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Seimo nario užmojuose – neįgaliųjų teisių gynimas

Daugiau lėšų neįgaliųjų 
organizacijoms

Atrodo, J. Džiugelis į Seimą 
atėjo nusiteikęs labai aktyviai 
dirbti, kad neįgaliųjų gyvenimas 
priartėtų prie Jungtinių Tautų 
(JT) Neįgaliųjų teisių konvenci-
joje numatytų standartų. Jo ma-
nymu, nuo šio dokumento ratifi-
kavimo Lietuvoje dar nedaug pa-
judėta. Kovo mėnesį bus sureng-
ta konferencija, kurios tikslas – 
Premjerui ir visiems ministrams 
priminti (informuoti), ką Lietu-
va, ratifikuodama JT Neįgaliųjų 

teisių konvenciją, įsipareigojo ir 
paraginti šiuos darbus vykdyti. 

Na, o per savo kadenciją Sei-
me J. Džiugelis planuoja siek-
ti pokyčių 7 kryptyse, kurias ir 
pristatė į Parlamentą susirin-
kusiems įvairių su neįgaliaisiais 

dirbančių organizacijų ir įstaigų 
atstovams. „Jūs esate tautos vei-
das, savo srities ekspertai, aiš-
kiai žinote, kaip gyvena neįga-
lieji, todėl bendradarbiavimas 
su jumis yra labai vertingas“, – 
sako parlamentaras.

Pirmas dalykas, kurio žada 
imtis J. Džiugelis – neįgaliųjų ne-
vyriausybinių organizacijų finan-
savimo užtikrinimas ir didini-
mas. Jo teigimu, Lietuvoje nevy-
riausybinio sektoriaus finansa-
vimas yra labai kuklus. JT Neįga-

liųjų teisių konvencija sako, kad 
neįgaliųjų organizacijos privalo 
dalyvauti priimant sprendimus 
tiek valstybės, tiek bendruome-
nės lygmeniu ir atstovauti neįga-
liųjų interesams, o valstybė – už-
tikrinti joms finansavimą. 

Yra įvairių būdų, kaip tai pa-
daryti. Pavyzdžiui, Lenkijoje 2 
proc. gyventojų pajamų mokes-
čio paramos gavėjams gali skir-
ti ne tik asmenys, bet ir įmonės, 
o štai Estijoje neįgaliųjų orga-
nizacijoms atitenka iš azartinių 
lošimų gautas pelno procentas. 

J. Džiugelio manymu, dalis 
didinamo akcizo už parduotą 
alkoholį lėšų galėtų būti skiria-
ma ir kokybiškesnėms techninės 
pagalbos priemonėms pirkti. 

Siekiamybė –  
kad neįgalieji būtų kartu 

su visais 
Kita svarbi sritis - įtraukusis 

švietimas. Ši tema susitikime su-
laukė bene daugiausiai diskusi-
jų. Seimo narys pabrėžė turin-
tis tikslą, kad specialiųjų porei-
kių vaikai mokytųsi kartu su vi-
sais bendrojo lavinimo klasėse. 

Kas tos „Lobių 
dirbtuvės“?

Ši katalikiška bendruome-
nė gyvuoja ketvirtus metus ir 
yra išskirtinė tuo, kad čia, pasak 
įkūrėjų, dirbti ir švęsti gyveni-
mo susirenka žmonės su proto 
negalia. Tai ir dienos centras, ir 
tikra darbovietė – „Lobių dirb-
tuvės“ gauna įvairių užsakymų, 
visi kartu planuoja darbus, pa-
siskirsto užduotis, o neįgaliems 
darbuotojams moka simbolinį 
atlygį. Viena iš dirbtuvių suma-
nytojų ir jų vadovė V. Paškevi-

čiūtė pasakoja, kad keliems ak-
tyviems žmonėms minčių kurti 
tokią bendruomenę atėjo dir-
bant su neįgaliaisiais Palaimin-
tojo Jurgio Matulaičio parapijos 
socialiniame centre ir patyrus 
tarptautinės „Arkos“ bendruo-
menės dvasią. Anot jos, kai ku-
rie neįgalieji yra gana savaran-
kiški ir norėjosi sudaryti jiems 
sąlygas ugdyti bei realizuoti savo 
gebėjimus, taip pat pasistengti, 
kad visuomenė į juos žiūrėtų ne 
kaip į vargšus, kuriems reikia tik 
padėti ir duoti, bet tiesiog kaip 

į žmones, kurie irgi gali kurti, 
ką nors gaminti ir būti naudin-
gi. Čia neįgalieji stropiai renkasi 
kasdien, išskyrus savaitgalius ir 
šventines dienas (kai kurie su-
tartomis dienomis lanko kitus 
užsiėmimus), ir, vadovaujami 
meistro Povilo Bykovo, darbuo-
tojo Luko Kulikausko bei jos, so-
cialinės darbuotojos, imasi me-
džio darbų – gręžia, šlifuoja, de-
gina paveikslėlius ar dažo. Ži-
noma, ir džiaugiasi gyvenimu – 
nuostabia gamta Neries regioni-
niame parke, nuolat juokaujan-
čiais bendradarbiais, atvykstan-
čiais svečiais ir dažnomis pačių 
išvykomis į kitas bendruomenes 
bei renginius. 

Kuo dirbtuvėse virsta 
medis

„Lobių dirbtuvės“ veiklos 
pradžioje šveicarų finansuoja-
mos programos lėšomis įsigijo 
medžio apdirbimo stakles, reika-
lingų įrankių, tad gamina įvairaus 
dydžio ir paskirties dirbinius: 
baldus, klauptukus bažnyčiai, 
kryžius ir visą margumyną smul-
kesnių daiktų ir suvenyrų. Dirb-
tuvės bendradarbiauja su Ne-
ries regioninio parko direkcija:  

Seimo narys Justas Džiu-
gelis Parlamente susirin-
kusiems NVO atstovams 
pristatė savo pagrindi-
nes veikos kryptis ir ko-
mandą. Išsikelti tikslai – 
labai konkretūs, tačiau 
kai kurie nelengvai pa-
siekiami. Jų įgyvendini-
mas prilygtų revoliucijai 
neįgaliųjų gyvenime. 

Integracijos keliu

„Lobių dirbtuvės“ gamina medžio dirbinius  
ir švenčia gyvenimą

Kiekvieną rytą socialinė darbuotoja Vytautė Paškevičiū-
tė sėda į autobusėlį, sutartose sostinės vietose stabteli 
paimti bendradarbių bei savanorių, tada suka iš mies-
to Sudervės link. Vairuotoja ir jos keleiviai džiugiai nu-
siteikę – kasdien matomi vaizdai tąryt ypač glosto akį: 
šerkšnoti medžiai ir iš kaminų rūkstantys dūmai atro-
do tarsi paveikslėliai. Nuotaikingai juos aptarinėdami 
ir deklamuodami eilėraštukus apie žiemą pasiekiame 
darbo vietą – Mozūriškių kaime įsikūrusias „Lobių dirb-
tuves“. Prie durų jau laukia iš netoliese esančios Betza-
tos bendruomenės atėjęs dar vienas vaikinas. Visi suei-
name į vidų, savanoris iš Italijos Giovanni užkuria kros-
nelę ir darbo diena prasideda. 

Tolerancijos link

Į susitikimą su Seimo nariu Justu Džiugeliu susirinko per 50 įvairių neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų atstovų.

(nukelta į 3 psl.)

„Lobių dirbtuvių“ lankytojai svečius mielai pamoko, kaip dirbti su medžiu.

„Lobių dirbtuvėse“ gaminami įvairūs darbeliai iš medžio. (nukelta į 5 psl.)
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Neįgaliųjų bendruomenėse: veikla, problemos, pasiekimai

,,Gedimino kalnas uždarytas“, – rašo mūsų dien-
raščiai. Negalime pasinaudoti ir į kalną kelian-

čiu funikulieriumi. Gedimino kalno funikulierius – tai 
trečia Lietuvoje tokio tipo susisiekimo priemonė (ki-
tos dvi – Žaliakalnyje ir Aleksote Kaune). Jis dažnai 
dar vadinamas Vilniaus funikulieriumi. 

Seniau įrengti funikulieriai nebuvo pritaikyti ve-
žimėliais judantiems žmonėms, tad ir šiandien ne vi-
sais galima pasinaudoti. Turiu asmeninės patirties – 
Škotijoje dviejų žmonių padedama vos vos įsibroviau 
į keltuvo vidų ir tai tik nuėmus vieną vežimėlio ratą. 
Keltuvą aptarnaujantis asmuo net užsimerkė, kuo-
met mane sūnus įvežė ant vieno rato vidun. Suprantu 
jį, nes toks drastiškas įvažiavimo būdas greičiausiai 
nebuvo numatytas nė vienoje instrukcijoje ir labai 
prasilenkė su saugumo taisyklėmis. Sunku patekti 
ratukininkams ir į funikulierius Kaune. Vilniaus fu-
nikulierius, statytas jau moderniais laikais, yra idea-
liai pritaikytas neįgaliesiems ir pagyvenusiems žmo-
nėms. Jis buvo įrengtas 2003 metais tuometinio pre-
zidento Algirdo Brazausko iniciatyva, kurį šokiravo 
apklausos rezultatai – pasirodo, tik vienas iš dešim-
ties apklaustų vilniečių buvo įkopę į šią mūsų istori-
nę šventovę. Ir tikrai, pastačius funikulierių statisti-
ka pakito. Dabar keltuvas kasmet į kalno viršų užke-
lia daugiau nei 150 tūkst. žmonių. 

Tarp pirmų laimingųjų, pasikėlusių funikulieriu-
mi į kalną, buvau ir aš. Keltis į viršų buvo labai smagu, 
bet ant kalno nuliūdau – per pilį juosiančią akmeni-
nę sieną pamatyti išsvajotos Vilniaus apylinkių pa-
noramos neteko. Su draugėmis bandėme pasižvalgyti 
pasikėlusios ant rankų, bet... O ir akmeniniai takeliai 
visiškai nepritaikyti vežimėliu judantiems žmonėms. 

Ant Gedimino kalno esu ne kartą buvusi jaunys-
tėje. Keliaudami su žygeiviais studijų metais turėjo-
me tradiciją ant Gedimino kalno suvalgyti visą po tu-
ristinio žygio likusį maistą. O likdavo labai nedaug: 
cukraus keli gabalėliai, džiūvėsiai. Labiausiai įsimi-
nė kelionės po Šiaurės Uralą užbaigimo ceremonija. 
Ant Gedimino kalno valgėme... lašinius su cukrumi... 
Esu užvažiavusi (padedant aplinkiniams) kelis kar-
tus ant kalno ir vežimėlyje sėdėdama. Galiu patikin-
ti, kad tiek kylant į kalną, tiek užvažiavus, vaizdai at-
siveria daug gražesni nei nuo funikulieriaus pusės... 

Deja, kaip rodo šiandieninė Gedimino kalno situa-
cija, funikulierių įrengti buvo aiškiai paskubėta. An-
trojo pasaulinio karo metu kalno papėdėje iškasti tu-
neliai vėliau buvo labai atmestinai sutvarkyti ir tai vė-
liau labai pakeitė kalno hidrologinę situaciją. Keista, 
kad funikulierius buvo rengiamas toje pat pusėje, o 
tai dar labiau sustiprino kalno eroziją. Noras atidengti 
kalną ir išpjauti visus augančius medžius visiškai pra-
silenkė su sveiku protu. Gamtininkai protestavo, bet 
kas jų klauso? Gamta atkeršijo žmogaus godumui ir 
neprofesionalumui. O investuoti teks per 800 tūkst. 
eurų. Suprantu žmonių emociją išgirdus Nacionalinio 
muziejaus direktorės B. Kulnytės nuomonę, kad fu-
nikulierių reikia uždaryti visiškai. Ji, kaip ir daugelis 
istorinio paveldo puoselėtojų, ir tuomet prieštaravo 
jo statymui. Estetinio kalno vaizdo funikulierius, ži-
noma, nepapuošė ir istorinį paveldą sumaitojo. Bet, 
kaip sakoma, po mūšio kumščiais beprasmiška mo-
juoti. Tad teks taisyti savo klaidas.

Prie šiandieninės situacijos prisidėjo ir tai, kad 
nebuvo tikro kalno šeimininko. Dabar nutarta jo prie-
žiūrą perduoti Aplinkos ministerijai. Viliuosi, kad da-
bartinis aplinkos ministras Kęstutis Navickas, buvęs 
aktyvus Kauno ,,Atgajos“ klubo narys, kovotojas už 
gamtos puoselėjimą, įgijęs neabejotinų kompetencijų 
savo vėlesnėje tarptautinėje veikloje, suras visus ten-
kinantį sprendimą – paliks galimybę neįgaliesiems 
vėl smagiai pasivažinėti funikulieriumi ir atkreips 
dėmesį į gamtos iššūkius. Belieka kantriai laukti... 

Teks taisyti klaidas 

Apie tai,
kas

jaudina

Telšiai: 
�� Telšių rajono neįgaliųjų 

draugijos rankdarbių būre-
lio vadovė Vida Zenaus-
kienė „Bičiulystei“ parašė 
apie būrelio veiklą. 

Telšių rajono neįgaliųjų 
draugijos rankdarbių bū-
relį lanko kūrybingos, vis 
naujų idėjų kupinos mote-
rys. J. Brasienė neria suve-
nyrus, M. Šiurkuvienė tapo 
paveikslus, mezga šlepe-
tes. R. Kazlauskaitė mez-
ga rankines ir šlepetes, M. 
Jurkaitienė – tapukus ma-
žyliams, J. Augulienė neria 
gėlytes, D. Šeržentienė pie-
šia atvirukus, itin vertin-
gi R. Norvilienės origami 
technika sukurti darbeliai. 

Praėję 2016 metai Tel-
šių rajono neįgaliųjų drau-

Šiemet planuoja dar aktyviau dirbti
gijos rankdarbių būreliui 
buvo prasmingi ir pilni įvy-
kių. Būrelio narės mezgė, 
siuvo, darė dekupažo rank-
darbius. Darbščios mote-
rys dalyvavo Telšių – kultū-
ros sostinės – renginiuose 
ir mugėse. Moterys įvairio-
mis progomis puošė drau-
gijos salę, ruošė dovanėles 
narių gimtadienių ir jubi-
liejų progomis. Per akciją 
„Apgaubkime siūlo šiluma“ 
būrelio narės Telšių regio-
ninės ligoninės gimdymo 
skyriaus ankstukams do-
vanojo 26 poras kojinai-
čių. Artėjant Kalėdoms jos 
dalyvavo akcijoje „Dovanė-
lė kito žmogaus vaikui“ ir 
Telšių „Vilties“ mokyklos 
auklėtiniams padovanojo 

20 porų kojinių ir šlepečių. 
Šiais metais toliau tę-

sime pradėtus darbus, 
dar dažniau dalyvausime 

paro dose, mugėse, akci-
jose ir visiems dovanosi-
me dalelę į mūsų darbe-
lius įdėtos širdies šilumos.

Telšių rajono neįgaliųjų draugijos rankdarbių būrelio narės 
džiaugiasi, kad rėmėjai padovanojo įvairių medžiagų, kurias 
galės panaudoti darbeliams. 

�� Šilutės rajono neįgalių-
jų draugijos narė Aldona 
Petkienė su „Bičiulystės“ 
skaitytojais dalijasi pras-
mingos šventės įspūdžiais. 

„Gerbkime duoną – gy-
vybę žmonių“, – šiais pras-
mingais žodžiais pavadin-
tą popietę pradėjo Šilutės 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Laima Mi-
cienė. Vasario 5-ają nuo 

seno lietuviai pagerbda-
vo ugnį ir kasdienį mais-
tą – duoną. Tikima, kad Šv. 
Agotos palaimintas gaba-
lėlis duonos apsaugos nuo 
gaisro, nuo negandų ir vi-
sokio blogio. Mūsų drau-
gijoje duonos pagerbimo 
šventė tapo tradicija – šie-
met ją šventėme jau ketvir-
tus metus. Draugijos salėje 
vos tilpo apie 100 popietės 

dalyvių. Moterys atsinešė 
savo rankomis keptų duo-
nos gaminių, juos dėjo ant 
močiučių išaustų lininių 
rankšluosčių. Šilutės ka-
talikų Šv. Kryžiaus bažny-
čios klebonas Stasys To-
leikis pašventino duoną ir 
visus susirinkusius salė-
je. Po bendros kasdienės 
maldos maži kepalėliai ir 
duonos riekelės buvo iš-

dalintos visiems parsineš-
ti į namus, kad visus metus 
saugotų namų židinį nuo 
nelaimių, gaisro ir perkū-
no. Po pagrindinės popie-
tės dalies visiems šventės 
dalyviams koncertą dova-
nojo Šilutės meno ir muzi-
kos mokyklos moksleiviai 
ir jų mokytojai, klausėmės 
moterų ansamblio „Kviet-
kelis“ dainų, šokome rate-
lius grojant Antano Kmitos 
vadovaujamai kapelai „Ši-
lo aidai“. Pasakojimus apie 
duonelę skaitė Olga Mata-
žinskienė, Vida Preikšienė, 
Rimalda Štarienė, Ramutė 
Kvederienė, Lilija Žąsytie-
nė, vaišinomės savo kep-
tais pyragais, gaivinomės 
Vaido Austyno pagaminta 
namine duonos gira. 

Popietė tęsėsi iki pava-
karių, visiems buvo links-
ma. Atsisveikinome neil-
gam – iki tradicinės Užga-
vėnių šventės.

„Pagal įstatymus ne-
įgalumo pensiją gali 
gauti nuolatinis Lietu-
vos Respublikos gyven-
tojas, bet, kaip supran-
tu, yra galimybė ir iš-
vykus svetur nepraras-
ti išmokų Lietuvoje su-
darant tarptautines su-
tartis arba pagal Lietu-
vos Respublikos Vyriau-
sybės nustatytą tvarką. 
Kokia šiuo metu galioja 
tvarka? Ką reikia dary-
ti norint neprarasti Lie-
tuvoje paskirtų išmo-
kų?“ – klausia „Bičiulys-
tės“ skaitytojas.

Į  k laus imą atsako 
„Sod ros“ Komunikaci-
jos skyriaus vyriausiasis 
specialistas Rytas Stal-
nionis: 

Norint gauti Lietuvoje 
paskirtas išmokas persi-
kėlus gyventi į kitą šalį, 

pirmiausia „Sodrai“ rei-
kia pateikti prašymą dėl 
pensijos mokėjimo pra-
tęsimo (gyvenantiems už-
sienyje). Rekomenduoja-
mą prašymo formą galima 
rasti adresu http://www.
sodra.lt/lt/dokumentai/
formos-ir-sablonai-gyven-
tojams.

Prašyme turi būti nu-
rodyti vardas ir pavardė, 
tiksli gyvenamoji vieta 
kitoje valstybėje, asme-
ninės sąskaitos nume-
ris, rekvizitai. Pageidau-
jant pensiją gauti į užsie-
nio banko sąskaitą, bū-
tina nurodyti pensijos 
mokėjimo periodiškumą 
(kiekvieną mėnesį, kar-
tą per ketvirtį, kartą per 
pusmetį arba vieną kartą 
per metus), užsienio kre-
dito įstaigos pavadinimą, 
adresą, tarptautinį ban-
ko kodą (BIC) ir sąskaitos 

numerį tarptautiniu IBAN 
formatu.

Antras dokumentas, 
kurį reikia pateikti, yra 
pažyma iš gyvenamosios 
vietos valstybės kompe-
tentingos įstaigos apie 
pensijos gavimą/negavi-
mą. Pensijos gavėjui pa-
geidaujant, dėl šios pažy-
mos gali kreiptis „Sodros“ 
Užsienio išmokų tarnyba. 
Jeigu to bus pageidauja-
ma, tą reikia nurodyti 
pildomame prašyme at-
naujinti pensijos mokėji-
mą. Tai aktualu, kai pen-
sija yra paskirta už sta-
žą iki 1994 m., jei pensi-
ja paskirta tik už stažą po 
1995.01.01, tokios pažy-
mos nereikia.

Prašymą pateikti rei-
kia „Sodros“ Užsienio 
išmokų tarnybai, adre-
su Kalvarijų g. 147, LT-
08221 Vilnius. Siunčiant 

prašymą paštu, reikia pri-
dėti notaro patvirtintą as-
mens dokumento kopiją.

Užsienio išmokų tar-
nyba ne vėliau kaip per 30 
kalendorinių dienų pri-
ims sprendimą dėl pen-
sijos mokėjimo atnauji-
nimo ir išmokėjimo už 
susidariusį laikotarpį, už 
kurį pensija nebuvo mo-
kama. Netekto darbingu-
mo pensija mokama iki 
darbingumo lygio nusta-
tymo termino pabaigos. 
Dėl tolesnio šios pensijos 
mokėjimo žmogus, gyve-
nantis ES ar EEE valstybė-
je, turi pateikti medicini-
nius dokumentus Neįga-
lumo ir darbingumo nu-
statymo tarnybai. Apie 
pratęsiamą pensijos mo-
kėjimą „Sodros“ Užsienio 
išmokų tarnyba žmogų 
informuoja laišku, prašy-
me nurodytu adresu.

Šilutė: Pagerbta duona

Duonos gaminiai buvo pašventinti ir išdalinti draugijos nariams.

Klausėte–atsakome Neįgalumo išmoką galima  
gauti ir užsienyje 
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Akis bado / širdį glosto 

Šiuo metu, pasak J. Džiugelio, 
įtraukiojo ugdymo reglamen-
tavimas pakankamai geras, ta-
čiau teisės aktai neveikia – dar 
nemažai negalią turinčių vaikų 
apskritai nelanko ugdymo įs-
taigos. Seimo narys teigė pla-
nuojantis savivaldybėse atlik-
ti analizę, kodėl taip yra. Viena 
iš problemų – labai didelės kla-
sės. Jose sunku dirbti net netu-
rint specialiųjų poreikių vaikų. 
Vienas iš J. Džiugelio siūlymų – 
klasėse, kuriose yra daugiau ne-
gu 20 vaikų, turėtų atsirasti mo-
kytojo padėjėjas. Taip pagerėtų 
ugdymo kokybė, paprasčiau bū-
tų integruoti specialiųjų porei-
kių turinčius vaikus. 

Sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijos „Vilniaus viltis“ 
vadovė Birutė Šapolienė teigė, 
jog bendrija nuo pat jos įsikūri-
mo siekia, kad sutrikusio inte-
lekto vaikai būtų mokomi kartu 
su kitais. Pirmosios integruotos 
klasės Vilniuje buvo įkurtos dar 
1992 metais, tačiau progresas 
iki šiol dar vyksta vangiai. Kita 
vertus, net jei vaikas priimamas į 
bendrojo lavinimo mokyklą, jam 
nėra užtikrinamas kokybiškas 
ugdymas. Problemų daug: mo-
kytojai nepasiruošę, mokyklos 
nepritaikytos, nėra popamoki-
nio užimtumo (todėl tėvai negali 
dirbti), neteikiamos transporto 
paslaugos ir pan. Trūksta ir tei-
giamo požiūrio į sutrikusio inte-
lekto vaikų integravimą. 

J. Džiugelis pabrėžė, kad 
švietimo srities bėdos yra kom-
pleksinės. Sprendžiant šiuos 
klausimus, turi aktyviai dalyvau-

ti ir Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija. 

Dar viena problema, kurią 
planuoja imtis spręsti J. Džiu-
gelis – universalaus dizaino rei-
kalavimų taikymas viešiesiems 
pastatams. Pirmas darbas – tei-
sės aktuose numatyti, kad atlie-
kant kapitalinį ar didelį remon-
tą, rekonstrukciją, pastatai priva-
lomai būtų pritaikomi neįgaliųjų 
poreikiams. Šiuo metu J. Džiuge-
lis kartu su Seimo nare Rimante 
Šalaševičiūte rengia teisės akto 
projektą. Seimo narys sako tuo 
neapsiribosiantis – ateityje rei-
kia pereiti prie universalaus di-
zaino termino ir aplinką pritai-
kyti visiems. Parlamentaras ne-
slepia, kad Seime gali būti nema-
žai besipriešinančių tokiems pa-
keitimams. Tačiau jiems J. Džiu-
gelis turi ir argumentų: „Jei ne-
galvojate apie žmones, turinčius 
negalią, pagalvokite apie save. 
Mes visi senstame.“ 

Asmeninis asistentas 
padėtų mažinti ir globos 

įstaigų skaičių
Dar vienas iš svarbių J. Džiu-

gelio užsibrėžtų tikslų – kad Lie-
tuvoje būtų įteisinta asmeni-
nio asistento paslauga. Pasak 
Seimo nario, šiuo metu turime 
daug institucijų, kuriose išlaikyti 
žmones labai brangiai kainuoja, 
tačiau toks globos būdas dažnai 
pasirenkamas dėl to, kad žmo-
gus, išėjęs į bendruomenę, ne-
sulaukia alternatyvių paslaugų. 
„Tai nėra teisinga. Žmogus tu-
ri gyventi ten, kur jis nori, kaip 
jis nori. Valstybė turi pasirūpin-
ti jam teikiama asmeninio asis-

tento paslauga. Juo labiau kad 
tai kainuoja pigiau nei jį išlaikyti 
institucijoje“, – sako J. Džiugelis. 

Artimiausias pavyzdys – Lat-
vija. Ten asmeninio asistento pa-
slauga neįgaliesiems teikiama jau 
keletą metų. Siekiamybė – Skan-
dinavija, kur prie sunkią negalią 
turinčiojo dirba ir 12 žmonių. 
„Mano tikslas – kad sunkią ne-
galią turintis žmogus būtų sau-
gus 24 val. per parą. Tam reikėtų 
3 žmonių“, – sako J. Džiugelis. Jis 
atkreipė dėmesį, kad dažnai ten-
ka išgirsti esą mes turime socia-
linius darbuotojus, štai ir asme-
ninis asistentas. „Ne, mes neturi-
me asmeninio asistento paslau-
gų. Tos, kurios yra teikiamos šiuo 
metu, nepadeda žmogui savaran-
kiškai gyventi“, – įsitikinęs Seimo 
narys, kuris pats be asmeninio 
asistento pagalbos būtų bejėgis.

Kalbėkime ne tik apie 
neįgalųjį, bet ir apie jo 

šeimą 
Taip pat labai svarbu, kad bū-

tų užtikrintos socialinės garan-
tijos neįgalius vaikus auginan-
tiems asmenims. „Dažnai kalba-
ma apie neįgalių žmonių intere-
sus, tačiau pamirštame, kad juos 
kažkas prižiūri. Šie žmonės yra 
nematomi. Kai šeimoje gimsta 
vaikas su negalia, vienas iš tėvų 
neretai iškrenta iš darbo rinkos 
ir tampa prižiūrėtoju. Deja, jis 
negauna tinkamų socialinių ga-
rantijų, didesnei daliai iš jų nėra 
skaičiuojamas pensijų stažas, – 
sako J. Džiugelis. – Manau, kad 
situaciją reikia keisti iš esmės.“ 
Seimo narys kalba ir apie savo 
mamą, kuri, visą gyvenimą die-
ną ir naktį slaugiusi savo sūnų, 
gauna tik bazinę pensiją. 

Socialinių įmonių reforma – 
dar vienas darbas, kuris, pasak 
J. Džiugelio, turi būtų nedelsiant 
padarytas. Seimo narys patiki-
no suprantantis, kad socialinių 
įmonių griūtis būtų labai skaus-
minga jose dirbantiems neįga-
liesiems ir pažadėjo, kad nieko 
nebus daroma skubotai, neįver-
tinus įvairių aspektų. Tačiau, jo 
manymu, turime siekti, kad neį-
galieji galėtų dirbti atviroje dar-
bo rinkoje. „Jeigu socialinių įmo-
nių verslai egzistuoja vien tik dėl 
to, kad gauna dotacijas, ar tikrai 
nėra piktnaudžiaujama neįga-
liųjų kūrybingumu ir darbo jė-
ga?“ – klausia J. Džiugelis. 

Nieko nelaukiant turi būti 
sprendžiama ir dar viena pro-
blema – panaikintas terminas 
„nedarbingas“. Jis, Seimo nario 
įsitikinimu, yra diskriminuo-
jantis, užkerta kelią įsidarbin-
ti, todėl sieks, kad šis klausimas 
svarstymui būtų pateiktas dar 
pavasario sesijoje. 

Taip pat J. Džiugelis planuo-
ja surengti 100 susitikimų ben-
druomenėse – tam, kad geriau 
susipažintų, sužinotų, kaip gy-
vena Lietuvos žmonės. Na, o su-
kviesti pasikalbėti neįgaliųjų or-
ganizacijų atstovus J. Džiugelis 
sakė planuojantis 2 kartus per 
metus: prieš pavasario ir prieš 
rudens sesiją. 

Aurelija BABinskienė
Autorės nuotr. 

Seimo nario užmojuose – 
neįgaliųjų teisių gynimas

(atkelta iš 1 psl.)

Seimo narys Justas Džiugelis pristatė planuojamus darbus ir veiklos kryptis.

Seimo nario keliamos problemos aktualios daugeliui neįgaliųjų.

Asociacijos „Gyvastis“ projek-
tų vykdytoja Vilma Radavi-

čienė „Bičiulystei“ atsiuntė nuot-
raukų, kuriose užfiksavo pries-
točio rajone Vilniuje esančias 
parduotuves, prekybos centrus 
ir kitas įstaigas. Deja, judėjimo 
negalią turinčiųjų jos visiškai 
nepasirengusios priimti. 

„3 kartus per savaitę nuo 

Priestočio rajonas sostinėje 
rateliais neįveikiamas 

Vilniaus autobusų stoties ei-
nu į „Gyvasties“ kabinetą, esan-
tį Mindaugo g. 23. Akys kliūva, 
kad toje atkarpoje tik Socialinės 
paramos centras, esantis Kau-
no g. 3 ir pora prekybos centrų 
laukia judėjimo negalią turin-
čių piliečių. Į kitas parduotuves, 
grožio salonus, deja, patekti ne-
įmanoma“, – rašo V. Radavičienė.

V. Radavičienės nuotr. 

Kviečiame siųsti nuotraukų rubrikai  
„Akis bado/ širdį glosto“

Norėtumėme, kad joje atsispindėtų situacija visoje Lietuvoje.  
Fotografuokite ir siųskite nuotraukų, kuriose užfiksuoti akį badantys 

aplinkos pritaikymo pavyzdžiai ar kiti dalykai, trukdantys neįgaliesiems 
visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.  

Taip pat dalykitės ir geraisiais atvejais – kas džiugina, įkvepia, daro  
gyvenimą lengvesnį. Laukiame fotografijų su trumpais komentarais.

Jūsų redakcija 
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Daktaras
Aiskauda

Bendrovės „Nielsen“ tyrimo 
duomenimis, teigiamai apsipir-
kimą internetu šiemet vertina 
36 proc. vaistinių pirkėjų – tai 
4 procentiniais punktais dau-

giau negu pernai. Kategoriškai 
nenorinčių bandyti pirkti inter-
netu dalis tarp vaistinių klientų 
šiemet sumažėjo 6 punktais – 
iki 42 proc. 

Skaitmeniniai termometrai, 
plaukus stiprinantys ar jų slin-
kimą mažinantys preparatai, žu-
vų taukai, dantų šepetėliai, ge-
lis nuo sąnarių skausmo. Vais-
tinių tinklo „Camelia“ el. vaisti-
nės pardavimų statistika rodo, 
jog tai – populiariausi interne-
tu perkami vaistiniai preparatai. 

Vaistinių tinklą „Camelia“ 
valdančios „Nemuno vaistinės“ 
generalinė direktorė Aušra Bud-
rikienė teigia, kad vienas svar-
biausių pasirinkimo pirkti in-
ternetinėse vaistinėse faktorių 
yra produktų kaina. 

„Galimybė pasvarstyti, išsi-
rinkti tinkamą produktą, paly-

ginti kainas bei užsisakyti pre-
kes, kurių galbūt nejauku pra-
šyti vaistininko girdint kitiems 
lankytojams, – visa tai akivaiz-
dūs el. vaistinės privalumai, ku-
riuos vartotojai jau įvertino“, – 
sako A.Budrikienė.

„Bičiulystės“ inf.

Lietuvoje sparčiai populiarėjant prekybai internetu au-
ga ir elektroninių vaistinių rinka. 

El. vaistinių privalumai: konfidencialumas, galimybė rinktis ir taupyti

Dažnai susiduriama su pa-
radoksu, kai turimi perte-

kliniai kūno kilogramai nebū-
tinai yra susiję su nutukimu, ir, 
kita vertus, svoris gali priartėti 
prie „normalaus“ esant... rieba-
lų pertekliui. 

Kaip visa tai suprasti? Mat pa-
didėjus raumenų masei, sumažė-
ja riebalų (raumenys – riebalų 
priešas). Raumenys yra sunkes-
ni už riebalus ir jeigu raumenų 
yra pakankamai, svarstyklės ga-
li rodyti perteklinius kilogramus. 

Nors vyrai ir moterys turi tiek 
pat riebalinių ląstelių, tačiau mo-
ters organizme yra daugiau rie-
balus kaupiančių fermentų; be 
to, didesnės pačios riebalinės 
ląstelės. Vyrai turi daugiau rie-
balus skaidančių fermentų ir ma-
žesnes riebalines ląsteles. Užtat 
moterys riebalų pertekliaus nu-
sikrato lėčiau, o vyrai sukaupia 
riebalų lėčiau. Ir dar. Mažesnio 
ūgio žmogaus riebalinės ląste-
lės būna stambesnės, o didesnio 
žmogaus – mažesnės. Be to, ma-
žesnis žmogus turi daugiau rie-
balus kaupiančių fermentų. Išva-
da: didesniam žmogui lengviau 
nusikratyti riebalų pertekliaus. 
Kai vyras valgo mažai kaloringą 
maistą, suaktyvėja riebalus skai-
dantys fermentai ir taip mažėja 
svoris. Moterims mažai kaloringa 
dieta padidina riebalinių ląstelių 
apimtį, priverčia aktyviai kaup-
ti riebalus ir lėčiau juos deginti.

Koks svoris normalus?
Šiam tikslui galima pasinau-

doti įvairiomis formulėmis ir len-
telėmis (žr. žemiau). Pavyzdžiui, 
Vokietijoje, Anglijoje ir dar kai 
kuriose šalyse yra populiari va-
dinamojo kūno masės indekso 
(reikalingo normaliam svoriui 
apskaičiuoti) formulė. Skaičiuo-
jama taip: svoris kilogramais pa-
dalijamas iš ūgio centimetrais pa-
kelto kvadratu. Pavyzdžiui, sulau-
kus 45–55 metų, šis indeksas tu-
rėtų būti nuo 22 iki 27. Jei jis di-
desnis už 30 – būtina susirūpin-
ti dėl antsvorio, kai mažesnis nei 
18 – sveriama per mažai.

Beje, lentelės sudarytos tri-
jų konstitucijos (lotyniškai cons-
titutio – sudėjimas) tipų žmo-
nėms – astenikams, normosteni-
kams ir hiperstenikams. Konsti-
tuciniam tipui išskirtinės reikš-
mės turi krūtinės ląstos plotis 
(žr. lenteles).

Paaiškinimas: asteniku va-
dinamas lieknas, liesas, silpnas 
žmogus; normostenikas užima 
vidurinę padėtį; hiperstenikas – 
stiprus. 

Kiek mažinti maisto 
kaloringumą?

Priklausomai nuo nutuki-
mo laipsnio gali atsirasti kai ku-

rių ligų (tai dažniausiai nulemia 
gyvenimo trukmę), atitinkamai 
pablogėti gyvenimo kokybė. Nu-
tukusiam žmogui, atsižvelgiant 
į nutukimo laipsnį, bendrą svei-
katos būklę, kūno sudėjimą, dar-
bo pobūdį ir amžių gydytojas 
die tologas nurodo, kiek procen-
tų turi būti mažinamas maisto 
kaloringumas. 

Yra 4 nutukimo laipsniai: pir-
masis (kūno masė viršija norma-
lią [toliau – KMVN] 15–29 %); 
maisto kaloringumas mažinamas 
20 %; antrasis (KMVN 30–49 %); 
maisto kaloringumas mažinamas 
30 %; trečiasis (KMVN 50–99 %); 
maisto kaloringumas mažinamas 
40%; ketvirtasis (KMVN 100 % ir 
daugiau); maisto kaloringumas 
mažinamas 50 %.

Raumenų treniravimas
„Modernių“ ir „XXI a. super-

dietų“ autoriai nutukusiems 
žmonėms (nenurodydami nu-
tukimo laipsnio) siūlo neapsiri-
boti liesinančiomis dietomis ir 
visomis išgalėmis duoti darbo 
raumenims (pavyzdžiui, bėgioti, 
kopti į kalnus ir t.t.). Tokia nuo-
roda neabejotinai teisinga, tačiau 
ji dažniausiai tinka tik esant I ir II 
laipsnio nutukimui ir dar su są-
lyga, jei sveiki kojų sąnariai, stu-
buras, nesergama širdies ir krau-
jagyslių ligomis ir t. t. Negalintys 
vaikščioti turi galimybę treniruo-
ti raumenis (jei sveikos rankos). 
Pavyzdžiui, kilnoti svarmenis ar 
atlikti kitokius pratimus. 

Apie hormonus
Moterims riebalus sudaran-

čius fermentus stimuliuoja mo-
teriškasis lytinis hormonas es-
trogenas. Riebalai daugiausia 
kaupiasi sėdmenyse, ant klubų. 
Tarkime, jog moters viršutinė 
kūno dalis yra 44-ojo, tai apati-
nė bus 48-ojo dydžio. Atsiranda 
vadinamoji kriaušės forma.

Vyrus veikia vyriškasis hor-
monas testosteronas, riebalai 
daugiausia kaupiasi talijos sri-
tyje, atsiranda vadinamoji obuo-
lio forma. 

Be paminėtų hormonų dar 
reiktų atkreipti dėmesį į kasos 
gaminamą baltyminį hormoną 
insuliną, kuris reguliuoja an-
gliavandenių, riebalų ir baltymų 
apykaitą. Mat kai kurių žmonių 
kasa gamina labai daug insulino, 
kai valgoma cukraus ar krakmo-
lo. Insulino nesumažėja ir kai jis 
būna atlikęs savo funkciją (jis tu-
ri kontroliuoti cukraus padidėji-
mą kraujyje). Šiuo atveju proble-
ma yra ta, kad insulinas ne tiktai 
reguliuoja kraujyje cukraus kie-
kį (taip buvo galvojama ilgą lai-
ką), bet taip pat jis yra stiprus... 
riebalų kaupimo stimuliatorius. 
Užtat ligoniai, kuriems atsirado 

insulino pertekliaus sukeltas nu-
tukimas, neturėtų gydytis patys, 
o kreiptis į gydytoją.

Be to, dar yra vadinamieji 
streso hormonai. Jei stresas ne-
stiprus ir nėra virtęs nuolatiniu 
gyvenimo palydovu, šie hormo-
nai gali būti netgi labai naudin-
gi, nes prisideda prie lieknėji-
mo (spartina medžiagų apykai-
tą ir iš riebalinių ląstelių atima 
daug riebalų).

Taip pat organizmui naudin-
gas ir šaltis (jis organizmui su-
kelia savotišką stresą). Supran-
tama, šaltis neturi būti ilgalaikis, 
stiprus, nes gali susargdinti įvai-
riomis ligomis, o po kurio laiko 
net paskatinti riebalų kaupimą-
si (tas ypač būdinga moterims). 

Hormonas, deginantis 
riebalus

Yra dar vienas hormonas, ku-
ris degina riebalus, tai somato-
tropinas. Šis hormonas reguliuo-
ja baltymų, angliavandenių ir li-
pidų apykaitą bei skatina augimą 
(užtat jis ir vadinamas augimo 
hormonu). Tik bėda ta, kad maž-
daug po 40-ies metų žmogaus 
organizmas gamina vis mažiau 
somatotropino. Todėl antroje gy-
venimo pusėje yra daug sunkiau 
nei jaunesniame amžiuje nusi-
kratyti perteklinių riebalų. 

Gal reiktų gydytis šio hor-
mono injekcijomis? Deja, soma-
totropinas, išskirtas iš gyvulių, 
žmonių gydymui netinka, tačiau 
mokslininkai surado išeitį. Kaip 
žinoma, somatotropinas pasi-
gamina miegant, ir šiam reika-
lui reikia tik baltymų ir vitami-
no C. Taigi, prieš miegą pakan-
ka suvalgyti apie 30 g žuvies ir 
išgerti šviežiai išspaustų vienos 
citrinos sulčių, lygiomis dalimis 

atskiestų atvėsintu virintu van-
deniu (jei vis vien per rūgštu, 
geriamos vieno apelsino sultys). 

Pastaba: jei sutrikęs miegas, 
patartina aukščiau nurodytus 
produktus suvartoti vėliausiai 
valandą prieš miegą, nes prasi-
dėjęs baltymų virškinimas ne-
leis užmigti.

Pagrindinė dieta
Ši dieta padeda sureguliuoti 

medžiagų apykaitą. Joje yra su-
mažintas angliavandenių (ypač 
lengvai pasisavinamų) ir riebalų 
kiekis, daugiau numatyta auga-
linės ląstelienos. Ribojami pro-
duktai, didinantys apetitą, taip 
pat valgomoji druska ir skysčiai. 
Maistas verdamas, troškinamas, 
kepamas, trinamas, smulkina-
mas. Saldiems patiekalams ga-
minti vartojami cukraus patie-
kalai – ksilitas, sorbitas.

Mitybos režimas – 5–6 kar-
tus per dieną nedidelėmis por-
cijomis. Valgoma neskubant, 
maistas daug kartų sukramto-
mas, pakankamai suvilgomas 
seilėmis. Atmintina, kad sotu-
mo jausmas atsiranda ne iš kar-
to, o maždaug po 20-ies minučių. 

Cheminė sudėtis: baltymų – 
90–110 g, riebalų – 80–85 g, an-
gliavandenių – 150 g, kaloringu-
mas – 1700–1800 kilokalorijų, 
valgomosios druskos – 5–6 g, 
skysčių – 1,2 litro.

Rekomenduojama: ruginė, 
rupi duona, daržovių sriuba (iki 
250 g vienam kartui) ribojant 
bulves ir kruopas, neriebi virta 
mėsa iki 150 g per dieną (ribo-
jama kiauliena ir aviena), nerie-
bi žuvis, neriebus pienas, nerie-
bi (9 %) varškė, neriebus sūris, 

įvairios daržovės, ypač šviežios, 
nesaldūs vaisiai ir uogos, nestip-
ri arbata ir juoda kava, nesal-
džios sultys ir kt.

Nerekomenduojama: pie-
niškos, bulvių, kruopų, ankšti-
nių augalų su makaronais sriu-
bos, kvietinių miltų valgiai, riebi 
mėsa ir žuvis, dešra, konservuo-
tas, rūkytas maistas, riebi varš-
kė, saldūs sūreliai, grietinėlė, rie-
bus sūris, kepti kiaušiniai, manų 
kruopos, makaronai, marinuo-
tos, sūdytos daržovės, vynuogės, 
cukrus, konditerija, uogienė, me-
dus, valgomieji ledai, kisielius, 
saldžios sultys, kakava ir kt.

Iškraunamosios dietos
Tokios dietos yra nevisaver-

tės, todėl skiriamos (skiria tik 
gydytojas) 1–2 dienoms per sa-
vaitę. Pateikiame populiariau-
sias iškraunamąsias dietas.

Agurkų dieta: valgoma po 
300 g šviežių agurkų be drus-
kos 5 kartus per dieną (iš vi-
so – 1,5 kg).

Varškės dieta: valgoma po 
100 g 9 % riebumo varškės 5 
kartus per dieną, išgeriamos 2 
stiklinės arbatos, stiklinė agras-
tų nuoviro, 2 stiklinės neriebaus 
kefyro (iš viso – litras skysčio).

Obuolių dieta: valgoma po 
300 g prinokusių arba keptų 
obuolių 5 kartus per dieną (iš 
viso – 1,5 kg).

Kefyro (pieno) dieta: vartoja-
ma po stiklinę kefyro arba pie-
no 6 kartus per dieną (iš viso – 
1,2–1,5 litro).

Vaisiai, deginantys 
riebalus

Vakarų Europos dietologai 
nutukusiems žmonėms vis daž-
niau pataria valgyti riebalus de-
ginančių vaisių – ananasų, pa-
pajų, figų, melionų, mangų bei 
greipfrutų. Šiuose vaisiuose gau-
su fermentų, medžiagų apykai-
tą spartinančių medžiagų. Ypač 
rekomenduojama valgyti ana-
nasus bei papajas. Apskritai bet 
kokie, ypač švieži, vaisiai pade-
da iš maisto pasisavinti daugiau 
organizmui reikalingų medžia-
gų, suteikia energijos. 

Alkį numalšins vanduo
Kartais labai norisi valgyti, 

o iš tikrųjų organizmui trūksta 
vandens (ne kavos, arbatos, gai-
viųjų gėrimų). Išgerkite stiklinę 
vandens, palaukite 15–20 min. 
Jei nebejausite alkio, vadinasi, 
organizmui reikėjo tik vandens.

Jei geriama tada, kai troš-
kina, organizmas aprūpinamas 
tik maždaug 50 % vandens. Op-
timalus skysčio kiekis nustato-
mas pagal šlapimą – jis turi bū-
ti skaidrus.

Romualdas OGinskAs

Pertekliniai kilogramai – nebūtinai nutukimas

155 49,2 55,2 61,6

160 52,1 58,5 64,8

162,5 53,8 60,1 66,3

165 55,3 61,8 67,8

167,5 56,6 63 69

170 57,8 64 70

172,5 59 65,2 71,2

175 60,3 66,5 72,5

177,5 61,5 67,7 73,7

180 62,7 68,9 74,9
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155 49,3  56 62,2

160 53,5 60 66

162,5 55,3 61,7 68

165 57,1 63,5 69,5

167,5 59,3 65,8 71,8

170 60,5 67,8 73,8

172,5 63,3 69,7 76,8

175 65,3 71,7 77,8

177,5 67,3 73,8 79,8

180 68,9 75,2 81,2

182,5 70,9 77,2 83,6

185 72,5 79,2 85,2

1 lentelė. Rekomenduojama 
kūno masė 25–45 m. moterims

Pastaba: moterų, vyresnių 
negu 40 metų, kūno masė gali 
būti 2–5 kg didesnė.

2 lentelė. Rekomenduojama 
kūno masė 25–45 m. vyrams

Pastaba: vyrų kūno masė po 
35–40 metų gali būti 2,5–6 kg 
didesnė.
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praeitą rudenį drauge graži-
no unikalų 220 m. gatvinį Gra-
bijolų kaimą – tvėrė medines 
tvoras, atnaujino namų langų 
ir stogų apdailos detales. „Lo-
bių dirbtuvių“ gaminiams yra 
suteiktas šio parko specialus 
ženklas – paukštukas, rodan-
tis, kad dirbiniai yra padaryti 
vietos amatininkų nekenkiant 
aplinkai ir gyvajai gamtai. 

Šiuo metu dirbtuvėse rikiuo-
jamos dėžės ruošinių, iš kurių 
projekto „Prisėsk prie manęs“ 
dalyviai konstruos vaikiškas 
kėdutes. Meistras pjauna kėdu-
čių dugnus, kojas, skersinius, ki-
ti darbuotojai kantriai šlifuoja 
kampus. Deividas, padedamas 
Luko, pamažu, stropiai gręžia 
skylutes, sustojęs atsipūsti pa-
sidžiaugia, kad dėžė pilnėja. Šis 
užsakymas – tikras iššūkis, nes 
reikės pagaminti detalių net ke-
liems šimtams kėdžių, bet dar-
buotojai džiaugiasi, kad jais pa-
sitikima. 

Likusius nedidelius lentų ga-
liukus tuoj pat surenka beveik 
nekalbantis Remigijus ir paaiški-
na, kad iš jų darys ikonas. Jas ga-
minti patinka ir Rolandui. Jis vis 
pasakoja, kaip su Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio parapijos soci-
alinio centro lankytojais prie me-
dinio pagrindo klijuoja paveiks-
lėlius. Vyrai iš vienos lentelės pa-
prašo meistro išpjauti angelą, o 
šis tuoj pat parodo, kad angelas 
čia jau yra: viduryje tamsi šaka 
atrodo lyg širdis, o į abi puses už-
sirietusios rievės – sparnai. Visi 
pritaria – tikrai, tai angelas. Šio-
se dirbtuvėse jų pamatysi visur 
ir visokių: vieni žvelgia nuo pa-
langių, kiti laukia artimiausios 
mugės gulėdami tarp žaislų ir su-
venyrų dėžėse, dar vienas – išde-
gintas lentelėje – kabo ant sienos 
ir saugo dirbtuves.

Dairaisi ir matai, kaip šių 
dirbtuvių lankytojai tiesiog vai-
kiškai atviri visoms medžio idė-
joms – iš plonų šakelių gamina 
pieštukus, originalias drabužių 
kabyklas, nykštukus, iš stores-
nių – namams jaukumo teikian-
čias nedideles žvakides, iš su-
pjaustytų „griežinėliais“ – stam-
bias sagas tradiciniams žaisliu-
kams ūžėms, iš faneros išpjaus-
to vaikiškų dėlionių, raktinių... 
Kiek vienas likęs gabalėlis pačiu-
pinėjamas, paglostomas ir virsta 
naudingu ar tiesiog gražiu daik-
tu. Visi dirbiniai dvelkia šiluma, 
formos, spalvos ir deginti pagra-
žinimai rodo, kiek įdėta širdies 
ir išmonės.  

Bendrystė ir malda, 
savarankiškumas ir 

atsakomybė
„Lobių dirbtuvėse“ ne ma-

žiau už darbą svarbi bendrystė. 
Čia diena prasideda visų susėdi-
mu aplink krosnelę ir Dievo žo-
džio skaitymu, pamąstymu, ben-
dra malda. Padirbėję iki pie tų vi-
si vėl renkasi prie stalo ir dėkoja 
Dievui už maistą – savo atsineš-
tus lauknešėlius, už bendrystę, 
darbą ir medį. 

Šioje darbovietėje nėra ru-
tinos – kasdien laukia įvairios 
užduotys ir didesni ar mažesni 
nuotykiai. Tą dieną, kai bendra-
vome, Neries regioninio parko 
darbuotojai „lobiautojus“ kvietė į 
talką – netoliese esančioje pelkė-
je kirsti krūmokšnių ir medelių, 
kad netrukdytų augti Lietuvoje 
itin retoms orchidėjoms. Trum-
pai pasiaiškinę, ką reikės daryti, 
visi kibo į darbą. Neįgalieji į vie-
ną krūvą tempė nugenėtas šakas, 
į kitą krovė rąstelius, vis žiūrė-
dami, kad neužkabintų ar neuž-
gautų bendradarbių, paraginda-
mi vienas kitą trauktis nuo virs-
tančio medžio. Matyti, kad darbų 
sauga jiems – ne formalus reika-
lavimas, bet asmeninė atsako-
mybė už save ir esantįjį greta.

Kaip neįgalieji atranda „Lobių 
dirbtuves“ ir kas lemia, ar žmo-
gus liks ten dirbti? Vytautė pa-
sakoja, kad dauguma jų yra at-
ėję iš Palaimintojo Jurgio Matu-
laičio parapijos socialinio centro 
ir Betzatos bendruomenės (joje 
gyvena žmonės su proto nega-
lia), informaciją apie savo orga-
nizaciją siunčia ir į specialiąsias 
mokyk las, kad jas baigusieji galė-
tų atvažiuoti ir apsispręsti. Sako, 
dažniausiai žmogus ateina, pabū-
na ir tiek jis pats, tiek darbuotojai 
pamato, ar jis čia tinka. Juk reikia 
ir nemažai savarankiškumo – su-
prasti, kad negalima lįsti prie vei-
kiančių staklių, dirbti atsargiai. 

Čia būdami neįgalieji atran-

da ir sau patraukliausią užsi-
ėmimą. Pavyzdžiui, Aurimas – 
paveikslėlių deginimo specialis-
tas. Vos atėjęs į dirbtuves jis sė-
da tęsti pradėto deginti peizažo. 
Netrukus statybininkas Vilius 
jam atneša dar vieną užduotį – 
pirografu paryškinti ant faneros 
nupieštą paveikslą. 

Dirbtuvės atviros 
visiems

„Lobių dirbtuvių“ lankytojai 
mielai dalyvauja mugėse, įvai-
riuose renginiuose, šiltuoju me-
tų laiku stovyklauja, patys rengia 
edukacinius užsiėmimus, priima 
savanorių ir iš Lietuvos, ir iš ki-
tų šalių, mat dalyvauja Europos 
savanorių tarnybos projektuose. 
Kad visiems norintiesiems dar-
buotis ir bičiuliautis užtektų vie-
tos, šalia dirbtuvių vokiečių kata-
likų fondo „Renovabis“ dėka sta-
tomas antras pastatas. Jame bus 
įrengtas didelis kambarys ir čia 
bus galima patogiai įsitaisyti su 
mažesniais darbeliais, kuriems 
daryti nereikia dabartiniame 
pastate liksiančios medžio apdir-
bimo įrangos. Darbuotojai džiau-
giasi, kad turėdami vietos galės 
pakviesti į komandą daugiau ne-
įgaliųjų, taip pat su šia veikla no-
rinčių susipažinti savanorių. Pla-
nuojama įrengti ir keletą kamba-
rėlių, tad galima bus organizuo-
ti stovyklas su nakvyne, priimti 
žmonių į rekolekcijas. 

Norinčiuosius pasisvečiuoti 
ar savanoriauti, pakviesti į sa-
vo renginį, „Lobių dirbtuvės“ 
kviečia rašyti jiems adresu lo-
biudirbtuves@gmail.com ir su-
sitarti. 

Vilma RAzmisleVičienė

„Lobių dirbtuvės“ gamina medžio 
dirbinius ir švenčia gyvenimą

Darbas „Lobių dirbtuvėse“ teikia nemažai džiaugsmo.

Čia gimsta įvairūs mediniai baldai ir 
suvenyrai.

(atkelta iš 1 psl.)

Taip pasakyčiau apie S. Fe-
dulaitės knygą, kurią, pasi-

baigus rašinių konkursui, gavau 
dovanų iš „Bičiulystės“ redakci-
jos. Porą metų teko susirašinė-
ti su knygos autore. Pažinau ją 
kaip tvirtos valios, smalsų ir la-
bai šiltą žmogų. Galbūt supras-
tėjusi sveikata sulaikė Stefutę 
nuo tolesnio susirašinėjimo, to-
dėl jos rašinių knyga „Neišsiųs-
ti laiškai“ buvo lyg laiškai man ir 
į mane panašiems negalios ka-
muojamiems žmonėms. Autorė 
jautriai ir nuoširdžiai kreipiasi 
į visus neįgaliuosius, poetišku, 
skambiu žodžiu vedžiodama po 
savo kasdienybę, vaikystės, jau-
nystės, brandos takais, prisimin-
dama dienų tėkmėje sutiktus žy-
mius žmones, prisidėjusius prie 

jos kelio į išprusimą. Knyga ilius-
truota autorės piešiniais. Juo-
se vyrauja šviesios spalvos, ku-
riomis S. Fedulaitė tarsi įrodo, 
kad ir negalių patyrusio žmo-
gaus gyvenimas gali būti gražus 
ir spalvingas, tik reikia mokėti 
pasidžiaugti gėlės žiedu, miško 
medžių, kopų šnaresiu ir šalia 
esančiu žmogum. Žinau, kad bus 
akimirkų, kada norėsis glustelti 
prie S. Fedulaitės kūrybos. Ir vėl 
imsiu į rankas tą knygą, kad min-
tyse pabūčiau autorės sukurta-
me pasaulyje, kad vėl pajusčiau 
jos jautrų širdies virptelėjimą.

Noriu S. Fedulaitei palinkėti 
kuo geresnės sveikatos ir įdomių 
rašinių, darančių mus dvasiškai 
stipresniais. 

Aušra VeRBliUDAVičiŪTė

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  
laiškų skrynelės 

Laiškai visiems

Čia kasdien dirba proto negalią turintieji.

Lygių galimybių kontrolie-
riaus tarnyba kartu su Na-

cionaliniu lygybės ir įvairovės 
forumu ketvirtus metus orga-
nizuoja Nacionalinius lygybės 
ir įvairovės apdovanojimus. Iš-
kilmingos ceremonijos metu 
bus apdovanoti asmenys, orga-
nizacijos, iniciatyvos, veiksmai 
ar poelgiai, kurie 2016 metais 
prisidėjo prie lygybės ir įvairo-
vės idėjų skatinimo bei sklaidos. 

Apdovanojimų organizato-
riai kviečia teikti kandidatą(-us) 
skirtingose kategorijose. Tam iki 
vasario 21 dienos reikia užpil-
dyti elektroninę anketą (ją rasi-
te internete http://lygybe.lt/lt/
kvieciame-teikti-kandidatus-na-
cionaliniams-lygybes-ir-ivairoves-
apdovanojimams-2016). Galima 
pateikti daugiau nei vieną kan-
didatą, tačiau kiekvienam būtina 
užpildyti atskirą anketą. 

Nominacijų sąrašas:
„Lyčių lygybės“ apdovanoji-

mas skiriamas už nestereotipinio 
požiūrio į moteris ir vyrus sklai-
dą ir įtvirtinimą visuomenėje.

„Tautų dialogo“ apdovano-
jimas skiriamas už nuopelnus 
veikiant tautinių bendruome-
nių integravimo, ksenofobijos, 
rasinių, etninių stereotipų ma-
žinimo procesuose.

„Vaivorykštės“ apdovano-
jimas skiriamas už nuopelnus 
LGBT teisių atstovavimo srity-
je, mažinant homofobijos, trans-
fobijos ir bifobijos daromą žalą 
bei skatinant LGBT atvirumą ir 
didesnę integraciją į visuomenę.

Apdovanojimas „Geriausias 
amžius – mano amžius“ skiria-
mas už iniciatyvą, skatinančią re-
alizuoti savo potencialą ir tikslus 
darbe, laisvalaikiu ar užsiimant 
visuomenine veikla, nepaisant 
stereotipų apie jauną ar vyresnį 
amžių, už nuopelnus vienijant 
įvairaus amžiaus žmonių kartas.

„Įveiktos kliūties“ apdo-
vanojimas skiriamas už fizinės, 
socialinės, kultūrinės, požiūrio 
ir/ar kitokios kliūties sėkmingą 
įveikimą užtikrinant žmonių su 
negalia orų gyvenimą ir dalyva-
vimą visuomenėje.

„Religijų įvairovės“ apdo-
vanojimas skiriamas asmeniui, 
organizacijai, idėjai ar projek-
tui, kuris prisidėjo prie religi-
jos laisvės principo įtvirtinimo 
ir sklaidos bei religijų įvairovės 
pažinimo ir priėmimo skatini-
mo Lietuvoje.

„Metų proveržio“ apdova-
nojimas skiriamas už plačiai nu-
skambėjusį ir prie įvairovės bei 
lygybės skatinimo visuomenėje 
prisidėjusį poelgį, darbą, inicia-
tyvą, kūrinį ir panašiai.

„Žiniasklaidos balso“ apdo-
vanojimas skiriamas žiniasklai-
dos atstovams, kurie savo dar-
bu, veiksmu ar iniciatyva skatina 
asmenų lygybę ir įvairovę visuo-
menėje bei gina žmogaus teises.

„Gyvenimo nuopelnų“ ap-
dovanojimas skiriamas asmeniui 
už gyvenimo nuopelnus žmogaus 
teisių srityje, kurio aktyvūs ir ini-
ciatyvūs veiksmai prisidėjo prie 
lygybės, įvairovės ir tolerancijos 
idėjų skatinimo ir puoselėjimo.

Laimėtojų atranka vyks 
dviems etapais. Pirmame etape 
visi norintys asmenys gali nomi-
nuoti kandidatą (-us). Pasibaigus 
kandidatūrų teikimams, komisi-
ja, sudaryta iš žmogaus teisių ir 
lygių galimybių srityje dirbančių 
ekspertų, svarstys visus gautus 
pasiūlymus ir į kiekvieną kate-
goriją atrinks po 3 nominantus 
tolimesniam balsavimui. Antro-
jo atrankos etapo metu atviro 
internetinio balsavimo būdu iš 
komisijos atrinktų 3 kandidatų 
kiek vienoje kategorijoje bus ren-
kamas vienas laimėtojas.

Galutinis kiekvieno nomi-
nanto balas susidės iš komisi-
jos ir atviro internetinio balsa-
vimo rezultatų. Komisijos ir in-
ternetinio balsavimo rezultatai 
sudarys po 50 procentų galuti-
nio balo. Nominantas, savo no-
minacijoje turintis aukščiausią 
komisijos ir internetinio balsa-
vimo suminį balą, bus paskelb-
tas šios nominacijos laimėtoju.

Šių metų laimėtojai bus ap-
dovanoti kovo 29 dieną Valdo-
vų rūmuose, Vilniuje.

„Bičiulystės“ inf.

Pasiūlykite savo kandidatus 
„Nacionaliniams lygybės ir 

įvairovės apdovanojimams 2016“
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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 13 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 110 

s. 10:00 Ten, kur namai 3. N-7. 3/5 s. 
(kart.). 10:55 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. (kart.). 11:20 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 La-
ba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 
16:20 Premjera. Ten, kur namai 3. N-7. 
3/6 s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Šian-
dien. (su vertimu į gestų kalbą). 19:19 
Sportas. 19:22 Orai. 19:30 Nacionali-
nė paieškų tarnyba. 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 
21:00 LRT forumas. 22:05 Trumposios 
žinios. 22:10 Premjera. Ukrainiečių bal-
sai. N-7. (subtitruota). 23:25 Trumposios 
žinios. 23:30 Premjera. Valdžios tvirto-
vė. N-7. 23 s. 00:30 Laisvės vėliavnešiai. 
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 110 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Nacionalinė paieškų tarny-
ba. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:10 
Karinės paslaptys. (kart.). 05:00 LRT ra-
dijo žinios. 05:05 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. (kart.). 05:30 Teisė žinoti. (kart.).

Antradienis, vasario 14 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 111 

s. 10:00 Ten, kur namai 3. N-7. 3/6 s. 
(kart.). 11:00 Klausimėlis.lt. (kart.). 11:25 
Ukrainiečių balsai. N-7. (subtitruota, 
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. 
3/7 s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV 
žaidimas „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 ži-
nios. 23:25 Da Vinčio demonai 2. N-14. 
2/9 s. (subtitruota). 00:15 Stilius. Gyve-
nimo būdo žurnalas. (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 111 s. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Emigran-
tai. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos ko-
lumbai“. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:05 Istorijos detektyvai. (kart.).

trečiadienis, vasario 15 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 112 

s. 10:00 Ten, kur namai 3. N-7. 3/7 s. 
(kart.). 10:50 Emigrantai. (kart.). 11:45 
Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos 
kolumbai“. (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. 3/8 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 cen-
tre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 
22:45 Trumposios žinios. 22:50 Prem-
jera. Pianinas. N-14. 00:50 Trumposios 
žinios. 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 
Komisaras Reksas. N-7. 112 s. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite 
daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Gyvenimas. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Auksinis protas. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Auksinis 
protas. (tęsinys, kart.). 05:25 Ryto suk-
tinis su Zita Kelmickaite. (kart.).

ketvirtadienis, vasario 16 d.
06:05 1918 m. Vasario 16-osios 

Akto signatarai. 07:20 Gustavo nuoty-
kiai. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 09:30 
Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, Lietuva. 
10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas rytas, 
Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 Labas 
rytas, Lietuva. 12:00 Valstybės atkūrimo 
diena. Trijų Baltijos valstybių vėliavų pa-
kėlimo ceremonija Simono Daukanto 
aikštėje Vilniuje. Lietuvos Respublikos 
Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba. 
Tiesioginė transliacija. 12:30 Valstybės 
atkūrimo diena. Šv. Mišios, skirtos Lie-
tuvos Nepriklausomybės dienai. Tiesio-
ginė transliacija iš Vilniaus arkikatedros. 
13:30 Laisvės dainos. 14:00 Valstybės 

atkūrimo diena. Vasario 16-osios minėji-
mas prie Lietuvos nepriklausomybės si-
gnatarų namų Vilniuje. Tiesioginė trans-
liacija. 14:30 Nematomas frontas. N-7. 
16:00 Dokumentinė apybraiža „Mes nu-
galėjom“. 16:40 Premjera. Žmonės, ku-
rie sukūrė Lietuvą. Antanas Smetona. 
17:30 Šiandien. (su vertimu į gestų kal-
bą). 17:50 Sportas. 17:53 Orai. 18:00 
Valstybės atkūrimo diena. „Aš – dalis 
Tavęs“. Šventinis koncertas iš Kauno 
„Žalgirio“ arenos. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Spor-
tas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 
21:00 Lietuvos patriotai. Bendruomenių 
turnyras. 22:15 Naujasis pasaulis. N-7. 
24:00 Kad ir kas nutiktų. N-7. (subtitruo-
ta). 01:30 Laisvės dainos. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:10 Žmonės, ku-
rie sukūrė Lietuvą. Antanas Smetona. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:10 
Istorijos detektyvai. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Lietuvos patriotai. 
Bendruomenių turnyras. (kart.). 05:00 
LRT radijo žinios. 05:05 Lietuvos patri-
otai. Bendruomenių turnyras. (tęsinys, 
kart.). 05:25 Laisvės vėliavnešiai. (kart.).

Penktadienis, vasario 17 d. 
09:10 Komisaras Reksas. N-7. 113 

s. 10:00 Ten, kur namai 3. N-7. 3/8 s. 
(kart.). 10:55 „Aš – dalis Tavęs“. Šventi-
nis koncertas iš Kauno „Žalgirio“ arenos. 
(kart.). 13:15 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. 
3/9 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. 2/3 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. Kaimo 
šerifas. N-14. 00:15 Trumposios žinios. 
00:20 Stilius. (kart.). 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 113 
s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT ra-
dijo žinios. 03:05 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3. 3 s. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 „Eurovizija 2017“. (kart.). 
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 „Eurovi-
zija 2017“. (tęsinys, kart.).

Šeštadienis, vasario 18 d. 
06:05 Dokumentinė istorinė lai-

da „Lietuvos kolumbai“. (kart.). 07:00 
Premjera. Tobotai 1. 6 s. 07:25 Taton-
ka ir mažieji draugai. 14 s. 07:40 Šer-
vudo padauža Robinas Hudas. 10 s. 
07:55 Džiunglių knyga 1. 44 s. 08:10 
Karinės paslaptys. 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. 6 d. 
(subtitruota). 13:05 Pasaulio dokumen-
tika. Slėpiningoji Indija. 2 d. Kalnų šalis. 
(subtitruota). 14:05 Džesika Flečer. N-7. 
9, 10 s. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą). 16:00 Klausimėlis.lt. 16:30 
Sveikinimų koncertas. 18:00 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. 18:30 Šiandien. (su ver-
timu į gestų kalbą). 18:45 Sportas. 18:48 
Orai. 18:55 Bėdų turgus. (Subtitruota). 
19:40 Stilius. 20:25 Loterijos „Keno Lo-
to“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 21:00 „Eurovizija 
2017“. 22:50 Trumposios žinios. 22:55 
Premjera. Koketės. N-14. (subtitruota). 
00:25 Trumposios žinios. 00:30 Pasau-
lio dokumentika. Įdomiausios pasau-
lio keistenybės. 6 d. (subtitruota, kart.). 
01:20 Pasaulio dokumentika. Slėpinin-
goji Indija. 2 d. Kalnų šalis. (subtitruo-
ta, kart.). 02:10 Džesika Flečer. N-7. 9, 
10 s. (kart.). 03:45 Klausimėlis.lt. 04:00 
Stilius. (kart.). 04:45 Lietuvos patriotai. 
Bendruomenių turnyras. (kart.).

Sekmadienis, vasario 19 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. 
7 s. 09:25 Džiunglių knyga 1. 45 s. 09:35 
Premjera. Auklė Mun. 18 s. 09:45 Premje-
ra. Šikšnosparnis Patas. 13 s. 10:00 Gus-
tavo enciklopedija. (Subtitruota). 10:30 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mū-
sų gyvūnai. 12:00 Pasaulio dokumenti-
ka. Premjera. Nepažinti Indokinijos kam-
peliai. 2 d. Paslaptingas Kinijos sodas. 
(subtitruota). 13:00 Pasaulio dokumenti-
ka. Premjera. Lokys vaiduoklis. (subtitruo-
ta). 14:00 Puaro. N-7. 10/2 s. Po laidotu-
vių. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų 
kalbą). 16:00 Laisvės vėliavnešiai. 16:25 
Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Antanas 
Smetona. (kart.). 17:15 Auksinis protas. 
(kart.). 18:30 Šiandien. (su vertimu į gestų 
kalbą). 18:50 Sportas. 18:53 Orai. 19:00 
Teisė žinoti. 19:30 Savaitė. 20:30 Pano-
rama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 
Premjera. Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
3. 4 s. 21:50 Trumposios žinios. 21:55 
Premjera. Mano geriausio draugo vestu-

Pirmadienis, vasario 13 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (4). N-7. 06:55 Simp-
sonai (11) (R). N-7. 07:25 Simpsonai 
(12) (R). N-7. 07:55 Hubertas ir Sta-
leris (5). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje 
(2532). N-7. 10:00 Ekstrasensai tiria. 
N-7. 11:05 Mažylio atostogos. 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis (1). N-7. 
13:30 Simpsonai (12) (R). N-7. 14:00 
Simpsonai (14). N-7. 14:30 Pažadėtoji 
(1067). N-7. 15:00 Pažadėtoji (1068). 
N-7. 15:30 Itališka meilė (118). N-7. 
16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Rezidentai (40). N-7. 20:00 
Apie mus ir Kazlauskus. N-7. 21:00 
Bruto ir Neto (21). N-7. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Beverli Hilso policinin-
kas 2. N-14. 00:35 Skandalas (2). N-7. 
01:30 Kerštas (7). N-7.

Antradienis, vasario 14 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (5). N-7. 06:55 Simp-
sonai (13). N-7. 07:25 Simpsonai (14) 
(R). N-7. 07:55 Rezidentai (40). N-7. 
08:25 Bruto ir Neto (21). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2533). N-7. 10:00 
Ekstrasensai tiria. N-7. 11:00 Apie 
mus ir Kazlauskus. N-7. 12:00 Aš - su-
perhitas (5). N-7. 13:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (2). N-7. 13:30 Simpsonai 
(15). N-7. 14:00 Simpsonai (16). N-7. 
14:25 Pažadėtoji (1069). N-7. 15:00 
Pažadėtoji (1070). N-7. 15:30 Itališ-
ka meilė (119). N-7. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezi-
dentai (41). N-7. 20:00 Prieš srovę. 
N-7. 21:00 Bruto ir Neto (22). N-7. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 
sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Puiky-
bė ir prietarai. N-7. 01:05 Skandalas 
(3). N-7. 01:55 Kerštas (8). N-7.

trečiadienis, vasario 15 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (6). N-7. 06:55 Simp-
sonai (15) (R). N-7. 07:25 Simpsonai 
(16) (R). N-7. 07:55 Rezidentai (41). 
N-7. 08:25 Bruto ir Neto (22). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2534). N-7. 
10:00 Ekstrasensai tiria. N-7. 11:00 
Prieš srovę. N-7. 12:00 Aš - superhi-
tas (6). N-7. 13:00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (3). N-7. 13:30 Simpsonai 
(17). N-7. 14:00 Simpsonai (18). N-7. 
14:30 Pažadėtoji (1071). N-7. 15:00 
Pažadėtoji (1072). N-7. 15:30 Itališ-
ka meilė (120). N-7. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezi-
dentai (42). N-7. 20:00 Gero vaka-
ro šou. N-7. 21:00 Bruto ir Neto (23). 
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 
TV3 sportas. 22:20 TV3 orai. 22:25 Vi-
kingų loto. 22:30 Tomo Krauno afera. 
N-7. 00:50 Skandalas (4). N-7. 01:40 
Kerštas (9). N-7.

ketvirtadienis, vasario 16 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 

Nuotykių metas (7). N-7. 07:00 Ma-
žojo indėno nuotykiai. 09:15 Dakta-
ras Dolitlis 2. N-7. 11:00 Joniukas ir 
Grytutė. 12:15 Eragonas. N-7. 14:25 
Keturkojis hercogas. 16:05 Naktis mu-
ziejuje. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 
Aš tikrai myliu Lietuvą! Vasario 16-
oji. 21:00 Nepriklausomybės diena. 
N-7. 23:55 Skandalas (5). N-7. 00:55 
Kerštas (10). N-7.

Penktadienis, vasario 17 d. 
06:10 Teleparduotuvė. 06:25 

Nuotykių metas (8). N-7. 06:55 Simp-
sonai (17) (R). N-7. 07:25 Simpsonai 
(18) (R). N-7. 07:55 Rezidentai (42). 
N-7. 08:25 Bruto ir Neto (23). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2535). N-7. 
10:00 Ekstrasensai tiria. N-7. 11:00 
Gero vakaro šou. N-7. 12:00 Aš - su-
perhitas (8). N-7. 13:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (4). N-7. 13:30 Simpsonai 
(19). N-7. 14:00 Simpsonai (20). N-7. 
14:30 Pažadėtoji (1073). N-7. 15:00 
Pažadėtoji (1074). N-7. 15:30 Itališ-
ka meilė (121). N-7. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Sima-
rono žirgas. N-7. 21:05 Šuns kaily-
je. N-7. 23:05 Hanibalas. Pradžia. 
N-14. 01:25 Kartą laukiniuose vaka-
ruose. N-7.

Šeštadienis, vasario 18 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (24). 07:00 Transfor-

Pirmadienis, vasario 13 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Visatos broliai“ (63). 07:00 „Robo-
mobilis Polis“ (17). 07:15 „Robomobi-
lis Polis“ (18). 07:30 „Džiumandži“ (2). 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(145). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (146). N-7. 09:45 24 va-
landos. N-7. 10:30 Yra, kaip yra. N-7. 
11:35 24 valandos (kart.). N-7. 12:35 
Bus visko (kart.). 13:30 Būk mano 
meile! N-7. 14:25 „Nakties karalienė“ 
(22). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:35 24 valandos. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:25 Nuo... Iki... 21:30 Ži-
nios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Desperado. N-7. 
00:20 „Mentalistas“ (1). N-7. 01:15 
„Strėlė“ (17). N-7. 02:05 „Kortų na-
melis“ (1). N14.

Antradienis, vasario 14 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Visatos broliai“ (64). 07:00 „Robo-
mobilis Polis“ (19). 07:15 „Robomo-
bilis Polis“ (20). 07:30 „Džiumandži“ 
(3). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (147). N-7. 08:50 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (148). N-7. 09:45 24 
valandos. 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 meile! N-7. 14:25 „Nakties ka-
ralienė“ (23). N-7. 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 Ana-
pus nežinomybės. N-7. 21:30 Žinios. 
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VA-
KARO SEANSAS. PREMJERA O, ne! 
O, taip! N14. 00:25 „Mentalistas“ (2). 
N-7. 01:20 „Strėlė“ (18). N-7. 02:10 
„Kortų namelis“ (2). N14.

trečiadienis, vasario 15 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Visatos broliai“ (65). 07:00 „Robo-
mobilis Polis“ (21). 07:15 „Robomobi-
lis Polis“ (22). 07:30 „Džiumandži“ (4). 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(149). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (150). N-7. 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 
meile! N-7. 14:25 „Nakties karalienė“ 
(24). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 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 vairuotojas 2. N-7. 21:30 Ži-
nios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 
VAKARO SEANSAS Paskutinė kul-
ka. N14. 00:00 „Mentalistas“ (3). N-7. 
00:55 „Strėlė“ (19). N-7. 01:45 „Kortų 
namelis“ (3). N14.

ketvirtadienis, vasario 16 d. 
06:05 Dienos programa. 06:10 

„Visatos broliai“ (66). 06:40 Makaka 
Markas. 08:00 Tomas ir Džeris. Ste-
buklingas žiedas. 09:05 Turtuolis Ri-
čis. 11:05 Pelės medžioklė. 12:55 
Vagis policininkas. N-7. 14:45 Gyve-
nimas ant ratų (RV). N-7. 16:45 Šė-
toniškas sandėris. N-7. 18:30 Žinios. 
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Va-
landa su Rūta. 21:30 PREMJERA Ka-
pitonas Filipsas. N14. 00:05 Atpildas. 
N14. 01:50 Paskutinė kulka (kart.). 
N14. 03:25 Sveikatos ABC televitri-
na (kart.).

Penktadienis, vasario 17 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Visatos broliai“ (67). 07:00 „Robo-
mobilis Polis“ (23). 07:15 „Robomobi-

lis Polis“ (24). 07:30 „Džiumandži“ (5). 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(151). N-7. 08:50 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (152). N-7. 09:45 24 va-
landos. 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 mano 
meile! N-7. 14:30 „PREMJERA Am-
žina meilė“ (1). 15:35 „PREMJERA 
Amžina meilė“ (2). 16:30 Labas vaka-
ras, 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 Termi-
natorius. Genesys. N14. 00:25 Išleis-
tuvių naktis. N14. 02:05 Kapitonas Fi-
lipsas (kart.). N14.

Šeštadienis, vasario 18 d. 
06:20 Dienos programa. 06:25 

„Robomobilis Polis“ (21) (kart.). 06:40 
„Robomobilis Polis“ (22) (kart.). 06:55 
„Džiumandži“ (3) (kart.). 07:20 „“Nic-
kelodeon“ valanda. Žuviukai burbuliu-
kai“ (8). 07:45 „Ančiukai Duoniukai“ 
(9). 08:10 „Linksmieji detektyvai“ (4). 
08:35 „Džiumandži“ (5) (kart.). 09:00 
„Tomo ir Džerio nuotykiai“ (3). 09:30 
„Ponas Bynas“ (25). 10:00 KINO PUS-
RYČIAI Pašėlę Tornberiai. 11:40 Vyrai 
juodais drabužiais. N-7. 13:30 Didžio-
ji scena. N-7. 15:25 Žandaras pramo-
gauja. N-7. 17:30 Bus visko. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
SUPERKINAS Alvinas ir burundukai. 
21:20 Drilbitas. N-7. 23:25 Zombių že-
mė. N14. 01:05 Terminatorius. Gene-
sys (kart.). N14.

Sekmadienis, vasario 19 d. 
06:20 Dienos programa. 06:25 

„Robomobilis Polis“ (23) (kart.). 06:40 
„Robomobilis Polis“ (24) (kart.). 06:55 
„Džiumandži“ (4) (kart.). 07:20 „“Nic-
kelodeon“ valanda. Žuviukai burbu-
liukai“ (9). 07:45 „Ančiukai Duoniu-
kai“ (10). 08:10 „Linksmieji detekty-
vai“ (5). 08:35 „Tomo ir Džerio nuoty-
kiai“ (4). 09:00 Sveikatos ABC televi-
trina. 09:30 „Peliukas Stiuartas Litlis“ 
(5). 10:00 Kosminis krepšinis. 11:35 
Supermenas. Sugrįžimas. N-7. 14:25 
Skola tėtušiui. 16:40 Ne vienas kely-
je. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Mes vieno 
kraujo. Muzikinis talentų šou. 22:10 
Nežinomas. N14. 00:25 Masalas. N-7. 
02:35 Drilbitas (kart.). N-7.

Pirmadienis, vasario 13 d. 
06:15 Sveikatos ABC televitrina. 

06:45 „Ponas Bynas“ (3) (kart.). N-7. 
07:10 „Tokia tarnyba“ (36) (kart.). N-7. 
08:05 „Farų karai“ (8) (kart.). N-7. 
09:05 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 10:05 Gyvenimiškos istorijos 
(kart.). 11:05 „Prokurorų patikrinimas“ 
(360) (kart.). N-7. 12:15 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:20 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (14). N-7. 14:20 
„Viena už visus“ (11). N-7. 14:50 „To-
kia tarnyba“ (37). N-7. 15:45 „Proku-
rorų patikrinimas“ (361). N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 In-
fo diena. 18:30 Voratinklis. Miegantis 
protas. I dalis. N-7. 19:30 Farų karai. 
Išlikimo lenktynės. I dalis. N-7. 20:30 
Farai. N-7. 21:00 Visi vyrai - kiaulės... 
2 (54). N-7. 21:30 Atpildas. N14. 23:40 
Kerštas (kart.). N14. 01:40 „Sekso ma-
gistrai“ (7) (kart.). N14. 02:35 „Sekso 
magistrai“ (8) (kart.). N14. 03:30 Vi-
si vyrai - kiaulės... 2 (54) (kart.). N-7. 
03:55 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ 
(17) (kart.). 04:15 „Džekas Hana kvie-
čia į gamtą“ (18) (kart.). 04:35 „Dže-
kas Hana kviečia į gamtą“ (19) (kart.). 
04:55 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ 
(20) (kart.).

Antradienis, vasario 14 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(4). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (37) 
(kart.). N-7. 08:05 „Farų karai“ (9) 
(kart.). N-7. 09:05 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.). N-7. 10:05 „Voratinklis“ (9) 
(kart.). N-7. 11:05 „Prokurorų patikrini-
mas“ (361) (kart.). N-7. 12:15 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:20 „Dia-
gnozė - žmogžudystė“ (15). N-7. 14:20 
„Viena už visus“ (12). N-7. 14:50 „To-
kia tarnyba“ (38). N-7. 15:45 „Proku-
rorų patikrinimas“ (362). N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 In-
fo diena. 18:30 Voratinklis. Miegantis 
protas. II dalis. N-7. 19:30 Farų karai. 
Išlikimo lenktynės. II dalis. N-7. 20:30 
Farai. N-7. 21:00 Visi vyrai - kiaulės... 
2 (55). N-7. 21:30 Be įsipareigojimų. 
N14. 23:40 Atpildas (kart.). N14. 01:40 
„Džeikas, Storulis ir šuo“ (4) (kart.). 
N-7. 02:25 „Dalasas“ (3). N-7. 03:10 
„Penktoji pavara“ (9). 03:55 Visi vyrai 
- kiaulės... 2 (55) (kart.). N-7. 04:20 
„Penktoji pavara“ (8) (kart.).

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

(5). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (38) 
(kart.). N-7. 08:05 „Farų karai“ (10) 

TV3

LNK

BTV

meriai. Maskuotės meistrai (13). N-7. 
07:30 Vėžliukai nindzės (23). 08:00 
Ančiukų istorijos (25). 08:30 Kem-
pas ir draugai. 09:00 Virtuvės istori-
jos. 09:30 Grožio mėnuo. N-7. 10:00 
Pasaulis pagal moteris. 10:30 Svajo-
nių ūkis. 11:00 Šoklusis bičiulis. Su-
grįžimas. 12:45 Džiunglių knyga. N-7. 
15:00 Jaunėlis. N-7. 17:15 Ekstrasen-
sų mūšis. N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 
19:15 TV3 sportas. 19:20 TV3 orai. 
19:25 Eurojackpot. 19:30 Aš - super-
hitas. N-7. 21:30 Ir velnias dėvi Prada. 
N-7. 23:50 12 vergovės metų. N-14.

Sekmadienis, vasario 19 d. 
06:15 Teleparduotuvė. 06:30 An-

čiukų istorijos (25) (R). 07:00 Transfor-
meriai. Maskuotės meistrai (14). N-7. 
07:30 Vėžliukai nindzės (24). 08:00 
Ančiukų istorijos (26). 08:30 Mamy-
čių klubas. 09:00 Kulinariniai triukai. 
09:30 Penkių žvaigždučių būstas. 
10:00 Svajonių sodai. 11:00 Šoklieji 
bičiuliai. 12:40 Mažieji lakūnai. N-7. 
14:45 Gera kompanija. N-7. 16:55 
Ekstrasensų mūšis. N-7. 18:00 Rau-
donas kilimas. 18:30 TV3 žinios (312). 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 Lietuvos talentai. N-7. 22:00 
Šaulys. N-14. 00:20  Tokia kaip tavo 
šypsena. N-7.

LRT
vės. N-7. 23:40 Trumposios žinios. 23:45 
Kino žvaigždžių alėja. Dabar ir visada. 
N-7. (kart.). 01:40 Pasaulio dokumenti-
ka. Nepažinti Indokinijos kampeliai. 2 d. 
Paslaptingas Kinijos sodas. (subtitruota, 
kart.). 02:35 Pasaulio dokumentika. Lo-
kys vaiduoklis. (subtitruota, kart.). 03:25 
Puaro. N-7. 10/2 s. Po laidotuvių. (kart.). 
05:05 Savaitė. (kart.).

(kart.). N-7. 09:05 „Paskutinis fa-
ras“ (8) (kart.). N-7. 10:05 „Voratin-
klis“ (10) (kart.). N-7. 11:05 „Proku-
rorų patikrinimas“ (362) (kart.). N-7. 
12:15 Muchtaro sugrįžimas (kart.). 
N-7. 13:20 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“ (16). N-7. 14:20 „Viena už visus“ 
(13). N-7. 14:50 „Tokia tarnyba“ (39). 
N-7. 15:45 „Prokurorų patikrinimas“ 
(363). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 
Voratinklis. Miegantis protas. III da-
lis. N-7. 19:30 Farų karai. Išlikimo 
lenktynės. III dalis. N-7. 20:30 Sa-
vaitės kriminalai. N-7. 21:00 Visi vy-
rai - kiaulės... 2 (56). N-7. 21:30 Nu-
opuolis. N-7. 23:45 Be įsipareigojimų 
(kart.). N14. 01:45 „Džeikas, Storulis 
ir šuo“ (5) (kart.). N-7. 02:30 „Dala-
sas“ (4). N-7. 03:15 „Penktoji pava-
ra“ (10). 04:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 
(56) (kart.). N-7. 04:25 „Penktoji pa-
vara“ (9) (kart.).

ketvirtadienis, vasario 16 d. 
06:35 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(6). N-7. 07:35 Dainuok mano dai-
ną 2. 09:30 Dainuok mano dainą 2. 
11:30 Dainuok mano dainą 2. 13:30 
Dainuok mano dainą 2. 15:30 Dai-
nuok mano dainą 2. 17:30 Dainuok 
mano dainą 2. 19:30 Džekis Ča-
nas. Pirmasis smūgis. N-7. 21:15 
Anglas ligonis. N14. 00:25 Dainuok 
mano dainą 2. 02:10 „Džeikas, Sto-
rulis ir šuo“ (6) (kart.). N-7. 02:55 
„Dalasas“ (5). N-7. 03:40 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (14) (kart.). N-7. 
04:25 „Diagnozė - žmogžudystė“ (15) 
(kart.). N-7. 05:10 Savaitės krimina-
lai (kart.). N-7.

Penktadienis, vasario 17 d. 
06:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ 

(7). N-7. 07:10 „Tokia tarnyba“ (39) 
(kart.). N-7. 08:05 „Nikonovas ir Ko“ 
(9). N-7. 09:05 „Nikonovas ir Ko“ (10). 
N-7. 10:05 „Voratinklis“ (11) (kart.). 
N-7. 11:05 „Prokurorų patikrinimas“ 
(363) (kart.). N-7. 12:15 Muchtaro su-
grįžimas (kart.). N-7. 13:20 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (17). N-7. 14:20 
„Viena už visus“ (14). N-7. 14:50 „To-
kia tarnyba“ (40). N-7. 15:45 „Proku-
rorų patikrinimas“ (364). N-7. 16:55 
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 In-
fo diena. 18:30 Voratinklis. Miegan-
tis protas. IV dalis. N-7. 19:30 Farų 
karai. Išlikimo lenktynės. IV dalis. 
N-7. 20:30 „Amerikietiškos imtynės“ 
(6) (Wrestling - RAW 6). N-7. 21:30 
„Amerikietiškos imtynės“ (6) (Wres-
tling - SmackDown 2). N-7. 22:30 
Sunku nužudyti. N14. 00:25 Anglas 
ligonis (kart.). N14. 03:00 „Džeikas, 
Storulis ir šuo“ (7) (kart.). N-7. 03:45 
„Dalasas“ (6). N-7. 04:30 Sunku nu-
žudyti (kart.). N14.

Šeštadienis, vasario 18 d. 
06:45 Savaitės kriminalai (kart.). 

N-7. 07:10 „Diagnozė - žmogžudys-
tė“ (16) (kart.). N-7. 08:05 „Diagno-
zė - žmogžudystė“ (17) (kart.). N-7. 
09:00 Autopilotas. 09:30 Apie žūklę. 
10:00 „Blogas šuo!“ (3). 11:00 Lietu-
vos galiūnų čempionato finalas. Tra-
kai. 12:05 Savaitės kriminalai (kart.). 
N-7. 12:35 „Vanity Fair. Visiškai slap-
tai“ (11). N-7. 13:40 „Mistinės istori-
jos“ (19). N-7. 14:45 „Mistinės istori-
jos“ (20). N-7. 15:50 „Kas žudikas?“ 
(14). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįži-
mas. N-7. 17:55 „Paskutinis faras“ 
(10). N-7. 19:00 „Ponas Bynas“ (5). 
N-7. 19:30 Muzikinis iššūkis. 21:30 
MANO HEROJUS Karo menas. At-
pildas. N14. 23:20 AŠTRUS KINAS 
Moliūgagalviai 4. Keršto kraujas. 
N14. 01:05 „Dalasas“ (5) (kart.). N-7. 
01:50 „Dalasas“ (6) (kart.). N-7. 02:35 
Muzikinis iššūkis (kart.). 04:05 „Blo-
gas šuo!“ (3) (kart.). 04:50 „Vanity 
Fair. Visiškai slaptai“ (11) (kart.). N-7.

Sekmadienis, vasario 19 d. 
06:30 Lietuvos galiūnų čempi-

onato finalas. Trakai (kart.). 07:30 
Sveikatos kodas. 08:30 Tauro ragas. 
N-7. 09:00 „Viena už visus“ (119). 
N-7. 09:35 „Viena už visus“ (120). 
N-7. 10:10 „Blogas šuo!“ (4). 11:10 
„Džekas Hana kviečia į gamtą“ (21). 
11:40 „Džekas Hana kviečia į gam-
tą“ (22). 12:10 „Džekas Hana kviečia 
į gamtą“ (23). 12:45 „Džekas Hana 
kviečia į gamtą“ (24). 13:15 Sveiki-
nimai. 15:50 „Kas žudikas? Baudžia-
mosios bylos“ (17). N-7. 16:55 Much-
taro sugrįžimas. N-7. 17:55 „Pasku-
tinis faras“ (11). N-7. 19:00 „Ponas 
Bynas“ (6). N-7. 19:30 „Ekstrasensų 
mūšis“ (3). N-7. 21:30 Smagus pasi-
važinėjimas. N14. 23:25 „Sekso ma-
gistrai“ (9). N14. 00:30 „Sekso ma-
gistrai“ (10). N14. 01:35 Karo me-
nas. Atpildas (kart.). N14. 03:00 Mo-
liūgagalviai 4. Keršto kraujas (kart.). 
N14. 04:30 „Ekstrasensų mūšis“ (3) 
(kart.). N-7.
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Neįgalieji  
pasaulyje

Vokiečiui Dominikui Me-
jeriui dabar – 27-eri. 
Ankstyvoje vaikystėje, 
sulaukęs vos ketverių, jis 
nustojo kalbėti su sveti-
mais žmonėmis. Tai įvy-
ko vaikų darželyje. Auk-
lėtoja nenusigando nei 
tą, nei kitą dieną. Rami-
no mamą: „Vaikams taip 
būna, nebijokite, „išaugs“, 
pakentėkite“. Dominikas 
užaugo, bet iš to sutriki-
mo „neišaugo“. Negali iš-
tarti nė žodelio. Toks di-
delio stipraus vyro bejė-
giškumas vienus pykdo, 
kitus juokina.

Alytuje duris atvėrė erdvė, ku-
rios seniai laukė tėvai, augi-
nantys vaikus su raidos sutriki-
mais – asociacijos „Vilties erdvės 
bendruomenė“ įsteigtas dienos 
užimtumo centras „Harmonijos 
oazė“. Jis įsikūrė viename Aly-
taus apskrities sutrikusio vys-
tymosi kūdikių namų korpuse. 
Įrengta žaidimų erdvė, virtuvė, 
laukiamasis ir unikalus multi-
sensorinis kambarys. Visos pa-
talpos suremontuotos, jaukiai 
įrengtos.

„Harmonijos oazė“ skirta vai-
kams su raidos sutrikimais. La-
bai džiaugiamės, kad pavyko įsi-
rengti multisensorinį kambarį. 
Tokių kambarių šalyje yra vie-
netai. Multisensoriniai kamba-
riai yra itin populiarūs užsienio 
šalyse. Jie stimuliuoja pojūčius, 
yra alternatyva vaistams ir izo-

liacijai, padidina funkcionalumą, 
mažina agresiją, nerimą, blaš-
kymąsi“, – išskirtinio kambario 
ypatumus vardijo asociacijos 
„Vilties erdvės bendruomenė“ 
pirmininkė Daiva Daugėlienė. 
Anot jos, užsienyje multisenso-
riniai kambariai yra naudojami 
autizmui, depresijai, demencijai, 
kitiems lengviems raidos sutri-
kimams gydyti.

Nors „Harmonijos oazė“ pir-
miausia skirta ikimokyklinio 
amžiaus vaikams, bet bent kol 
kas čia yra laukiami įvairaus am-
žiaus vaikai, neįgalieji, žmonės, 
patyrę stresą ar kitus stiprius iš-
gyvenimus.

„Čia atokvėpio paslaugas ga-
li gauti ir tėvai: atvesti ir čia pa-
likti nuo vienos iki 8 valandų per 
dieną savo mažuosius“, – sakė 
D. Daugėlienė.

Alytuje – „Harmonijos oazė“ vaikams 
su raidos sutrikimais

Eglė Indrelytė tinklalapyje Alytusplius.lt rašo apie naują įstai-
gą Alytuje, kurioje bus teikiama nemažai paslaugų negalią tu-
rintiems vaikams.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą„Negaliu kalbėti –  
esu mutistas“

Pagal pernai galiojusius įstaty-
mus, teisę į socialinį būstą turė-
jo gyventojai, kurių metinės pa-
jamos yra iki 3246 eurų. Jų tur-
tas ir pajamos galėjo viršyti ne 
daugiau kaip 20 procentų minė-
tos sumos. Neįgalumo pašalpą 
gaunantis ir iš laikraščių nešio-
jimo prisiduriantis 50 metų pa-
nevėžietis Edgaras Bieliauskas ir 
su išlyga leistiną maksimalią pa-
jamų ribą viršijo 20 centų. Nuo 
2007 metų sausio eilėje sociali-
nio būsto laukiantį panevėžie-
tį miesto savivaldybė praėjusių 
metų birželį informavo, kad jis 
išbraukiamas iš eilės.

E. Bieliauską ištiko šokas. Vy-
ras su profesijos besimokančiu 
sūnumi gyvena mažame bendra-
bučio kambarėlyje. Žmogus nuė-
jo į savivaldybę aiškintis, gal pa-
sigailės. Juk toks ir skirtumas – 
20 centų!

E. Bieliauskas išgirdo pasiū-
lymą eiti į Valstybinę mokesčių 
inspekciją patikslinti deklaraci-
jos. Nuėjo, bet nieko nepešė. Lie-
pą vyras kreipėsi į Seimo kontro-
lierių įstaigą.

Seimo kontrolierius R. Šukys 
pasakojo, kad gavęs panevėžie-
čio skundą parašė raštus Socia-
linės apsaugos ir darbo ministe-
rijai bei Panevėžio miesto savi-
valdybei. Kontrolierius atkreipė 
ministerijos dėmesį į informa-
cinės sistemos trūkumus, o sa-
vivaldybei rekomendavo pakar-
totinai įvertinti savo sprendimą 
šalinti gyventoją iš sąrašo bei 
ieškoti galimybių socialinį būs-
tą panevėžiečiui išnuomoti ki-
tais pagrindais. Ministerija sure-
agavo labai greitai. Jau rugpjūtį 
buvo pakoreguota informacinė 
sistema, tai yra leista suapvalin-
ti pajamas euro tikslumu. Pane-
vėžio savivaldybei nebebuvo jo-

kių kliūčių E. Bieliauską grąžinti 
į eilę, tačiau tai nebuvo padaryta.

Todėl spalį E. Bielauskas pa-
rašė antrą skundą kontrolie-
riams. Šie Panevėžio miesto sa-
vivaldybę paragino kuo skubiau 
ieškoti galimybių grąžinti gyven-
toją į asmenų, turinčių gauti so-
cialinį būstą, sąrašą. 

Panevėžio savivaldybės So-
cialinių reikalų skyriaus Socia-
linių paslaugų poskyrio vyriau-
sioji specialistė Rasa Rimšienė 
neigia, kad į E. Bieliausko pro-
blemą buvo pažiūrėta formaliai. 
Pasak jos, Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos informacinė 
sistema dėl tų 20 centų „išmes-
davo“ jį iš laukiančiųjų sąrašo, 
nesuteikdavo numerio. Į pasta-
bą, kad ministerija sistemą pako-
regavo dar vasarą, tačiau E. Bie-
liauskas ir spalį nebuvo grąžin-
tas į eilę, R. Rimšienė atsakė, kad 
raštas iš ministerijos apie leidi-
mą suapvalinti pajamas savival-
dybę pasiekė tik rugsėjį.

Sužinoję, kad Seimo kon-
trolierių įstaiga pradėjo tyri-
mą, Socialinių paslaugų posky-
rio specialistai nutarė palaukti, 
kuo viskas baigsis. R. Rimšienė 
patikino, kad panevėžietis bus 
grąžintas į eilę, tik negalėjo pa-
sakyti, kokiu numeriu. Esą tai 
paaiškės birželį, tačiau garanta-
vo, kad ne žemesniu kaip buvu-
siu – 39-uoju.

Panevėžio meras R. Račkaus-
kas prisipažino apie E. Bieliaus-
ko atvejį sužinojęs tik žiniasklai-
dai susidomėjus kontrolierių ty-
rimo išvadomis.

Seimo kontrolierius R. Šu-
kys neabejoja, kad, jeigu Pane-
vėžio savivaldybė būtų norėjusi 
išspręsti minėto asmens prob-
lemą, būtų paieškojusi būdų ir 
radusi.

Dėl 20 centų – už borto
Tinklalapyje www.panskliautas.lt skaitome Ingos Smalskienės 
straipsnį apie tai, kad beveik 10 metų eilėje socialinio būsto lau-
kusį neįgalųjį Panevėžio savivaldybė išbraukė iš eilės dėl 20 cen-
tų didesnių pajamų per metus, nei numatyta reikalavimuose so-
cialiniam būstui gauti. 

Kalba tik su keliais 
artimais žmonėmis

Gražus ir malonus vyriškis 
traukia merginų akis. Jos užkal-
bina draugiškumą spinduliuo-
jantį rudaakį, užduoda kokį ne-
reikšmingą klausimą. Domini-
kas traukia iš kišenės išmanų-
jį telefoną ir didelėmis raidė-
mis rašo: „Negaliu kalbėti – esu 
mutistas“.

Žurnalistai, kaip žinia, nie-
kuo netiki, todėl klausia: „Kodėl 
tu nekalbi?“ Dominikas rašo: „Aš 
ir pats sau negaliu to paaiškin-
ti“. Dar klausimas: „Ar norėtum 
pakalbėti?“ Atsako: „Taip, žino-
ma, bet vos pagalvojus, kad teks 
kažką pasakyti, apima panika.“

Dominikas kalba tik su mama 
ir keliais artimaisiais, su kuriais 
bendravo iki tos lemtingos die-
nos vaikų darželyje. Tai nebuvo 
ypatinga diena, tiesiog tarsi nei 
iš šio, nei iš to atsirado problemų 
bendraujant su svetimais žmo-
nėmis. Nustojo su jais kalbėti.

Ar lankys mokyklą?
Gerai, kai vaikiškos proble-

mos lieka vaikų darželyje. Do-
miniko jos nepaleido. Daugeliui 
žmonių kalbėti yra natūralu lyg 
kvėpuoti. Dominikas to negali. 
Jis turi visus kalbos padargus, 
turi ką pasakyti, tačiau kalbė-
ti – negali.

Jo sutrikimą medikai vadi-
na elektyviuoju mutizmu (lot. 
mutus – nebylys, electivus – pa-
sirinktas) arba selektyviuoju 
mutizmu. Dominikas kalba, bet 
ne su visais žmonėmis. Išgyve-
no didžiulę traumą sužinojęs, 

kad negalės lankyti tradicinės 
mokyklos. Pedagogai netgi kal-
tino mamą, kad ji per daug nuo-
laidžiauja sūnui, neva reikia tik 
griežčiau jį paauklėti – ir kalbės 
kaip geras. Deja.

Dominikui teko lankyti spe-
cialią klasę, nors buvo protingas 
vaikas. Pats, savarankiškai, iš-
moko skaityti, rašyti, skaičiuoti.

Išgelbėjo fotografija  
ir tenisas

Bėgant metams vaikinuko 
situacija tik blogėjo. Nei peda-
gogai, nei medikai negalėjo pa-
dėti. Jis nutraukė ir taip silpnus 
ryšius su bendraamžiais. Bijo-
damas patyčių ir nesupratimo, 
užsidarė namuose. Sulaukęs 
13-kos, patyrė didžiulę krizę, 
nes nebematė prasmės gyventi. 
Nebetikėjo savimi. Sutriko mie-
gas, krito svoris. Neviliojo jo-
kia veikla. 

Tik būdamas 16-kos ėmė 
jausti pokyčius. Gal tiesiog su-
brendo? Nepradėjo kalbėti, ta-
čiau vis labiau domėjosi laisva-
laikio pomėgiais, kuriems anks-
čiau buvo abejingas. Su kaimynu 
vis dažniau žaidė lauko tenisą, 
su senu pažįstamu – stalo tenisą.

Įstojo į teniso klubą. Ten rado 
draugų, kurie priėmė jį tokį, koks 
yra. Susidraugavo su bendravar-
džiu Dominiku Crnjacu. Šis sako: 
„Mūsų tylenis žaisdamas tyli, bet 
ką reikia, parodo pirštais, ges-
tais. Jokių problemų.“

Dar Dominikas atrado foto-
grafiją. Anksčiau buvo mėgėjas, 
kaip ir visi. Tačiau vis tobulėjo, 
dabar dirba fotografu. Jį kviečia 
į vestuves. Dominikas siūlo savo 
darbus laikraščiams, bendradar-
biauja su reklamos agentūromis. 
Kuria menininkų portretus. La-
bai mėgsta fotografuoti daini-
ninkę ir aktorę Fosky Puetą. Ak-

torė sako: „Kolegos tikrai stebi-
si, kad išsirinkau tylintį fotogra-
fą, bet jis gestais ir mimika labai 
aiškiai parodo, ką turiu daryti.“ 
Dominikas mėgsta fotografuoti 
menininkus jų natūralioje aplin-
koje, kai nieko nereikia nurodyti, 
tik būti šalia ir gaudyti jų atviru-
mo ir nuoširdumo akimirkas. Ši 
veikla skatina daugiau bendrau-
ti su žmonėmis, nes jei neturėsi 
draugų, niekas apie tave nesu-
žinos, tai ir užsakymų negausi. 

Kartais gali atrodyti, kad Do-
minikas tyčiojasi... Štai jis sėdi su 
fotografuotu modeliu prie kom-
piuterio, juodu drauge peržiūri 
nuotraukas, diskutuoja, atrenka, 
tariasi. Modelis kalba, o Domi-
nikas jam visus atsakymus rašo 
telefone. Net ir trumpą žodelytį. 
Ne visiems lengva tai suprasti.

Dominikas nepasiduoda 
Tylėjimas vyriškiui tarsi ne-

bėra problema. Šiais laikais yra 
daug kitų bendravimo būdų. Kli-
entai rašo jam žinutes ir tuoj pat 
sulaukia atsakymo.

Tačiau gydytojų padedamas 
Dominikas iš naujo bando įveikti 
tylą. „Norėčiau kartais ištarti žo-
dį ar sakinį. Tai yra mano tiks-
las!“ – sako jis. 

Psichoterapeutė Heidė Zog 
aiškina: „Jo tylėjimas – tai ap-
sauga nuo baimės, jausmų. Ma-
ma augino jį viena, dažnai pa-
likdavo kitų žmonių globai. Vai-
kų darželis, kurį pradėjo lankyti, 
buvo tarsi dar vienas didelis kal-
nas, kurio jis nebeįveikė. Nutilo.“

Tylėjimas Dominikui tapo jo 
asmenybės dalimi. Vis dėlto me-
dikė tikisi padėti įveikti jo mu-
tizmą, pirmiausia dėl to, kad jis 
yra elektyvus. Būtų sunkiau, jei 
Dominikas visiškai nekalbėtų.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BAlikienė

Kauno technologijos univer-
siteto (KTU) Realaus lai-

ko kompiuterių sistemų centro 
mokslininkų kartu su medikais 
kuriama senyvo amžiaus žmo-
nių stebėsenos sistema „Griū-
tis“ leidžia realiu laiku stebėti 
senyvų žmonių judėjimą patal-
poje: pastebėjus griuvimą, siun-
čiamas signalas slaugytojams ar 
artimiesiems.

„Senų žmonių griuvimo prob-
lema geriatrijoje yra ypač aktuali. 
Griuvimai yra vienas iš dažniau-
sių simptomų, signalizuojančių 

apie pačias įvairiausias proble-
mas. Prasidėję griuvimai yra blo-
gos prognozės požymis, jie didina 
mirtingumo tikimybę. Griuvimai 
sukelia ir psichologinių proble-
mų – žmogus pradeda nepasiti-
kėti savimi, bijo judėti savaran-
kiškai“, – teigia Lietuvos sveika-
tos mokslų universiteto (LSMU) 
tyrėja dr. Vita Lesauskaitė.

Bendradarbiaudamos KTU ir 
LSMU tyrėjų grupės sukūrė se-
nyvų žmonių stebėsenos siste-
mos prototipą, kurį sudaro sta-
cionarūs davikliai, tvirtinami 

patalpoje. Pastebėjus žmogaus 
būsenos sutrikimą, įtariant jo 
griuvimą, siunčiamas signalas 
jo priežiūra besirūpinantiems 
asmenims. Kitas projekto kūrė-
jų žingsnis – technologijų paten-
tavimas ir produkto komercia-
lizavimas. Planuojama, kad jau 
kitais metais senyvo amžiaus 
žmonių stebėsenos sistema bus 
taikoma geriatrijos klinikoje. 
Tyrėjai šiam projektui realizuo-
ti gavo ir Lietuvos mokslo tary-
bos finansavimą.

kTU ir „Bičiulystės“ inf. 

Kuriamos inovatyvios technologijos 
senyviems žmonėms stebėti

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems
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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“.

Paukščių piemuo
Tai buvo seniai, prieš aštuo-

niasdešimt metų. Kol dar 
nelankiau mokyklos, labai mėg-
davau pasivaikščioti po pamiš-
kę, o ten buvo tokia pelkė, kurią 
vadindavom ežerėliu. Čia augo 
spanguolės, samanų paklotėje jų 
būdavo galima rasti ir pavasarį. 
Toje pelkėje ant kelmų perėdavo 
laukinės antys. Vieną dieną už-
girdau šaudant – vyko medžiok-
lė. Vakarėjant nuėjęs pažiūrė-
ti pastebėjau pašautą antį, kuri 
kairį sparną vilko žeme. Pagal-
vojau, kad ji mane nori nuvilio-
ti tolyn – taip paukšteliai daro 
slėpdami lizdus. Kitą dieną nu-
ėjęs pažiūrėti radau tik plunks-
nas ir stambesnius kauliukus. 
Antis buvo sudraskyta laukinių 
žvėrių ar vakarais paleidžiamų 
kaimo šunų. 

Pavaikštinėjęs apie kelmus 
radau lizdelį su dviem kiauši-
niais. Ant jų buvo matyti krau-
juotų dėmių. Pasiėmęs tuos 
kiaušinius parsinešiau namo. 

Tuo metu višta perėjo naminių 
ančių kiaušinius. Aš, niekam nie-
ko nesakęs, vakare pakišau par-
sineštus kiaušinius po perekšle, 
nors jie buvo mažesni už nami-
nių ančių. Galvojau, gal niekas 
nepastebės ir išsiperės kartu 
laukinukai. Naminiai išsirito po-
rą dienų anksčiau, bet perekšlė 
lizdą ir toliau saugojo, tad išsi-
rito ir laukinukai. Jie buvo ma-
žesni, bet gerokai judresni, kaip 
pelytės. Nors dar nenudžiūvę, 
šmukšt šmukšt pro didesniuo-
sius prie pašaro – neatsilieka. 
Po keleto dienų pradėjome leis-
ti į lauką, o po poros savaičių jau 
gindavome toliau. 

Pakluonėje buvo keturios 
duobės, kurias vadindavom lin-
markom. Viena iš jų buvo aptver-
ta pinta karklų tvorele, ji kartu 
apjuosė ir pievos gabaliuką. Ten 
buvo padaryta ir šėrimo pašiūrė, 
o vakare paukščius gindavome 
namo. Mažiesiems kaip mat pra-
dėjo augti plunksnos, jie ėmė kil-

Prie kūrybos šaltinio

Atrodo, dar tik va-
kar įsileidome Nau-
juosius, o į langą jau 
beldžia šv. Valenti-

nas. Ak, tie tautiečiai, iš svečių 
šalių prisirankiojo švenčių, o 
jas mums mielai bruka apsuk-
rūs verslininkai: pirk puode-
lį, pagražintą raudona širdele – 
įrodyk meilę.  Laikas paieškoti 
„meilės įrodymo“  savajam.

Prekybos centre minia štur-
muoja gyvybės vandens bute-
lius. Kaimynė, prisikrovusi pil-
ną vežimėlį, laukia prie kasos. 
„Pabrangs“, – be žodžių įspė-
ja mane. Purtau galvą. „Maniš-
kis – inžinierius, o aš turiu che-
mikės diplomą, nepražūsim“, – 
mintyse atsakau jai ir dairausi 

aplinkui. Akys pastebi drabužių 
vitrinoje mažą juodą suknelę. 
Skubu matuotis. Apsivelku ir 
į mane žvelgia... la grande da-
ma. Pajuntu lyg senos prancū-
ziškos šaknies nebūtų nugrau-
žusios godžios kitatautės pelės. 

– Jums labai tinka. Pirksi-
te? – šypsosi pardavėja.

– Deja, teturiu vienai ran-
kovei, nesvarbu – kairei ar de-
šinei, – gailauju ir apsivelku 
prievartinį pensininkės dra-
bužį „padėvėtukę“. Kitas iš-
bandymas – kailinių drabužių 
salonas.  Užsimerkiu ir pėdinu 
tarsi tuneliu – nenoriu pirkti 
vaistų kraujospūdžiui mažinti. 

Betgi dovanos ieškau vyrui. 
„Ak, – atsidūstu, – gerai jiems – 

klasikinis kostiumas tarsi antra 
oda, tinka ir į šliūbą, ir į pasku-
tinę kelionę, o mes, vargšės mo-
terys, vis išradinėjam dviratį.“ 
Žvilgsnis užkliudo spaudos lei-
dinių pasaulėlį. „Padovanosiu 
knygą“, – ateina į galvą mintis.

Knygų daug, neapsispren-
džiu, kurią pasirinkti. Besido-
mint į galvą šauna protinga min-
tis: „Dovanų kuponas“, bet akys 
pastebi dailią užrašų knygelę. 
Kaina nepadoriai padori, nes 
užrašinė įvilkta į margą odinį 
rūbą. Paprašau piniginės pašok-
ti lambadą ir nuperku dovaną. 

P.S. Atspėkit, ką padovano-
jo vyras?

Gražina čekAVičienė
Jonava 

Galvosūkis: ką padovanoti?

noti sparnus, o mano laukinukai 
bandė skraidyti po aptvarą, bet 
visada laikydavosi prie bendro 
pulko. Vakarais, pradėjus varyti 
į namus, parskrisdavo pirmieji. 
Rudeniop dienomis pradėjo iš-
skristi, o vakarais sugrįždavo. Pa-
matėm, kad greit gali nebegrįžti 
namo. Bijojom, kad kas nors gali 
sumedžioti, tad įvilioję į paukšti-
dę, pagavome ir apkirpome spar-
nus. Apkirptais sparnais paskris-
ti nebegalėjo. Taip ir užaugo iki 
rudens, kol buvo laikas varyti į 
tvartus ir skersti. 

Geriau būdavo metais, kai 
perindavo žąsiukus. Jų būdavo 
mažiau, o rudenį mažiau plunks-
nų, nes žąsys turi pūkų. Be to, žą-
sų sparnų galiukus iki pirmo na-
relio nupjaudavo, sudžiovinda-
vo, būdavo gera priemonė dul-
kėms valyti.

Na, užteks paukščius ganyti, 
laikas mokyklą pradėti lankyti.

Jonas BAlTUšis
Biržų r. 

Vėina karta Juonis Vaškė 
Moni baises žuodēs taškė. 
Drabstė velnius ė gyvatės
Senus uožius, joudas katės.

Piestu stuojuos mona plaukā,
Mėglo apsėkluojė laukā,
Vo tas Juonis, tas begiedis
Tuoliau keikies atsisiedės.

Saka monėi: esi kvaila. Eisi klaika.
Mona nervā nabatlaikė.
Sakau: maunau, Juoni, pas 

psichatra
Priims ons i dorniu teatra,

Vedom pročka skėrs pu vėina,
Katron gersiau kuožna dėina.
Juoniou plėkė pasėšiaušė, 
Daugiau monės nebeklausė.

Par doris kap kolka nierė,
Šlotraži vuos neprivierė.
Supratau, kad Juoni drosa
Daug mėnkesnė ėr už blosa.

Jeigu kumet pamatyso,
Tep anam i pasakyso:
Pats to klaika, nepraustborni,
Vėsū nepaversi dornēs.

Birutė zenkeVičienė
Kretinga

Vėina karta
(žemaičių tarme)

Žmogus be meilės būt negali
Ir nesvarbu, kur ją tu sutikai.
Tik ji viena kilni ir visagalė,
Paslaptingi jos yra kerai.

Atplasnoja jinai tarsi fėja,
Nubundi lyg iš miego gilaus.
Aplankyt ji kiekvieną suspėja,
Meilė jausmas yra tik žmogaus. 

Mes nežinome, kiek paaukota 
Ant aukuro meilės aukų.
Ir kiek skausmo dėl jos iškentėta,
Kiek dėl meilės sukelta karų?

Kiek dainų apie meilę sudėta,
O kiek ištarta kartų „myliu“,
Kiek mylėt pažadų netesėta,
Ašarėlių pralieta gailių.

Bet pabėgt mes nuo meilės 
bejėgiai,

Taip gamtos užkoduota širdy.
Kad ir kas benutiktų, vis viena
Vėl ir vėl meilės šauksmą girdi.

klemas GelUmBAUskAs
Radviliškis

Meilei

Paukščiai niekad nedrasko savo 
lizdų,

Juos išdrasko vėjai audroj
Arba žmonės pikti.
Ir rauda tada paukščiai liūdni,
Ir skundžiasi miško tyloj
Ryto saulei dėl gūžto jaukaus
Ir paukščiukų.

O gulbės, sako, net miršta,
Kai netenka draugo brangaus.
Sako, niekaip negali pamiršti,
Išblaškyti to skausmo gilaus –
Toks ilgesys jų stiprus.

O žmonės? Ne visi mylėti taip 
moka

Ir taip ilgesį jausti giliai,
Kaip tie paukščiai balti.
Ir blėsta jaukios ugnelės,

Ir gęsta namų židiniai,
Kai nerimu stygos nevirpa,
Kai širdy kaip šalti pelenai
Buvę džiaugsmo ir meilės 

jausmai.

Meilė nėra kalta – žmonės 
patys kalti.

Jų pačių išdraskyti lizdai.
Ne likimo ranka,
Kad sutinka niūriai
Nejauki kambarių tuštuma
Ir kad rieda gailiai
Išblaškytų mažų
Jų vaikų ašarėlė karšta
Meilė nėra kalta.

Danutė šeržentienė
Telšiai

Meilė nėra kalta

Iš „Bičiulystės“ bičiulių  kūrybos
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Humoreska

Sigitos Letkauskaitės nuotr., Pasvalio r.
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