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Su autobusiuku – 
į draugiją išsimaudyti
Pirmąja naujojo autobusiu-

ko keleive tapo Olga Zenkova, 
Ukmergės priemiestyje įsikūru-
siuose Dukstynos soduose gyve-
nanti Neįgaliųjų draugijos narė. 
Rateliais judanti moteris dažnai 
naudojasi draugijoje teikiamo-
mis maudymosi paslaugomis. 
6 km į vieną pusę, antra tiek – į 
kitą kojų neturinčiai moteriai – 
didžiulis atstumas, kurio viena 
niekaip neįveiktų. „Namuose 
nėra kam jos numaudyti. Drau-
gija – vienintelė išeitis. Privalo-
me tokiam žmogui padėti“, – sa-
ko Z. Kviklienė.

Pasak pirmininkės, dušo pas-
laugomis nuolat naudojasi apie 
13-15 žmonių. Praėjusiais metais 
60 neįgaliųjų buvo suteiktos ir dra-
bužių skalbimo paslaugos. Z. Kvik-
lienės teigimu, autobusiukas ge-
rokai palengvins sunkią negalią 
turinčių žmonių aptarnavimą:  

(nukelta į 3 psl.)

„Ford Transit“ autobusiuku į Santariškių klinikas išsiruošė Jonas Takarevičius.

Ukmergės rajono neįga-
liųjų draugija šiuos me-
tus pradėjo pagaliau įgy-
vendinusi seną svajonę – 
turėdama neįgaliesiems 
vežti pritaikytą mikroau-
tobusą. Praėjusių metų 
pabaigoje Ukmergės ra-
jono meras Rolandas Ja-
nickas Neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkei Zitai Kvik
lienei įteikė „Ford Transit“ 
markės autobusiuko rak-
telius, o administracijos 
direktorius Stasys Jackū-
nas – jo dokumentus. Ne-
įgaliųjų draugijai skirtas 
8,5 tūkst. eurų kainavęs 
autobusiukas nupirktas 
iš savivaldybės sutaupytų 
biudžeto lėšų. 

Aktualijos

Neįgaliųjų reikalų departamente pristatyta Lietuvos neį-
galiųjų draugijos (LND) surengto vaikų piešinių konkur-
so „Lietuvos tautinis kostiumas“ laureatų darbų paroda. 
Didžiulio susidomėjimo sulaukęs konkursas subūrė įvai-
rių regionų vaikus – tautinį kostiumą per pamokas piešė 
mokiniai, dailės būrelių nariai, dienos užimtumo centrų 
lankytojai. LND sulaukė kelių šimtų piešinių. Geriausieji 
ne tik papuošė LND išleistą 2017 metų kalendorių, bet ir 
tapo šios parodos eksponatais.

Integracijos keliu

Laureatų piešinių paroda 
Lietuvos neįgaliųjų draugi-

jos organizuotas vaikų piešinių 
konkursas pranoko visus lūkes-
čius. Jų darbeliai pradžiugino ne 
tik originaliu kalendoriumi, bet 
ir puikia paroda. Į Neįgaliųjų rei-
kalų departamente surengtą jos 
pristatymą susirinko būrelis pie-
šinių autorių, juos atlydėjusių va-
dovų ir tėvelių. Pasak Neįgaliųjų 
reikalų departamento direkto-
rės Astos Kandratavičienės, pir-
mą kartą čia eksponuojama vaikų 
piešinių paroda žavi nevaržoma 
išmone ir laisve, netikėtais spren-
dimais ir kūrinių spalvingumu.

Besimokančiųjų 
specialiosiose mokyklose 

daugėjo 
Ar reikalingas įtraukusis ug-

dymas, jau nebediskutuojama – 
pagal JT Neįgaliųjų teisių konven-
ciją valstybė turi užtikrinti, kad 
dėl neįgalios vaikai nebūtų šali-
nami iš bendros švietimo siste-
mos, turėtų galimybę įgyti pradi-
nį ir vidurinį išsilavinimą lygiai su 
kitais asmenimis tose bendruo-
menėse, kur gyvena. 

Valstybės auditorių manymu, 

specialiųjų ugdymosi poreikių, 
taip pat ir negalią turinčių vaikų, 
efektyvus įtraukusis ugdymas 
užtikrinamas tada, kai jų porei-
kiams tenkinti pritaikyta įstaigų 
aplinka, teikiama psichologinė, 
specialioji pedagoginė ir socia-
linė pedagoginė pagalba, vaikai 
aprūpinami tam skirtomis tech-
ninės pagalbos, specialiosiomis 
mokymo priemonėmis ir kt. Šiais 
aspektais ir buvo vertinama situ-
acija šalyje, siekiant išsiaiškinti, 
ar sudaromos galimybės vaikams 

su negalia mokytis kartu su kitais. 
Deja, auditas parodė, kad per 

paskutinius trejus metus šalyje 
specialiosios paskirties ugdymo 
įstaigų ir jas lankančių neįgalių 
vaikų tik padaugėjo (nuo 3 342 
iki 3 450, t.y. nuo 35 proc. iki 38 
proc. ), o bendrosios paskirties 
įstaigose ugdomų neįgalių vaikų 
mažėjo (nuo 6 142 iki 5 673, arba 
nuo 65 proc. iki 62 proc.). Daugė-
jo ir specialiosios paskirties ug-
dymo įstaigų (prieš 3 metus jų 
buvo 72, pernai – 74). 

Ta pati tendencija stebima ir 
ikimokyklinėse įstaigose. Nors 
vietų, kuriose buvo ugdomi neį-
galūs vaikai kartu su kitais, lygi-
nant su 2013/2014 mokslo me-
tais, pernai buvo daugiau, tačiau 
jose besimokančių vaikų sumažė-
jo: pernai jų buvo 925, prieš po-
rą metų – 918. Na, o specialiosios 
paskirties ikimokyklines ugdymo 
įstaigas lankančių vaikų daugėjo: 
2015/2016 m.m. jų buvo 3 387, 
2013/2014 m.m. – 3 286. 

Valstybės kontrolė domė-
josi, kaip negalią turin-
tiems vaikams užtikrina-
mos galimybės mokytis 
kartu su visais. Deja, pa-
aiškėjo, kad pusė mokyklų 
jiems nepritaikytos, o spe-
cialios paskirties ugdymo 
įstaigų tik daugėja. 

Tolerancijos link

Atskirtyje besimokančių vaikų tik daugėja

(nukelta į 3 psl.)

Lietuvos neįgaliųjų draugijos piešinių konkurso „Lietuvos tautinis kostiumas“ parodos pristatyme dalyvavę laureatai. 

Rūtos Baleženytės (11 m.) piešinys 
„Dzūkų jaunimo linksmybės“. 

Gabijos Kuginytės (15 m.) piešinys „Linksma“. 

(nukelta į 5 psl.)
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Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

Baimės, depresija, įvairios fobijos žmones kanki-
na visais laikais ir visose šalyse. Pasak statistikos, 

antidepresantus vartoja viena iš penkių JAV moterų. 
Vyrai atsilieka nedaug. Tūkstančius metų baimė žmo-
gui buvo reikalinga. Laukinėje gamtoje ji padėjo išgy-
venti. Tačiau šių dienų moderniame pasaulyje baimė 
labiau kenkia nei padeda.

Baimės fenomeną giliai nagrinėjo dar Romos stoi-
kas Seneka. Jis rašė: „Žvėrys bėga tik nuo akivaizdžių 
pavojų; pabėgę vėl esti ramūs. O mus kamuoja ir pra-
eitis, ir ateitis.“ 

Neįgalių žmonių baimes stiprina dar ir kultūrinė 
aplinka, visuomenėje stiprėjantis jaunystės ir grožio 
kultas. Retas neįgalus žmogus turi užsiauginęs „drąsos 
raumenis“, o be jų sunku save pateikti, sunku išveng-
ti diskriminacijos ir savidiskriminacijos. Nereikalinga 
baimė gali sužaloti visą gyvenimą. Nesunkią negalią 
turintis jaunuolis labai norėjo studijuoti Vilniaus uni-
versitete, bet nepasitikėjo savo jėgomis, nemanė įsto-
siantis ir aukštojo mokslo neįgijo...

Kai moteris, pamačiusi ilgą pelės uodegytę, iš siau-
bo užšoka ant stalo ir cypia, jos organizme pavojin-
gai kinta kraujo ir medžiagų apykaita, tai kenkia liau-
koms, visai nervų sistemai ir širdžiai. Todėl labai svar-
bu baimes įveikti.     

Mūsų baimės priklauso nuo auklėjimo. Jau vaikys-
tėje tėvai, mus mylintys, globojantys, sergėjantys nuo 
kiekvieno neatsargaus žingsnio, to net nesuvokdami, 
„apdovanoja“ baimėmis, kurių atsikratyti reikia daug 
pastangų ir laiko. 

Geriausias vaistas baimei įveikti – neleisti šėlti vaiz-
duotei ir susipažinti su baimės objektu. Bijai tamsos – 
eik į tamsą, bijai žalčio – pasigauk jį ir palaikyk ranko-
se, bijai vandens – eik į baseiną ir išmok gerai plaukti.

Seniai pastebėta, kad baimė gali priartinti tai, ko 
žmogus labiausiai bijo. Pernelyg didelė ligos baimė ją 
prišaukia. Baimė susirgti silpnina imunitetą, vegeta-
tyvinę nervų sistemą, sutrinka vidaus organų darbas, 
medžiagų apykaita ir hormonų pusiausvyra. Paniškai 
bijantys nusikaltėlių gali juos išprovokuoti. Kokios pla-
čios baimės akys, galime spręsti iš pagarsėjusio kuri-
oziško atvejo, kai moteris, naktį išgąsdinta pranešimo 
apie sūnų ištikusią nelaimę, sukčiams atidavusi visas 
savo santaupas, prisiminė, kad jokio sūnaus neturi... 

Žmonių baimėmis dažnai naudojasi politikai. Jie 
juodžiausiomis spalvomis piešia krašto tikrovę, įtiki-
nėja žmones, kad visur grobstoma ir vagiama. Gerai 
įbauginti, pasijutę gyveną tikroje baubų karalystėje, 
piliečiai į rinkimus skuba kaip į lemtingą kovą už Tė-
vynę. Viduramžiais fanatikai žmones gąsdino piktosio-
mis dvasiomis, raganomis. Įgąsdinti žmonės „raganas“ 
reikalaudavo sudeginti ant laužo. Stalino režimas tvir-
tino savo despotišką valdžią piktnaudžiaudamas „liau-
dies priešų“ baime. Žmonių baime manipuliuojama ir 
šiandien. Vieni gąsdina viena grėsme, kiti – kita. Kovo-
jantys dėl valdžios politikai turėtų elgtis atsakingiau, 
nenaudoti kovos priemonių, kurios drumsčia gyven-
tojų protus, trikdo ramybę ir didina nerimą.

Baime, kaip instrumentu, naudojasi ir verslininkai. 
Reklamose dažnai sutinkami žodžiai: „prekių kiekis 
ribotas“. Tikimasi, kad gavęs tokią žinią potencialus 
pirkėjas pasipustys padus ir lėks pirkti. Sveikata – di-
džiausias žmogaus turtas. Todėl ir čia baimės akys di-
delės. Piktnaudžiauti taip pat galimybės nemažos. Pasi-
telkus reklamą, žiniasklaidą galima žmones prigąsdinti 
ir jie darys brangius, bet vargu ar reikalingus tyrimus, 
pirks nepigius, bet abejotino reikalingumo vaistus. 

Vienoje pasakoje pasakojama, kaip paukštidėje su-
sirgo ir prarado balsą gaidys. Tuo jis be galo išgąsdino 
vištas. Mat jos manė, kad saulė teka tik tuomet, kai ją 
savo giedojimu pašaukia margaplunksnis. Tačiau saulė 
patekėjo be gaidžio giedojimo ir jos nurimo. Panašiai 
nutinka ir žmonėms, kai jie klaidingai suvokia reiški-
nių priežastingumą.

Baubų karalystėje

Apie tai,
kas

jaudina Lazdijai: 
�� Juozas Rasiulis „Bičiulys-

tei“ rašo apie Lazdijų rajono 
neįgaliųjų draugijos ataskai-
tinęrinkiminę konferenciją. 

Susirinkę į rajono neį-
galiųjų draugijos ataskaiti-
nę-rinkiminę konferenciją, 
kai kurie delegatai stebėjosi, 
kaip greitai prabėgo ketveri 
metai. O tuomet išrinktai ta-
rybai ir jos pirmininkei Onu-
tei Černiauskienei tai buvo 
įtempti darbo ir naujų ieš-
kojimų metai.

Apie tai ataskaitiniame 
pranešime išsamiai ir kal-
bėjo Neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė O. Černiaus-
kienė. Didžiausias dėme-
sys ataskaitiniu laikotarpiu 
buvo skiriamas neįgaliųjų 
integ racijai, programose ir 
projektuose numatytiems 
darbams įgyvendinti. Buvo 
plėtojama ir vystoma kul-
tūrinė bei sportinė veik la. 
Išradingai dirba užimtu-
mo būrelis, vadovaujamas 
tarybos narės Almos Rė-
kuvienės. Draugijos nariai 
kasmet ilsisi prie Baltijos 
jūros Šventojoje, lankė-

Laukia nauji darbai
si Lenkijoje, dalyvavo įvai-
riuose renginiuose. 

Vyksta darbas ir padali-
niuose Krosnos, Teizų, Seiri-
jų ir kitose seniūnijose. 

Savo tradicijas ir toliau 
puoselėja ansamblis „Atjau-
ta“, vadovaujamas Romo Ma-
zėčio. 

O. Černiauskienė pabrė-
žė, kad viskas, kas teigiama, 
yra pasiekta sutelkto visų ta-
rybos narių ir padalinių va-
dovų darbo dėka. „Dirbame 
kaip vieninga komanda“, – 
sakė pranešėja. 

Nuoširdžiai padėkota ta-
rybos nariams ir padalinių 
vadovams. Tarp jų – ir dau-
giau kaip 2 dešimtmečius ta-
rybos nare ir Lazdijų mies-
to padalinio vadove buvu-
siai Petronėlei Jarmalienei, 
ilgiausiai dirbusiai Krosnos 
padalinio vadovei Petrutei 
Dapkevičienei.

Pasidžiaugta, kad nuolat 
sulaukiama rajono savival-
dybės tarybos ir jos vadovų 
paramos bei dėmesio. 

Konferencijos delegatai 
teigiamai įvertino pirminin-

kės darbą. Vieningai patvir-
tinta ir revizijos komisijos 
ataskaita. Pirmininke naujai 
kadencijai vieningai išrinkta 
O. Černiauskienė, pavaduo-
toja – A. Rėkuvienė. Naują ta-
rybą sudaro 9 nariai. Išrink-
ta ir 3 narių revizijos komisi-
ja. Jai vadovaus Milda Janule-
vičienė. Draugijos tarybos ir 
jos pirmininkės laukia nau-
ji darbai ir iššūkiai, kuriuos 
palinkėta sėkmingai įveikti. 

Konferencijoje dalyvavo 
ir rajono Socialinės paramos 
skyriaus vedėja Lina Marge-
lienė. Ji pabrėžė, kad savival-
dybė teigiamai vertina drau-

gijos veiklą. „Mūsų visų ben-
dras tikslas ir pareiga – teikti 
paramą ir dėmesį ypač sun-
kią negalią turintiems žmo-
nėms“, – sakė L. Margelienė. 

Socialinės paramos sky-
riaus vedėja pranešė, kad 
savivaldybė gavo 3 automo-
bilius, skirtus integraliai pa-
galbai sunkios negalios žmo-
nėms teikti. Tai bus didelė 
ir konkreti parama neįga-
liesiems ir senyvo amžiaus 
žmonėms jų namuose. To-
dėl belieka kuo greičiau in-
formuoti Socialinių paslau-
gų centrą, kam tokios pa-
slaugos reikia. 

Lazdijų rajono neįgaliųjų draugijai dar vieną kadenciją vadovaus 
O. Černiauskienė.

Širvintos: 
�� Stanislava Maslinskie-

nė „Bičiulystei“ rašo apie 
Širvintų rajono neįgaliųjų 
draugijos narių darbų pa
rodą. 

Viešojoje biblioteko-
je surengta Širvintų rajo-
no neįgaliųjų draugijos na-
rių darbų paroda. Į jų pri-
statymą susirinko gausus 
būrys Neįgaliųjų draugijos 
narių, jų bičiulių, rankdar-
bių gerbėjų.

Renginį pradėjo Skai-
tytojų aptarnavimo ir vai-
kų literatūros skyriaus ve-
dėja Almutė Kanapienie-
nė. Ji padėkojo už parodą, 
pasidžiaugė darbų autorių 
kūrybiškumu, darbštumu, 
spalvų pojūčiu. 

Aš, Širvintų rajono neį-
galiųjų draugijos pirminin-
kė Stanislava Maslinskienė, 
papasakojau apie draugijos 
veiklą, jos tikslus ir uždavi-
nius. Draugija įsikūrė prieš 
25 metus, šiuo metu ji vie-
nija 623 negalią turinčius 
ir garbaus amžiaus narius. 
Tarp jų yra daugybė talen-
tingų, kūrybingų, iniciaty-
vių žmonių. Džiugu, kad 
vis daugiau jų išdrįsta pri-
sijungti prie įvairių projek-
tinių veiklų, kuriose atsi-
skleidžia jų talentai ir su-
gebėjimai. 

Nuoširdaus savanorių 
atsidavimo dėka draugi-
joje gyvuoja neįgaliųjų sa-
viraiškos būrelis, kuriam 
vadovauja mezgėja, auksi-
nių rankų savininkė Aldo-
na Petkevičiūtė. Biblioteko-
je vykstančioje parodoje – 
jos meistriškai numegztos 
staltiesės ir servetėlės. A. 
Petkevičiūtei padėkota už 
darbą, už kantrybę mokant 

Biblioteką papuošė neįgaliųjų darbai

būrelio narius mezgimo pa-
slapčių. 

Šiltų žodžių sulaukė sa-
viraiškos būrelyje savano-
riaujanti Sigita Liucija Jan-
kovskienė. Jos kryželiu siu-
vinėti paveikslai eksponuo-
ti ne tik Širvintų, bet ir ap-
linkiniuose rajonuose. Sigi-
tos darbai šiuo metu džiu-
gina viešosios bibliotekos 
lankytojus. 

Į savanorišką veiklą 
draugijoje nuoširdžiai įsi-
jungė ir Neringa Liesie-
nė. Ji labai gražiai mezga 
ir siuvinėja kryželiu. Savo 
meistriškumu moteris taip 
pat dalijasi su būrelio lan-
kytojais. 

Be jau minėtų moterų, 
saviraiškos būrelio veiklo-
je dalyvauja Aldona Smai-
lienė, Veronika Masiukienė, 
Laima Pauplienė, Genovaitė 
Norinkevičienė, Almutė Sa-
lickienė, Vanda Paulauskie-
nė. Jų darbai taip pat ekspo-
nuojami parodoje. 

Tikras Širvintų rajono 
neįgaliųjų draugijos pasi-
didžiavimas – vokalinis ins-

trumentinis ansamblis „Vil-
tis“, vadovaujamas Nijolės 
Vitkauskaitės. Šis kolekty-
vas garsina rajoną įvairiuo-
se respublikiniuose ren-
giniuose. Tarp ansamblio 

atliekamų dainų yra ir jų pa-
čių sukurtų. Dainų žodžius 
rašo draugijos narė V. Ma-
siukienė. „Vilties“ atlieka-
mos melodijos skambėjo ir 
pristatant parodą. 

Viešosios bibliotekos 
projektų vadovė Dalia Tapa-
rauskienė daugiausiai dar-
bų į parodą pristačiusioms 
A. Petkevičiūtei, S. Jankovs-
kienei, N. Liesienei įteikė 
Širvintų rajono savivaldy-
bės merės Živilės Pinsku-
vienės dovanas. 

Renginio dalyviai ne-
skubėjo skirstytis: gėrėjosi 
paroda, bendravo, dainavo, 
gėrė arbatą.  

Šventės šurmulys nu-
tilo, o rankdarbių paroda 
bibliotekoje tęsiasi. Ji bus 
eksponuojama iki vasario 
10 dienos.

Širvintų rajono neįgaliųjų draugijos darbštuolės.

Bibliotekos sienas papuošė neįgaliųjų darbai.

Parodos autores pasveikino ansamblis „Viltis“. 
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Savivaldybės sutaupytos lėšos – 
autobusiukui neįgaliesiems pirkti

„Bičiulystę“ skaitykite 
ir internete

www.biciulyste.lt

Širdį glosto / akis bado 

bus galima atsivežti savarankiš-
kai atvykti negalinčius išsimaudy-
ti norinčius neįgaliuosius, surinkti 
skalbinius iš atokesnėse seniūnijo-
se gyvenančių draugijos narių, nu-
vežti jiems švarius.

Kelionės į gydymo 
įstaigas – patogesnės 

Į tolimesnę kelionę – Vil-
niaus Santariškių klinikas – jau 
buvo išsiruošęs ir tik neįgaliojo 
vežimėliu judantis Jonas Taka-
revičius. Z. Kviklienė džiaugia-
si, kad iš trečio aukšto kaimynų 
išnešto didelių specialiųjų po-
reikių turinčio vyriškio jau ne-
reikėjo kelti į nepritaikytą au-
tomobilį, rūpintis, kaip nuvykus 
į Vilnių jį persodinti į vežimėlį. 
Mikroautobuse „Ford Transit“ 
įrengtas keltuvas – didelė pa-
galba neįgalius žmones lydin-
čiam asmens asistentui. Tokias 
paslaugas daugiau kaip trims 
dešimtims neįgaliųjų teikian-
ti draugijos pirmininkė Z. Kvik-
lienė pasakoja, kad anksčiau Da-
nijoje neįgaliuosius vežiojusio 9 
vietų autobusiuko rida sąlyginai 
nedidelė, pati transporto prie-
monė gana tvarkinga. „10 me-
tų neatlygintinai skirto autobu-
siuko eksploatacija, draudimu 
turės rūpintis pati Neįgaliųjų 
draugija, – sako Z. Kviklienė. – 

Kadangi transporto priemonės 
išlaikymui lėšų nebuvo numaty-
ta, draugijos taryba nusprendė, 
kad miesto teritorijoje šios pa-
slaugos bus teikiamos nemoka-
mai, o tolimesnėms kelionėms – 
vykstant į Vilniuje, Kaune esan-
čias gydymo įstaigas, sanatoriją 
Abromiškėse, Panevėžio dienos 
centrą – nustatė transporto pas-
laugų įkainį – 1 km kainuos 10 
centų.“ Planuojama, kad į gydy-
mo įstaigas bus važiuojama du 
kartus per mėnesį. Suderinus 
konsultacijų laiką ir į gydymo įs-
taigas vykstant keliems neįgalie-
siems, kelionė kainuotų pigiau. 

Maisto banko produktus 
pristatys greičiau

Neįgaliųjų draugija autobu-
siuku greičiau išvežios ir „Mais-
to banko“ produktus. Z. Kviklie-
nė pasakoja, kad vienišiems, 
sunkios negalios asmenims 
„Maisto banko“ produktus drau-
gijos darbuotojos nuveža į na-
mus. Viena tokių – daugiau kaip 
už 35 km nuo Ukmergės įsikūru-
siame Tulpiakiemyje gyvenanti 
neįgaliojo vežimėliu judanti Ja-
nė Bekešienė. 

„Maisto banko“ produktus 
gauna 38 draugijos nariai, – pa-
sakoja Z. Kviklienė. – Kaimo vie-
tovėse gyvena daug vienišų žmo-
nių, kuriems būtina padėti. Drau-

Nacionalinė M. Mažvydo biblio-
teka po rekonstrukcijos ta-

po prieinamesnė judėjimo nega-
lią turintiesiems. Neįgaliųjų veži-
mėliu besinaudojantys skaityto-
jai ar bibliotekos svečiai į pastatą 
gali patekti pro šoninį įėjimą nuo 
Seimo pusės. Iš čia liftu jie gali pa-
sikelti į visus aukštus, skaityti vi-
sose skaityklose, taip pat apžiūrė-
ti parodas, dalyvauti renginiuose.

M. Mažvydo bibliotekos gene-

ralinio direktoriaus pavaduotojas 
infrastruktūrai Aidas Sinkevičius 
informavo, kad įrengti ir neįga-
liesiems vežimėliuose pritaikyti 
tualetai (juose padaryta specia-
li sistema prireikus išsikviesti 
pagalbą), regos negalią turintie-
siems skirti specialūs žymėjimai, 
automatinės durys leidžia specia-
liųjų poreikių turinčiam asmeniui 
patogiau patekti į patalpas.

Aurelijos Babinskienės nuotr. 

Biblioteka tapo prieinamesnė 

Į Nacionalinę M. Mažvydo biblioteką galima patekti pro šoninį įėjimą. 

Prie pagrindinio įėjimo įrengta nuoroda rodo, pro kur į biblioteką gali patekti 
judėjimo negalią turintieji. 

gijos automobilis važiuoja ir į 
Jurginų kaimą, Siesikus, kitas se-
niūnijas. Nors stengiamės gru-
puoti žmones, vienu išvykimu 
aplankyti kuo daugiau neįgaliųjų, 
susidaro dideli atstumai, reikia 
nemažai kuro.“ Neįgaliųjų drau-
gijos taryba svarsto, ar maisto 
produktų pristatymo paslauga 
į atokias vietoves neturėtų būti 
bent simboliškai apmokestinta.

Z. Kviklienė užsimena ir dar 
apie vieną rūpestį – šiek tiek pa-
kilus pensijoms, ne visi Maisto 
banko produktus gavę žmonės 
išlaiko paramos gavėjo statusą. 
Pensija didėjo tik simboliškai, 
tačiau gerokai išaugo būtiniau-
sių paslaugų ir prekių kainos. 

Su savivaldybės Neįgalių-
jų draugijai padovanotu auto-
busiuku, pasak Z. Kviklienės, 
atsirado ne tik nauja labai rei-
kalinga paslauga, bet ir dar la-
biau išsiplėtė galimybės padė-
ti žmonėms. 

Aldona DELTUVAITĖ 

Pirmąja naujojo autobusiuko keleive tapo Olga Zenkova.
Ukmergės rajono neįgaliųjų draugijai perduotas autobu-
siukas su keltuvu.

(atkelta iš 1 psl.)

Dar vienas svarbus aspektas, 
į kurį atkreipė dėmesį Valstybės 
kontrolė – mūsų teisės aktai nu-
rodo, kad vaikai iš socialinės rizi-
kos šeimų turi lankyti ikimokykli-
nio ugdymo įstaigą. Deja, šis rei-
kalavimas dažnai ignoruojamas. 
Apklausus 6 savivaldybes (Kau-
no, Šilalės, Širvintų, Telšių, Ute-
nos, Vilniaus rajonų), paaiškėjo, 
kad 16-ai neįgalių vaikų, gyve-
nančių socialinės rizikos šeimo-
se, nebuvo paskirtas privalomas 
ikimokyklinis ar priešmokykli-
nis ugdymas. Vienas vaikas ne-
gavo ugdymo paslaugų, nes jis 
turi sunkią negalią ir jam reika-
linga nuolatinė priežiūra. Kodėl 
nebuvo ugdomi kiti 15 vaikų, sa-
vivaldybės nepateikė pateisina-
mų priežasčių.

Pritaikyta per mažai 
mokyklų 

Valstybės kontrolė taip pat do-
mėjosi, ar ugdymo įstaigos pritai-
kytos negalią turintiems vaikams. 
Apklausus 6 savivaldybes paaiš-
kėjo, kad ugdymo įstaigų priei-

namumas – gana rimta proble-
ma. 4-iose savivaldybėse neįga-
liųjų poreikiams pritaikyta ar iš 
dalies pritaikyta tik apie pusę ir 
mažiau bendrojo ugdymo įstaigų. 
Blogiausia padėtis – Kauno rajo-
ne. Čia pritaikyta tik 19 proc. iki-
mokyklinių ir 33 proc. bendrojo 
lavinimo įstaigų. Tiesa, Šilalės ir 
Širvintų savivaldybės atsakė, kad 
šiuose rajonuose ugdymo įstaigos 
pritaikytos (ar iš dalies pritaiky-
tos) 100 proc. Telšių ir Utenos 
rajonuose visiškai prieinamos 
tik specialiosios įstaigos. Vaikus 
su klausos negalia pasirengusios 
priimti 4 ugdymo įstaigos (po dvi 
Telšių r. ir Utenos r.), viena ugdy-
mo įstaiga pritaikyta vaikams su 
regos sutrikimais (Utenos r.).

Valstybės kontrolė domėjosi, 
ar pasitaikė atvejų, kai dėl nepri-
taikytos aplinkos vaikai nebuvo 
priimti į ugdymo įstaigą. Dvi savi-
valdybės nurodė, kad tokių atvejų 
būta: Kauno r. savivaldybėje vie-
noje mokykloje nebuvo staciona-
raus keltuvo, Utenos r. savivaldy-
bėje vaikui, turinčiam didelių ug-
dymosi poreikių (protinė ir fizinė 

negalia), tėvai parinko specialiąją 
mokyklą, nes bendrojo lavinimo 
mokykla negalėjo vaikui suteikti 
mokymuisi tinkamų sąlygų.

Trūksta specialistų 
Kita didelė problema, kurią at-

liktas auditas tik patvirtino esant 
aktualią – specialistų trūkumas. 
Buvo išsamiau nagrinėtos 84 
bend rojo lavinimo mokyklos. Jose 
dirbo 50 specialiųjų pedagogų, 61 
logopedas, 38 mokytojo padėjėjai, 
51 psichologas. Jų darbo krūvis 
vidutiniškai siekė vos daugiau nei 
pusę etato. Mokyklų teigimu, itin 
trūksta mokytojų padėjėjų, kurie 
turėtų būti prie kiek vieno didelių 
ar vidutinių specialiųjų poreikių 
turinčio vaiko. Kauno rajone, ku-
riame bendrojo lavinimo įstaigo-
se mokomi per 1 300 specialiųjų 
poreikių turinčių vaikų, kad ne-
pakanka švietimo pagalbos spe-
cialistų, atsakė 75 proc. nagrinė-
tų įstaigų. Širvintų rajone tą patį 
teigė 63 proc., Vilniaus rajone – 
56 proc. įstaigų. 

Valstybės auditorės mano, 
kad specialiųjų poreikių turintys 

vaikai turėtų gauti visą jiems rei-
kalingą pagalbą. Specialistų trū-
kumas yra susijęs su nepakanka-
mu finansavimu. Kai kuriems vai-
kams reikia ir 8 specialistų pagal-
bos, o krepšelio dydis – toks pat, 
kaip nedidelių specialiųjų porei-
kių turinčiojo. Matyt, jo neužten-
ka ir reikiamoms priemonėms 
pirkti, ir specialisto darbui ap-
mokėti. Valstybės kontrolė Švie-
timo ir mokslo ministerijai re-
komendavo specialiesiems ug-
dymosi poreikiams tenkinti ski-
riamą sumą diferencijuoti pagal 
mokinio specialiųjų ugdymosi 
poreikių lygį.

Mokyklos turi būti 
aktyvesnės

Mokyklos nurodė, kad trūksta 
metodikų (rekomendacijų), kaip 
ugdyti vaikus, turinčius emocijų, 
elgesio, didelių kalbos sutriki-
mų; kaip dirbti su klausos, inte-
lekto negalią, autizmo sindromą 
turinčiais mokiniais; kaip lavin-
ti specialiųjų ugdymosi poreikių 
turinčių mokinių socialinius įgū-
džius ir pan.

Vis dėlto, nors mokyklos 
skundžiasi metodinės pagalbos 
stoka, audito metu atkreiptas 
dėmesys, kad Specialiosios pe-
dagogikos ir psichologijos kvali-
fikacijos tobulinimo programoje 
2013–2015 m. dalyvavo tik ne-
didelė dalis (30 proc.) nagrinė-
tose bendrojo ugdymo įstaigose 
su neįgaliais ir specialiųjų ugdy-
mosi poreikių turinčiais vaikais 
dirbančių specialistų. Valstybės 
auditorių manymu, ar neįgalumą 
turintys vaikai bus įtraukti į ben-
drąją švietimo sistemą, priklauso 
nuo mokyklos vadovo, taip pat ir 
nuo savivaldybės požiūrio. Mo-
kyklos turėtų aktyviai įsitraukti 
į įvairius projektus, programas, 
kurių nemažai numatyta ateity-
je, pasirūpinti, kad aplinka būtų 
pritaikyta ir pan. 

Kol kas, deja, tenka konsta-
tuoti, kad bendrojo lavinimo mo-
kyklos pasirengusios priimti tik 
vaikus su lengvesne negalia, tu-
rintiesiems sunkesnę dažnai tė-
vai parenka specialiąsias ugdy-
mo įstaigas. 

Aurelija BABInskIEnĖ 

Atskirtyje besimokančių vaikų tik daugėja
(atkelta iš 1 psl.)
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Daktaras
Aiskauda

Nuovargis dažniausiai atsi-
randa dėl ilgo, sunkaus ir 

įtempto fizinio arba protinio dar-
bo, gausaus informacijos srauto, 
emocinės įtampos, stiprių arba 
monotoniškų dirgiklių. Beje, pa-
prastas protinis ir fizinis nuo-
vargis yra tik laikinas organizmo 
funkcinių galimybių sumažėji-
mas. Tokiais atvejais pakanka pa-
ilsėti, atsipalaiduoti, išsimiegoti, 
ir nuovargio kaip nebūta.

Kai žmogus ilgą laiką nesilai-
ko sveikatai palankaus darbo ir 
poilsio režimo, nekreipia dėme-
sio į mitybą, apskritai į sveikatą, 
neatsikrato žalingų įpročių (jei 
yra), nuolatos neišsimiega, gali 
atsirasti pervargimas. Pastaro-
sios organizmo būklės paprastas 
poilsis ir miegas dažniausiai neiš-
gydo – reikia gydytojo pagalbos.

Nuovargio požymiai:
  kokybinių ir kiekybinių 

darbo rodiklių pablogėjimas,
 nemiga (dieną – pastovus 

mieguistumas),
  energijos stoka, bendras 

silpnumas,
 nervingumas,
 jautrumas oro permainoms,
  neryžtingumas, nenoras 

dirbti,
  dėmesingumo sumažėji-

mas,
 širdies, kraujagyslių ir kvė-

pavimo sutrikimai.
Pastabos
1. Kokybinių ir kiekybinių ro-

diklių pablogėjimas – pavyzdžiui, 
dėl fizinio nuovargio pasireiškia 
raumenų funkcijos sutrikimas: 
sumažėja jėga, tikslumas, jude-
sių koordinacija ir ritmiškumas. 

2. Nuovargis taip pat gali at-
sirasti ir dėl neteisingos mity-
bos, nervinės įtampos, miego 
stygiaus.

Pervargimo požymiai:
 mąstymo sulėtėjimas,
 atminties sumažėjimas,
 abejingumas sau, aplinki-

niams ir aplinkai,
 dėmesingumo stoka,
 pastovus galvos skausmas 

ar svaigimas,
 miego sutrikimai,

 bendras silpnumas, 
 mažėjantis fizinis ir proti-

nis darbingumas,
 imuniteto susilpnėjimas,
 nervingumas,
 širdies, kraujagyslių, virški-

nimo sutrikimai. 
Pastaba
Jauni žmonės ir tam tikros 

nervų sistemos tipo asmenys, 
dirbantys intensyvų protinį dar-
bą, gali susirgti neuroze, kuri daž-
niausiai atsiranda tuomet, kai 
protinį pervargimą lydi psichinė 
įtampa, didelis atsakomybės po-
jūtis, fizinis išsekimas ir kai kurie 
kiti faktoriai.

Asmenys, sergantys neuroze, 
skundžiasi nemiga, nuovargiu, 
silpnumu, irzlumu, virškinimo, 
širdies ritmo sutrikimu, įvairių 
kūno vietų skausmais, depresija 
ir kitais negalavimais.

Liaudies medicinos 
patarimai

Normali mityba – viena veiks-
mingiausių priemonių, tinkančių 
nuovargio profilaktikai ir gydy-
mui. Tyrimais nustatyta, kad tie 
žmonės, kurie valgo dažnai (5–6 
kartus), tačiau po nedaug, mažiau 
kenčia nuo nuovargio ir nervin-
gumo, negu tie, kurie maitinasi 
2–3 kartus per dieną. Tarp pag-
rindinių valgymų taip pat nau-
dinga išgerti sulčių, arbatos su 
šaukšteliu medaus.

Atsiradus protiniam nuovar-
giui padės keli gabaliukai žu-
vies (ypač lydekos), nes fosforas, 
esantis joje, būtinas smegenims. 
Taip pat dirbantiems protinį dar-
bą reiktų neužmiršti graikinių, 
žemės riešutų, migdolų, žirnių, 
lęšių. Belatakėms liaukoms būti-
nos neperdirbtos daržovės, vai-
siai, išrūgos. Beje, švieži svogūnų 
laiškai ypač tinka atsiradus mie-
guistumui ir nuovargiui.

Receptai
1. Geriama 3 kartus per dieną 

po 1/2 stiklinės šviežiai paruoš-
tų morkų sulčių. Į ruošinį būti-
na įmaišyti šiek tiek aliejaus ar-
ba grietinės, kad būtų įsisavintas 

karotenas (organizme jis virsta 
vitaminu A).

Pastabos 
 Nei morkų sultys, nei mor-

kos nevartotinos, kai sergama 
plonosios žarnos uždegimu, taip 
pat paaštrėjus skrandžio ir dvyli-
kapirštės žarnos opaligei.
  Kiek didesni morkų sul-

čių (ar pačių morkų) kiekiai kai 
kada gali neigiamai paveikti šir-
dies veiklą.
  Ruošiant morkas sultims 

(ar jas valgant) turi būti pašalinta 
pažaliavusi viršutinė morkų dalis.

2. Esant stipriam nuovargiui 
per dieną išgeriama 1/2 stiklinės 
vynuogių sulčių: po 2 šaukštus 
valandą prieš pusryčius, pietus ir 
vakarienę. Gydymo vynuogėmis 
kursas – 1–2 mėn., esant reika-
lui, po 10 d. pertraukos gali būti 
pratęstas tokiam pat laikotarpiui.

Pastabos 
 Gydantis vynuogių sultimis 

ar vynuogėmis (jas valgant) reko-
menduojama valgyti lengvą mais-
tą (baltą duoną, aliejų, sūrį, kiau-
šinius, virtą žuvį ir mėsą), negerti 
nevirinto pieno, alkoholinių gėri-
mų, mineralinio vandens, neval-
gyti žalių vaisių.
  Nepatartina gydytis vy-

nuogių sultimis ar vynuogėmis, 
jei sergama cukralige, nutuki-
mu, skrandžio ir dvylikapirštės 
žarnos opalige, plaučių lėtiniais 

Pasak Valstybinės ligonių ka-
sos prie Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos (VLK) Sveikatos prie-
žiūros departamento direkto-
riaus Viačeslavo Zakso, per visą 
programos vykdymo laikotarpį 

sveikatą bent vieną kartą pasiti-
krino daugiau nei 706 tūkst. mo-
terų. Dar apie 100 tūkst. atitinka-
mo amžiaus moterų programoje 
kol kas nedalyvavo ir turėtų kuo 
greičiau pasitikrinti sveikatą.

„Prevencinės programos yra 
skirtos tam, kad ligą būtų galima 
aptikti ankstyvoje stadijoje, kai 
žmogų pagydyti yra nesudėtin-
ga. VLK turimi duomenys rodo, 
kad nuo to laiko, kai buvo pradė-
ta vykdyti šią prevencinę progra-
mą, aptinkama vis daugiau ikivė-
žinių susirgimų. Prieš pradedant 
vykdyti programą, gimdos kakle-
lio vėžys daugeliui moterų būda-
vo aptinkamas jau pažengęs, kai 
pasveikti šansai yra gerokai ma-
žesni“, – sako V. Zaksas.

Pasak Jaunųjų gydytojų aso-
ciacijos narės, akušerijos gine-
kologijos gydytojos rezidentės 

Akvilės Statnickaitės ir gydy-
tojo akušerio ginekologo Artū-
ro Sukovo, gimdos kaklelio iki-
vėžiniai susirgimai beveik nie-
kada nesukelia jokių nusiskun-
dimų ir pačios moterys šios li-
gos pastebėti negali. Todėl labai 
svarbu pasitikrinti sveikatą kuo 
anksčiau.

„Gimdos kaklelio vėžio pre-
vencinė programa pasaulyje įgy-
vendinama jau seniai. Puikūs šios 
programos įgyvendinimo pavyz-
džiai stebimi Skandinavijos šaly-
se. Pavyzdžiui, Islandijoje, Suo-
mijoje, Švedijoje, Danijoje pra-
dėta tirti moteris dėl šios ligos 
dar 1962–1964 m. ir pasiekti re-
zultatai yra didžiuliai. Vien per 
2000–2004 m. mirtingumas nuo 
gimdos kaklelio vėžio šiose šaly-
se sumažėjo beveik du kartus“, – 
sako A. Statnickaitė.

Gydytojų teigimu, atliekant 
gimdos kaklelio vėžio tyrimą iš 
pacientės yra paimamas citolo-
ginis tepinėlis. Šis tyrimas yra 
visiškai neskausmingas ir trun-
ka vos kelias minutes. Lietuvoje 
gimdos kaklelio vėžio prevenci-
nė programa vykdoma dar nese-
niai – nuo 2004 m., tačiau rezul-
tatai jau pastebimi.

„VLK duomenimis, per pra-
ėjusius metus programoje pasi-
tikrino apie 118 tūkst. moterų, 
tačiau statistika labai neviena-
reikšmė. Pastebime tendenciją, 
kad Vilniaus, Kauno ir Klaipė-
dos apskrityse kasmet daugėja 
sveikatą besitikrinančių moterų, 
o kitose apskrityse dalyvavimo 
prog ramoje statistika išlieka to-
kia pat“, – teigia V. Zaksas.

Tikimasi, kad ir šiais metais 
prevencinėje programoje svei-

katą pasitikrins panašus skai-
čius moterų. Šiai programai šie-
met yra skirta 1,8 mln. eurų Pri-
valomojo sveikatos draudimo 
fondo lėšų.

Gimdos kaklelio vėžio preven-
cinėje programoje dalyvauti kvie-
čiamos visos 25–60 metų mote-
rys. Jos pas gydytoją apsilankyti 
ir pasitikrinti sveikatą turėtų kas 
trejus metus. Norinčioms pasitik-
rinti sveikatą pagal prevencines 
programas pirmiausia reikėtų 
kreiptis į savo šeimos gydytoją. 
Jeigu moteris nėra programo-
je numatyto amžiaus, tačiau tu-
ri priežasčių nerimauti dėl savo 
sveikatos, taip pat turėtų kreip-
tis į savo šeimos gydytoją, kuris, 
įvertinęs sveikatos būklę, skirs 
tyrimus ar nukreips pas gydyto-
ją specialistą.

VLk ir „Bičiulystės“ inf. 

Konsultuojame, komentuojame 

Gimdos kaklelio vėžys: prevencija ir tūkstančiai išsaugotų gyvybių
Gimdos kaklelio vėžys – 
viena iš pavojingų ir pa-
plitusių onkologinių ligų, 
kuria suserga vis jaunes-
nės moterys. Tačiau šią 
ligą nustačius ankstyvo-
je stadijoje galima ne tik 
išvengti sudėtingo gydy-
mo, bet ir išgelbėti gyvy-
bes. Lietuvoje jau 13 me-
tų yra vykdoma gimdos 
kaklelio vėžio prevencinė 
programa.

Nuovargis ir pervargimas: požymiai, 
liaudies medicinos receptai

pūliavimais, skrandžio ir žarny-
no funkciniais sutrikimais, pasi-
reiškiančiais viduriavimu ir padi-
dėjusiu rūgimu žarnose. 

3. Vartojamos bičių surink-
tos žiedadulkės po 1/2 šaukšte-
lio 2–3 kartus per dieną. Gydymo 
kursas – 3– 6 savaitės. Esant bū-
tinybei gydymo kursas (su per-
traukomis) gali būti pakartotas 
kelis kartus, laikantis nuorodos, 
esančios žemiau.

Jeigu vartojamas žiedadulkių 
ir medaus mišinys (1:1), mišinio 
dozė – šaukštelis, vartojama 2–3 
kartus per dieną. Kai vartojamas 
žiedadulkių mišinys su dvigubai 
didesniu medaus kiekiu (1:2), 
vartojama po 1,5 šaukštelio 2–3 
kartus per dieną.

Pastabos 
  Jeigu nenorima priaug-

ti svorio, žiedadulkės turi bū-
ti vartojamos kaip nurodyta re-
ceptuose. 
 Žiedadulkes galima vartoti 

užsigeriant šiltu vandeniu, pasal-
dintu medumi ar uogiene. Dar ge-
riau žiedadulkių porciją 20 min. 
prieš vartojimą pamirkyti šiltame 
virintame vandenyje, po to orga-
nizmas jas geriau įsisavins. 
  Kadangi žiedadulkės tu-

ri tonizuojančių savybių, jos turi 
būti vartojamos (antrą ar trečią 
kartą per dieną) likus 3 val. iki 
miego (kad nesutriktų miegas). 

 Žiedadulkės gali būti var-
tojamos kursais po 28–30 d., po 
to daromos ne trumpesnės kaip 
7 d. pertraukos.

4. Ruošiamas juodųjų ser-
bentų lapų (džiovintų) užpilas: 
2 šaukštai lapų užplikomi 0,5 lit-
ro karštu (ne verdančiu) vande-
niu, indas uždengiamas dangčiu, 
palaukiama 2 valandas. Po to už-
pilas nukošiamas per dvigubą 
marlę (ar specialų sietelį) ir ge-
riamas 3–5 kartus po 0,5 stikli-
nės prieš valgį. 

5. Paprastojo kadagio džio-
vintų vaisių užpilas: 2 šaukšte-
liai vaisių užpilami 2 stiklinėmis 
kambario temperatūros virin-
to vandens, palaikoma 2 valan-
das, po to nukošiama per dvigu-
bą marlę (ar specialų sietelį). Ge-
riama po šaukštą 3–4 kartus per 
dieną po valgio kaip tonizuojan-
ti priemonė.

Pastaba. Kadagio uogų eteri-
nis aliejus dirgina inkstus, todėl 
šio užpilo negalima gerti sergant 
inkstų uždegimu, nefroze (lėti-
ne inkstų liga, dėl kurios aptins-
ta veidas ir rankos, kraujyje at-
siranda riebalų; šią ligą sukelia 
infekcinės ligos ar apsinuodiji-
mas), skrandžio ir dvylikapirštės 
žarnos opalige, ūmiu skrandžio 
uždegimu, storosios žarnos už-
degimu. Yra žmonių, kuriems šis 
preparatas gali sukelti vėmimą ir 
kitų nepageidaujamų pasekmių. 
Taip pat šio užpilo ir uogų netu-
rėtų vartoti nėščiosios.

6. Saliero džiovintų šaknų 
užpilas: 2 šaukštai susmulkin-
tų šaknų užpilami stikline kam-
bario temperatūros virinto van-
dens, palaukiama 2 valandas, 
paskui nukošiama per dvigubą 
marlę (ar specialų sietelį). Šis 
kiekis išgeriamas per dieną per 
kelis kartus.

7. Pelkinio pūkelio žolės užpi-
las: šaukštas džiovintos žolės už-
pilamas stikline kambario tempe-
ratūros virinto vandens, po 2 va-
landų nukošiama įprastu būdu, 
geriama po šaukštą 3 kartus per 
dieną prieš valgį.

Romualdas OGInskAs
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Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
iniciatyva ir vaikų piešiniais pasi-
džiaugė ir į parodos atidarymą at-
vykęs Premjero Sauliaus Skverne-
lio patarėjas savivaldos, regio ninės 
bei socialinės politikos ir sporto 
klausimais Elvinas Jankevičius. 
Pasak jo, vaikai – tai mūsų ateitis, 
užaugę jie ims pavyzdį iš mūsų ir 
valdys valstybę. Todėl labai svar-
bus ir sveikintinas dėmesys jiems, 
jų kūrybai. „Visi esame vienodi, ly-
gūs ir gabūs“, – sakė E. Jankevičius.

„Išdykauja, žaidžia, liūdi, siau-
čia, nesvarstydami – kodėl ir kam. 
Jeigu šita žemė kam priklauso, tai 
pirmiausia, žinoma, vaikams“, – 
Justino Marcinkevičiaus eilėmis į 
parodos pristatymo renginio da-
lyvius kreipėsi konkursą ir paro-
dą inicijavusios LND pirmininkė 
Jelena Ivančenko. „2017-ieji pa-
skelbti Tautinio kostiumo metais. 
Svarstydama, kaip juos paminė-
ti, LND nutarė surengti piešinių 
konkursą ir suteikti galimybę ja-
me dalyvauti visiems vaikams. 
Konkurso rezultatas – 2017 m. 
kalendorius su laureatų darbe-
liais, – pasakojo J. Ivančenko. – Ga-
vome daugybę piešinių. Buvo be 
galo sunku išrinkti pačius geriau-
sius. Todėl teko išleisti ne vieną, 
kaip buvome žadėję, o keturis ka-
lendorius, kurių viršelius puošia 
skirtingų autorių darbai ir kiek-
vieną mėnesį stebina vis kito vai-
ko piešinys, atsiveria jo pasaulis.“

Žingsnis atvirumo link 
Vaikų piešinių konkurso orga-

nizaciniais darbais besirūpinusi 
LND teisininkė Evelina Kelmelie-
nė džiaugėsi, kad ši idėja visų bu-
vo labai palankiai sutikta. Kvieti-
mu dalyvauti konkurse LND pir-
miausia pasidalijo su šalies savi-
valdybėmis ir sulaukė didžiulio 
jų palaikymo – žinia apie rengia-
mą konkursą pasklido po švieti-
mo, kultūros įstaigas, dienos už-
imtumo centrus. Neįgaliuosius ji 
pasiekė per įvairias nevyriausy-
bines organizacijas. 

E. Kelmelienė prisimena su-
laukusi ir nemažai skambučių – 
mokytojai, dailės būrelių, užim-
tumo centrų vadovai domėjosi, 
ar iš tikrųjų konkurse gali daly-
vauti negalios neturintys vaikai. 
LND pirmininkė J. Ivančenko sa-
ko, kad tai ir buvo didžiausia šio 
konkurso intriga. Pasak jos, kal-
bėdami apie neįgaliųjų integraci-
ją visada akcentuojame, kad mus 
visuomenė turi įsileisti, priimti, 
suprasti. „O ką mes patys pada-
rome, kad taip būtų? Šis piešinių 
konkursas ir buvo žingsnis atviru-
mo link. Kviesdami jame dalyvau-
ti visus vaikus, norėjome parodyti, 

kad visi esame vienodai gabūs ir 
talentingi, visi vienodomis teisė-
mis galime dalyvauti konkursuo-
se, renginiuose, – kalbėjo J. Ivan-
čenko. – Susidomėjimas konkur-
su, keli šimtai originalių, spalvin-
gų piešinių patvirtino, kad eina-
me teisingu keliu. Galbūt kaip tik 
šis konkursas vaikams tapo ne tik 
edukacine pamoka, padėjusia gi-
liau pažinti tautos tradicijas, naci-
onalinius drabužius, bet ir puikia 
galimybe sužinoti, kad yra Lietu-
vos neįgaliųjų draugija, pasidomė-
ti, ką ji veikia, paklausyti mokytojų 
pasakojimų apie negalią turinčius 
žmones, jų gyvenimą.“

Dar vienu negalios pažinimo 
pretekstu neabejotinai taps ir 
konkurso laureatams Neįgaliųjų 
reikalų departamento direktorės 
A. Kandratavičienės įteiktos do-
vanos, tarp kurių – ir spalvingas, 
leng vai suvokiama kalba pareng-
tas bei išleistas leidinukas „Vai-
kams apie Neįgaliųjų teisių kon-
venciją“. Daugeliui jų tai bus pir-
moji rimta pažintis su negalios 
žmonių gyvenimu, jų teisėmis. Ne-
įgaliųjų reikalų departamento di-
rektorė vylėsi, kad nuo mažens su 
jomis susipažinę vaikai augs tole-
rantiški, labiau kitus atjaučiantys.

Konkurso dalyviai – 
įvairaus amžiaus vaikai

Į LND kvietimą atsiliepė įvai-
rios vaikų ugdymu, jų užimtu-
mu besirūpinančios įstaigos. Sa-
vo piešinius siuntė skirtingo am-
žiaus vaikai. Jauniausia konkurso 
dalyvė – 6-metė Lukrecija Valan-
tinavičiūtė. Lopšelio-darželio „Li-
nelis“ priešmokyklinę grupę lan-
kanti mergaitė savąjį tautinį kos-
tiumą sudėliojo iš smulkių šiau-
delių, papuošė spalviniais Lietu-
vos vėliavos akcentais. 

8-erių Martynas Marčiulio-
nis irgi originaliai paįvairino sa-
vo darbelį – jo kostiumai papuošti 
tikromis tautiniais raštais deko-
ruotomis juostelėmis, kurių, pa-
sak berniuko, jis pats nusipirko. 

Vyresnių vaikų piešiniai su-

dėtingesni, juose labiau įsigilin-
ta į tautinio kostiumo svarbą, jo 
spalvas, raštus, kitas detales. Vie-
no kalendoriaus viršeliu tapusio 
darbo autorė 15-metė Ieva Gu-
tauskaitė prie tautiniu kostiumu 
vilkinčios lietuvaitės nupiešė ir 
garsiąsias Vilniaus krašto verbas, 
13-metė Gintarė Stonytė pavaiz-
davo ir tradicinę trobą, o ekspre-
syvų Gabijos Kuginytės (15 m.) 
piešinį galima drąsiai vadinti vi-
sos paro dos vizitine kortele.

Ignalinos kultūros ir sporto 
centre veikiančiai dailės studi-
jai vadovaujanti dailės mokytoja 
metodininkė Nijolė Trinkūnienė 
sakė, kad į piešinių konkursą įsi-
traukė visi jos mokomi vaikai – 
nuo pirmokų iki dvyliktokų. Ir visi 
labai džiaugėsi, kad Gitos Lukoše-
vičiūtės darbelis pateko tarp lau-
reatų. 14-metė mergina neslėpė: 
darbelis pavyko ne iš karto. Sugal-
voti piešinio idėją, ją įgyvendin-
ti prireikė daug laiko. Juolab kad 
Gitos piešinys išties sudėtingas – 
jame ne tik skirtingais tautiniais 
kostiumais vilkintys žmonės, bet 
ir vis kitokiais raštais austos juos-
tos, kiti tautiniai motyvai. 

N. Trinkūnienė džiaugėsi, kad 
konkursas buvo labai įdomus ir 
prasmingas. Pasak jos, tautinia-
me kostiume sutelpa visa Lietu-
va: visi raštai, spalvos, simbolika. 
„Vaikams tai nėra labai lengva te-
ma, tačiau ji davė daug peno pa-
mąstymams. Po tokio konkurso 
ir vaikai tampa daug brandesni“,– 
sakė dailės būrelio vadovė. 

Tęsia tautos paveldo 
puoselėjimo tradicijas
Piešinių konkurse dalyvavo ir 

Kaišiadorių kultūros centro dai-
lės būrelio vaikai. Jiems vadovė 
Rita Galkuvienė ne tik pati papa-
sakojo apie tautinį kostiumą, bet 
ir atnešė krašto tautodailininkės 
Dianos Tomkuvienės išleistą kny-
gą „Kaišiadorių apylinkių tautinis 
kostiumas“. „Kai kurie vaikai pie-
šė, kaip patys įsivaizduoja lietu-
vaitę, kiti rėmėsi knyga, – pasa-
kojo R. Galkuvienė. – Niekada ne-
sistengiu primesti vaikams savo 
nuomonės. Piešimas – tai kūryba. 
Negali varžyti vaikų fantazijos.“ 

Sumani ir kūrybinga nuo ru-
dens dailės būrelį lankyti pradė-
jusi Kamilė Kasparavičiūtė sako 
galinti nupiešti bet ką. Vis dėlto 
tautinį kostiumą mergaitė pie-
šė žvelgdama į tautodailininkės 
knygoje pateiktus paveikslus. Ir 
labai jaudinosi, kad jos darbas 
kuo mažiau skirtųsi nuo jų: būtų 
tiek pat juostelių, langelių, atitik-
tų spalvos. Mergaitės pastangos 

neliko neįvertintos – jos darbe-
lis pateko tarp konkurso geriau-
siųjų, eksponuojamas ir kalendo-
riuje, ir parodoje. 

Kamilės mama Virginija pasa-
kojo, kad būrelio vadovei pakvie-
tus dalyvauti konkurse, duk ra bu-
vo labai susirūpinusi – piešinys 
reikalaus daug atidumo ir kruopš-
tumo, o Kamilei viską patinka da-
ryti greitai. Tačiau tautinio kos-
tiumo piešimas mergaitę užbū-
rė. Virginija juokauja, kad dvi-tris 
valandas prie piešinio praleidusią 
dukrelę reikėdavo netgi paragin-
ti baigti darbą. R. Galkuvienė įsi-
tikinusi – Kamilė turi menininko 
gyslelę. „Gal ją paveldėjo iš sene-
lio?“ – šypsosi mergaitės mama. O 
ir pati Kamilė nekantrauja paro-
dyti seneliui iš Vilniaus parsivežtą 
kalendorių su savo piešiniu, kartu 
pasidžiaugti. 

Paroda keliaus per 
Lietuvą 

Neįgaliųjų reikalų departa-
mente pristatyta vaikų piešinių 
paroda „Lietuvos tautinis kostiu-
mas“ – tik pirmas stabtelėjimas 
ilgoje kelionėje. Pasak LND pir-
mininkės J. Ivančenko, ketinama 
ją pristatyti ir Seimo rūmuose. 

E. Kelmelienė viliasi, kad pa-
viešėjusi sostinėje, paroda „Lie-
tuvos tautinis kostiumas“ pasieks 
ir kitas šalies savivaldybes – juk 
kone iš visų jų į Lietuvos neįga-
liųjų draugiją atkeliavo jaunų-
jų dailininkų piešiniai. „Tikimės, 
kad miestų bei rajonų savivaldy-
bės noriai priims šią paro dą. Ir ne 
tik dėl to, kad 2017-ieji paskelb-
ti Tautinio kostiumo metais, bet 
ir norėdamos pasidžiaugti, pri-
statyti visuomenei augančius sa-
vo kūrėjus“, – sako E. Kelmelienė. 

LND pirmininkė J. Ivančenko 
žada, kad panašios parodos nuo 
šiol taps Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos tradicija. 

Aldona MILIEškIEnĖ
Autorės nuotr.

Vaikų piešiniuose sutilpo visa Lietuva Gyvenimo ratas 
sukasi

Nuaidėjo šventiniai fejerverkai, 
sugrįžom į kasdienybę. Laiko 

upė plaukia į ateitį. Bėga dienos, 
savaitės, mėnesiai, metai, nuplau-
kia džiaugsmai ir rūpesčiai. Nie-
kas nesugrįžta atgal. Tikriausiai ir 
šie metai bus įvairiaspalviai – bus 
šviesos ir šešėlių, giedrų akimir-
kų ir skaudulių. C‘est la vie (toks 
gyvenimas), kaip sako prancūzai. 
Pagalvokime, ką mes reiškiame 
vienas kitam, ar visada išgirstame 
nebylų skundą, ar pastebime nevil-
ties kupiną žvilgsnį? Ar sugebėsi-
me susikurti kad ir mažyčių kas-
dienybės stebuklų?

Metams bėgant, kaip sako pro-
fesorius V. Landsbergis, pradeda 
stigti sveikatos ir laiko. Turbūt tą 
patį pasakytų daugelis iš mūsų. 
Tenka susimąstyti, kaip išsaugoti 
dar likusią sveikatą, labiau bran-
ginti laiką, pagalvoti, ką dar ga-
liu padaryti. Didžiausia gyvenimo 
dovana – artimi, brangūs žmonės, 
kurie su mumis ir šalia mūsų. Pri-
siminkime juos tokius, kokie yra, 
matykim ir girdėkim, mokėkime 
įeiti į jų širdis. Dalykimės visu tuo, 
kuo turtinga mūsų siela ir rankos.

Pabandykime būti laimingi. 
Psichologų tyrimai rodo, kad lai-
mingiausi yra ramaus būdo, besi-
domintys aplinka, išlaikantys pu-
siausvyrą žmonės. Ne paskutinę 
vietą užima ir žmogaus sugebėji-
mas džiaugtis, jo psichikos bruo-
žai. Laimė priklauso nuo mūsų 
savybių, o ne nuo ekonominių 
sąlygų, bjaurių valdininkų, neiš-
tikimų mylimųjų ir daugelio kitų 
dalykų, kuriems norime priskir-
ti atsakomybę už tai, už ką patys 
esame atsakingi.

Norėdami būti laimingi, tu-
rėtume labiau domėtis kitais, 
suteikti jiems nors ir nedaug 
džiaugsmo, mažiau kreipti dėme-
sio į smulkmenas.

Gyvenimo ratas sukasi. Tikė-
kime gražesne ateitimi, nepraras-
kime vilčių.

Janina OžALInskAITĖ 

Pirmumas – 
specialiųjų poreikių 
turintiems vaikams

Vilniaus miesto savivaldybės 
taryba patvirtino  Priėmimo į 

Vilniaus miesto savivaldybės ben-
drojo ugdymo mokyklas tvarkos 
aprašą. Jame nurodoma, kad as-
menys, dėl įgimtų ar įgytų sutri-
kimų turintys specialiųjų porei-
kių, priimami į arčiausiai savo 
gyvenamosios vietos esančias 
mokyk las, o turintieji didelių ar 
labai didelių specialiųjų poreikių 
priimami į mokyklų specialiojo 
ugdymo skyrius ar specialiąsias 
klases (grupes). 

Jeigu asmenų, gyvenančių 
mokyklai priskirtoje aptarnavi-
mo teritorijoje, pateiktų prašy-
mo mokytis pagal bendrojoje la-
vinimo programą skaičius viršija 
nustatytą mokinių ir klasių kom-
plektų skaičių, tai įgimtų ar įgy-
tų sutrikimų turintys specialiųjų 
poreikių vaikai priimami be eilės. 
Skaičiuojant pirmumo taškus pa-
tekti į mokyklą, dėmesys skiria-
mas neįgaliųjų tėvų vaikams, taip 
pat turintiems teisę į socialinę pe-
dagoginę, specialiąją pedagoginę 
ir specialiąją pagalbą mokykloje.

„Bičiulystės“ inf. 

(atkelta iš 1 psl.)

LND pirmininkė Jelena Ivančenko apdovanoja piešinių konkurso laureatą Mar-
tyną Marčiulionį. 

Į parodos pristatymą iš Kaišiadorių 
atvažiavo Kamilė Kasparavičiūtė su 
dailės būrelio vadove Rita Galkuviene. 

Romo Lauryno (12 m.) piešinys „Tautinis kostiumas“ ir Lukrecijos Valantinavi-
čiūtės (6 m.) piešinys „Lietuvių tautinė suknelė“.

Saidos Spulginaitės (10 m.) piešinys 
„Įkvėpimas“. 
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.37 – 
Labas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 
7.30,  8.00, 8.30, 9.00 – žinios. 6.35, 
8.05, 8.35 – orai.  7.05, 7.35, 9.05 – 
orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, vasario 6 d. 
09:10 Komisaras Reksas . N-7. 105 

s. 10:00 Ten, kur namai 2. N-7. 2/10 s. 
(kart.). 10:45 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. (kart.). 11:15 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. (kart.). 11:45 Savaitė. (kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 
13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 
Premjera. Ten, kur namai 3. N-7. 3/1 s. 
17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 19:19 Spor-
tas. 19:22 Orai. 19:30 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Dė-
mesio centre. 22:05 Trumposios žinios. 
22:10 Premjera. Ukrainiečiai. (subti-
truota). 23:40 Trumposios žinios. 23:45 
Premjera. Valdžios tvirtovė. N-7. 22 s. 
00:45 Klausimėlis.lt. (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas 
. N-7. 105 s. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Naciona-
linė paieškų tarnyba. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:10 Karinės paslaptys. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 
Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 05:30 
Teisė žinoti. (kart.).

Antradienis, vasario 7 d. 
09:10 Komisaras Reksas . N-7. 

106 s. 10:00 Ten, kur namai 3. N-7. 3/1 
s. (kart.). 10:55 Klausimėlis.lt. (kart.). 
11:10 Ukrainiečiai. (subtitruota, kart.). 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 
13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, 
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba 
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 
Premjera. Ten, kur namai 3. N-7. 3/2 s. 
17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 19:19 Spor-
tas. 19:22 Orai. 19:30 Emigrantai. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos ko-
lumbai“. 22:25 Trumposios žinios. 22:30 
Istorijos detektyvai. 23:20 Trumposios 
žinios. 23:25 Da Vinčio demonai 2. N-14. 
2/8 s. (subtitruota). 00:15 Stilius. (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Komisa-
ras Reksas . N-7. 106 s. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite dak-
taro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Emigrantai. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Dokumentinė istorinė 
laida „Lietuvos kolumbai“. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Istorijos detek-
tyvai. (kart.).

trečiadienis, vasario 8 d. 
09:10 Komisaras Reksas . N-7. 

107 s. 10:00 Ten, kur namai 3. N-7. 3/2 
s. (kart.). 10:50 Emigrantai. (kart.). 11:45 
Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos ko-
lumbai“. (kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite dakta-
ro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Orai. 16:20 Premjera. Ten, 
kur namai 3. N-7. 3/3 s. 17:10 Klauskite 
daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų 
kalbą). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 
Gyvenimas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio centre. 
21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loteri-
ja „Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 22:45 
Trumposios žinios. 22:50 Premjera. Aš 
esu Dina. N-14. 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:10 Komisaras Reksas . N-7. 
107 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Gyvenimas. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Auksinis protas. (kart.). 05:00 LRT ra-
dijo žinios. 05:05 Auksinis protas. (tę-
sinys, kart.). 05:25 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. (kart.).

ketvirtadienis, vasario 9 d.
09:10 Komisaras Reksas . N-7. 108 

s. 10:00 Ten, kur namai 3. N-7. 3/3 s. 
(kart.). 10:50 Gyvenimas. (kart.). 11:45 
Istorijos detektyvai. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietu-
va. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20 Prem-
jera. Ten, kur namai 3. N-7. 3/4 s. 17:10 
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su ver-
timu į gestų kalbą). 19:19 Sportas. 19:22 
Orai. 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 
Lietuvos patriotai. Bendruomenių tur-
nyras. 22:45 Trumposios žinios. 22:50 
Geležinė ledi. N-7. 00:35 Trumposios ži-
nios. 00:40 Klausimėlis.lt. (kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras Rek-
sas . N-7. 108 s. (kart.). 02:00 LRT radi-
jo žinios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Specialus 
tyrimas. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Lietuvos patriotai. Bendruomenių 
turnyras. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Lietuvos patriotai. Bendruomenių 
turnyras. (tęsinys, kart.). 05:25 Laisvės 
vėliavnešiai. (kart.).

Penktadienis, vasario 10 d. 
09:10 Komisaras Reksas . N-7. 109 

s. 10:00 Ten, kur namai 3. N-7. 3/4 s. 
(kart.). 10:50 Specialus tyrimas. (kart.). 
11:45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
(kart.). 13:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba 
diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 
16:20 Premjera. Ten, kur namai 3. N-7. 
3/5 s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. 
(su vertimu į gestų kalbą). 18:55 Sportas. 
18:58 Orai. 19:05 Gamtos inspektoriai. 
19:30 Muškietininkai 2. N-7. 2/2 s. 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija 
„Jėga“. 21:00 Duokim garo! 22:40 Trum-
posios žinios. 22:45 Premjera. Alias-
ka Johanson. N-14. 00:20 Trumposios 
žinios. 00:25 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas . N-7. 109 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3. 2 
s. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
„Eurovizija 2017“. (kart.). 05:00 LRT ra-
dijo žinios. 05:05 „Eurovizija 2017“. (tę-
sinys, kart.).

Šeštadienis, vasario 11 d. 
06:05 Specialus tyrimas. (kart.). 

07:00 Dokumentinė istorinė laida „Lie-
tuvos kolumbai“. (kart.). 07:55 Premjera. 
Tobotai 1. 4 s. 08:20 Tatonka ir mažie-
ji draugai. 13 s. 08:30 Šervudo padau-
ža Robinas Hudas. 9 s. 08:45 Džiun-
glių knyga 1. 42 s. 09:00 Labas rytas, 
Lietuva. 09:30 Žinios. Orai. 09:35 La-
bas rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 
10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 Ži-
nios. Orai. 11:35 Labas rytas, Lietuva. 
12:10 Pasaulio dokumentika. Premjera. 
Įdomiausios pasaulio keistenybės. 5 d. 
(subtitruota). 13:05 Pasaulio dokumen-
tika. Slėpiningoji Indija. 1 d. Permainin-
gas kraštas. (subtitruota). 14:05 Džesika 
Flečer. N-7. 7, 8 s. 15:45 Žinios. Orai (su 
vertimu į gestų kalbą). 16:00 Klausimė-
lis.lt. 16:30 Sveikinimų koncertas. 18:00 
Keliai. Mašinos. Žmonės. 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 18:45 
Sportas. 18:48 Orai. 18:55 Bėdų turgus. 
(Subtitruota). 19:40 Stilius. 20:25 Lote-
rijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Pano-
rama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 
„Eurovizija 2017“. 22:50 Trumposios ži-
nios. 22:55 Bridžitos Džouns dienoraš-
tis. Ties proto riba. 00:40 Trumposios 
žinios. 00:45 Pasaulio dokumentika. 
Įdomiausios pasaulio keistenybės. 5 d. 
(subtitruota, kart.). 01:40 Pasaulio doku-
mentika. Slėpiningoji Indija. 1 d. Permai-
ningas kraštas. (subtitruota, kart.). 02:35 
Džesika Flečer. N-7. 7, 8 s. (kart.). 04:10 
Stilius. (kart.). 04:45 Lietuvos patriotai. 
Bendruomenių turnyras. (kart.).

Sekmadienis, vasario 12 d. 
06:05 Klausimėlis.lt. (kart.). 06:35 

Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 
07:30 Šventadienio mintys. 08:00 Gim-
toji žemė. 08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 09:00 Premjera. Tobotai 
1. 5 s. 09:25 Džiunglių knyga 1. 43 s. 
09:35 Premjera. Auklė Mun. 17 s. 09:45 
Premjera. Šikšnosparnis Patas. 12 s. 
10:00 Gustavo enciklopedija. (Subti-
truota). 10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 11:30 Mūsų gyvūnai. 12:00 
Premjera. Nepažinti Indokinijos kampe-
liai. 1 d. Kambodža – vandenų karalys-
tė. (subtitruota). 13:00 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. Didžiųjų medžiotojų 
sugrįžimas. (subtitruota). 14:00 Puaro. 
N-7. 10/1 s. Mėlynojo traukinio paslap-
tis. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16:00 Laisvės vėliavnešiai. 
16:30 Karinės paslaptys. 17:15 Auksinis 
protas. (kart.). 18:30 Šiandien. (su verti-
mu į gestų kalbą). 18:50 Sportas. 18:53 
Orai. 19:00 Teisė žinoti. 19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 21:00 Premjera. Giminės. Gyve-
nimas tęsiasi 3. 3 s. 21:50 Trumposios 
žinios. 21:55 Premjera. Tai nutiko Je-
mene. N-7. 23:40 Trumposios žinios. 
23:45 Kino žvaigždžių alėja. Krantinėje. 
N-7. (kart.). 01:30 Nepažinti Indokinijos 
kampeliai. 1 d. Kambodža – vandenų 
karalystė. (subtitruota, kart.). 02:25 Pa-
saulio dokumentika. Didžiųjų medžioto-
jų sugrįžimas. (subtitruota, kart.). 03:15 
Puaro. N-7. 10/1 s. Mėlynojo traukinio 
paslaptis. (kart.). 04:50 Klausimėlis.lt. 
05:05 Savaitė. (kart.).

Pirmadienis, vasario 6 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (13). N-7. 06:55 Simpsonai 
(1) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (2) (R). 
N-7. 07:55 Gero vakaro šou. N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2527). N-7. 10:00 Eks-
trasensų mūšis. N-7. 11:05 Išprotėjęs 
profesorius. N-7. 13:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (55). N-7. 13:30 Simpsonai 
(3). N-7. 14:00 Simpsonai (4). N-7. 14:30 
Pažadėtoji (1057). N-7. 15:00 Pažadėto-
ji (1058). N-7. 15:30 Itališka meilė (113). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (36). N-7. 20:00 
Apie mus ir Kazlauskus. N-7. 21:00 Bru-
to ir Neto (17). N-7. 21:30 TV3 vakaro ži-
nios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Mafija. N-7. 00:15 Raitelis be gal-
vos (12). N-7. 01:15 Kerštas (3). N-7.

Antradienis, vasario 7 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (8). N-7. 06:55 Simpsonai 
(3) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (4) (R). 
N-7. 07:55 Rezidentai (36). N-7. 08:25 
Bruto ir Neto (17). N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2528). N-7. 10:00 Ekstra-
sensų mūšis. N-7. 11:00 Apie mus ir 
Kazlauskus. N-7. 12:00 Aš - superhi-
tas. N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (56). N-7. 13:30 Simpsonai (5). 
N-7. 14:00 Simpsonai (6). N-7. 14:25 
Pažadėtoji (1059). N-7. 15:00 Paža-
dėtoji (1060). N-7. 15:30 Itališka mei-
lė (114). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai (37). 
N-7. 20:00 Prieš srovę. N-7. 21:00 Bru-
to ir Neto (14). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 
orai. 22:30 Ana ir karalius. N-7. 01:30 
Kerštas (4). N-7.

trečiadienis, vasario 8 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (1). N-7. 06:55 Simpsonai (5) 
(R). N-7. 07:25 Simpsonai (6) (R). N-7. 
07:55 Rezidentai (37). N-7. 08:25 Bruto 
ir Neto (18). N-7. 08:55 Meilės sūkury-
je (2529). N-7. 10:00 Ekstrasensų mū-
šis. N-7. 11:00 Prieš srovę. N-7. 12:00 
Aš - superhitas. N-7. 13:00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (57). N-7. 13:30 Simp-
sonai (7). N-7. 14:00 Simpsonai (8). N-7. 
14:30 Pažadėtoji (1061). N-7. 15:00 Pa-
žadėtoji (1062). N-7. 15:30 Itališka mei-
lė (115). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai (38). 
N-7. 20:00 Gero vakaro šou. N-7. 21:00 
Bruto ir Neto (19). N-7. 21:30 TV3 vaka-
ro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3 
orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Taikdarys. 
N-14. 01:00 Raitelis be galvos (13). N-7. 
01:55 Kerštas (5). N-7.

ketvirtadienis, vasario 9 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (2). N-7. 06:55 Simpsonai 
(7) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (8) (R). 
N-7. 07:55 Rezidentai (38). N-7. 08:25 
Bruto ir Neto (19). N-7. 08:55 Meilės 
sūkuryje (2530). N-7. 10:00 Ekstra-
sensų mūšis. N-7. 11:00 Gero vakaro 
šou. N-7. 12:00 Aš - superhitas. N-7. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (58). 
N-7. 13:30 Simpsonai (9). N-7. 14:00 
Simpsonai (10). N-7. 14:30 Pažadėtoji 
(1063). N-7. 15:00 Pažadėtoji (1064). 
N-7. 15:30 Itališka meilė (116). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (39). N-7. 20:00 
Farai. N-7. 21:00 Bruto ir Neto (20). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Už-
temimas. N-14. 01:00 Skandalas (1). 
N-7. 01:50 Kerštas (6). N-7.

Penktadienis, vasario 10 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 Nuo-

tykių metas (3). N-7. 06:55 Simpsonai 
(9) (R). N-7. 07:25 Simpsonai (10) (R). 
N-7. 07:55 Rezidentai (39). N-7. 08:25 
Bruto ir Neto (20). N-7. 08:55 Meilės sū-
kuryje (2531). N-7. 10:00 Ekstrasensų 
mūšis. N-7. 11:00 Farai. N-7. 12:00 Aš 
- superhitas. N-7. 13:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (59). N-7. 13:30 Simpsonai 
(11). N-7. 14:00 Simpsonai (12). N-7. 
14:30 Pažadėtoji (1065). N-7. 15:00 Pa-
žadėtoji (1066). N-7. 15:30 Itališka mei-
lė (117). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Madagaskaras 
2. N-7. 21:10 Insurgentė. N-14. 23:30 
Blogas senelis .5. S. 01:15 Gražuolė ir 
bastūnas. N-14.

Šeštadienis, vasario 11 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (22). 07:00 Transfor-
meriai. Maskuotės meistrai (11). N-7. 
07:30 Vėžliukai nindzės (21). 08:00 
Ančiukų istorijos (23). 08:30 Kempas ir 
draugai. 09:00 Virtuvės istorijos. 09:30 
Grožio mėnuo. N-7. 10:00 Pasaulis pa-
gal moteris. 10:30 Svajonių ūkis. 11:00 
Šoklusis bičiulis. Pasaulio čempionas. 
12:40 Žiurkių lenktynės. N-7. 14:50 

Pirmadienis, vasario 6 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Visatos broliai“ (58). 07:00 „Robomo-
bilis Polis“ (7). 07:15 „Robomobilis Po-
lis“ (8). 07:30 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys“ (23). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (135). 08:50 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (136). 09:45 24 valan-
dos. N-7. 10:30 Yra, kaip yra. N-7. 11:35 
24 valandos (kart.). N-7. 12:35 Bus vis-
ko (kart.). 13:30 Būk mano meile! N-7. 
14:25 „Nakties karalienė“ (17). N-7. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 
valandos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 
Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 
22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS 
Vertikali riba. N-7. 00:40 „Mentalistas“ 
(19). N-7. 01:35 „Strėlė“ (13). N-7. 02:25 
„Detektyvė Džonson“ (19). N-7.

Antradienis, vasario 7 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Visatos broliai“ (59). 07:00 „Robomo-
bilis Polis“ (9). 07:15 „Robomobilis Po-
lis“ (10). 07:30 „Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys“ (24). 07:55 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (137). 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (138). 09:45 24 va-
landos. N-7. 10:30 Yra, kaip yra. N-7. 
11:35 24 valandos (kart.). N-7. 12:35 
KK2 (kart.). N-7. 13:30 Būk mano mei-
le! N-7. 14:25 „Nakties karalienė“ (18). 
N-7. 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. 20:25 Anapus nežinomybės. N-7. 
21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 
22:15 VAKARO SEANSAS Romeo turi 
mirti. N14. 00:30 „Mentalistas“ (20). N-7. 
01:25 „Strėlė“ (14). N-7. 02:15 „Detekty-
vė Džonson“ (20). N-7.

trečiadienis, vasario 8 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 „Vi-

satos broliai“ (60). 07:00 „Robomobilis 
Polis“ (11). 07:15 „Robomobilis Polis“ 
(12). 07:30 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys“ (25). 07:55 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (139). 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (140). 09:45 24 va-
landos. N-7. 10:30 Yra, kaip yra. N-7. 
11:35 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:35 
KK2 (kart.). N-7. 13:30 Būk mano mei-
le! N-7. 14:25 „Nakties karalienė“ (19). 
N-7. 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. 20:25 Blogiausias Lietuvos vairuo-
tojas 2. N-7. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 
22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS 
Mirties prabudimas. N14. 00:00 „Menta-
listas“ (21). N-7. 00:55 „Strėlė“ (15). N-7. 
01:50 „Detektyvė Džonson“ (21). N-7.

ketvirtadienis, vasario 9 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 „Vi-

satos broliai“ (61). 07:00 „Robomobilis 
Polis“ (13). 07:15 „Robomobilis Polis“ 
(14). 07:30 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys“ (26). 07:55 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (141). 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (142). 09:45 24 va-
landos. N-7. 10:30 Yra, kaip yra. N-7. 
11:35 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:35 
KK2 (kart.). N-7. 13:30 Būk mano mei-
le! N-7. 14:25 „Nakties karalienė“ (20). 
N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Valan-
da su Rūta. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 
22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS 
Invazija. N14. 00:15 „Mentalistas“ (22). 
N-7. 01:10 „Strėlė“ (16). N-7. 02:00 Svei-
katos ABC televitrina (kart.).

Penktadienis, vasario 10 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 „Vi-

satos broliai“ (62). 07:00 „Robomobilis 
Polis“ (15). 07:15 „Robomobilis Polis“ 
(16). 07:30 „Džiumandži“ (1). 07:55 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (143). 08:50 

„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (144). 
09:45 24 valandos. N-7. 10:30 Yra, kaip 
yra. N-7. 11:35 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 
12:35 Nuo... Iki... (kart.) 13:30 Būk ma-
no meile! N-7. 14:25 „Nakties karalienė“ 
(21). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 
penktadienis. N-7. 21:00 Tik nesijuok. 
N-7. 22:00 Terminatorius 3. Mašinų pri-
sikėlimas. N14. 00:10 Kruvinoji Valenti-
no naktis. S. 02:00 Invazija (kart.). N14.

Šeštadienis, vasario 11 d. 
06:20 Dienos programa. 06:25 

„Robomobilis Polis“ (13) (kart.). 06:40 
„Robomobilis Polis“ (14) (kart.). 06:55 
„Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“ (25) 
(kart.). 07:20 „“Nickelodeon“ valanda. 
Žuviukai burbuliukai“ (6). 07:45 „An-
čiukai Duoniukai“ (7). 08:10 „Linksmieji 
detektyvai“ (2). 08:35 „Džiumandži“ (1) 
(kart.). 09:00 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ 
(1). 09:30 „Ponas Bynas“ (24). 09:55 
KINO PUSRYČIAI Sniego žmogus Jo-
kas. 11:50 Nacionalinis saugumas. N-7. 
13:35 Ieškokit Gudručio! N-7. 15:45 Žan-
daras veda. N-7. 17:30 Bus visko. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
SUPERKINAS Kempiniukas Plačiakel-
nis 2. 21:15 Aš - šnipas. N-7. 23:10 Mari 
Huanos ekspresas. S. 01:15 Terminato-
rius 3. Mašinų prisikėlimas (kart.). N14.

Sekmadienis, vasario 12 d. 
06:20 Dienos programa. 06:25 

„Robomobilis Polis“ (15) (kart.). 06:40 
„Robomobilis Polis“ (16) (kart.). 06:55 
„Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“ (26) 
(kart.). 07:20 „“Nickelodeon“ valanda. 
Žuviukai burbuliukai“ (7). 07:45 „An-
čiukai Duoniukai“ (8). 08:10 „Linksmie-
ji detektyvai“ (3). 08:35 „Tomo ir Džerio 
nuotykiai“ (2). 09:00 Sveikatos ABC te-
levitrina. 09:30 „Peliukas Stiuartas Li-
tlis“ (4). 10:00 KINO PUSRYČIAI Sidnė 
Vait. N-7. 12:05 Laikrodžių stabdytojai. 
13:50 Pričiupom! N-7. 14:20 Pričiupom! 
N-7. 14:50 Meilės punšas. N-7. 16:40 
Ne vienas kelyje. 17:20 Teleloto. 18:30 
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
PREMJERA Mes vieno kraujo. Muzikinis 
talentų šou. 22:10 PREMJERA Pagrob-
tas gyvenimas. N14. 00:15 Europa. N-7. 
01:55 Aš - šnipas (kart.). N-7.

Pirmadienis, vasario 6 d. 
06:15 Sveikatos ABC televitrina. 

06:40 „Ponas Bynas“ (2) (kart.). N-7. 
07:10 „Tokia tarnyba“ (31) (kart.). N-7. 
08:05 „Farų karai“ (4) (kart.). N-7. 
09:05 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 10:05 Gyvenimiškos istorijos 
(kart.). 11:05 „Prokurorų patikrinimas“ 
(355) (kart.). N-7. 12:15 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:20 „Diagnozė 
- žmogžudystė“ (9). N-7. 14:20 „Viena 
už visus“ (6). N-7. 14:50 „Tokia tarny-
ba“ (32). N-7. 15:45 „Prokurorų pati-
krinimas“ (356). N-7. 16:55 Muchta-
ro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 Voratinklis. Nematomos gijos. I 
dalis. N-7. 19:30 Farų karai. Baudėjas. 
I dalis. N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 Vi-
si vyrai - kiaulės... 2 (51). N-7. 21:30 
Pašėlę vyrukai 2. N-7. 00:25 Bejėgis 
teisingumas (kart.). N14. 02:05 „Sekso 
magistrai“ (5) (kart.). N14. 03:05 „Sek-
so magistrai“ (6) (kart.). N14. 04:05 Vi-
si vyrai - kiaulės... 2 (51) (kart.). N-7. 
04:30 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ 
(13) (kart.). 04:50 „Džekas Hana kvie-
čia į gamtą“ (14) (kart.). 05:10 „Dže-
kas Hana kviečia į gamtą“ (15) (kart.). 
05:30 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ 
(16) (kart.).

Antradienis, vasario 7 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(24). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (32) 
(kart.). N-7. 08:05 „Farų karai“ (5) 
(kart.). N-7. 09:05 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 10:00 „Voratinklis“ (5) 
(kart.). N-7. 11:05 „Prokurorų patikrini-
mas“ (356) (kart.). N-7. 12:15 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:20 „Dia-
gnozė - žmogžudystė“ (10). N-7. 14:20 
„Viena už visus“ (7). N-7. 14:50 „Tokia 
tarnyba“ (33). N-7. 15:45 „Prokurorų 
patikrinimas“ (357). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 
18:30 Voratinklis. Nematomos gijos. II 
dalis. N-7. 19:30 Farų karai. Baudėjas. 
II dalis. N-7. 20:30 Farai. N-7. 21:00 
Visi vyrai - kiaulės... 2 (52). N-7. 21:30 
Valstybės galva. N-7. 23:30 Pašėlę 
vyrukai 2 (kart.). N-7. 02:05 „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (24) (kart.). N-7. 02:55 
„Dalasas“ (9). N-7. 03:40 „Penktoji pa-
vara“ (7). 04:25 Visi vyrai - kiaulės... 
2 (52) (kart.). N-7. 04:50 „Penktoji pa-
vara“ (6) (kart.).

trečiadienis, vasario 8 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(1). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (33) 
(kart.). N-7. 08:05 „Farų karai“ (6) 
(kart.). N-7. 09:05 „Paskutinis faras“ 
(6) (kart.). N-7. 10:00 „Voratinklis“ (6) 
(kart.). N-7. 11:05 „Prokurorų patikrini-

TV3

LNK

BTV

Greitis 2. Laivo užgrobimas. N-7. 17:20 
Ekstrasensų mūšis. N-7. 18:30 TV3 ži-
nios (312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 
TV3 orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 Aš 
- superhitas. N-7. 21:30 Žvaigždžių ke-
lias. N-7. 00:00 Lemtingas posūkis 4. 
Kruvinoji pradžia. S. 01:45 Išsigelbėji-
mo bulvaras. N-14.

Sekmadienis, vasario 12 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (23) (R). 07:00 Transfor-
meriai. Maskuotės meistrai (12). N-7. 
07:30 Vėžliukai nindzės (22). 08:00 
Ančiukų istorijos (24). 08:30 Mamy-
čių klubas. 09:00 Kulinariniai triukai. 
09:30 Penkių žvaigždučių būstas. 10:00 
Svajonių sodai. 11:00 Šoklusis bičiulis. 
Septinto padavimo smūgis. 12:50 Ma-
žylio atostogos. 14:50 Trys vyrai ir ma-
žoji dama. N-7. 16:15 Simpsonai (8). 
N-7. 16:55 Ekstrasensų mūšis. N-7. 
18:00 Raudonas kilimas. 18:30 TV3 
žinios (312). 19:20 TV3 sportas. 19:25 
TV3 orai. 19:30 Lietuvos talentai. N-7. 
22:00 Legenda. Drakono imperato-
riaus kapas. N-14. 23:50 Neįmanoma 
misija 2. N-7.

LRT
mas“ (357) (kart.). N-7. 12:15 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:20 „Dia-
gnozė - žmogžudystė“ (11). N-7. 14:20 
„Viena už visus“ (8). N-7. 14:50 „To-
kia tarnyba“ (34). N-7. 15:45 „Proku-
rorų patikrinimas“ (358). N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info 
diena. 18:30 Voratinklis. Nematomos 
gijos. III dalis. N-7. 19:30 Farų karai. 
Baudėjas. III dalis. N-7. 20:30 Savai-
tės kriminalai. N-7. 21:00 Visi vyrai - 
kiaulės... 2 (53). N-7. 21:30 Nepado-
rus pasiūlymas. N-7. 23:50 Valstybės 
galva (kart.). N-7. 01:40 „Džeikas, Sto-
rulis ir šuo“ (1) (kart.). N-7. 02:30 „Da-
lasas“ (10). N-7. 03:15 „Penktoji pava-
ra“ (8). 04:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 
(53) (kart.). N-7. 04:25 „Penktoji pa-
vara“ (7) (kart.).

ketvirtadienis, vasario 9 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(2). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (34) 
(kart.). N-7. 08:05 „Farų karai“ (7) 
(kart.). N-7. 09:05 „Paskutinis faras“ 
(7) (kart.). N-7. 10:00 „Voratinklis“ (7) 
(kart.). N-7. 11:05 „Prokurorų patikrini-
mas“ (358) (kart.). N-7. 12:15 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:20 „Dia-
gnozė - žmogžudystė“ (12). N-7. 14:20 
„Viena už visus“ (9). N-7. 14:50 „To-
kia tarnyba“ (35). N-7. 15:45 „Proku-
rorų patikrinimas“ (359). N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info 
diena. 18:30 Voratinklis. Nematomos 
gijos. IV dalis. N-7. 19:30 Farų karai. 
Baudėjas. IV dalis. N-7. 20:30 Gyve-
nimiškos istorijos. 21:30 Tolyn į tam-
są. Žvaigždžių kelias. N-7. 00:05 Ne-
padorus pasiūlymas (kart.). N-7. 02:10 
„Džeikas, Storulis ir šuo“ (2) (kart.). 
N-7. 03:00 „Dalasas“ (1). N-7. 03:45 
„Diagnozė - žmogžudystė“ (9) (kart.). 
N-7. 04:30 „Diagnozė - žmogžudystė“ 
(10) (kart.). N-7. 05:15 Savaitės krimi-
nalai (kart.). N-7.

Penktadienis, vasario 10 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(3). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (35) 
(kart.). N-7. 08:05 „Nikonovas ir Ko“ 
(7). N-7. 09:00 „Nikonovas ir Ko“ (8). 
N-7. 10:00 „Voratinklis“ (8) (kart.). 
N-7. 11:05 „Prokurorų patikrinimas“ 
(359) (kart.). N-7. 12:15 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:20 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (13). N-7. 14:20 
„Viena už visus“ (10). N-7. 14:50 „To-
kia tarnyba“ (36). N-7. 15:45 „Proku-
rorų patikrinimas“ (360). N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 In-
fo diena. 18:30 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“ (10). N-7. 19:30 „Amerikietiš-
kos imtynės“ (5) (Wrestling - RAW 6). 
N-7. 20:30 „Amerikietiškos imtynės“ 
(5) (Wrestling - SmackDown 2). N-7. 
21:30 Blyksnis. N14. 23:15 Tolyn į 
tamsą. Žvaigždžių kelias (kart.). N-7. 
01:35 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (3) 
(kart.). N-7. 02:25 „Dalasas“ (2). N-7. 
03:10 Blyksnis (kart.). N14. 04:35 „Ni-
konovas ir Ko“ (7) (kart.). N-7. 05:20 
„Nikonovas ir Ko“ (8) (kart.). N-7.

Šeštadienis, vasario 11 d. 
06:15 „Diagnozė - žmogžudys-

tė“ (11) (kart.). N-7. 07:10 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (12) (kart.). N-7. 
08:05 „Diagnozė - žmogžudystė“ (13) 
(kart.). N-7. 09:00 Autopilotas. 09:30 
Apie žūklę. 10:10 „Blogas šuo!“ (1). 
11:00 Tarptautinis galiūnų turnyras 
„Savickas Classic“. 12:05 Savaitės 
kriminalai (kart.). N-7. 12:35 „Misti-
nės istorijos“ (2). N-7. 13:40 „Mistinės 
istorijos“ (3). N-7. 14:45 „Vanity Fair. 
Visiškai slaptai“ (10). N-7. 15:45 „Kas 
žudikas?“ (13). N-7. 16:55 Muchta-
ro sugrįžimas. N-7. 17:55 „Paskutinis 
faras“ (8). N-7. 19:00 „Ponas Bynas“ 
(3). N-7. 19:30 Muzikinis iššūkis. 21:30 
MANO HEROJUS Mirties traukinys. 
N14. 23:30 AŠTRUS KINAS Stiklo na-
mai. N14. 01:30 „Dalasas“ (1) (kart.). 
N-7. 02:15 „Dalasas“ (2) (kart.). N-7. 
03:00 Muzikinis iššūkis (kart.). 04:35 
„Blogas šuo!“ (1) (kart.).

Sekmadienis, vasario 12 d. 
06:30 Tarptautinis galiūnų turny-

ras „Savickas Classic“. 07:30 Sveika-
tos kodas. 08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 „Viena už visus“ (117). N-7. 
09:35 „Viena už visus“ (118). N-7. 
10:10 „Blogas šuo!“ (2). 11:15 „Dže-
kas Hana kviečia į gamtą“ (17). 11:45 
„Džekas Hana kviečia į gamtą“ (18). 
12:15 „Džekas Hana kviečia į gam-
tą“ (19). 12:45 „Džekas Hana kviečia 
į gamtą“ (20). 13:15 Sveikinimai. 15:50 
„Kas žudikas? Baudžiamosios bylos“ 
(16). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
N-7. 17:55 „Paskutinis faras“ (9). N-7. 
19:00 „Ponas Bynas“ (4). N-7. 19:30 
„Ekstrasensų mūšis“ (2). N-7. 21:30 
Kerštas. N14. 23:40 „Sekso magistrai“ 
(7). N14. 00:45 „Sekso magistrai“ (8). 
N14. 01:45 Mirties traukinys (kart.). 
N14. 03:20 Stiklo namai (kart.). N14. 
05:00 „Blogas šuo!“ (2) (kart.).
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Neįgalieji  
pasaulyje

Daug simbolių ir paslėptų ženklų yra paskutiniame Len-
kijos režisieriaus Andžejaus Vaidos filme „Povaizdis“ („Po-
widoki“). Pagrindinis filmo herojus – dar I pasauliniame 
kare sužalotas Vladyslavas Stžeminskis. 1915 metų ge-
gužę jis neteko kojos, rankos, akies, todėl nebegalėjo tęs-
ti kario karjeros. Tapo žymiu dailininku konstruktyvistu, 
meno teoretiku. Savo kūrybos viršūnę pasiekė 6ojo de-
šimtmečio Liaudies Lenkijoje, niūriausiais stalinizmo me-
tais. Mirė 1952 metais Lodzėje – anot kai kurių bendra-
žygių, nuo bado, kitais duomenimis, nuo tuberkuliozės. 
Ten pat Lodzėje 1953iaisiais A. Vaida baigė kino moky-
klą ir pradėjo savo kryžiaus kelius. Režisierius neplana-
vo, kad filmas apie V. Stžeminskį bus paskutinis jo kūrybi-
nėje biografijoje, tačiau taip atsitiko: jis, sudalyvavęs vos 
keliuose naujo filmo pristatymuose, mirė praėjusį rude-
nį, spalio 9 dieną. Lietuvoje „Povaizdis“ buvo pristatytas 
lapkritį „Scanoramoje“. A. Vaida žadėjo atvykti į Vilnių... 
Kino kritikai šį filmą vadina vieno didelio menininko mei-
lės laišku kitam dideliam menininkui.

Jonavoje gyvenančio Andrejaus 
Daškevičiaus nuomone, Jonava – 
patogus miestas gyventi neįga-
liesiems. „Daugelis įstaigų turi 
nuovažas, liftus, kurie mums la-
bai reikalingi. Ten, kur nėra pa-
lengvinančių užvažiavimą prie-
monių, sulaukiame pagalbos“, – 
teigė A. Daškevičius. 

Vyras šiuo metu gyvena nuo-
mojamame bute, daugiabučio pir-
majame aukšte. „Tiek metų vežime 
sėdėdamas visko gali išmokti, tad 
į laiptinę patenku pats, laikyda-
masis už turėklų užvažiuoju laip-
tais“, – teigė pašnekovas.

Panašiai mano ir fizinę nega-
lią turinti Edita Vaitekauskaitė. 
„Mums įvažiuojamos vaistinės, 
gydymo įstaigos, prekybos cen-
trai ir kiti pastatai, tiesa, ne visi, 
bet yra iš ko pasirinkti“, – džiau-
gėsi ji. 

Editos teigimu, puikus Pirmi-
nės sveikatos priežiūros centro 
pritaikymas – įvažiavimas, aikšte-

lė, liftas. Patogu patekti ir Jonavos 
viešąją biblioteką. „Labai smagu, 
kad prie Senamiesčio gimnazijos 
rekonstruotas stadionas, o dabar 
sutvarkyta ir Vasario 16-osios ga-
tvė – tai galimybė sportuoti gry-
name ore. Taip pat pagirtina, kad 
ir verslininkai jau pagalvoja apie 
neįgaliuosius.

Moters teigimu, sudėtingiau-
sia įvažiuoti į DNB banką, Jona-
vos kūno kultūros ir sporto cen-
trą. Žmonių pagalbos prireiks, jei 
norėsi lankytis treniruočių klu-
buose, o prekybos centro „Jonė“ 
tik pirmas aukštas pasiekiamas. 
Tikras kuriozas – Suaugusiųjų 
švietimo centre kasmet vyksta 
neįgaliųjų šventė, tačiau ten nė-
ra jokios nuovažos. Sudėtinga, 
nepatogu patekti į Jonavos ligoni-
nės pastatą, o juk ten yra reabili-
tacijos skyrius, suteikiamos dau-
geliui reikalingos paslaugos. Ne-
patogios ir automobilių statymo 
vietos prie daugiabučių. 

Kas padės  įveikti barikadas?
Tinklalapyje www.jonavosnaujienos.lt Kristina DiemintaitėStep-
šienė rašo apie miesto pritaikymą neįgaliesiems. 

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimąNelygi menininko ir 
totalitarinio režimo kova

Filmas gimė kūrybinėse 
kančiose

Keletą metų režisierius mąs-
tė apie šį filmą. Jam buvo pateik-
ti net 5 skirtingi scenarijai, nė 
vienas netiko. Bičiulis pasuflera-
vo: imk iš visų scenarijų geriau-
sius momentus ir parašyk savąjį 
varian tą. Taip ir padarė, dar pri-
dėjo siužetų iš savo gyvenimo.

Menininkų nuojauta – tikras 
dalykas. Nors A. Vaida jau galvo-
jo apie kitus filmus, bet vis dėlto 
„Povaizdis“ tapo paskutiniu ir... 
pranašišku. Rodė tragišką me-
nininko lemtį, šlykščius Liau-
dies Lenkijos politikus, lyg vėzdu 
traiškančius V. Stžeminskio norą 
būti savimi ir kurti ne socialistinį 
realizmą, o tikrą meną. Vos A. Vai-
da numirė – Lenkijos parlamen-
te svarstoma, kaip įamžinti jo at-
minimą, o valdančiosios partijos 
pirmininkas demonstratyviai iš-
eina iš salės, mat visa širdimi ne-
kentė nepriklausomo menininko. 
Grįžo, kai buvo pereita prie kito 
klausimo. Kiekvienas geras fil-
mas yra aktualus...

„Tai nebuvo neįgaliojo 
vaidmuo“

Populiarusis aktorius Bogus-
lavas Linda neva širsta: „A. Vaidos 
nebėra, todėl man tenka važinėti 
po visą pasaulį pristatant filmą“.

B. Linda teigia, kad A. Vaida 
jau prieš kokį dešimtmetį pra-
dėjo kalbėti su juo apie šį filmą 
ir pagrindinį vaidmenį. Taigi ilgai 
ruoštasi, bet filmavimo aikštelė-
je ginčų neišvengta. B. Linda kū-
rė vaidmenį savaip, nelabai klau-
sė režisieriaus.

„Tai nebuvo neįgaliojo vaid-
muo, – sako aktorius. – Nors, aiš-
ku, dailininkas buvo vienakojis, 
vienarankis. Man reikėjo šiek tiek 
laiko apsiprasti, kaip eiti, kaip ati-
daryti duris, užlipti laiptais, įlipti 
į tramvajų. Reikėjo viso to išmok-
ti ir... pamiršti. Vaidinau neįgalų-
jį, kuris nenorėjo, kad kiti paste-
bėtų jo negalią. Nors tai ir neįma-
noma. Filme papasakota labai ak-
tuali, šiuolaikinė istorija. O mano 
vaidmuo labai didelis ir sunkus. 
Istorija, aišku, kartojasi ir meni-
ninkams šiuolaikinėje Lenkijoje 
ne ką lengviau. Belieka guostis, 
kad va amerikiečiai tokie gudrūs, 
o sugebėjo išsirinkti D. Trumpą.“

Nors ir vaidindamas neįga-
lų dailininką B. Linda filmuojant 
reikalavo kuo daugiau judėjimo 
laisvės, nes žinojo, kad ir proto-
tipas laisvai jautėsi bet kokioje 
aplinkoje, nevaržė savęs ir nesi-
gėdijo. Filme dailininko negalia 
neakcentuojama, ji tiesiog vie-
nas iš dailininko bruožų. Keista 

Remiantis statistika, Lietu-
va patenka tarp tų Europos 

Sąjungos šalių, kuriose mirtin-
gumas nuo širdies ir kraujagys-
lių ligų yra vienas didžiausių. VU 
Matematikos ir informatikos ins-
tituto (MII) Atpažinimo procesų 
skyriaus mokslininkai sukūrė rit-
mometrą – dėvimą širdies ritmo 
ilgalaikio stebėjimo prietaisą, ku-
ris padėtų laiku pastebėti širdies 
ritmo sutrikimus.

„Dabar, kai žmonės dirba vis 
intensyviau, širdies ligos „jaunė-
ja“. Prieš kelis dešimtmečius nuo 
širdies ligų mirdavo vyresni, o 
dabar jos ištinka ir 25-mečius. 
Tai ką daryti? Reikia daugiau dė-
mesio skirti sveikatos profilakti-
kai. Todėl sukūrėme termometro 
analogą širdies stebėsenai, kad 
žmogus, atlikdamas kasdienius 
įprastus darbus, galėtų sekti, kaip 
veikia jo širdis“, – pasakoja vienas 

ritmometro kūrėjų, MII profeso-
rius Laimutis Telksnys.

Aplink krūtinę segamas dir-
žiukas su elektrodais. Jie matuoja 
širdies sukeliamą elektrinį signa-
lą. Prie diržiuko pritvirtintas į lai-
krodį panašus prietaisas, kuria-
me įtaisytas kompiuteris ir siųs-
tuvas matuoja širdies potencialą, 
o siųstuvas duomenis apie širdies 
ritmą siunčia į mobilųjį telefoną.

Šie duomenys automatiškai 

kartu su asmenį identifikuojan-
čia informacija nukeliauja į sau-
gyklą. Taip gydytojas mato, ar per 
stebėjimo laiką būta širdies ritmo 
sutrikimų.

Ritmometras gali pasiųsti in-
formaciją apie širdies veiklą į 
duomenų saugyklą iš bet kurio 
pasaulio taško, jeigu tik jame vei-
kia ryšys per mobilųjį telefoną su 
internetu.

Informacija apie širdį atsi-

spindi gydytojų įprastai naudo-
jamose elektrokardiogramose. 
Tačiau norint sutaupyti ir su-
žinoti, kaip elgiasi širdis ilges-
niais laiko tarpais, pasak VU 
mokslininko, verta pasitelkti 
ritmogramas. Jos leidžia pato-
giai, vienu metu pamatyti ben-
drą širdies veiklos vaizdą, kuris 
apima šimtus ir daugiau širdies 
tvinksnių.

VU ir „Bičiulystės“ inf. 

eisena, neįprasta tapymo tech-
nika. Tik tiek. Tai pastebi tik fil-
mo pradžioje, paskui – nebe. Be-
je, pokaryje buvo labai daug ne-
įgalių žmonių, juk ir iš II pasau-
linio karo grįžo daug sužalotųjų. 
Tik vėliau, socialistiniame lage-
ryje, imta juos slėpti.

Biografijoje – XX amžius
V. Stžeminskis I pasauliniame 

kare buvo sunkiai sužalotas, už 
tai apdovanotas Šv. Jurgio ordinu. 
Po karo studijavo meną Maskvoje, 
vėliau tapo garsiojo avangardisto 
Kazimiro Malevičiaus asistentu Vi-
tebsko dailės mokykloje. Bendra-
vo ir su garsiuoju fotografu Alek-
sandru Rodčenka. Sukūrė savo te-
oriją – unizmą: paveikslas turi su-
daryti vientisą erdvę be gilumos 
ir dinamikos. Plėtė savo idėjas ir 
skulptūros, architektūros srityse.

Absoliučiai laisvą – tik tokį 
V. Stžeminskis galėjo įsivaizduo-
ti menininką ir, aišku, save. Socia-
listinis realizmas jam buvo visiš-
kai nepriimtinas. Aukotis vardan 
duonos, šeimos? 1950-aisiais 
menininkas neteko darbo dailės 
mokykloje, išsiskyrė su žmona. 
Vien kančios, vienatvė, artimųjų 
nesupratimas.

Taip, buvo nelengvo charakte-
rio, konfliktavo su visu pasauliu, 
tačiau be jo negalima įsivaizduoti 
lenkų XX amžiaus meno. Nors dar 
rusams neokupavus Lenkijos bu-
vo galima numatyti: modernaus 
meno atstovas nestatys socializ-
mo Lenkijoje. Jis ne vienus me-
tus praleido bolševikinėje Rusi-
joje, tad žinojo, kuo visa tai baig-
sis. Priešinosi iš paskutiniųjų. Tai 
buvo nelygi kova tarp menininko 
ir totalitarinio režimo. Žiauri sis-
tema žudė ir žlugdė savo realius 
ir išgalvotus oponentus.

A. Vaida parodė V. Stžemins-
kį kaip meno kankinį, kuris nega-
li atsisakyti savo idealų, net jei tai 
reiškia kančias ir kūrinių sunaiki-
nimą. Jį išmetė iš dailės mokyklos 
ir dailininkų sąjungos, nors buvo 
vienas iš šių organizacijų steigė-
jų. Jo paveikslų negalėjai pama-
tyti parodų salėse, o vardo – va-
dovėliuose. Galiausiai nebegalėjo 
užsidirbti nė duonai, o visų me-
nininko kančių fone – triumfuo-
jantis komunizmas, stalinizmo 
naktyje skęstanti šalis. Ir tai bu-
vo didžioji menininko negalia, o 
ne fizinio kūno trūkumai. 

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIkIEnĖ

31 metų Edvardas Stronskis be-
veik trejus metus dirba „Rimi“ pre-
kybos centre, informacijos sten-
de. Jaunas vyras vietoj kairės ko-
jos turi protezą. Ieškant darbo ir 
darbinantis E. Stronskiui didelių 
keblumų nekildavo. Kur kas sun-
kiau buvo kovoti su fiziniu skaus-
mu ir nepatogumais bei dvasine 
kančia. 1991 metų sausio 24-ąją, 
kai E. Stronskiui buvo penkeri, 
sustodamas stotelėje troleibusas 
užvažiavo berniukui ant kojos ir 
sutraiškė pėdą. Gydytojai nuta-
rė tuomet jos dalies neamputuo-
ti. „Vaikščiojau 20 metų tokia ko-
ja, avėjau ortopedinę avalynę. Ko-
ja buvo tik kaip atrama, ji neaugo, 
trynėsi, atsivėrė žaizdos“, – apie vis 
didėjusias sveikatos bėdas pasako-
jo E. Stronskis. Prieš pusantrų me-
tų buvo atlikta operacija. Tiesa, ta-
da jau teko šalinti ne tik pėdą, bet 
koją iki šlaunies. E. Stronskis įsiti-
kęs, kad taip yra geriau. Juk iki tol 
jį kiekvieną minutę lydėjo skaus-
mas, dvidešimt metų kasdien tu-
rėdavo tvarstyti koją. 

E. Stronskis baigęs pagrindi-
nę mokyklą įstojo į Vilniaus vers-
lo paslaugų profesinio rengimo 
centrą – gilinosi į odos apdirbimo 
paslaptis. Baigęs mokslus pradėjo 
dirbti, studijavo LEU, įgijo sociali-
nio pedagogo išsilavinimą. 

11 metų Utenoje keliaujant iš 
vienos darbovietės į kitą – šitaip 
savo gyvenimą galėtų apibūdinti 
uteniškis Eugenijus Jurelė. 50-me-
tis vyras jau daug metų kaustomas 
judėjimo negalios. Neįgaliųjų soci-
alinės įmonės „Lyderio grupė“ Ute-
nos filiale jis dirba vaizdo opera-
toriumi. E. Jurelė policijos vaizdo 
kamerų patalpoje stebi, kas vyks-
ta mieste. Uteniškis neįgaliu tapo 
per avariją dar mokydamasis mo-
kykloje. Iš kelių darboviečių E. Ju-
relei teko pasitraukti dėl neįgalu-
mo. Vienas darbdavys pareikalavo 
ne tik sargauti, bet ir sniegą kasti. 
Kitur mėgindamas įsidarbinti sar-
gu sulaukė atviro atsakymo: „Ne-
pyk, atleisk, bet ne.“ Po kelių tokių 
nesėkmių trejus metus jis neturėjo 
darbo. Tuomet jis su ilgesiu prisi-
mindavo tuos laikus, kai, prieš per-
sikraustydamas į Uteną, gyveno 
kaime. Ten meistravo, gamindavo 
baldus. „Nenori mūsų darbdaviai. 
O ką jau kalbėti apie tuos, kurie 
vežimėliuose. Turiu puikią žmo-
ną ir dukterį. Ir labai džiaugiuosi 
turėdamas darbą“, – sakė E.Jurelė. 

2016 metų pabaigoje šalies 
teritorinėse darbo biržose regis-
truoti 10 536 neįgalūs žmonės. 
2016 metais įdarbinta 5,7 tūkst. 
neįgaliųjų – apie 50 proc. įsiregis-
travusių darbo biržoje. 

20 metų kančiose gyvenęs vilnietis 
atsigavo prekybos centre 

Aida Murauskaitė „Lietuvos ryte“ pasakoja dirbančių neįgaliųjų 
sėkmės istorijas. 

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems VU prietaisas išgelbėtų gyvybes tūkstančiams lietuvių

Kadras iš filmo „Povaizdis“.
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Prie kūrybos 
šaltinio

Gerumas kaip pašaukimas
Atminimai

O atminimai
Dar dažnai pareina
Ten, kur jaunystė
Vaikščiojo basa.
Ten, kur skambėjo
Gimto kaimo dainos
Ir glostė kojas
Rytmečio rasa.
Ir norisi
Ilgai dar pastovėti
Prie to alyvų krūmo,
Kaip kadais...
Gal nusijuokt, 
O gal ir patylėti,
Pašaukt iš tolių
Mylimus vardais. 

Nežinau
Aš nežinau, 
Ar dienos vakarykštės
Dar kažkada 
Į širdį pasibels.
Bet aš norėsiu
Visada sugrįžti,
Jei lauksi tu
Prie gelstančios obels.

Nes ilgi metai 
Nieko neužgožia
Ir neišvaro nieko 
Iš širdies.
Tave nešuosi 
Lyg švelniausią rožę,
Lyg viziją
Dar savo ateities.

Smėlio pilys
Norėčiau pavirtus tyla
Prie lango per naktį budėti.
Galbūt gimto kaimo kalva
Ramunių žiedais ims žydėti.

Keliu gal žvyruotu kadais
Pareisiu į praeitį seną.
Pašauksiu aš žmones vardais, 
Kurie kažkada ten gyveno.

Gal ąžuolas auga dar vis,
Iš gilių jo kavą gamino.
Ten statėme smėlio pilis, 
Savas svajones ten auginom. 

Dėkoju
Tau ačiū, kad buvai, 
Dėkoju, kad esi.
Pražydo jau klevai
Manajam ilgesy.
Užaugs, žinau, žolė
Ant mudviejų kelių.
Stebėsis pakelė,
Ateit kad negaliu.

Jei grįšiu kažkada,
Tai jau nebūsiu aš.
Išėjus valanda
Jau daug ką išsineš...
Tai ačiū, kad buvai,
Dėkoju, kad esi.
Pagelto jau klevai
Manajam ilgesy.

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos

Aldona sABOnyTĖ–kAzLAUskIEnĖ 
Daugai, Alytaus r.

Atsiverti Vlado Danuso eilė-
raščių knygelę „Čia mano 

žemė“ ‒ ir jau pirmojo skyriaus 
pavadinimas tau teigia: „Geru-
mas neturi ribų“. Nuo to ir pra-
dėkime. Ką apie gerumą gali-
me sužinoti iš žmogaus, nuėju-
sio netrumpą gyvenimo kelią ir, 
kaip pats sako pratarmėje, „Kaž-
koks kirminas mane į priekį ve-
da, nurimti neleidžia. Rodos, vis-
ką, ką norėjau, išsakiau, tačiau 
jis prieštarauja ‒ ne, ne viską. 
Reikia kuo švelniau su žmonė-
mis kalbėti, ne pamokslauti, bet 
prisiliesti prie žmogaus dūšios, 
įkvėpti ją paskui sekti, parody-
ti pačiam bet kokiomis pastan-
gomis tą šviesą, kuri susikaupia 
tavyje.“ Taigi atsakymas perša-
si pats ‒ gerumas gimsta žmo-
gaus širdyje, o paskui po trupu-
tėlį plečiasi ‒ keliauja laiku nuo 
šiek tiek vėjavaikiškos, iš klai-
dų besimokančios jaunystės iki 
brandos ir senatvės, keliauja er-
dve, kuri nuo gimtinės kalvų iš-
siplečia iki Lietuvos, tiek jos da-
barties, tiek garbingos istorijos:

Dažnai galvoju, kur man 
prisiglausti.

Tas kaimas, kur gimiau, išnyko, 
žuvo.

Labai norėjau (vienas) įsisprausti
Trakučiuose.
Siurblių malūną menantis lietuvis.
(...)
Tokia dalia yra ‒ visi nueisime,
Išsibarstysime po plačią
ir neplačią Lietuvą.
Tik noriu, kad ne vien tik laisvę 

mes, ‒ 
gimtinę tą, kur augome ‒
labiausiai noriu ‒ kad mylėtume.    
(„Lietuviai“)

Tai pats pirmasis eilėraštis ‒ 
galėtume jį pavadinti programi-
niu, tai reiškia, tokiu, į kurį sudė-
ta tai, kas autoriui svarbiausia, ką 
norėtų pasakyti žmogui savo eilė-
mis. Netgi ne pasakyti, o išdainuoti, 
nes V. Danuso eilėraščiai labai me-
lodingi, jis turi puikų rimo ir ritmo 
pojūtį, telieka į tą formą tarsi į rūbą 

įvilkti, kuo žmogus gyvena, kas jam 
teikia džiaugsmo, o kas ‒ liūdina... 

Knyga dar ir apgalvotai su-
skirstyta į 4 skyrius. Pirmajame 
dominuoja Lietuvos tema, ji auto-
riui neatsiejama nuo gerumo. An-
trajame ‒ „Tuo tikėsiu“ – išskirčiau 
meilės, artimo ryšio su kitu žmo-
gumi, liniją. Trečiasis ‒ „Juk taip 
reikia“ ‒ kviečia pamąstyti apie 
praeinantį laiką, neišvengiamą se-
natvę ir nuveiktus darbus. Ketvir-
tasis – „Pabiros... ir ne tik...“ – iš tie-
sų, matyt, atsirado surinkus tuos 
eilėraščius, kurie autoriui pasiro-
dė „nelimpantys“ prie anų skyrių, 
nors ne ką blogesni. Galbūt taip 
byra dienos, valandos, minutės...

Atidžiai įsiskaičius į tekstus 
galima sudėlioti autoriaus bio-
grafiją:

Devyni šimtai keturiasdešimtais
birželio pirmąją po pietų
aš pravirkau. Nerasdavau sau 

vietos, 
nors ir buvau be galo rimtas.

Rimtumo ‒ ar kvailumo – man 
netrūko.

Įvertins žmonės, kai nueisiu.
Vis kroviau kroviau naują vaisių.
O ar sukroviau? Nieko. Tuščia.       
(„Šiaurinis vėjas“)

Natūralu, kad žmogui, nukelia-
vusiam tiek gyvenimo kelio, norisi 
atsigręžti atgal, įvertinti, kas buvo 
tikra, o kas ‒ tik iliuzijos, susivok-
ti savyje, arba ‒ rasti tą atskaitos 
tašką, nuo kurio galima atsispirti:

O noriu būti savimi. Tai reikia
nekreipt į nieką dėmesio ir kreipt 

į viską.
Nesustabdyti man 

šuoliuojantįjį laiką,
stebėti, kaip pakrikštytas išnyksta.
(„Būti savimi“)

Kalbėtojui natūraliai kyla klau-
simų apie savo paskirtį pasaulyje. 
Ir tai taip pat išsakoma eilėmis su 
skaidria filosofine intonacija:

Argi reikia manęs,
kad tikrai nebeliktų
tuščios vietos, kur kadaise 

buvau?

Argi reikia manęs,
kad kažkas visad vyktų,
prisimintų, kur, kaip
ir dėl ko keliavau.
(„Argi reikia manęs?“)

„Juk taip reikia“ ‒ galėtume 
atsakyti antrojo skyriaus, kuria-
me ir yra šis eilėraštis, pavadini-
mu. Juk reikia ‒ ir jaunystės klai-
dų, ir mokymosi vertinti kitus 
žmones, ir įsižiūrėjimo į gimti-
nės šilus, palypėjus į Girkalnio 
kalną, nuo kurio dairantis atsi-
veria ne tik dabarties, bet ir pra-
eities panorama:

Dabar ašai septyniasdešimt metų,
to kaimo nebėra, tik lygumos
tarp Girkalnio ‒ Kalnujų 

(sugrįžta tik prisiminimai),
tačiau aš vis tiek keliauju, 

vaikiškom kojytėm
užlipti ant kalvų ir pažiūrėti,
ar taip labai jau pasikeitus 

žemė.
(„Aš – lygumų karalius“)   

Keičiasi viskas, tik žmogaus 
širdis ta pati. Tie patys jausmai, 
kurstomi prisiminimų, toks pat 
noras palikti pasaulį geresnį nei 
radai gimdamas. Galbūt darbais, 
galbūt eilėraščiais prisidėti prie 
bendro tikslo ‒ puošti žemę. Nes 
ji ‒ mano, nes ji ‒ visų tų, kurie 
brangūs, kurių širdis tie žodžiai 
pasiekia. 

nijolė kVIETkAUskĖ

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“. Jam skirta 
6 tūkst. eurų dalinė finansinė valstybės parama.

„Po gimtinės dangum“ Konkursui

Metai uždarė vartus
Rodos, man nieko nestigo,
tik nusinešė vėjai metus.
Norėčiau sugrįžt į savo vaikystę,
bet, deja, metai uždarė vartus.

Rudenio lapai pageltę,
gruodą po kojom jaučiu.
Voratinkliais medžiai aptekę,
bet vis dar pavasario saule tikiu...

Rodos, prabėgo lyg sapnas,
amžiaus trečioji dalis.
Tolyn nuvingiavo gyvenimo takas,
o gaila – atgal nebegrįš...

Būkim laimingi
Tu pasibelsk sava daina
į mano širdį, juk liūdėt gana.
Tu pasinerk sraunia upe
į mano meilės jūrą.

Prigluski savo virpančia širdim
prie mano degančios krūtinės.
Nuprauski savo lietumi
ir ašarom savom pagirdyk.

Išauki ąžuolu mano dykynėj,
Šnarėki lapų šnaresiu švelniu.
Tegul gegutė vėl metus skaitys,
gal būsim amžiaus kelyje 

laimingi...

Regina MATULIEnĖ, Vilkaviškis

Ir darbą palaimink,
Kurs duona augina,
Tą juodą ir skalsią duonelę.
Ir ranką palaimink,
Kuri kalaviją už Laisvę Tėvynės 

jau kelia.

Palaimink, Dieve, vaikus, 
Medžius 
          Ir žvėris.

Danutė šERžEnTIEnĖ, Telšiai

Palaimink, Dieve, šitą šalį, 
Kur rūtų kerelis po langu,
Kur motinos maldos,
Lyg aukuro dūmas
Kas vakarą kyla į dangų.

Palaimink, Dieve, ir šitą žodį,
Kurs sielą ramybės pripildo,
Kurs suteikia viltį,
Kurs kelia ir guodžia,
Ir stingstančią širdį sušildo.

Palaimink, Dieve

Jono Valantiejaus nuotr., Kelmės r.


