jau besipuikuojantis rudais 
kamuoliukais. Prie jo glaudžiasi 
dvi liepos – viena kuplesnė, ki-
ta mažesnė. Kas juos taip paso-
dino: žmogaus ranka ar gamtos 
užgaida? Ta trijulė man primena 
šeimą. Gulinčiam ligoninėje tai 
lyg užuomina apie namus, viltis, 
kad jo laukia.

Kalba medžiai, kalba ir žmo-
nių, sutiktų koridoriuje, palato-
se, akys. Vieni lengvai leidžiasi į 
kalbas, kiti neprataria nė žodžio. 
Visi laukia paguodžiančio gydy-
tojo balso, vilties gyventi. 

Kai vaikščiojau Juodkrantės 
sengirės takeliais, stebėjausi, 
koks jis tuščias – samanos net 
krebžda, jokio grybo ar net šun-
grybėlio. Negi viltis rasti grybų 

tuščia? Žinau, kad gamta viską 
atiduoda žmonėms, sau nieko 
nepasilikdama...

Palikusi ligą aš vėl miške. 
Tokių miško dovanų nesitikė-
jau. Pirmieji nuskaidrino žemę 
„balsevičiukai“. Labai įdomi jų 
atsiradimo istorija. Prieš kele-
tą metų Alksnynėje gyvenantis 
parko darbuotojas Viktoras Bal-
sevičius išsiruošė į mišką. Jo akį 
patraukė nematyti grybai. Ilgas, 
plonas kotas, maža galvutė. Tų 
rudagalvių kyšojo visur. Prisi-
rinko tų grybų ir ėmė klausinė-
ti, kaip juos vadina. „Tu radai, te-
gul būna balsevičiukai“, – nutarė 
parko darbuotojai. Grybai kas-
met keliauja. Nuo 9 kilometro 
pradėję žygį, jie jau keletą kilo-
metrų nubėgę į priekį. Kelias sa-
vaites džiuginę rinkėjus dingsta.

Šįmet kaip niekad gausiai pa-
sipylė šilbaravykiai, visi gražūs, 
nesukirmiję. Miškas pamaloni-
no net baravykais, nors čia ne jų 

vieta. Kazlėkai, palipę ant pajūrio 
kopų, kviečia artyn. Gal juos šau-
kia jūra, patinka lekiantis smė-
lis? O rudmėsės rausvomis ke-
purėlėmis kukliai laukia, kas jas 
priglaus. Iš po žolių galvas kelia 
kalpokai, vietinių dar vokietu-
kais vadinami. Imi tik jaunus, pa-
našius į gražią skrybėlaitę. Bal-
ti, traškantys, jų daug. Musmi-
rės primena, kad ir jos kam nors 
reikalingos. Už Juodkrantės, ma-
rių pusėje, pasirodo žaliuokės. 
Pūpso išdidžios, putlios. Lenda 
iš smėlio, moka žolėse pasislėp-
ti. O kiek grybų, vardais nežy-
mėtų. Tik jų nerenkame, užten-
ka ir žinomų. 

Šįmet kaip reta gamta nepa-
šykštėjo dovanų. Miškas niekada 
nenustoja dovanoti žmogui savo 
gėrybes. Tai dovana už tikėjimą, 
už meilę, už viltį. 

Žmogus turi išmokti nepra-
rasti vilties, matyti tai, kas gra-
žu, tikėti gėriu. 

Aldona BAlseviČienė 
Juodkrantė 

Pakalbėkime  
su vėju

Stanislavos Juozapaitytės nuotr., PanevėžysLaiptų  ruduo.

Senasis Nevėžis.

Kaštonai, kaštonai...


