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Neįgalieji kreipiasi į sveikatos apsaugos 
ministrą: vedate mus iš kantrybės 

Aktyvaus tipo vežimėlis
Küschall K-Series

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

Neįgaliųjų atstovai ra-
gina sveikatos apsaugos 
ministrą Aurelijų Verygą 
daugiau dėmesio skirti 
realioms žmonių proble-
moms. Nekokybiška or-
topedinė avalynė, nepa-
kankamai kompensuo-
jamųjų higienos priemo-
nių, pabrangę vaistai ir 
kitos bėdos, pasak neį-
galiųjų, yra negirdimos 
ir nesprendžiamos. 

Tolerancijos link

Jonavos rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė (kairėje) Valerija Lopetienė ir 
floristikos būrelio vadovė Rita Petraškienė.  

Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga šalies rankdarbių mėgėjus jau 19 kartą sukvietė į tradicinę parodą-pardavimą 
„Rudens saulutė“.

Jau 19 kartą Ukmergės kultūros centro Dailės galerija 
svetingai savo erdves atvėrė tradicinei neįgaliųjų rank-
darbių parodai-pardavimui „Rudens saulutė“. Galerijos 
sienas ir stendus papuošė daugiau kaip 2400 įvairio-
mis technikomis sukurtų darbelių, kuriuos padarė 365 
autoriai. Parodos organizatorė Ukmergės krašto neį-
galiųjų sąjungos pirmininkė Dalia Unikienė džiaugėsi, 
kad renginys tapo laukiamu ir žmonėms svarbiu įvykiu, 
įrodančiu, jog auksarankius iš visos šalies gali suburti 
ne tik sostinėje vykstančios šventės. Į „Rudens saulutę“ 
šiemet neįgaliųjų rankdarbiai atkeliavo net iš 22 rajonų. 

Integracijos keliu

(nukelta į 3 psl.)

(nukelta į 5 psl.)

„Rudens saulutėje“ 
sutvisko  

neįgaliųjų talentai

LNF administracijos direktorė Henrika Varnienė, Seimo narė Radvilė Morkūnaitė-MIkulėnienė ir sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrijos „Viltis“ vadovė Dana Migaliova mano, kad valstybė nepakankamai rūpinasi neįgaliaisiais.

Nesulaukia dėmesio
Pavargę nuo nesprendžiamų 

problemų neįgalieji Seime suren-
gė spaudos konferenciją. Juos iš-
klausiusi Seimo narė Radvilė 
Morkūnaitė-Mikulėnienė pabrė-
žė, kad kartais susidaro toks įspū-
dis, jog valstybė neturi geranoriš-
kumo savo žmonių atžvilgiu. „Kal-
bant apie socialiai jautrias gru-
pes, dažnai galvojama, kad viskas 
atsiremia į pinigus: jeigu trūksta 
pinigų, problemų išspręsti nega-

li. Tačiau be pinigų yra kiti klau-
simai – mažesni, paprastesni. La-
bai priklauso, koks yra požiūris į 
tuos klausimus. Mes žmones seg-
reguojame, atskiriame papras-
tais dalykais“, – sako Seimo narė. 
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė sako 
apgailestaujanti, kad į Seimo na-
rių kreipimąsi dėl esamų prob-

lemų Sveikatos apsaugos minis-
terija atsako formaliai: esą vi-
si įstatymai veikia. Deja, realybė 
yra kitokia.

Lietuvos neįgaliųjų forumo 
(LNF) administracijos direktorė 
Henrika Varnienė pabrėžė, kad 
su neįgaliųjų organizacijomis 
ministerija iš viso nebendrauja 

– prieš gerą mėnesį LNF siuntė 
A. Verygai laišką, kuriame pra-
šė skirti laiko esamoms prob-
lemoms aptarti, tačiau atsaky-
mo nesulaukė. Tik po Seime su-
rengtos spaudos konferencijos 
ministerijoje paskirtas susitiki-
mas. Tiesa, pats ministras jame 
nedalyvavo. 

Gal laikas pradėti 
kalbėti apie ortopedinės 

avalynės kokybę? 
Pasak H. Varnienės, vai-

kams su negalia kompensuo-
jamos 2 ortopedinės avalynės 
poros per metus, bet įstatymas 
surėdytas taip, kad tų 2 porų 
niekada negausi. Pirma to prie-
žastis – ortopedijos įmonės ba-
tus gamina labai ilgai, o užsisa-
kyti naują avalynės porą galima 
tik praėjus pusei metų nuo pa-
skutinio užsakymo. „Vieną kar-
tą dukrai užsakiau vasarines 
basutes, kai dar sniegas buvo, 
o gavau tik rugpjūčio mėnesį. 
Tada sakau: iš karto užsakyki-
me žieminius batus. Mane ap-
šaukė: reikia stotis į eilę, laukti 
pusę metų“, – dalijasi patirtimi 
H. Varnienė. Kristina Dūdony-
tė, basutes užsisakiusi rugpjū-
čio mėnesį, jų sulaukė tik po 
poros mėnesių. 

„Ir aš atviruką  
padariau!“

Jonavos rajono neįgaliųjų 
draugija stengiasi nepraleisti nė 
vienos „Rudens saulutės“ paro-
dos, kaskart ką nors naujo joje 
parodyti. Ne vien tik sukurtą ori-
ginalų rankdarbį, bet ir floristi-
kos būrelio dėka į gyvenimą su-
grąžintą žmogų. Būrelio vadovė 
Rita Petraškienė džiaugiasi pir-
mą kartą į „Rudens saulutę“ atsi-
vežtos Leonidos Buteikienės gy-
venimo pokyčiais. Beveik prieš 
8-erius metus insultą patyru-
si moteris ilgokai niekur neišė-
jo iš namų. Vieną kūno pusę su-
stingdžiusiam paralyžiui įveikti 

prireikė labai daug pastangų ir 
laiko. Prieš metus Leonida į flo-
ristikos būrelio užsiėmimus at-
važiuodavo autobusu, dabar po-
ros kilometrų atstumą pėstute 
įveikia. „Jai tai didžiulis iššūkis. 
Tačiau moteris turi tikslą – išei-
ti iš namų apsupties, kažko iš-
mokti, pabendrauti. Ir rezultatai 
džiugina“, – būrelio narės sėkme 
dalijasi R. Petraškienė. 

„Jei ne draugija, kurią kole-
gės parodė, tai namuose tarp 
keturių sienų „stogas nuvažiuo-
tų“, – atvirauja Leonida. – Pati 
daryti nieko nemokėjau, tai ban-
dau, bandau, kol kas nors išei-
na. Kokia motyvacija – ir aš at-

viruką padariau! Ką nors daryti 
galiu tik viena ranka. Po insulto 
daugiausiai dėmesio skyriau ju-
dėjimui, kad galėčiau vaikščioti, 
o ranką užleidau.“ 

Į savo dekoruotą lagaminą 
susikrovusi siuvinėtus paveiks-
lėlius, kitus rankdarbius atvežė 
ir Vida Šakelienė. Draugijos pir-
mininkė Valerija Lopetienė sako, 
kad apie moters gabumus siuvi-
nėti sužinojo neseniai, kai ši at-
nešė parodyti, ką namuose da-
ro. „Paveikslus siuvinėju jau la-
bai seniai. Viskas prasidėjo, kai 
prieš daug metų gavau tokį pa-
veikslą dovanų. Gal jau kokių 70 
metų jam bus, – pomėgio pra-

džią prisimena moteris. – Labai 
raminantis užsiėmimas. Adatą į 
rankas paėmus apie jokius blo-
gus dalykus negalvoji.“ 

„Rudens saulutėje“ prie V. Ša-
kelienės paveikslėlių buvo pri-
segta etiketė „Neparduodama“.  
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Akmenė: 
�� Nijolė Švažienė „Bičiu-

lystei“ atsiuntė laišką, ku-
riame rašo apie Akmenėje 
įvykusią šventę. 

Šventėje buvo pagerbti 
Akmenės rajono neįgalių-
jų draugijos sportininkai. 
Šventė prasidėjo nuotai-
kingai ir sportiškai. Kiek-
vienas dalyvis turėjo gali-
mybę išbandyti savo jėgas 
smiginio, hel-pongo rung-
tyse, pasivaržyti žaidime 
„Pagauk žuvelę“ ir laimėti 
prizų. Netrūko juoko, azar-
to ir geros nuotaikos. 

Šventėje dalyvavo Sei-
mo nario Valiaus Ąžuo-
lo padėjėja, kuri pasvei-
kino draugijos sportinin-
kus, palinkėjo sėkmės ir 
stiprios sveikatos. Seimo 
nario V. Ąžuolo padėkomis 
apdovanojo sportininkus, 

Apdovanoti rajono neįgaliųjų 
draugijos sportininkai

Kauno mieste vykusiose 
jubiliejinėse 10-ose Lietu-
vos neįgaliųjų sporto žai-
dynėse sidabro ir bronzos 
medalius laimėjusius daly-
vius. Taip pat kiekvienam 
dalyviui įteiktos ir atmini-
mo dovanėlės. Akmenės 
rajono sporto centras pa-
dėkos raštais nuoširdžiai 
padėkojo visiems, 2017 
m. dalyvavusiems Sociali-
nės integracijos per kūno 
kultūrą ir sportą projekte, 
taip pat už sportinę veiklą 
garsinant Akmenės rajo-
ną apskrityje ir Lietuvos 
neįgaliųjų sporto žaidy-
nėse. Savivaldybės Švieti-
mo, kultūros ir sporto sky-
riaus vyriausioji specialis-
tė Z. Stanislauskienė pako-

mentavo projekto vykdy-
mą. Šventėje dalyvavo ir 
savivaldybės tarybos narė 
Sveikatos ir socialinių rei-
kalų komiteto pirmininkė 
Z. Paulikienė.

Pasisėdėjime draugiš-

kai pabendrauta, dalyviai 
išsakė norus apie 2018 m. 
veiklą. A. Semenavičius 
sportininkų vardu padė-
kojo visiems svečiams ir 
nuolatiniams rėmėjams 
A.ir Z. Paulikams. 

Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Akmenės rajono sportininkai apdovanoti padėkos raštais.

Vienas žymiausių mūsų laikmečio Europos se-
miotikų Algirdas Julius Greimas (kitus metus, 

beje, Lietuvoje norima paskelbti J. A. Greimo metais) 
yra pasakęs, kad „būti semiotiku – tai kelti gyvenimo 
prasmės klausimą.“ Neieškant, nesigilinant į gyvenimo 
prasmę ir pats gyvenimas tampa beprasmiu. Tos už-
koduotos prasmės jis dažnai ieškodavo Europos šalių 
mitologijoje. Dauguma žmonių į šį klausimą turi stan-
dartinį atsakymą – gyvenimo prasmė yra pats gyveni-
mas. Bet žodis „gyvenimas“ vien jį ištarus neprisipildo 
turinio. Jį, kaip tuščią stiklinę vandens, turime pripildy-
ti mes patys. Ir nors dažnai galvojame apie gyvenimo 
prasmę, diskutuoti su kitais apie tai tenka retai. Viena 
vertus, nesame gerai susipažinę su filosofine, semio-
tine šio klausimo puse ir galime manipuliuoti tik as-
menine patirtimi, kita vertus – diskutuoti apie gyveni-
mo prasmę, atrodo, visai nėra prasmės – gyveni ir tiek. 

Antrasis pasaulinis karas vertė J. A. Greimą atsaky-
ti sau ir kitiems į klausimą, kokia tų baisybių prasmė. 
Ar apskritai galima į šį klausimą atsakyti? Galime ko-
neveikti buvusius ir esamus diktatorius dėl jų nepatei-
sinamų žiaurumų, bet suprantame, kad tokie procesai 
„ne vieno žmogaus galioje“. Kaip atsiranda tokie „pra-
našai“, kaip jie sugeba įtikinti dešimtis, šimtus, tūks-
tančius ir net milijonus žmonių elgtis pagal savo sce-
narijų? Šiandieninį terorizmą mes vadiname religiniu 
fanatizmu, bet žmonijai nesvetimas ir politinis, socia-
linis, kultūrinis fanatizmas, kuomet atsiranda vienas 
žmogus ar žmonių grupė, kuri, nebodama etninių ir 
moralinių normų, puola įgyvendinti savo pačių „atras-
tas“ tiesas. Taigi už žiaurumus esame atsakingi visi, bet 
kada sakome „visi“, išeina, kad niekas... 

Prasmės ieškojimuose kaip alternatyva vakarie-
tiškajai pasitelkiama Rytų filosofija. Tiksliau, ieškan-
tys gyvenimo prasmės ją atranda iš naujo, nes Rytų fi-
losofija remiasi Vedose prieš 6 000 metų surašytomis 
tiesomis. Šios filosofijos kertinis akmuo yra asmenybė, 
žmogus bei jo tobulėjimas, o supantis pasaulis domi-
na mažiau. „Ramiai ir lengvai aš priimu tai, ką matau ir 
girdžiu“, – teigia Rytų filosofija. Suprantama, kai negali 
pakeisti pasaulio, belieka tik keisti save. Bėda ta, kad 
pakeisti save irgi ne taip lengva. Šiandienos žmogus at-
siduria kaip voverė besisukančiame rate: pasaulio pa-
keisti negali, bet ir savęs tobulinti nesugebi. Mažiau fi-
losofuojantys apsiriboja religiniais mokymais. Galima 
būtų sakyti – tikėjimu, bet religija ir tikėjimas yra skir-
tingi dalykai. Mes dažnai vadiname save krikščionimis. 
Tačiau viena vadintis, o kita – būti krikščioniu. Tai, kas 
vyksta mūsų kasdienybėje politiniame, ekonominiame, 
socialiniame, kultūriniame bei religiniame gyvenime, 
krikščionybe net nekvepia. Kažkuris filosofas yra pa-
juokavęs, kad jei mūsų laiptinėje šiandien apsigyven-
tų Kristus, mes jį tuoj pat nukryžiuotume. Kaip galima 
mylėti savo artimą kaip save patį, jei savęs nemylime? 

Deja, krikščionybė man neatsako ir į pagrindinį ma-
no gyvenimo klausimą: „Kokia yra negalios prasmė?“ 
Atsakymai, kad kančia žmogų taurina, kad kentėdamas 
žmogus kaip Kristus atperka žmonijos nuodėmes, kad 
tokia Dievo valia, manęs nenuramina. Rytų religiniuo-
se mokymuose atsakymas kitoks. Mūsų nemirtingos 
ir daug kartų žemėje gyvenusios sielos prieš sugrįž-
tant atgalios susiplanuoja (manau, pasikonsultavu-
sios su Dievu ar šventaisiais, kurie yra šalia) savo to-
bulėjimo planą, tad negalią mes kiekvienas pasirenka-
me tobulėjimui patys. Deja, gimdami užmirštame, kad 
tai mūsų pačių prisiimtas tobulėjimo planas ir dažnai 
ieškome dėl to kaltų. Tas gyvenimas, kurį mes dabar 
gyvename, mūsų sielai dabartiniame tobulėjimo eta-
pe yra prasmingiausias. Išmintingai ir nuolankiai pri-
imti savo likimą ir yra mūsų, neįgaliųjų, didžiausia gy-
venimo prasmė... 

Gyvenimo prasmės 
beieškant...

Apie tai,
kas

jaudina

Telšiai:
�� Lietuvos neįgaliųjų ir 

pensininkų bendrijos pre-
zidentas Antanas Griga-
lis „Bičiulystei“ rašo apie 
draugijos veiklą. 

Nemažas būrelis ben-
drijos narių išsiruošėme į 
išvyką. Pirmiausia aplan-
kėme Žvėrinčių. Susitiko-
me su meškinu Timofė-
jumi, smaližiui atvežėme 
uogienės. Aptvaruose pa-
sigrožėjome tarpanais, el-
niais, stumbrais ir kitais 
žvėreliais. Žvėrinčiaus šei-
mininkas Petras Dabrišius 
ne tik aprodė savo valdas, 
bet ir papasakojo įdomių 
istorijų. Aplankėme se-
novės šventyklą, kur kie-
kvienas susiradome savo 
zodiako ženklo akmenį ir 

Aplankė Žvėrinčių ir savarankiško 
gyvenimo namus

išgirdome horoskopą. At-
sisveikinant mus draugiš-
kai išlydėjo ožkos. Vėliau 
nuvykome į Gedrimų sa-
varankiško gyvenimo na-
mus. Ten mus pasitiko bū-

rys gyventojų ir socialinės 
darbuotojos. Skambant Ja-
ninos Fabijonavičienės va-
dovaujamo ansamblio „At-
gaiva“ dainoms, salėje net 
pradėjo suktis šokių rate-

liai. Gyventojai plojo, šyp-
sojosi, kai kas ir džiaugsmo 
ašarą nubraukė. Džiugu, 
kad pasidarydami šventę 
sau, praskaidrinome ir šių 
namų gyventojų nuotaiką. 

Telšių rajono neįgaliųjų draugijos ir pensininkų draugijos nariai aplankė savarankiško gyvenimo 
namų gyventojus.

�� Akmenės rajono Par-
kinsono bendrijos pirmi-
ninkės pavaduotoja Janina 
Žąsytienė su „Bičiulystės“ 
skaitytojais dalijasi šven-
tės įspūdžiais. 

Greit bėga laikas. Ro-
dos, taip neseniai susitiko-
me, susipažinome, susibū-
rėme į Parkinsono bendri-
ją, o jau paminėjome an-
trąjį gimtadienį. 

Sulaukėme garbių sve-
čių. Kaip visada, mūsų pa-
sveikinti atvyko gerai pa-

žįstamos socialinio dar-
bo organizatorės, aplankė 
mūsų daktarė Vida Pužie-
nė ir kunigas Sigitas. Šven-
tę pradėjome judriu žaidi-
mu. Pirmiausia atvažiavo 
traukinukas su dviem va-
gonais. Pirmoji prie vai-
ro sėdo mūsų bendrijos 
steigėja Danutė Rudienė. 
Ji paragino visus keleivius 
užimti vietas vagonėliuo-
se. Kiekvienas ten radome 
dovanėlę. Tai buvo lagami-
nai, kuprinės, o juose dar 

ir po saldžią dovaną – stik-
lainiuką su medumi. 

Buvo aptarti dvejų me-
tų darbo rezultatai. Kaip 
visada, mūsų Danutė ne-
apsiribojo vien tik skai-
čiais ir faktais. Daug suži-
nota per paskaitas, važiuo-
ta į keliones, bendrauta su 
kitų miestų likimo drau-
gais, su Šiaulių ir Telšių 
parkinsoniečiais sudary-
tos bendradarbiavimo su-
tartys. Mes lankėme kai-
mynus, o jie – mus. Ypač 

daug patirties perėmėme 
iš gausesnės ir jau 10-metį 
atšventusios Šiaulių drau-
gijos. Per dvejus draugijos 
veiklos metus visi bendri-
jos nariai turėjo galimybę 
pasikonsultuoti Parkinso-
no kabinete Vilniuje. 

Per pertraukėlę savo 
eilių paskaitė Valerija Lė-
gaudienė. Susikaupę klau-
sėmės prasmingų posmų. 

Už nuoširdų darbą pir-
mininkei įteikėme rudeni-
nių gėlių puokštę. 

Paminėtas draugijos dvejų metų gimtadienis

Parodoje – ir neįgalių fotografų indėlis 
Lapkričio 17 d. Nerin-

gos 56-ojo gimtadie-
nio renginio „Kitokia Ne-
ringa“ metu bus pristato-
mas Neringos savivaldy-
bės stipendijos prizinin-
kų, Nidos meno kolonijos 
rezidentų Dalios Mikony-
tės ir Adomo Žudžio kū-
rinys „Neringos ir Kuršių 
nerijos studija“. 

„Neringos ir Kuršių 
nerijos studija“ – siurre-
alistinis video kompli-

mentas Neringos miestui 
ir Kuršių nerijai. Subtilio-
je video interpretacijoje 
architektūriniai, skulptū-
riniai paminklai ir gam-
tos bei žmonių kūriniai 
susilieja į vieną abstraktų 
kūrinį, kuris pabrėžia 
Kuršių nerijos gyventojų 
vienybę su gamta, ak-
centuoja poreikį saugo-
ti ir puoselėti šį analogų 
neturintį regioną.

Šis projektas yra di-

desnio menininkų vyk-
domo projekto „Miesto 
studijos“ dalis. Projektas 
paremtas fotogrametrijos 
technika – tai būdas ske-
nuoti statišką objektą, pa-
darant nuotraukų rinkinį, 
ir, naudojant kompiuteri-
nę technologiją, sukurti iš 
jų tekstūrinį trijų dimen-
sijų virtualų objektą. Ap-
dirbant objektus 3D pro-
gramomis, susidaro keis-
ta, vaiduokliška ir siur-

realistinė miesto pers-
pektyva. 

Menininkai dėkoja tra-
dicinio Lietuvos neįga-
liųjų draugijos fotografų 
plenero dalyviams, prisi-
dėjusiems prie „Neringos 
ir Kuršių nerijos studijos“ 
įgyvendinimo. 

Renginys vyks Nidos 
kultūros ir turizmo in-
formacijos centre „Agila“ 
(Taikos g.4) nuo 20 val. 

„Bičiulystės“ inf.
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Neįgalių asmenų automobilių 
statymo kortelė dažnai painioja-
ma su ženklu „Neįgalusis“. Tačiau 
tiek jų įgijimo, tiek naudojimo są-
lygos ir suteikiamos teisės skiria-
si. Šįkart pakalbėkime apie neį-
galių asmenų automobilių sta-
tymo kortelę, kas ją gali gauti ir 
kokias teises ji suteikia. 

Neįgalių asmenų automobi-
lių statymo kortelę išduoda Ne-
įgalumo ir darbingumo nustaty-
mo tarnybos (NDNT) teritoriniai 
skyriai, o jos išdavimo tvarką 
nustato NDNT direktoriaus įsa-
kymu patvirtintas Neįgalių as-
menų automobilių statymo kor-
telės tvarkos aprašas.

Kas turi teisę gauti neįga-
lių asmenų automobilių sta-
tymo kortelę?

• darbingo amžiaus asme-
nys, kuriems nustatytas darbin-
gumo lygis nuo 0 iki 30 proc. ir 
kurie patys vairuoja lengvuosius 
automobilius;

• pensijos amžių sukakę as-

menys, kuriems yra nustatytas 
didelių specialiųjų poreikių ly-
gis ir kurie patys vairuoja len-
gvuosius automobilius;

• darbingo amžiaus asme-
nys, kuriems nustatytas nuo 0 
iki 25 proc. darbingumo lygis ir 
kurie patys nevairuoja lengvų-
jų automobilių, taip pat pensijos 
amžių sukakę asmenys, kuriems 

nustatytas didelių specialiųjų 
poreikių lygis ir kurie patys ne-
vairuoja lengvųjų automobilių;

• asmenys iki 18 metų, ku-
riems nustatytas sunkus neįga-
lumo lygis;

• pensijos amžių sukakę as-
menys, kuriems iki senatvės 
pensijos amžiaus buvo nustaty-
tas 30 proc. darbingumo lygis ir 
kurie patys vairuoja lengvuosius 
automobilius;

• darbingo amžiaus ar pensi-
jos amžių sukakę asmenys, ku-
riems nustatyti specialieji porei-
kiai (specialusis nuolatinės slau-
gos poreikis, specialusis nuola-
tinės priežiūros (pagalbos) po-
reikis, specialusis lengvojo au-
tomobilio įsigijimo ir jo tech-
ninio pritaikymo išlaidų kom-
pensacijos poreikis, specialusis 
transporto išlaidų kompensaci-
jos poreikis) ir kurie patys vai-
ruoja lengvuosius automobilius.

Kokias teises suteikia neį-
galių asmenų automobilių sta-
tymo kortelė?

Kelių eismo taisyklės nusta-
to, kad neįgalių asmenų automo-
bilių statymo kortelę turinčios 
transporto priemonės gali sto-
vėti vietoje, pažymėtoje neįga-
liojo su vežimėliu simboliu. Vai-
ruotojui, kurio transporto prie-
monė pažymėta neįgalių asme-
nų automobilių statymo korte-
le, galima stovėti ilgiau negu lei-
džiama, vietose, kur stovėjimo 
laikas apribotas atitinkamais ke-
lio ženklais: sustoti ir stovėti ke-
lio ženklų „Sustoti draudžiama“, 
„Stovėti draudžiama“ galiojimo 
zonoje ir (arba) ties nubrėžto-
mis prie važiuojamosios dalies 
krašto stovėti draudžiančiomis 
ženklinimo linijomis. Tokiam 
automobiliui taip pat leidžiama 
įvažiuoti į zoną, pažymėtą kelio 
ženklais „Eismas draudžiamas“ 
ir „Motorinių transporto prie-
monių eismas draudžiamas“.

Neįgalių asmenų automo-
bilių statymo kortelė suteikia 
teisę neįgaliesiems, vairuojan-
tiems lengvuosius automobilius, 

sustoti (stovėti) neįgaliesiems 
skirtose stovėjimo vietose ar-
ba vietose, kuriose jiems susto-
ti (stovėti) nedraudžia Kelių eis-
mo taisyklės toje Europos Sąjun-
gos valstybėje narėje, kurioje jie 
tuo metu yra.

Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsi-
galiojus Rinkliavų įstatymo pa-
taisoms, savivaldybių tarybų nu-
statytose automobilių statymo 
vietose neįgalių asmenų auto-
mobilių statymo kortele pažy-
mėtus automobilius galima sta-
tyti nemokamai. 

Kortelė turi būti padėta 
transporto priemonės priekyje 
taip, kad patikrinimo metu bū-
tų matoma. Atkreipiame dėme-
sį, kad kortelė yra išduodama as-
meniui, o ne transporto priemo-
nei, todėl gali būti naudojama tik 
tada, kai automobilį vairuoja ar 
juo vežamas asmuo, kuriam ši 
kortelė išduota. 

Nomeda Pikelytė 
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo 

tarnybos Dokumentų valdymo skyriaus 
vyriausioji specialistė 

Konsultuojame, komentuojame Apie neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę 

(atkelta iš 1 psl.)

Neįgalieji kreipiasi į sveikatos apsaugos  
ministrą: vedate mus iš kantrybės 

 Asociacijos Spina bifida ir hidrocefalija vadovė Rūta Udraitė-Mikalauskienė 
norėtų, kad mūsų šalyje būtų kompensuojami naujos kartos kateteriai.

Pirmi dveji batai – lietuviški, kiti – itališki. Jų kokybė ir išvaizda tikrai skiriasi. 

Pasak H. Varnienės, batai, ku-
rie yra užsakomi per ortopedijos 
įmonę, kainuoja apie 300 eurų. 
Tai pasakiška kaina, kurią sumo-
ka valstybė, visi mokesčių mokė-
tojai. O kokybe žmonės dažnai 
nepatenkinti. Nuolat nešiojami 
batai greitai suplyšta, išklypsta. 
„Turi arba iš savo pinigų pirkti 
naują avalynę, arba laukti neži-
nia ko, neiti iš namų“, – piktinasi 
K. Dūdonytė. Ji sako esanti dažna 
batsiuvio klientė, nors ortopedi-
niai batai turėtų būti remontuo-
jami nemokamai.

„Kodėl valstybė turi sumo-
kėti už nekokybišką prekę?“ – 
retoriškai klausia H. Varnienė. 
Jos teigimu, cerebriniu paraly-
žiumi sergantiesiems tinkami 
batai turi būti kieti, sutvirtin-
tu kulnu, o, pavyzdžiui, „Pirmas 
žingsnis“ toje vietoje įdeda kar-
toną. Jis ilgai nelaiko, o juk ba-
tai turi tarnauti bent jau metus. 
Henrika pasakoja savo dukrai 
ortopedijos parduotuvėje pir-
kusi Italijoje pagamintus batus, 
už kuriuos mokėjo apie 600 Lt. 
Jų kokybė visai kita. H. Varnienė 
sako tik neseniai sužinojusi apie 
galimybę užsisakinėti ortopedi-
nius batus užsienyje. Tačiau nie-
kas ja nesinaudoja, nes apie tai 
tiesiog nežino. 

„Norėtume tą pasakyti mi-
nistrui, bet jis nesusitinka“, – ap-
gailestauja H. Varnienė. 

Ar žmogui užtenka tik 
vienų sauskelnių per 

dieną? 
Kita problema – kompensuo-

jamosios higienos priemonės. 
„Vaikams priklauso 2 sauskel-
nės per dieną, o suaugusiems – 
tik vienos. Ką, vaikas pasikeičia 
užaugęs? – stebisi H. Varnienė. – 
Kodėl kitose šalyse kompensuo-
jamos 5 sauskelnės, o Lietuvo-
je suaugusiam žmogui skiria-
mos tik vienos?“ LNF atstovės 
teigimu, ne mažesnė problema 

ta, kad tinkamų sauskelnių tie-
siog nėra kompensuojamuose 
sąrašuose. Ten esančios yra ne-
tinkamo dydžio, netinkamo su-
geriamumo. 

Sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijos vadovė Dana 
Migaliova iškėlė dar vieną prob-
lemą – į kompensuojamųjų medi-
cinos priemonių C sąrašą, kuria-
me nurodoma, kiek sauskelnių 
kokiais atvejais kompensuojama, 
neįtrauktas kodas F, t.y. turintieji 
proto arba psichikos negalią. Tai-
gi jie nepatenka į gavėjų skaičių, 
jei neturi fizinių problemų, kurios 
lemtų šlapimo ar išmatų nelaiky-
mą. O juk jie savo higienos funk-
cijų nekontroliuoja ne dėl fizinio, 
o dėl proto sutrikimų.

D. Migaliova atkreipė dėme-
sį, kad atsirado galimybė da-
lį priemonių išrašyti tiems, ku-
riems nustatytas slaugos porei-
kis, tačiau kai nustatyta priežiū-
ra (o tokių atvejų yra daugiau-
siai), jos neskiriamos.

„Tėvams tai yra baisu, nes 
tos priemonės yra labai bran-
gios. Neįgaliųjų reikalų tarybo-
je buvo svarstytas šis klausi-
mas ir nuspręsta į minėtą sąra-
šą įtraukti ligas su F kodu“, – sa-
ko D. Migaliova. 

Sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijos „Viltis“ vado-
vė pabrėžė ir tai, kad neįgalie-
siems, kurie turi proto nega-
lią, kompleksinius sutrikimus, 
cereb rinį paralyžių, gauti odon-
tologų pagalbą su nejautra yra 
labai sudėtinga. Eilėje reikia 
laukti apie metus, o kai sulaukia, 
dantis tenka išrauti, nes gydyti 
jų nebeišeina. Lietuvoje yra tik 3 
klinikos, kuriose teikiama odon-
tologinė pagalba su nejautra. 
Motyvuojama tuo, kad trūksta 
anesteziologų. D. Migaliova įsi-
tikinusi, kad Lietuvoje tokia pa-
galba turėtų būti teikiama bent 
jau 10-yje didžiausių miestų. 

Vaistai ne atpigo,  
o pabrango 

Linos Gulbinės dukrai pri-
pažinta epilepsija. Moteris pa-
sakoja, kad ilgai vaistais nepa-
vyko suvaldyti traukulių – jų 
būdavo keliasdešimt per die-
ną. Pagaliau daktarams pavy-
ko surasti vaistų derinį, kurį 
vartojant traukuliai paretėjo 
iki kelių kartų per mėnesį. De-
ja, po reformos už vaistus ten-
ka mokėti brangiau. Anksčiau 
moteris už vieną vaistą mokė-
davo 27 eur (3 mėnesiams), 

dabar – 44 eur. „Mūsų šeima la-
bai jautri kainoms ir šitą skir-
tumą tikrai pajutome“, – sa-
ko L. Gulbinė. Jos teigimu, kad 
vaistai pabrango, socialiniuo-
se tinkluose pasakojo ir kitos 
epilepsija sergančius vaikus 
auginančios mamos. Dar blo-
giau – kai viena šeima vaistus, 
kuriuos nustojo kompensuo-
ti, pakeitė analoginiais, vaiką 
ištiko traukulių koma. Ligoni-
nėje buvo paaiškinta, kad jei 
žmogus vartoja puokštę vais-
tų, šalinti arba keisti ką nors 
iš tos puokštės yra nepapras-
tai pavojinga. L. Gulbinė sako 
tą patyrusi ir savo kailiu. Kai 
nusprendė viena vaistą pakeis-
ti kitu, dukrai padažnėjo trau-
kuliai, ji tapo vangi ir apatiška. 

L. Gulbinei pritarė ir D. Mi-
galiova. Jos teigimu, atrasti tin-
kamą epilepsijos gydymo sche-
mą labai sudėtingas procesas. 
Kartais jis užtrunka metų me-
tus. Moteris sako žinanti situaci-
jų, kai keičiant vaistus sergantis 
žmogus tiesiog išėjo. „Epilepsija 
sergančiųjų Lietuvoje yra per 30 
tūkst. Tiek šeimų skaičiuoja var-
ganus pinigus, kad galėtų įpirk-
ti vaistus“, – sako D. Migaliova. 

Sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijos vadovė pasi-
džiaugė bent tuo, kad pagaliau 
ištikus apendicito priepuoliui 
proto negalią turintį žmogų jau 

veža į klinikas operuoti, o ne į 
psichiatrijos ligoninę. 

Kateteriai ir vaistai – 
neišspręsta problema 

Asociacijos Spina bifida ir hi-
drocefalija vadovė Rūta Udraitė-
Mikalauskienė pasakoja, kad jos 
dukra kiekvieną dieną kas 4-6 va-
landas naudoja kateterius, kurie 
reikalingi šlapimo pūslei ištuš-
tinti, siekiant išvengti visokių 
infekcijų, kurios gali lemti inks-
tų nepakankamumą ir panašius 
sutrikimus. „Prieš 2 metus paga-
liau išsikovojome, kad būtų kom-
pensuojamas reikiamas katete-
rių kiekis – 5 vienetai per dieną. 
Tačiau nesulaukiame kokybiš-
kų, naujoviškų. Daugelyje ES ša-
lių naudojami hidrofiliniai kate-
riai, kurie daug lengviau įsideda, 
juos žymiai lengviau naudoti pa-
tiems vaikams“, – vardija aktuali-
jas R. Udraitė-Mikalauskienė. De-
ja, Lietuvoje geresnių ne tik nie-
kas neįperka, bet jų tiesiog nėra. 

R. Morkūnaitė-Mikulėnienė 
kreipiasi į A. Verygą: su alkoho-
lizmu reikia kovoti, tai yra rim-
ta problema, tačiau kai žmonės 
palikti užribyje ir kai nėra jokio 
kontakto su valdžia, kai apima 
visiškas beviltiškumas, ar ne tai 
kartais pastūmėja į netinkamą 
problemų sprendimą? 

Aurelija BABiNskieNė 
Autorės nuotr.
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Daktaras
Aiskauda

Įsidėmėtina, kad per metus kie-
kvienam suaugusiam žmogui 

reiktų suvalgyti apie 14–15 kg 
kruopų (košių ar sriubų pavida-
lu). Kokių kruopų? Žinoma, to-
kių, kurios jums tinkamiausios. 
Mat kiekviena kruopų rūšis tu-
ri savo paskirtį. Antai avižinės 
kruopos tinka aterosklerozės 
profilaktikai ir gydymui, mieži-
nės (perlinės ir smulkios) – re-
komenduotinos užkietėjus vidu-
riams, nes turi pakankamai ląs-
telienos, kuri reikalinga žarnyno 
peristaltikai. Pastarojo produk-
to priešingybė – ryžių kruopos, 
kurios gali būti vartojamos vi-
duriavimo atveju (geriamas šių 
kruopų nuoviras). Suprantama, 
ryžių kruopų nedera vartoti vi-
duriams užkietėjus (turi ma-
žai ląstelienos) bei turint po-
linkį tukti. O štai grikių kruo-
pos naudingos protinį darbą 
dirbantiems žmonėms, norin-
tiems sulieknėti ir kitais atvejais 
(žr. žemiau „Grikių kruopų nau-
da sveikatai“). Dar yra ir kitokių 
kruopų (manų, kukurūzų, sorų 
ir kt.), kurios šiame rašinyje ne-
aptariamos. Beje, avižinės ir gri-
kių kruopos pripažintos pačio-
mis naudingiausiomis. 

Pastabos
Grikiai atsparūs piktžolėms, 

todėl jiems užauginti nereikalin-
gi preparatai, turintys pesticidų; 
taip pat grikiams nereikia ir pa-
pildomų trąšų. Šios ekologiškai 
švarios kultūros iki šiol nepavy-
ko genetiškai modifikuoti.

Kruopos netukina
Nors kruopos lengvai virški-

namos ir kaloringos, tačiau nuo 
jų tiek riebalų sankaupų, kaip, 
pavyzdžiui, nuo taip pat lengvai 
virškinamo ir kaloringo cukraus, 
nesusidaro. Mat kruopų anglia-
vandeniai (100 g kruopų tu-
ri 49,7–71,6 g angliavandenių) 
virškinami ir įsisavinami paly-
ginti lėtai. Užtat tik labai mažas 
jų kiekis gali organizme virsti 
riebalais. Apskritai riebalai nėra 
blogis. Antai suaugusiam žmo-
gui per parą vidutiniškai reikia 
80–90 g riebalų. 

Grikių kruopų cheminė 
sudėtis

Šimte gramų kruopų yra 14 g 
vandens, 3,3 g riebalų, 12,6 g 
baltymų, 62,1 g angliavande-
nių, 296 miligramai (mg) fosfo-

Seimas priėmė Ligos ir moti-
nystės socialinio draudimo 

įstatymo pataisas (projektas 
Nr. XIIIP-312(3), kuriomis nu-
spręsta sergančius sunkiomis ir 
ypač sunkiomis ligomis vaikus 
slaugantiems šeimos nariams 
mokėti ligos socialinio draudi-
mo išmoką ilgesnį laikotarpį. 
Be to, teisę gauti ligos išmokas 
šiais atvejais įgis ir apdrausti se-
neliai. Už įstatymo naujas nuos-
tatas balsavo 87 Seimo nariai, 
balsavusių prieš ir susilaikiu-
sių nebuvo.

Pagal priimtus pakeitimus 
šeimos nariams, slaugantiems 
vaiką iki 18 metų, sergantį ypač 
sunkiomis ligomis, išmoka iš 
Valstybinio socialinio draudimo 
fondo lėšų bus pradedama mo-
kėti nuo pirmosios slaugymo die-
nos ir mokama visą reikalingą 
slaugymo laikotarpį, bet ne ilgiau 
kaip 364 kalendorines dienas.

Slaugantiems vaiką iki 18 
metų, sergantį sunkiomis ligo-
mis, išmoka bus mokama ne il-
giau kaip 180 kalendorinių die-
nų, skaičiuojant nuo pirmosios 
slaugymo dienos.

Pasibaigus minėtiems ligos 
išmokos mokėjimo terminams, 
toliau ligos išmoka už to paties 
vaiko, sergančio ypač sunkia ar 
sunkia liga slaugymą, bus moka-
ma ne ilgiau kaip 120 dienų per 
kalendorinius metus.

Pataisomis taip pat įtvirtin-
ta, kad slaugantiems vaiką iki 18 
metų, sergantį ligomis, dėl kurių 
nustatytas sunkus neįgalumo ly-
gis, bus mokamos ligos išmokos 
ne daugiau kaip 120 dienų per 
kalendorinius metus.

Pagal priimtas nuostatas 
ypač sunkių ligų sąrašą, kaip ir 
sunkių ligų sąrašą, tvirtins svei-
katos apsaugos ministras ir so-
cialinės apsaugos ir darbo mi-
nistras.

Iki šiol sunkiomis ligomis 
sergančius vaikus slaugantys 
šeimos nariai socialinio draudi-
mo išmokas galėjo gauti ne dau-
giau kaip 120 dienų per kalen-
dorinius metus.

lRs ir „Bičiulystės“ inf. 

Sergančius 
sunkiomis 

ligomis vaikus 
slaugantiems 

šeimos nariams 
išmokos bus 

mokamos ilgiau

ro, 6,7 mg geležies, 20,7 mg kal-
cio, 380 mg kalio, 81 mg silicio, 
200 mg magnio (dar yra aliu-
minio, boro, cinko, chloro, fluo-
ro, jodo, natrio, vario, mangano, 
molibdeno, kobalto, nikelio, sele-
no, sieros, stroncio, titano, vana-
džio), vitaminų B1, B2, B6, B9, E, PP, 
(dar yra vitaminų A, H [biotinas], 
BC [folio rūgštis], B4, B5, P, PP). Be 
to, šiose kruopose yra organinių 
rūgščių (obuolių, citrinos, rūgš-
tynių, maleino), nepakeičiamųjų 
aminorūgščių, flavonoidų. 

Grikių kruopos 
nevartotinos

sergant inkstų nepakan-
kamumu,
kai organizmas netoleruo-

ja grikių (galimos alerginės re-
akcijos),
padidėjus kraujo krešu-

mui (dėl to reiktų pasitarti su 
gydytoju),
sergant hepatitu (kepenų 

uždegimu),
pučiant vidurius (dažniau-

siai pasitaiko vyresnio amžiaus 
žmonėms, kai grikių valgoma 
daug ir dažnai).
gastrito, kolito (storosios 

žarnos uždegimu) bei kai ku-
rių kitų ligų atvejais (patars gy-
dytojas).

Grikių dietos netaikomos
paauglystės laikotarpiu,
stiprių emocinių apkrovų 

ir stresų metu,
moterims klimakso laiko-

tarpiu,
sergant skrandžio ir dvyli-

kapirštės žarnos opalige,
nėštumo ir žindymo lai-

kotarpiu.

Grikių kruopų nauda 
sveikatai

stimuliuoja medžiagų apy-
kaitą,

prisideda prie imuniteto 
gerinimo,
gerina virškinimą, 
padeda išvengti rėmens,
teigiamai veikia skydliau-

kės funkcijas,
naudingos kasai,
padeda įveikti nuovargį, 

nemigą, stresus, depresiją,
stiprina kraujagyslių sie-

neles, 
prisideda normalizuojant 

kraujotaką, 
turi medžiagų, gerinančių 

regėjimą, 
mažina perteklinio choles-

terolio kiekį,
kliudo radioaktyviesiems 

spinduliams patekti į organiz-
mą, 
tinka pabrinkimų profilak-

tikai ir gydymui,
normalizuoja odos, plaukų 

ir nagų būklę,
 stabilizuoja širdies rau-

mens darbą,
naudingos vartoti netekus 

daug kraujo,
vartotinos sergant artritu, 

artroze, nefritu, nervų, reumati-
nėmis ligomis,
gali būti vartojamos pikty-

binių auglių profilaktikai,
prisideda gydant hemo-

rojų,
tinka kepenų cirozės profi-

laktikai ir kaip papildoma gydy-
mo priemonė,
gydo tromboflebitą (venos 

sienelės uždegimą, kylantį dėl to, 
kad jos spindyje susidaro trom-
bas; būtina pasitarti su gydytoju),
padeda neprarasti energi-

jos didelių fizinių ir protinių ap-
krovų metu. 

Kulinariniai receptai
Biri košė
Ingredientai: 100 g grikių 

kruopų, 1 stiklinė vandens, 
sviesto – pagal skonį. 

Paruošimas: kruopos ver-
damos 3–5 min. uždengtame 
dangčiu inde ant stiprios ugnies, 
kol užverda vanduo. Po to ugnis 
sumažinama, kad į kruopas su-
sigertų visas skystis. Beje, kad 
košė būtų aromatingesnė, prieš 
virimą kruopos 3 minutes pa-
skrudinamos keptuvėje be rie-
balų.

Košė su pienu
Ingredientai: 1 stiklinė gri-

kių kruopų, 4–5 stiklinės pieno, 
2 šaukštai cukraus, pagal skonį – 
vanilės ir druskos. 

Paruošimas: į užvirusį pieną 
įberiama vanilės, cukraus, drus-
kos, visa nuplautų kruopų dozė 
ir laukiama, kol vėl užvirs. Tuo-
met įmaišoma sviesto, sumaži-
nama ugnis, indas uždengiamas 
dangčiu, verdama 30 min. Po to 
ruošinys uždengiamas rankš-
luosčiu, laikoma 10 min.

Košė garnyrui
Ingredientai: 1 stiklinė gri-

kių kruopų, 2 stiklinės vandens, 
1 šaukštelis sviesto, 1 šaukšte-
lis druskos. Paruošimas: per-
rinktos ir nuplautos kruopos 
suberiamos į puodą su pasū-
dytu vandeniu, palaukiama, kol 
užvirs, tuomet puodas užden-
giamas dangčiu, sumažinama 
ugnis, verdama apie 15 min., kol 
išgaruos vanduo. Tokią košę pa-
togu derinti su bet kokiais pus-
ryčiais ir padažais, taip ji tiks su 
grybais, mėsa, žuvimi bei kitais 
patiekalais (pavyzdžiui, su dar-
žovių garnyru). 

Košė su daržovėmis
Ingredientai: 2 stiklinės gri-

kių kruopų, 2 stiklinės vandens, 
1 kg daržovių (pasirinktinai – 
morkos, svogūnai, kopūstai, bu-
rokėliai, moliūgai, cukinijos ir 
kt.), 300 g žaliųjų žirnelių, pa-
gal skonį – prieskoniai ir drus-
ka. Paruošimas: perrenkamos 
ir nuplaunamos kruopos, su-
pjaustomos daržovės, ruošiniai 
sudedami sluoksniais į molinį 
glazūruotą indą (arba į papras-
tą puodą), ant viršaus užberia-
ma žirnelių, pasūdoma, įpilama 
vandens, indas uždengiamas 
dangčiu, įstatomas į įkaitusią iki 
1800 C temperatūros orkaitę, lai-
koma 40 min.

Pastaba: šiame recepte nau-
dojamas nedidelis kiekis van-
dens, nes pakanka iš troškinamų 
daržovių išsiskyrusių sulčių (ko-
šė ruošiama daržovių sultinyje).

Romualdas OGiNskAs

Grikių kruopos – naudingos sveikatai

Lapkričio mėnuo visame pa-
saulyje žinomas „Barzdoto 

lapkričio“ (arba „Movember“) 
vardu, kuomet vyrai yra skati-
nami pasitikrinti dėl prostatos 
vėžio. Prie šios iniciatyvos pri-
sideda ir Valstybinė ligonių kasa 
prie Sveikatos apsaugos minis-
terijos (VLK), kviesdama Lietu-
vos vyrus susirūpinti savo svei-
kata ir dalyvauti nemokamo-
je prostatos vėžio prevencinėje 
programoje.

Prostatos vėžys – vis dar 
dažniausia vyrų onkologinė liga 
Lietuvoje, šių susirgimų daugė-
ja kiekvienais metais. Statistika 
rodo, kad mūsų šalyje prostatos 
vėžio diagnozę kasmet išgirs-

ta maždaug 2 tūkstančiai vyrų. 
Sergamumas šio tipo vėžiu Lie-
tuvoje šiek tiek viršija Europos 
vidurkį, tačiau mirštamumas 
nuo prostatos vėžio šį rodik-
lį vis dar gerokai lenkia. Nepai-
sant to, Lietuvoje dėl prostatos 
vėžio nemokamai prevenciškai 
pasitikrina tik kas ketvirtas vy-
ras. Pernai pagal prostatos vė-
žio nemokamą prevencinę pro-
gramą pasitikrino 119 tūkstan-
čių iš 440 tūkstančių atitinka-
mos amžiaus grupės vyrų. Šie-
met per devynis mėnesius pre-
vencinėje programoje dalyvavo 
60 tūkstančių vyrų.

„Prostatos vėžio profilakti-
niai tikrinimai būtini, nes pacien-

tai ankstyvoje šios ligos stadijo-
je ilgai nejaučia jokių simptomų. 
Simptomai atsiranda tik vėlyvo-
siose ligos stadijose. Todėl vy-
rams labai svarbu reguliariai lan-
kytis pas šeimos gydytoją, kuris 
suteiks visą informaciją apie ga-
limybes dalyvauti programoje ir 
supažindins su tyrimų eiga“, – sa-
ko VLK Paslaugų ekspertizės ir 
kontrolės skyriaus vyr. specia-
listė Jurgita Grigarienė.

Pasak specialistės, prostatos 
vėžio tyrimai atliekami paimant 
kraujo mėginį. Šis tyrimas paro-
do prostatos specifinio antigeno 
(PSA) kiekį kraujyje. Jeigu tyri-
mo atsakymas geras, vadinasi 
pacientas sveikas, o jeigu tyrimo 

atsakymas rodo padidėjusį PSA 
kiekį kraujyje, šeimos gydytojas 
išduoda siuntimą pas gydytoją 
specialistą diagnozei patikslinti. 
Jei urologui atlikus papildomus 
tyrimus nustatomas susirgimas, 
pradedamas gydymas.

Prostatos vėžio ankstyvosios 
diagnostikos prevencinė progra-
ma skirta vyrams nuo 50 iki 69 
metų (imtinai), o tuo atveju, jei-
gu šia liga sirgo jų tėvai ar bro-
liai – nuo 45 metų. Jei vyras nėra 
programoje numatyto amžiaus, 
bet turi skundų dėl savo sveika-
tos, jam taip pat reikėtų kreiptis 
į šeimos gydytoją, kuris, įverti-
nęs sveikatos būklę, skirs tyri-
mus ar, prireikus, išrašys siun-

timą konsultuotis pas gydytoją 
specialistą.

VLK primena, kad vyrai Lie-
tuvoje gali pasinaudoti nemoka-
momis prevencinėmis progra-
momis, skirtomis kovai ne tik su 
prostatos vėžiu, bet ir storosios 
žarnos vėžiu bei širdies ir krau-
jagyslių ligomis. Visų programų 
tikslas – aptikti ligas ankstyvoje 
stadijoje, nes kuo anksčiau jos di-
agnozuojamos, tuo daugiau yra 
galimybių jas išgydyti. Norint iš-
sitirti pagal prevencines progra-
mas, reikėtų kreiptis į savo šei-
mos gydytoją, kuris išsamiai su-
pažindins su programomis ir pa-
skirs reikiamus tyrimus.

Vlk ir „Bičiulystės“ inf. 

Vyrai raginami nemokamai pasitikrinti dėl prostatos vėžio
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„Didelis menas skatina at-
skleisti tikrąjį žmoniškumą...“ 

(A. Švėgžda)
Minint Tarptautinę neįgalių-

jų žmonių dieną, kasmet Lietuvos 
muzikų rėmimo fondo ir jo įkur-
tos bendrijos „Atgaiva“ pakvies-
ti Vilniuje renkasi žmonės su ne-
galia iš visų miestų ir rajonų, kad 
gražioje aplinkoje pasiklausy-
tų klasikinės muzikos, kartu su 
profesionalais pamuzikuotų, pa-
sižvalgytų po Vilniaus kultūrines 
ir istorines vietas, aplankytų mu-
ziejus, meno galerijas.

Šių metų meno šventė „Dai-
nuok, širdie, gyvenimą“ gruo-
džio 4 dieną į Lietuvos naciona-
linę filharmoniją pakvietė 700 
žmonių su negalia.

Šventės globėja – LR Prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė.

Lietuvos nacionalinė filhar-
monija atvykusiems į šventę 
svetingai duris atvers jau nuo 
14 valandos. Renginio dalyviai 
bus pavaišinti, galės pabendrau-
ti su bendraminčiais, susitiks su 
neįgaliųjų respublikinių organi-
zacijų vadovais, Prezidentūros, 
Seimo, Vyriausybės, ministeri-
jų atstovais.

15 valandą didžiojoje Filhar-
monijos salėje dviejų dalių kon-
certe skambės populiarūs klasi-
kos ir šiuolaikinių kompozitorių 
kūriniai, liaudies muzika. Šventi-
niame koncerte dalyvaus žinomi 
meno kolektyvai ir muzikos atli-
kėjai solistai, kurie parengė tur-
tingą ir įvairiapusišką programą.

Nacionalinės M. K. Čiurlio-
nio menų mokyklos 60-ties jau-
nų talentingų muzikų simfoninis 

orkestras, pelnęs aukščiausius 
Europos apdovanojimus, dabar 
vadovaujamas dirigento Marty-
no Staškaus, kartu su žinomais 
operos solistais mecosopranu 
Vilija Mikštaite ir baritonu Euge-
nijumi Chrebtovu atliks B. Dva-
riono, A. Raudonikio, B. Klovos, 
J. Cechanovičiaus, K. Mašanaus-
ko, K. Sensanso kūrinius, skam-
bės Ž. Bize, K. Reinakes muzika.

Regos negalią turinti Vytauto 
Didžiojo universiteto studentė 
Silvija Beatričė Petkevičiūtė sa-
ko: „Muzika – mano šviesa, ma-
no spalvos.“ Išskirtiniu talen-
tu apdovanota jaunoji muzikė 
skambins fortepijonu, dainuos 
kaip solistė ir kartu su baritonu 
Mindaugu Žemaičiu. Skambės jų 
atliekama K. V. Banaičio, A. Ka-
čianausko, E. Griego muzika.

Operos orkestro solistas al-
tininkas Andrius Pleškūnas ir 
žinoma vargonininkė, Lietu-
vos muzikos ir teatro akademi-
jos docentė Jarūnė Barkauskai-
tė džiugins kompozitorių L. De-
libes ir F. Šuberto meistriškai 
atliekamais kūriniais.

Antroje koncerto dalyje – Vil-
niaus miškų urėdijos ir Vilniaus 
jaunimo folkloro ansamblių 
„Nalšia“ bei „Poringė“ parengta 
nuotaikinga programa. 

Bendravimas, buvimas kar-
tu su negalią turinčiais žmonė-
mis šventėje „Dainuok, širdie, 
gyvenimą“ nesibaigia. Lietuvos 
muzikų rėmimo fondas, ben-
drija „Atgaiva“ žmones su nega-
lia kviečia nemokamai lankytis 
sakralinės muzikos valandose 
Vilniaus arkikatedroje baziliko-

je, ciklo „Alma mater musicalis“ 
koncertuose Vilniaus universite-
to šv. Jonų bažnyčioje, tarptauti-
nio muzikos festivalio „Sugrįži-
mai“ renginiuose, atkurto Vals-
tybingumo 100-mečio šventę 
pasitinkant šventiniuose kon-
certuose-susitikimuose Signa-
tarų tėviškėse. Rengiami tradi-
ciniai vakarai Stasio Vainiūno 
namuose. Žmonėms su negalia 
sudaromos sąlygos ne tik daly-
vauti kitų atlikėjų koncertuose, 
bet ir patiems reikštis: koncer-
tuoti, mokytis groti, rengti savo 
darbų parodas.

Jauki savitarpio supratimo ir 
pagarbos nuotaika telydi atvyku-
sius į šventę ir kasdien kiekvieną 
mūsų visuomenės žmogų. 

lietuvos muzikų  
rėmimo fondo inf. 

Bendrija „Atgaiva“ vėl kviečia pasinerti į muziką

Pasvalio rajono neįgaliųjų draugijos rankdarbių būrelio vadovė Nijolė La-
pinskienė prie iš siūlų sukurtų paveikslų.

Parodos eksponatus apžiūri Švenčionėlių auksarankės su vadove Giedra Ka-
minskiene (dešinėje). „Rudens saulutė“ žavėjo rankdarbių įvairove ir gausa.

Moteris sako ne tik šioje paro-
doje taip daranti. „Viską išdo-
vanoju. Prieš jokias šventes gal-
vos sukti nereikia, ką įdomes-
nio, originalesnio artimiesiems 
ar draugams padovanoti.“  

O nemažai kitų Jonavos ra-
jono neįgaliųjų draugijos narių 
rankdarbių, ko gero, taps po ki-
tus rajonus pasklisiančiomis mie-
lomis šventinėmis dovanėlėmis. 
Floristikos būrelio vadovė rodė, 
kaip sumaniai rankdarbiams neį-
galieji panaudoja įvairius savo pa-
skirtį jau atlikusius daiktus. Šiek 
tiek išmonės, šiek tiek dekupažo 
įgūdžių ir į tuščią kavos dėžutę 
bus smagu susidėti kokias nors 
smulkmenas ar paversti ją tau-
pykle, o dekoratyviniu popieriu-
mi kruopščiai apklijuota nereika-
linga popierinė dėžutė atstos ori-
ginalų dovanų maišelį. 

Artėjant kalėdiniam laiko-
tarpiui jonaviškių mintyse – jau 
Advento vainikų kūrimas. Pernai 
bažnyčioje surengtame Adven-
to vainikų konkurse Neįgaliųjų 
draugijos kūrinys buvo išrink-
tas gražiausiu. Gautą šimto eu-
rų prizą panaudojo šių metų 
pavasarį kelionei į Šiluvą. Pasak 
R. Pet raškienės, kai tik iš „Ru-
dens saulutės“ grįš, imsis nau-
jų vainikų. Šiemet laukia net du 
konkursai – tad vieną vainiką 
pins bažnyčiai, o kitą – koplyčiai. 

Prikelia antram 
gyvenimui

Pasvalio rajono neįgaliųjų 
draugijos rankdarbių būrelio va-
dovė Nijolė Lapinskienė pavedė-
ja prie saviškių paveikslų. Ir šyp-

sodamasi klausia: „Nagi pasaky-
kit, iš ko jie padaryti?“ Ilgai spė-
lioti neleidusi moteris paslaptį 
atskleidžia pati – ogi iš išardytų 
senų megztinių, kurių kiekvieno 
spintoje gali rasti. Susigarbano-
jusius siūlus smulkiai sukarpo, 
o tada iš tų „trupinių“ dėlioja 
iš anksto pieštuku pasibraižy-
tą paveiksliuką. „Lankydamiesi 
Birštone pamatėm, kaip vaikiu-
kai raudonas širdeles tokiu būdu 
klijavo. Idėją namo parsivežėm, 
pabandėm. Darbas nesunkus, o 
rezultatas džiugina“, – pasakoja 
būrelio vadovė. Po „Rudens sau-
lutės“ ekspoziciją pasižvalgiu-
si dar pasidžiaugia: „Drugio pa-
veiksliuko nematau. Matyt, kaž-
kam patiko, nupirko.“

Antram gyvenimui prikeltas 
koks nors nereikalingas daik-
tas – Pasvalio auksarankėms ne 
naujiena. N. Lapinskienė pasa-
koja, kad Pasvalio krašto mu-
ziejuje pernai net visą parodą 
„Antrą kartą gimęs“ Neįgaliųjų 

draugijos būrelis buvo suren-
gęs. „Iš plastikinių butelių pui-
kiausių žvakidžių pridarėm, iš 
spalvotų maišelių skrybėlaičių, 
dėžučių primezgėm. Nė vieno 
naujo daikto nebuvo, – smagiais 
prisiminimais dalijasi moteris. – 
Visi parodos lankytojai mūsų iš-
mone stebėjosi.“  

Į „Rudens saulutę“ atvyku-
sios rankdarbių būrelio moterys 
atidžiai apžiūrinėjo Anykščių ra-
jono Aknystos socialinės globos 
namų gyventojų darbus. Taip 
tarp dviejų permatomų plasti-
kinių plėvelių įkomponuotų žo-
lynų, lapelių jos dar nebuvo ma-
čiusios. Moteris labai sudomino 
tokia technika, grįžusios žadėjo 
daugiau pasidomėti. N. Lapins-
kienė gyrė savo būrelio nares: 
darbščios, sumanios, imlios nau-
jovėms. O kai draugijon susiren-
ka, ne kavutę sriubčioja, o iš tik-
rųjų dirba. Draugija auksaran-
kėms nupirko atlasinių juoste-
lių, tad visos po parodą atidžiai 
žvalgėsi, kaip kitos rankdarbių 
mėgėjos tokią medžiagą panau-
doja, ką iš jos kuria. Ir tikrai ne 
vieną idėją namo išsivežė. 

Pusantro tūkstančio 
papuošalų 

Kūrybinio įkvėpimo „Rudens 
saulutėje“ pasisėmė ir Švenčio-
nių rajono rankdarbių mėgėjos. 
Tiesa, turint tokią vadovę, kaip 
Gied ra Kaminskienė, nei idėjų, 
nei pamokymų, kaip jas įgyven-
dinti, tik rai netrūksta. Giedra pra-
sitaria neseniai suskaičiavusi, kad 
per 7-erius metus, kai rankdar-
biai jos gyvenime „išsikovojo“ sau 

vietą, yra sukūrusi daugiau kaip 
1500 pačių įvairiausių papuoša-
lų. Labiausiai moteris vertina dir-
binius iš natūralių akmenėlių, ku-
riuos dailiai apjuosia sutažo vin-
giais. Pastaruoju metu jos papuo-
šaluose atsiranda ir vis daugiau 
akcentų iš veltos vilnos. Giedra 
pasakoja šiems mieliems rank-
darbiams skirianti visą savo lais-
vą laiką. Netgi užklupusią nemi-
gą prasmingai išnaudoja. 

Tačiau papuošalų kūrimas – 
tik vienas iš G. Kaminskienės po-
mėgių. Ji dar dainuoja, teatrui va-
dovauja, scenarijus po darbo ra-
šo. Ir, žinoma, Dienos centro žmo-
nėms su negalia Švenčionėliuose 
bei rajono Neįgaliųjų draugijos 
užimtumo būreliams vadovauja. Į 
vieną 43 moterys renkasi, į kitą – 
16. Giedra neslepia dažnai sulau-
kianti moterų prašymų išmokyti 
jas pasidaryti tokių puošnių se-
gių, kaip jos sukurtosios. „Sėdam 
ir kuriam. Tačiau tokių pačių pa-
puošalų niekada nedarom – juk 
neįdomu daryti tai, kas jau yra 
padaryta, – pasakoja G. Kamins-
kienė. – Ir savo priemonių atne-
šu, pasidalinu.“

Autentiški darbai negali 
būti pigūs

Ukmergės kultūros cen-
tro Dailės galerijoje eksponuo-
ti ne tik paveikslai, papuošalai 
ar įvairūs suvenyrai. „Rudens 
saulutėje“ nemažai vietos buvo 
skirta ir įvairiems tekstilės dir-
biniams: siūtiems ir megztiems 
žaislams, nertoms servetėlėms, 
siuvinėtiems maišeliams. Vieną 

galerijos sieną puošė dailiausių 
raštų skraistės, megztiniai, ap-
siaustai, šaliai. 

Vąšelis ir virbalai – mėgsta-
miausi ukmergiškės Vladislavos 
Vančenkovos laisvalaikio palydo-
vai. Nuo vaikystės mezganti mo-
teris sako, kad šis pomėgis – jai 
didžiausias malonumas ir nusi-
raminimas. 8 ar 9 metų buvo, kai 
mama porą kartų parodė, kaip 
akis užmegzti, virbalais darbuo-
tis. To ir pakako, kad jie prie mer-
gaitės pirštų lipte priliptų. Bet 
kokį raštą, sudėtingiausią dirbinį 
numegzti gali. Į „Rudens saulutę“ 
skraistę atnešė, riešines prie jos 
priderino. Gaila, kad šįsyk pirkė-
jų joms neatsirado. Susidomė-
jusių buvo, bet mokėti tiek, kiek 
darbas vertas, niekas nepanoro. 

Vladislava neslepia – žmonės 
dabar ieško kuo pigesnių dirbi-
nių. Bet, pasak jos, autentiškas 
rankų darbo daiktas negali būti 
labai pigus. Juk ir medžiagos, ir 
darbas kainuoja. Moteris šypso-
si prisiminusi, kaip kažkada jos 
norėtas įsigyti iš vytelių pintas 
krepšys jai vis per brangus at-
rodė. Tada nusprendė, kad pati 
tokį nusipins. O kai pagaliau šito 
amato išmoko, suprato – tokius 
krepšius mugėse neįgalieji visai 
nebrangiai parduoda... 

Parodos organizatorė D. Uni-
kienė pasidžiaugė: šiemetinėje 
„Rudens saulutėje“ neįgaliųjų 
dirbinių parduota už 1600 eu-
rų. Taigi ne be reikalo tiek kur-
ta ir dirbta. 

Aldona MilieškieNė
Autorės nuotr.

„Rudens saulutėje“ sutvisko neįgaliųjų talentai
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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, lapkričio 20 d. 
09:05 Senis. N-7. 192 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė polici-
ja 3. N-7. 3/7 s. 10:55 Detektyvas Mon-
kas 4. N-7. 4/4 s. 11:40 Savaitė. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 
Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 
Laba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. 
Seserys. N-7. 180 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 Gimę tą 
pačią dieną. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Lo-
terija „Jėga“. 21:30 LRT forumas. 22:25 
Premjera. Istorijos perimetrai. 2 d. Va-
sario 16-oji. 23:20 Modernus serialas. 
Medičiai, Florencijos valdovai. N-7. 3 
s. 00:15 Premjera. Detektyvas Monkas 
7. N-7. 7/10 s. 01:00 LRT radijo žinios. 
01:05 Gimę tą pačią dieną. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Beatos virtuvė. (kart.). 04:00 LRT radi-
jo žinios. 04:05 Pramoginė laida „Editos 
šou“. N-7. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
180 s. (kart.).

Antradienis, lapkričio 21 d. 
09:05 Senis. N-7. 193 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė polici-
ja 3. N-7. 3/8 s. 10:55 Detektyvas Mon-
kas 4. N-7. 4/5 s. 11:40 Beatos virtuvė. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba die-
na, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 Prem-
jera. Seserys. N-7. 181 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 
Emigrantai. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Lo-
terija „Jėga“. 21:30 Nacionalinė ekspe-
dicija. 22:30 Istorijos detektyvai. (subti-
truota). 23:20 Modernus serialas. Prem-
jera. Tvin Pyksas 3. N-14. 3/13 s. 00:15 
Premjera. Detektyvas Monkas 7. N-7. 
7/11 s. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 
Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Istorijos perimetrai. 2 d. Vasario 
16-oji. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Emigrantai. (kart.). 05:00 Sese-
rys. N-7. 181 s. (kart.).

trečiadienis, lapkričio 22 d. 
09:05 Senis. N-7. 194 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 
3. N-7. 3/9 s. 10:55 Detektyvas Monkas 
4. N-7. 4/6 s. 11:40 Emigrantai. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 
Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 
Laba diena, Lietuva. 16:30 Premje-
ra. Seserys. N-7. 182 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. 5 s. 00:15 Prem-
jera. Detektyvas Monkas 7. N-7. 7/12 s. 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Naciona-
linė ekspedicija. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:05 Klauskite daktaro. (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. 182 s. (kart.).

ketvirtadienis, lapkričio 23 d.
09:05 Senis. N-7. 195 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 
3. N-7. 3/10 s. 10:55 Detektyvas Mon-
kas 4. N-7. 4/7 s. 11:40 Klausimėlis.lt. 
(kart.). 12:00 Lietuvos kariuomenės die-
nai. Iškilminga rikiuotė Katedros aikštė-
je ir paradas Gedimino prospekte. 12:40 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klaus-
kite daktaro. 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 Laba diena, 
Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 
183 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 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Pokalbių laida „Svarbios detalės“. 22:30 

Dviračio žinios. 23:00 Premjera. Gotar-
do tunelis. 1 s. N-7. 00:30 Keliai. Maši-
nos. Žmonės. (kart.). 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:05 Specialus tyrimas. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo 
žinios. 03:05 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. (kart.). 03:30 Laisvės 
vėliavnešiai. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
(kart.). 05:00 Seserys. N-7. 183 s. (kart.).

Penktadienis, lapkričio 24 d. 
09:05 Senis. N-7. 196 s. 10:05 

Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 
3. N-7. 3/11 s. 10:55 Detektyvas Mon-
kas 4. N-7. 4/8 s. 11:40 Stilius. Gyve-
nimo būdo žurnalas. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauski-
te daktaro. 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 Laba diena, 
Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 
184 s. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauski-
te daktaro. 19:30 Beatos virtuvė. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:48 Sportas. 20:53 Orai. 20:59 Lote-
rija „Jėga“. 21:00 Duokim garo! 22:35 
Gamtos inspektoriai. 23:00 Fantastiš-
kas penktadienis. Enderio žaidimas. 
N-7. 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Po-
kalbių laida „Svarbios detalės“. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Mūsų gyvūnai. (kart.). 03:30 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Stilius. 
Gyvenimo būdo žurnalas. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 184 s. (kart.).

Šeštadienis, lapkričio 25 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 07:00 

Premjera. Džiunglių būrys skuba į pa-
galbą 2. 2/24, 2/25 s. 07:20 Premje-
ra. Alvinas ir patrakėliai burundukai 1. 
39 s. 07:30 Šervudo padauža Robinas 
Hudas. 51 s. 07:45 Premjera. Džeroni-
mas 3. 3/13 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 Labas rytas, Lietu-
va. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 Labas ry-
tas, Lietuva. 11:50 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. Sulaukėjęs šuo dingas. 
(subtitruota). 12:45 Pasaulio dokumen-
tika. Ypatingi gyvūnų tėvai. 1 d. Vieniši 
tėvai. (subtitruota). 13:40 Agata Kristi. 
Mįslingos žmogžudystės. N-7. 8 s. Pa-
slaptingas mažojo Briuno pagrobimas. 
15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes nu-
galėjom“. 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. Gyvenimo būdo 
žurnalas. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir 
„Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 21:00 Dainuoju Lietu-
vą. 23:20 Premjera. Įsibrovėlė. (sub-
titruota). 01:00 Pasaulio dokumenti-
ka. Sulaukėjęs šuo dingas. (subtitruo-
ta, kart.). 01:50 Pasaulio dokumentika. 
Ypatingi gyvūnų tėvai. 1 d. Vieniši tėvai. 
(subtitruota, kart.). 02:45 Dviračio žinios. 
(kart.). 03:10 Teisė žinoti. (kart.). 03:35 
Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 04:00 
Karinės paslaptys. (kart.). 04:45 Auksi-
nis protas. (kart.).

Sekmadienis, lapkričio 26 d. 
06:05 Istorijos detektyvai. (subtitruo-

ta, kart.). 07:00 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. (kart.). 07:30 Šventa-
dienio mintys. 08:00 Gimtoji žemė. 08:30 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00 
Brolių Grimų pasakos. 16 s. Mėlyna švie-
selė. 10:00 Gustavo enciklopedija. (sub-
titruota). 10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 11:30 Mūsų gyvūnai. 12:00 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Brazilijos 
gamtos stebuklai. 4 d. Pakrantės rojus. 
(subtitruota). 12:50 Pasaulio dokumenti-
ka. Premjera. Europos tyrai. 4 d. Miškin-
gos vietovės. (subtitruota). 13:45 Puaro 
10. N-7. 10/3 s. Kortas ant stalo. 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 Spor-
tas. 17:58 Orai. 18:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 18:30 Pramoginė laida „Editos 
šou“. N-7. 19:30 Savaitė. 20:30 Pano-
rama. 20:48 Sportas. 20:53 Orai. 21:00 
Premjera. Laisvės kaina. Partizanai. N-7. 
9 s. 21:55 Gražuolė ir pabaisa. N-7. 2 s. 
23:40 Drakula. N-14. 9, 10 s. 01:10 Bra-
zilijos gamtos stebuklai. 4 d. Pakrantės 
rojus. (subtitruota, kart.). 02:05 Pasaulio 
dokumentika. Europos tyrai. 4 d. Miškin-
gos vietovės. (subtitruota, kart.). 03:00 
Istorijos detektyvai. (subtitruota, kart.). 
03:45 Dainuoju Lietuvą. (kart.).

07:25 Simpsonai (5) (kart.). N-7. 07:55 
Moderni šeima (6). N-7. 08:25 Moderni 
šeima (7). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2717). N-7. 10:00 Legendinės legen-
dos. N-7. 10:55 Tėvelio dukrytės (31). 
N-7. 11:30 Tėvelio dukrytės (32). N-7. 
12:00 Tėvelio dukrytės (33). N-7. 12:30 
Tėvelio dukrytės (34). N-7. 13:00 Kem-
piniukas Plačiakelnis (49). N-7. 13:30 
Simpsonai (6). N-7. 14:00 Simpsonai 
(7). N-7. 14:30 Pažadėtoji (2129). N-7. 
15:30 Pamilti vėl (138). N-7. 16:30 TV 
Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Bru-
to ir Neto (44). N-7. 20:00 Legendinės 
legendos. N-7. 21:00 Moterys meluoja 
geriau (44). N-7. 21:30 TV3 vakaro ži-
nios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Kobra 11 (10). N-7. 23:35 Gaudy-
nės (10). N-7. 00:35 Kaulai (15). N-7. 
01:30 Gražuolė ir pabaisa (9). N-7. 02:20 
Hubertas ir Staleris (16). N-7.

Antradienis, lapkričio 21 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempiniu-

kas Plačiakelnis (49). N-7. 06:55 Simp-
sonai (6). N-7. 07:25 Simpsonai (7). N-7. 
07:55 Moderni šeima (8). N-7. 08:25 Mo-
derni šeima (9). N-7. 08:55 Meilės sūku-
ryje (2718). N-7. 10:00 Moterys meluo-
ja geriau (44). N-7. 10:30 Bruto ir Neto 
(44). N-7. 10:55 Tėvelio dukrytės (35). 
N-7. 11:30 Tėvelio dukrytės (36). N-7. 
12:00 Tėvelio dukrytės (37). N-7. 12:30 
Tėvelio dukrytės (38). N-7. 13:00 Kem-
piniukas Plačiakelnis (50). N-7. 13:30 
Simpsonai (8). N-7. 14:00 Simpsonai 
(9). N-7. 14:30 Pažadėtoji (2130). N-7. 
15:00 Pažadėtoji (2131). N-7. 15:30 Pa-
milti vėl (139). N-7. 16:30 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
tas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Bruto ir Neto 
(45). N-7. 20:00 Prieš srovę. N-7. 21:00 
Moterys meluoja geriau (45). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 spor-
tas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Penkiasde-
šimt juodų atspalvių. N-14. 00:15 Kau-
lai (16). N-7. 01:15 Gražuolė ir pabaisa 
(10). N-7. 02:05 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba (18). N-7.

trečiadienis, lapkričio 22 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempiniu-

kas Plačiakelnis (50) (kart.). N-7. 06:55 
Simpsonai (8) (kart.). N-7. 07:25 Simp-
sonai (9) (kart.). N-7. 07:55 Moderni šei-
ma (10). N-7. 08:25 Moderni šeima (11). 
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2719). N-7. 
10:00 Moterys meluoja geriau (45). N-7. 
10:30 Bruto ir Neto (45). N-7. 10:55 Tė-
velio dukrytės (39). N-7. 11:30 Tėvelio 
dukrytės (40). N-7. 12:00 Tėvelio dukry-
tės (1). N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės (2). 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(51). N-7. 13:30 Simpsonai (10). N-7. 
14:00 Simpsonai (11). N-7. 14:30 Pa-
žadėtoji (2132). N-7. 15:00 Pažadėtoji 
(2133). N-7. 15:30 Pamilti vėl (140). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Bruto ir Neto (46). N-7. 20:00 Gero 
vakaro šou. N-7. 21:00 Moterys meluoja 
geriau (46). N-7. 21:30 TV3 vakaro ži-
nios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 orai. 
22:25 Vikinglotto. 22:30 Šaulys. N-14. 
00:50 Kaulai (17). N-7. 01:40 Gražuo-
lė ir pabaisa (11). N-7. 02:30 Specialioji 
jūrų policijos tarnyba (19). N-7.

ketvirtadienis, lapkričio 23 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempiniu-

kas Plačiakelnis (51) (kart.). N-7. 06:55 
Simpsonai (10) (kart.). N-7. 07:25 Simp-
sonai (11) (kart.). N-7. 07:55 Moderni 
šeima (12). N-7. 08:25 Moderni šeima 
(13). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2720). 
N-7. 10:00 Moterys meluoja geriau (46). 
N-7. 10:30 Bruto ir Neto (46). N-7. 10:55 
Tėvelio dukrytės (3). N-7. 11:30 Tėve-
lio dukrytės (4). N-7. 12:00 Tėvelio du-
krytės (5). N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės 
(6). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (52). N-7. 13:30 Simpsonai (12). 
N-7. 14:00 Simpsonai (13). N-7. 14:30 
Pažadėtoji (2134). N-7. 15:00 Pažadė-
toji (2135). N-7. 15:30 Pamilti vėl (141). 
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 (47). N-7. 
20:00 Farai. N-7. 21:00 Moterys meluo-
ja geriau (47). N-7. 21:30 TV3 vakaro ži-
nios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Pamergė pagal užsakymą. N-7. 
00:50 Kaulai (18). N-7. 01:40 Gražuo-
lė ir pabaisa (12). N-7. 02:30 Specialioji 
jūrų policijos tarnyba (20). N-7.

Penktadienis, lapkričio 24 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempiniu-

kas Plačiakelnis (52). N-7. 06:55 Simp-
sonai (12). N-7. 07:25 Simpsonai (13). 
N-7. 07:55 Moderni šeima (14). N-7. 
08:25 Moderni šeima (15). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2721). N-7. 10:00 Mo-
terys meluoja geriau (47). N-7. 10:30 
Bruto ir Neto (47). N-7. 10:55 Tėvelio 
dukrytės (7). N-7. 11:30 Tėvelio du-
krytės (8). N-7. 12:00 Tėvelio dukrytės 
(9). N-7. 12:30 Tėvelio dukrytės (10). 
N-7. 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(53). N-7. 13:30 Simpsonai (14). N-7. 
14:00 Simpsonai (15). N-7. 14:30 Pa-
žadėtoji (2136). N-7. 15:00 Pažadėto-
ji (2137). N-7. 15:30 Pamilti vėl (142). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 

Pirmadienis, lapkričio 20 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 „Vi-

satos broliai“ (89). 07:05 „Madagaskaro 
pingvinai“ (1). 07:30 „Nepaprastas Gu-
muliuko gyvenimas“ (49). 07:55 „Volke-
ris, Teksaso reindžeris“ (135). N-7. 08:50 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (136). N-7. 
09:50 24 valandos. N-7. Socialinė aktu-
alijų laida 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 
24 valandos (kart.). N-7. 12:35 Bus vis-
ko (kart.). 13:25 „Rožių karas“ (33). 14:25 
„Dvi širdys“ (318). 14:55 „Dvi širdys“ 
(319). 15:25 „Dvi širdys“ (320). 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva. 17:35 24 valandos. 
N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:00 „Meilė gy-
do“ (33). 20:30 Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKA-
RO SEANSAS. PREMJERA Įkaitų krizė. 
N14. 00:20 „Juodasis sąrašas“ (21). N-7. 
01:10 „Vampyro dienoraščiai“ (7). N14. 
01:55 Džekas Rajanas. Šešėlių užver-
buotas (kart.). N14.

Antradienis, lapkričio 21 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Visatos broliai“ (90). 07:05 „Madagas-
karo pingvinai“ (2). 07:30 „Nepapras-
tas Gumuliuko gyvenimas“ (50). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (137). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (138). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 24 valan-
dos (kart.). N-7. 12:35 Nuo... Iki... (kart.) 
13:25 „Rožių karas“ (34). 14:25 „Dvi 
širdys“ (321). 14:55 „Dvi širdys“ (322). 
15:25 „Dvi širdys“ (323). 15:55 „Dvi šir-
dys“ (324). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 „Meilė gydo“ (34). 20:30 
Kitu kampu. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS. 
PREMJERA Aukšta įtampa. N14. 00:25 
„Juodasis sąrašas“ (22). N-7. 01:15 
„Vampyro dienoraščiai“ (8). N14. 02:00 
Įkaitų krizė (kart.). N14.

trečiadienis, lapkričio 22 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Visatos broliai“ (91). 07:05 „Madagas-
karo pingvinai“ (3). 07:30 „Nepapras-
tas Gumuliuko gyvenimas“ (51). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (139). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (140). N-7. 09:50 24 valandos. N-7. 
10:35 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 Yra, kaip 
yra (kart.). N-7. 12:30 Anapus nežino-
mybės. N-7. 13:25 „Rožių karas“ (35). 
14:25 „Dvi širdys“ (325). 14:55 „Dvi 
širdys“ (326). 15:25 „Dvi širdys“ (327). 
15:55 „Dvi širdys“ (328). 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 „Meilė gy-
do“ (35). 20:30 Moterys prieš vyrus. N-7. 
21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 
22:30 VAKARO SEANSAS. PREMJE-
RA Nusikaltėlių šalis. N14. 00:35 „Juo-
dasis sąrašas“ (23). N-7. 01:25 „Vampy-
ro dienoraščiai“ (9). N14. 02:10 Aukšta 
įtampa (kart.). N14.

ketvirtadienis, lapkričio 23 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Visatos broliai“ (92). 07:05 „Madagas-
karo pingvinai“ (4). 07:30 „Nepapras-
tas Gumuliuko gyvenimas“ (52). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (141). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (142). 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 „Rožių ka-
ras“ (36). 14:25 „Dvi širdys“ (329). 14:55 
„Dvi širdys“ (330). 15:25 „Dvi širdys“ 
(331). 15:55 „Dvi širdys“ (332). 16:30 
Labas 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 
Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 22:24 
Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO 
SEANSAS Pašėlę vyrukai 2. N-7. 01:25 
„Vampyro dienoraščiai“ (10). N14. 02:10 
Alchemija. Švietimo amžius. 02:40 RE-
TROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumenti-
ka. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, lapkričio 24 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Visatos broliai“ (93). 07:05 „Madagas-
karo pingvinai“ (5). 07:30 „Nepapras-
tas Gumuliuko gyvenimas“ (53). 07:55 
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (143). 
N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (144). 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 „Rožių ka-
ras“ (37). 14:25 „Dvi širdys“ (333). 14:55 
„Dvi širdys“ (334). 15:25 „Dvi širdys“ 
(335). 15:55 „Dvi širdys“ (336). 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 va-
landos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 21:00 SAVAITĖS HITAS Titanų su-
sidūrimas. N-7. 23:05 Kitas pasaulis. Vil-
kolakių prisikėlimas. N14. 00:55 Pašėlę 
vyrukai 2 (kart.). N-7.

Šeštadienis, lapkričio 25 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 „Ma-

dagaskaro pingvinai“ (4) (kart.). 06:55 
„Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“ 
(52) (kart.). 07:20 „“Nickelodeon“ valan-
da. Ančiukai Duoniukai“ (7). 07:45 „Kung 
Fu Panda“ (2). 08:10 „Keista šeimynėlė“ 
(3). 08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“ (9). 
09:00 „Ponas Bynas“ (26). 09:25 „Tingi-
nių miestelis“ (47). 09:55 „Ogis ir tarako-
nai“ (22). 10:05 KINO PUSRYČIAI Snie-
go karalienė. 11:40 PREMJERA Mano 
naujas geriausias draugas. 13:30 12 
mėnesių. Nauja pasaka. 15:20 „Pričiu-
pom!“ (10). 15:50 Policijos akademija 6. 
Miesto apgultis. 17:30 Bus visko. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
SUPERKINAS Megamaindas. 21:20 Pa-
skutinis jaunikio išbandymas. N-7. 23:35 
Tai mergina ar vaikinas? N14. 01:25 Ti-
tanų susidūrimas (kart.). N-7.

Sekmadienis, lapkričio 26 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Madagaskaro pingvinai“ (5) (kart.). 
06:55 „Nepaprastas Gumuliuko gy-
venimas“ (53) (kart.). 07:20 „“Nicke-
lodeon“ valanda. Ančiukai Duoniukai“ 
(8). 07:45 „Kung Fu Panda“ (3). 08:10 
„Keista šeimynėlė“ (4). 08:35 „Tomo 
ir Džerio pasakos“ (10). 09:00 „Peliu-
kas Stiuartas Litlis“ (1). 09:25 „Tinginių 
miestelis“ (48). 09:55 „Ogis ir tarakonai“ 
(23). 10:05 KINO PUSRYČIAI Krimina-
linė raudonkepuraitės istorija 2. 11:45 
Staiga trisdešimties. N-7. 13:50 „Pri-
čiupom!“ (11). 14:20 Mirtinas ginklas 
2. N-7. 16:40 Ne vienas kelyje. 17:20 
Teleloto. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 Lietuvos balsas. 
22:00 Kapitonas Filipsas. N14. 00:35 
Tango ir Kešas. N-7. 02:35 Paskutinis 
jaunikio išbandymas (kart.). N-7.

Pirmadienis, lapkričio 20 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (13). N-7. 07:35 „Farų karai“ (16) 
(kart.). N-7. 08:30 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (606) (kart.). N-7. 09:30 „Voratin-
klis“ (15) (kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (1) (kart.). N-7. 11:35 „As-
mens sargybinis“ (2) (kart.). N-7. 12:40 
„Stoties policija“ (12) (kart.). N-7. 13:45 
„Farų karai“ (1). N-7. 14:45 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (607). N-7. 15:50 „Vora-
tinklis“ (16). N-7. 16:55 „Sudužusių ži-
bintų gatvės“ (2). N-7. 18:00 Info diena. 
18:25 „Stoties policija“ (13). N-7. 19:30 
„Asmens sargybinis“ (3). N-7. 20:30 Fa-
rai. N-7. 21:00 Roninas. N-7. 23:25 Ana-
konda 2. Kruvinosios orchidėjos beieš-
kant (kart.). N14. 01:10 „Sostų karai“ (5) 
(kart.). N14. 02:10 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (7). N-7. 02:55 Farai (kart.). N-7. 
03:15 „Amūras – Azijos Amazonė“ (3) 
(kart.). 04:05 „Reali mistika“ (1) (kart.).

Antradienis, lapkričio 21 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(14). N-7. 07:35 „Farų karai“ (1) (kart.). 
N-7. 08:30 „Muchtaro sugrįžimas“ (607) 
(kart.). N-7. 09:30 „Voratinklis“ (16) 
(kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (2) (kart.). N-7. 11:35 „Asmens 

TV3

LNK

BTV

žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Slibinai. Nakties tamsumų 
dovana. 20:00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato atrankos rungtynės. Koso-
vas - Lietuva. 22:00 Kapitonas Ameri-
ka. Žiemos karys. N-7. 00:50 Poseido-
nas Reks. N-14. 02:15 Šaulys. N-14.

Šeštadienis, lapkričio 25 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Ančiukų 

istorijos (18). 07:00 Legenda apie Ko-
rą (7). N-7. 07:30 Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai (2). N-7. 08:00 Ančiu-
kų istorijos (19). 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 Bibliotekininkas 3. 
Judo taurės prakeiksmas. N-7. 12:55 
Išsinuomokit vaiką!. 14:50 Išrinktasis. 
Blogio imperijos iškilimas. N-7. 16:50 
Simpsonai (8). N-7. 17:20 Ekstrasen-
sai detektyvai (5). N-7. 18:30 TV3 ži-
nios (312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 
TV3 orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 Pi 
gyvenimas. N-7. 22:00 Mano ištakos. 
N-14. 00:15 Diatlovo perėja: dingusi 
ekspedicija. S. 02:05 Kapitonas Ame-
rika. Žiemos karys. N-7.

Sekmadienis, lapkričio 26 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Ančiukų 

istorijos (19). 07:00 Legenda apie Ko-
rą (8). N-7. 07:30 Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai (3). N-7. 08:00 Ančiukų 
istorijos (20). 08:30 Mamyčių klubas. 
09:00 Kulinariniai triukai. 09:30 Penkių 
žvaigždučių būstas (8). 10:00 Pasau-
lis pagal moteris. 10:30 Svajonių sodai 
(59). 11:30 Kosmoso kariai. N-7. 13:20 
Žvėrelių maištas. N-7. 15:10 Daktaras 
Dolitlis 4. Prezidento šuo. 16:55 Ekstra-
sensai detektyvai (9). N-7. 18:00 Rau-
donas kilimas. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Pa-
saulio vyrų krepšinio čempionato atran-
kos rungtynės. Lietuva - Lenkija. 21:30 
Paskutinė tvirtovė. N-14. 23:40  Debe-
sų žemėlapis. N-14.

LRT
sargybinis“ (3) (kart.). N-7. 12:40 „Sto-
ties policija“ (13) (kart.). N-7. 13:45 „Fa-
rų karai“ (2). N-7. 14:45 „Muchtaro su-
grįžimas“ (608). N-7. 15:50 „Voratinklis“ 
(17). N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų ga-
tvės“ (3). N-7. 18:00 Info diena. 18:25 
„Stoties policija“ (14). N-7. 19:30 „As-
mens sargybinis“ (4). N-7. 20:30 Fa-
rai. N-7. 21:00 Rūkas. N14. 23:05 Ro-
ninas (kart.). N-7. 01:25 „Begėdis“ (6). 
S. 02:25 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (8). 
N-7. 03:10 Farai (kart.). N-7. 03:30 De-
besų upė (kart.). 04:20 „Pragaro katy-
tė“ (12) (kart.).

trečiadienis, lapkričio 22 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(15). N-7. 07:35 „Farų karai“ (2) (kart.). 
N-7. 08:30 „Muchtaro sugrįžimas“ (608) 
(kart.). N-7. 09:30 „Voratinklis“ (17) 
(kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (3) (kart.). N-7. 11:35 „Asmens 
sargybinis“ (4) (kart.). N-7. 12:40 „Sto-
ties policija“ (14) (kart.). N-7. 13:45 „Farų 
karai“ (3). N-7. 14:45 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (609). N-7. 15:50 „Voratinklis“ (18). 
N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(4). N-7. 18:00 Info diena. 18:25 „Sto-
ties policija“ (15). N-7. 19:30 „Asmens 
sargybinis“ (5). N-7. 20:30 Farai. N-7. 
21:00 Nėra kur slėptis. N14. 23:00 Rū-
kas (kart.). N14. 01:00 „Begėdis“ (7). S. 
01:55 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (9). N-7. 
02:40 Farai (kart.). N-7. 03:05 „Pragaro 
katytė“ (13) (kart.). 03:50 „Vanity Fair. 
Visiškai slaptai“ (5) (kart.). N-7.

ketvirtadienis, lapkričio 23 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(16). N-7. 07:35 „Farų karai“ (3) (kart.). 
N-7. 08:30 „Muchtaro sugrįžimas“ (609) 
(kart.). N-7. 09:30 „Voratinklis“ (18) 
(kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (4) (kart.). N-7. 11:35 „Asmens 
sargybinis“ (5) (kart.). N-7. 12:40 „Sto-
ties policija“ (15) (kart.). N-7. 13:45 „Farų 
karai“ (4). N-7. 14:45 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (610). N-7. 15:50 „Voratinklis“ (19). 
N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(5). N-7. 18:00 Info diena. 18:25 „Stoties 
policija“ (16). N-7. 19:30 „Asmens sargy-
binis“ (6). N-7. 20:30 Savaitės kriminalai. 
N-7. 21:00 Netikėta sėkmė. N14. 22:50 
Nėra kur slėptis (kart.). N14. 00:45 „Be-
gėdis“ (8). S. 01:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ (10). N-7. 02:30 Savaitės kriminalai 
(kart.). N-7. 02:55 Moterys, pakeitusios 
pasaulį. Karalienė Luizė. N-7.

Penktadienis, lapkričio 24 d. 
06:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ 

(17). N-7. 07:35 „Farų karai“ (4) (kart.). 
N-7. 08:30 „Muchtaro sugrįžimas“ (610) 
(kart.). N-7. 09:30 „Voratinklis“ (19) 
(kart.). N-7. 10:30 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (5) (kart.). N-7. 11:35 „Diagnozė 
- žmogžudystė“ (14) (kart.). N-7. 12:40 
„Stoties policija“ (16) (kart.). N-7. 13:45 
„Farų karai“ (5). N-7. 14:45 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (611). N-7. 15:50 „Voratin-
klis“ (20). N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (6). N-7. 18:00 Info diena. 18:25 
„Stoties policija“ (17). N-7. 19:30 „Eks-
trasensų mūšis“ (4). N-7. 21:55 Grės-
minga žemė. N14. 00:00 Netikėta sė-
kmė (kart.). N14. 01:40 „Begėdis“ (9). S. 
02:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (11). N-7. 
03:25 Grėsminga žemė (kart.). N14.

Šeštadienis, lapkričio 25 d. 
06:00 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (15) (kart.). N-7. 06:55 „Diagnozė 
- žmogžudystė“ (16) (kart.). N-7. 07:50 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (17) (kart.). 
N-7. 08:45 Sveikatos ABC televitrina. 
09:00 Autopilotas. 09:30 Apie žūklę. 
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“ (21). 
10:30 „Pragaro katytė“ (14). 11:30 „Že-
mė - dykumų planeta“ (1). 12:40 „Reali 
mistika“ (2). 13:50 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“ (6). N-7. 14:50 „Kas žudikas?“ 
(8). N-7. 15:55 „Kas žudikas?“ (1). N-7. 
17:05 „Nutrūkę nuo grandinės“ (22). 
17:40 „Katastrofos diena“ (1). N-7. 19:30 
Muzikinė kaukė. 22:05 MANO HERO-
JUS Taikinių žymėtojas. N14. 00:00 AŠ-
TRUS KINAS Bepročiai. S. 01:50 „Be-
gėdis“ (8) (kart.). S. 02:45 „Begėdis“ (9) 
(kart.). S. 03:45 Muzikinė kaukė (kart.).

Sekmadienis, lapkričio 26 d. 
06:30 Galiūnų čempionų lygos 

etapas Suomijoje. II dalis (kart.). 07:30 
Sveikatos kodas. 08:30 Tauro ragas. 
N-7. 09:00 Galiūnai. Čempionų lyga. 
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“ (23). 
10:30 „Pragaro katytė“ (15). 11:30 „Že-
mė - dykumų planeta“ (2). 12:40 „Vande-
nyno paslaptys su Džefu Korvinu“ (44). 
13:10 „Vandenyno paslaptys su Džefu 
Korvinu“ (45). 13:40 Sveikinimai. 16:05 
„Policijos akademija“ (10). N-7. 17:05 
„Nutrūkę nuo grandinės“ (24). 17:40 „Ka-
tastrofos diena“ (2). N-7. 19:30 „Ameri-
kietiškos imtynės“ (46) (Wrestling - RAW 
6). N-7. 20:30 „Amerikietiškos imtynės“ 
(46) (Wrestling - SmackDown 2). N-7. 
21:30 „Juodasis sąrašas“ (2). N-7. 22:30 
„Sostų karai“ (6). N14. 23:50 Taikinių žy-
mėtojas (kart.). N14. 01:35 „Ekstrasensų 
mūšis“ (4) (kart.). N-7.

Pirmadienis, lapkričio 20 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 INOpro-

gresas. 06:55 Simpsonai (4) (kart.). N-7. 
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Neįgalieji  
pasaulyje

Sankt Peterburge 2000-aisiais įsteigtas labai keistas 
Upsalos cirkas. Kaip jis atsirado? Tiesiog tais metais į 
šį miestą iš Vokietijos atvyko studentė Astrida Šorn. Ji 
čia ruošėsi atlikti socialinę praktiką. Astridai talkino 
peterburgietė Larisa Afanasjeva. Merginos ieškojo gat-
vėse dienas leidžiančių vaikų ir jų energiją stengėsi nu-
kreipti kūrybiškumo linkme. Astrida išvažiavo, o Larisa 
toliau dirbo su apleistais vaikais. Kur įmanoma iššokti 
aukščiau savo galvos? Aišku, cirke. Gatvės vaikams iš-
šokti virš galvos – tai reiškia pakeisti nelemtą savo gy-
venimo scenarijų. Štai taip ir „cirkinasi“ jau 17 metų. 

Lapkričio 6 d. tradiciškai įvai-
rių įstaigų, organizacijų, įmonių 
darbuotojai susiburia į skanią ir 
prasmingą Pyragų dienos šven-
tę. Skanią todėl, kad tądien visi 
vaišinasi pyragais, bandelėmis, 
tortais ir kitais skanumynais. O 
prasmingą todėl, kad Pyragų die-
ną yra ištiesiama ranka likimo 
nuskriaustiesiems: aukojamos 
lėšos „Išsipildymo akcijai“, pa-
dedančiai globos namų vaikams, 
vaikams su negalia, sergantiems 
įvairiomis sunkomis ligomis.

Utenos rajono savivaldybės 
administracijos darbuotojai, 
paraginti šventės organizato-
rių, Vaikų teisių apsaugos sky-
riaus specialistų, Pyragų dieną 
mini jau septintą kartą. Septin-
tą kartą administracijos patalpo-
se pasklinda įvairiausių kepinių 
aromatai. Šiemet prie adminis-

tracijos darbuotojų prisijungė ir 
Utenos mokyklos-vaikų darželio 
„Eglutė“ mokinukai.

Aukojo visi: tam skirta dė-
žutė vos sutalpino aukas. Vai-
kų teisių apsaugos skyriaus ve-
dėja Gailutė Blažienė prieš pra-
sidedant renginiui informavo, 
kad šiemet nutarta aukas skir-
ti ne „Išsipildymo akcijai“, o pa-
dėti Utenoje gyvenančiai, kur-
čių tėvų šeimoje augančiai ir 
didelę klausos negalią turinčiai 
mergaitei. Pyragų dienos tiks-
las – dalytis ir padėti įgyvendinti 
vaikų svajones – bus pasiektas: 
už surinktas lėšas mergaitei bus 
nupirktas labai reikalingas klau-
sos aparatas.

Baigiantis Pyragų dienai 
administracijos Finansų sky-
riaus darbuotojos suskaičiavo, 
kad paaukota 720,36 Eur.

Pyragų dienos aukos – klausos negalią 
turinčiai mergaitei

Utenos rajono savivaldybės tinklalapyje www.utena.lt rašoma 
apie tai, kad susitelkus galima padaryti daug gerų darbų.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąFeofanas – chuliganų 
cirko žvaigždė ir 

pats mylimiausias 
„lamurčikas“

Spektaklio „Luošiai“, sukurto pa-
gal kanadiečių dramaturgo Da-
vido Freemano to paties pava-
dinimo pjesę, premjera įvyko 
2016 m. tarptautiniame teat ro 
festivalyje „Tylos!“ Kūrinyje, pa-
sitelkiant ironiją, sarkazmą ir 
kartais vulgarų humorą, nagri-
nėjamas šlubų, paralyžiuotų ir 
mikčiojančių žmonių gyvenimas. 
Nustebins jų keliami klausimai 
ir problemos – tokios pačios, su 
kuriomis susiduria kiekvienas. 

Režisierius Alius Veverskis 
teigia, kad spektaklyje nekalba-
ma vien tik apie žmones su nega-
lia, nėra tikslo moralizuoti ar kel-
ti gailestį, o svarstoma apskritai 
apie žmogų ir žmogiškumą. „Sta-
tydamas pjesę per neįgaliųjų po-
žiūrį į sveikuosius supratau kur 
kas platesnį sąvokos „negalia“ api-
brėžimą – kiek daug to negalėji-
mo turime mes visi. Norėjosi, kad 
žiūrovui, taip pat kaip ir man bei 
aktoriams, ateitų ne deklaratyvus 
supratimas, kad esame lygūs, o ti-
kras suvokimas – visi esame vie-
nodi“, – pasakoja A. Veverskis.

Artėjant Tarptautinei žmo-
nių su negalia dienai spektaklis 
„Luošiai“ ragina visuomenę dar 
sykį pergalvoti, kokiais kriteri-
jais mes vertiname aplinkinius 
ir save pačius, ar tikrai esame to-
lerantiški ir suprantame jautrias 
visuomenės grupes. „Ši tema ne-
praranda aktualumo ir, manau, 
nepraras tol, kol visuomenė išsi-
ugdys stiprų empatijos jausmą, 
kol žmonės, bandydami perpras-
ti kitus, pirmiausia nesugebės 
suprasti savęs. Tam spektaklis 
siūlo ne sudėtingą, deklaratyvų 
ir didaktišką, o ironišką būdą, 
kalbant apie paprastas gyveni-

miškas situacijas, su doze svei-
ko humoro“, – kalba A. Veverskis.

„Matau daug tos „negalios“ 
aplink ir savyje, norėjosi į tai pasi-
gilinti. Spektaklio tema, persona-
žai yra žmonės su fizine ar proti-
ne negalia, bet negalios formų yra 
ir daugiau. Vien pirmu žvilgsniu 
panagrinėjus žodį „negalia“, ma-
tome, kad tai reiškia – „nėra ga-
lios“, „kažko negali“. Ar negalėti, 
pavyzdžiui, priimti sprendimų, 
nesugebėti susiimti, sukaupti va-
lios kažką daryti jums neatrodo 
gana didelė ir baisi „negalia“?“ – 
svarsto režisierius. 

Jo teigimu, spektaklyje į vis-
ką žiūrima su ironija, juokaujant. 
Rimtas tonas reikalingas kokiam 
nors kabinete iš tikrųjų spręsti, 
skaičiuoti, išmatuoti neįgaliųjų 
situaciją. Rimtas tonas lyg ir sa-
vaime sukuria gailesčio ar užuo-
jautos prašymą, o tokia nuotai-
ka mažiausiai čia reikalinga. Pats 
pjesės autorius buvo neįgalusis, 
tai autentiškas jo noras išsisaky-
ti šitaip „nerimtai“.

Pasak režisieriaus, neminint 
akivaizdžių problemų, su kuriomis 
susiduria judėjimo negalią turin-
tys žmonės ar, pavyzdžiui, elemen-
tarios psichologinės pagalbos trū-
kumas bet kokiai socialiai jautriai 
grupei ir ne tik grupei, visos kitos 
spektaklio temos labai bendraž-
mogiškos: karjera, kūryba, sek-
sas. Tos pačios problemos visiems. 

Spektaklio aprašyme minima, 
kad draudžiama įsinešti gailestį. 
A. Veverskio teigimu, tame „gai-
lestyje“ ir yra visa problema. Gai-
lestis – pasyvi būsena, kuri nere-
tai žemina subjektą. Žmogus nori 
supratimo, pagalbos ar pokšto – 
lygiaverčio savęs pripažinimo. 

Spektaklyje „Luošiai“ – apie negalią  
ir bendražmogiškas problemas

Portale www.voxart.lt rašoma apie tai, kad režisierius Aliaus Ve-
verskis kviečia dar kartą pro rakto skylutę pažvelgti į žmonių su 
negalia gyvenimą – pažiūrėti spektaklį „Luošiai“.

Cirkas augo kartu su 
savo artistais

Stebėtini atsitiktinumai lė-
mė šio cirko atsiradimą ir lydi iki 
pat šių dienų. Taip cirke atsira-
do ir vaikų su Dauno sindromu 
(čia jie meiliai vadinami lamur-
čikais, nuo žodžio meilė) grupė. 
Upsalos cirkas dar neturėjo savo 
patalpų, treniruotės vyko speci-
aliosios mokyklos sporto salėje. 
Būsimieji lamurčikai (tarp jų ir 
dešimtmetis Feofanas, mamos 
taip pavadintas iš meilės šven-
tajam, kuris – ir tik jis – galėtų 
išgelbėti šį vaikelį su negalia) 
nepaprastai domėjosi įvykiais 
salėje. Kas ten šokinėja, rėkau-
ja, juokiasi? Stebėjo, kartojo ju-
desius, sėlino vis arčiau artistų. 
Niekas jų nevarė šalin, atvirkš-
čiai, kvietė prisidėti.

Cirko steigėja Larisa įkūrė 
cirko „meilučių“ grupę. Prie jų 
vėliau prisidėjo ir Feofanas, ku-
rį mama prieš 4 metus atvedė 
už rankos. Kodėl į cirką? Mama 
manė, kad gal berniukas čia tiks, 
mat su niekuo nebendrauja, tik 
nuolat rankose laiko akmenė-
lius ir žaidžia su jais. Pasiūlė jam 
sviedinuką. Pirmaisiais metais 
mėtė tik tą vieną, dabar – žon-
gliruoja net su septyniais. Kon-
certo metu visi vaikai iš scenos 
pašalių stebi Feofaną ir labai 
jaudinasi, kad tik jis nesuklystų.

Kitąmet lamurčikų grupei, 
kone pačiai populiariausiai šia-
me kolektyve, teks atsisveikinti 
su cirku, nes jie užaugo, o čia tre-
niruojasi tik vaikai ir paaugliai. 
Apie tai jie stengiasi negalvoti. 
Gal jiems, lamurčikams, leis vai-
dinti suaugusius? Be to, cirkas 
visur rašo, kad yra skirtas chu-
liganams (net ant autobuso šo-
no parašyta: „Chuliganų cirkas“), 
tad čia tikrai turėtų būti viskas 
įmanoma.

Gastroles visi mėgsta
Upsalos cirkas kasmet vyks-

ta gastrolių ir užsidirba pinigų 
įvairiems projektams. 2015 me-
tais jo vadovai susigėdo: 15 kartų 
buvome Berlyne, skaičiavo jie, 5 
kartus – Anglijoje, bet nė karto – 
Maskvoje. Išvyko jie tais metais 
koncertuoti į įvairius savo tėvy-
nės miestus, aplankė ir sostinę.

Į turus važiuojama įvairiu 
sąstatu. Vaikai pasiryžę vyk-
ti visur ir visada, bet gastrolės 
priklauso ir nuo naujų spektak-
lių. Pernai po Europą keliavo 16 
žmonių grupė, tarp jų – 8 artis-
tai, 2 profesionalūs muzikantai 
ir keli vadovai, pagalbiniai dar-
buotojai.

Per gastroles Kelne ne vie-
nas pastebėjo, kad Feofanas va-
karais eidavo pasikalbėti su lėk-
tuvais, mat grupė gyveno netoli 
oro uosto. Užvertęs galvą kažką 
jiems sakydavo. Paslaptis paaiš-
kėjo netikėtai. Feofanas, išsišne-
kėjęs su Larisa, papasakojo, kad 
kartą su mama važiavo automo-
biliu, o jiems virš galvų praūžė 
avariniu būdu besileidžiantis 
lėktuvas. Labai išgąsdino. Feofa-
nas kiekviena tinkama proga vis 
prašo lėktuvų: „Skriskite! Būkite 
atsargūs! Čia – mes!“

Pats mylimiausias 
artistas

Iš tikrųjų Feofanas yra labai 
populiarus ir mylimas. Jis – labai 
artistiškas. Net gavęs paprastą 
užduotį – pasisveikinti su keliais 
žmonėmis, jis tai atliks labai kū-
rybiškai. Vieną pasveikinęs nusi-
lenks, kitą dar ir apkabins, o tre-
čiam vos linktels galvą.

Vaikinas repeticijose vis la-
biau domisi scenos įranga. Ži-
no, kaip veikia dūmų patran-
kos, prožektoriai, pats pakei-
čia šviesų filtrus. Kone kaip 
režisierius viską stebi. „Lari-
sa, čia muziką neteisingai įjun-
gė“, – garsiai sako, o be jo nie-

kas ir nepastebėjo, kad muziki-
nė frazė turėjo lydėti kitą pasi-
rodymo momentą.

Laisvalaikiu Feofanas pasi-
daro sceną iš dėžių, stalinėmis 
lempomis apšviečia ją iš visų 
pusių. Vienas pridengia, kitas 
pakelia, ieškodamas gražiausių 
šešėlių. Polietileno paketai tam-
pa artistais – jie ir akrobatikos 
numerius atlieka, ir nusilenkti 
žiūrovams geba.

Vienintelė taisyklė
Lamurčikų nei pagąsdinsi, 

nei įtikinsi daryti ką nors, ko 
jiems nereikia. Paprastam vai-
kui nesunku įrodyti, kad jei 15 
kartų pakartos pratimą, tai labai 
gerai jį išmoks ir niekada netu-
rės bėdos jį atlikdamas scenoje. 
Lamurčikų tokie žodžiai nevei-
kia. Tad kaip juos įtikinti treni-
ruotis, kaip motyvuoti, kaip su 
jais dirbti?

Atsakymas paprastas: jie 
treniruosis, jei bus linksma, jei 
aplink vyks šventė, jei bus daug 
garsų ir juoko. Tuomet jie igno-
ruos savo baimes, lips ant ko-
pėčių, nes neprisimins, kad bijo 
aukščio, šoks breiką, nes pamirš, 
kad raumenys suglebę, žodžiu, 
darys viską.

Žongliravimas, akrobatika ir 
visi kiti cirko dalykai daro savo: 
Dauno sindromą turintys vaikai 
ir jaunuoliai daug mieliau ben-
drauja su kitais žmonėmis, daug 
daugiau kalba. Jų judesiai pasi-
darė labiau koordinuoti. Jie tapo 
atidūs vieni kitiems.

Larisa sako: „Nuo pirmos 
dienos sutarėme dėl „Oho!“ efek-
to. Ką bedarytume, vaikai, su 
kuriais dirbame, žiūrovai, mes 
patys ir kolegos mūsų cirke tu-
ri jausti nenumaldomą norą su-
šukti: „Oho!“ 

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAlikieNė

Dėl Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininkės 
Linos CVIRKIENĖS mirties, skaudžią netekties valandą nuošir-
džiai užjaučiame jos artimuosius. 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos valdyba 
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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“.

Namų dvasia
Mes keičiamės
Ne, nesugauti kalnų aido,
Upokšnių neramaus greitumo 
Ir vėjo laukuose palaido, 
Ir kvepiančio gimtinės dūmo.

Neišsakyti jokiais žodžiais
Dangaus ir žemės vientisumo.
Pavasarinio ryto grožio
Ir rudenio nakties vėsumo.

Neišmatuoti jokiais matais
Žmogaus širdies, minčių, svajonių.
Mes keičiamės kartu su metais.
Su tėviškės gimtaisiais kloniais.

Ruduo
Ir vėl ruduo...
Vėl medžiai barsto žemę
Prisiminimais vasarėlės – lapais.
Papievių smilgos
Šiltą rūką semias,
Gal paskutinį jau rugpjūčio kvapą.

Ir vėl ruduo...
Vėl gervės išlinguoja
Šviesiais laivais
Į melsvo tolio skrydį.
Tiktai padangė aidą jų kartoja,
Lyg sugrįžimo ilgesį mažytį. 

Ir vėl ruduo...
Laukai alsuoja duona
Ir prakaitu, ir žemdirbio svajonėm.
O žiemkenčiai,
Žalsvai nudažę klonius,
Saulutės spinduliams linksmai 

pamoja. 

Pamąstymas
Ne visos dienos būna pilkos.
Ne visos saulėtos, deja.
Bet tu jomis nenusivilki,
Lai žydi džiaugsmas širdyje.

Ne visą laiką liepos žydi,
Tačiau medonešio diena
Bites per vasarą vis lydi
Kitų žiedų švelnia daina.

Ne visą laiką giesmę naują
Čirena pilkas vyturys,
Bet ji įauga mums į kraują,
Lyg pats šviesiausias švyturys.

Aš nežinau
Aš nežinau, kiek skirta man 

praeiti
Šitais keliais, bet tai ir nesvarbu.
Gyvenimą, tartum brangiausią 

kraitį,
Aš visą, visą pasiimt skubu.

Aš nežinau, kiek skirta išvaryti
Į pačią saulę man tiesių vagų.
Bet viską, viską, viską padaryti
Visa širdim aš žemėje skubu.

Aš nežinau, kiek skirta man 
sutikti

Šviesių rytojų, saulėtų dienų,
Bet visada norėčiau aš palikti
Nors smiltele prie didelių kalnų.

Aldona sABONytė-
kAZlAUskieNė,

Daugai 

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Šiąnakt vėl sapnavau tėviškę. 
Ėjau iš abiejų pusių tankiai 

vyšniomis apsodintu keliuku. 
Sodriai prisirpusios, beveik juo-
dos vyšnios svarino šakas, taip ir 
prašėsi į burną – atgaivinti, pa-
maloninti gomurį. Pro šakas ma-
tėsi ūksmingi, vešliai sužaliavę 
ąžuolai, jovarai, liepos, kūdron 
kasas įmerkę gluosniai, gražuo-
lis kuplus kaštonas, rudenį pri-
barstantis spygliuotų kamuo-
liukų, iš kurių iškrapštai gražiai 
žvilgantį bėrą „arklį“. 

Štai suraibuliuoja kūdra kie-
me, už jos – ilgas kluonas, kve-
piantis svaigiu jau suvežto švie-
žio šieno kvapu, galu į jį – kelių 
durų tvartas: atskirai – karvėms, 
arkliams, avims. Pulkas įvairias-
palvių vištų, išdidus jų globėjas – 
žaliomis ir raudonomis plunks-
nomis pasidabinęs gaidys, girgi-
tuojantis baltakaklių žąsų pul-
kas ir šnypšdamas atbėgantis jų 
ginti žąsinas – visa triukšminga 
kiemo bendruomenė taip visa-
da pasitinka svečius. Grandine 
žvanginantis vilkšunis Barsas 
vizgina uodegą, net cypia iš ne-
kantrumo, savų sulaukęs.

Įvairiaspalvių gėlių darželis 
po langais, šalia takelio žaliuoja 
rūtos – koks gi darželis be rūtų. 
Ir daugybė jurginų dar tik kelia 
žiedus, ruošiasi žydėjimo šven-
tei – kaip tada įdomu paspėlio-
ti, kokios spalvos, kokios rūšies 
gražuolis čia skleidžiasi...

Ne. Nemačiau viso to. Bet 
taip vaizdžiai, taip aiškiai Mama 
į pasąmonę įaudė tą vaizdą, kai 
už lango gūdžiai kaukiant sibiri-
nei pūgai, įsiknisusi į šiltus, pu-
rius patalų kalnus, kurių neatė-
mė „geras stribas“, aš vėl ir vėl 
klausydavausi jos pasakojimų 
apie Lietuvoje paliktus NAMUS.

Žinojau, kad ten, kur esu, ne 
NAMAI, bet barakas. Vėliau – 
maža nuomojama trobikė – bet 
ne NAMAI. Ten prabėgo pen-
kios mano vaikystės vasaros – 
klaidūs, beribiai taigos miškai, 
pilni uogų, akmenuoti takeliai, 
sraunios, putojančios upės. Gra-
žu. Bet žinojau, kad Lietuvoje ir 

gėlės spalvingesnės, ir uogos 
saldesnės, ir drugeliai gražesni.

Paskui – ilga, ilga kelionė NA-
MO, į Lietuvą. Radom tą keliu-
ką, bet neradom vyšnių, radom 
maurais apėjusią kūdrą, bet ne-
radom nei žaliakasių gluosnių, 
nei jovarų. Tik gražuolis kašto-
nas – aukštas, tiesus – išdidžiai 
kėlė galvą: „Štai, išlikau!“

Neradom nei kluono, nei 
tvarto (sako – fermas iš jų pa-
statė.) Namą teberadom – apšiu-
rusį, žvelgiantį apsiblaususio-
mis, suskaldytais stiklais langų 
akimis, lyg žaizdom juoduojan-
čiom stogo skiedrų kiaurymė-
mis. Jame gyveno svetimi žmo-
nės. Gerai dar, kad žmoniški, įsi-
leido į namus.

Nors labai nusivyliau ly-
gindama su Mamos pasakoji-
mais, bet nuo penkerių metų 
jau apsigyvenau savo NAMUO-
SE. „Nes žmogaus žodyne žodis 
namai turi būtinai būti. Bent jau 
skambėti.“(Gendrutis Morkū-
nas). Pamažu išsikraustė sveti-
mi žmonės, palangėj vėl sužy-
dėjo gėlės, Mama iš visų kaimy-
nių kaulydavo atskirti „po bulvi-
kę“ gražesnio, nematyto jurgino, 
kol surinko vėl, kaip prieš trem-
tį buvusią, didelę, gal 30–40 rū-
šių, kolekciją. Išlikęs buvo ir so-
das, ir keli serbentų krūmai, ir 
alyvos namo gale. Čia ir bėgo 
mano vaikystės dienos, nors ir 
be pertekliaus, be gražių žaislų, 
bet jų rasdavau visur aplinkui: 
spalvoto stiklo šukė, pamesta 
įdomesnė saga, iš pagalvės iš-
traukta spalvinga plunksna – 
viskas džiugino. Išlukštentos 
pupelės buvo mano gyvuliukai: 
mažos baltos – tai avys, didelės 
juodmargos – tai karvės, o iš kaš-
tono iššokdavo gražūs, bėri žir-
gai, kuriuos kinkydavau į karie-
tą – degtukų dėžutę.

Ilgos, baltos žiemos su aki-
namai saulėje spindinčiomis, už 
mane aukštesnėmis sniego pus-
nimis, šleivi sniego seniai su sky-
lėtomis puodų kepurėmis, rogu-
čių greitkeliai nuo kalnelio – vis-
kas buvo smagu.

Kai praeidavo žiema, mano 

gyvenimas būdavo ne troboje, 
bet pavasariniam raiste, tarp 
purienų ir pempių lizdų, vasa-
rų pievose tarp žemuogių pie-
velių, melsvųjų varpelių, švento 
Petro raktelių, smilgų, virpan-
čių smulkutėmis širdutėmis, su 
Mamos pasakojimų gražiaisiais 
nepavejamais drugeliais, su tė-
čio iškopinėtu pirmuoju lauki-
nių bičių medum.

Kai ruošėsi remontuoti api-
puvusį namą, nupjauti jo gyve-
namąjį galą ir įrengti kitą, no-
rėdama įamžinti buvusį senąjį 
namą užsilipau ant kalniuko ir 
visą dieną piešiau – kiekvieną 
smulkiausią detalę, net nusilu-
pusią skiedrą ar įskilusį stiklą 
pažymėdama. Nes juk fotoapa-
ratų tada beveik niekas neturė-
jo, tuo labiau – fotografuojančių, 
filmuojančių mobiliųjų telefonų.

Po daugelio metų mano au-
ganti vaikaitė Simona vis pra-
šydavo „parodyti NAMĄ“. Ne-
seniai paprašė ir dabar, būda-
ma jau studentė. Ir dar – norė-
tų vėl užlipti „ant aukšto“ – į tą 
paslaptingą, tamsią palėpę, pil-
ną visokių įdomių senienų, kur, 
dar jai mažai esant, mes jau bu-
vom užsikabarojusios, kur tarp 
metų metus nejudinamų senovi-
nių rakandų tebetvyrojo senųjų 
NAMŲ dvasia.

Bet negailestingas laikas vis-
ką keičia – į Amžinuosius Tėvo 
NAMUS jau išėjo seneliai, tėvai. 
Aš išėjau į savo butą. Ir vėl, kaip 
sibirinėje vaikystėje, nebeturiu 
NAMŲ. Nors stengiuosi susigrą-
žinti bent trupinėlį NAMŲ jauku-
mo – visada balkone žydi gėlės, 
ankstyvą pavasarį pasėju ir sa-
lotų, ir krapų, balkone čirpauja 
„mano“ žvirbliukai, bet vis tiek – 
turiu tik butą. Perfrazuojant ja-
ponų poetą apie gyvenimą dau-
giabutyje galima taip pasakyti: 
„Žmogus tarsi lakštingala čiul-
ba taip, lyg nematytų prieš save 
esančio narvelio grotų.“ Ir buto 
niekas nevadina NAMAIS. Vadi-
na būstu, gyvenamuoju plotu – 
tik ne NAMAIS.

Birutė JONelieNė
Prienai

Pirmoji šalna
Dar vakar žydėjo rudeninės 

gėlės. Dabar vietoj jų strykso pa-
juodę stagarai. Šalna dygių ma-
žų adatėlių prismaigsto į pievą. 
Kai saulei pašildžius jos tirpsta, 
atrodo, kad žėri maži deimantų 
karoliukai. 

Šiluma
Tokios žvarbios lapkričio 

dienos su atšiauriais vėjais ir 
šaltais lietumis. Gerai, kad tokio-
mis dienomis gelbsti traškančių 
malkų pridėta krosnelė. Taip ge-
ra jausti iš jos srūvančią šilumą 

ir žiūrėti, kaip senas klevas me-
ta lapus lyg spalvotus rudens ra-
šytus laiškus. 

Lapkričio laiškai
Lapkritis rašo laiškus, tik ne 

raidėmis, o žvarboko vėjo grūdi-
namomis medžių šakomis, auk-
saspalviais lapų kilimais, pirmų-
jų šalnų kvėptelėjimu, dar vis te-
bekabančiomis ant medžių rau-
donomis šermukšnių uogomis. 
Tu, žmogau, stabtelėk, atsikvėpk 
nuo savo darbų ir perskaityk tau 
lapkričio rašytą laišką. 

Aušra VeRBliUdAVičiūtė 
Šeduva

Miniatiūros
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Nepirmąja šalna užsigrūdinę. Ritos Mockeliūnienės nuotr., Šakių r.

Mieli skaitytojai, tęsiame 2018 metų „Bičiulystės“ prenumeratą.
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!


