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O Lietuva!
Tėvyne mano!
Tu – motina, 
pagimdžiusi mane, 
kad tartum maldą
tarčiau tavo vardą, 
jį visada 
nešiočiau širdyje.

Aš tavo vandenį 
geriu tarytum pieną,
kvėpuoju tavimi – 
gyvybę gaivinu.
Man tavo žemė – 
patalai pūkiniai,
kurie pavargusią,
pailsusią priglaus.

Čia prisiglausiu, 
kai jėgų pristigsiu:
kelionė žemiška –

ne amžina.
Čia su tavim, mieloji, 
pailsę susitiksim
ir pasiliksim
amžinai drauge. 

O Lietuva!
Didžioji mano meile!
Aš tavimi alsuoju, 
tavim gyvenu.
Po tavo dangumi,
nušviečiant taką saulei, 
ne vieną metų dešimtį
gyvenimo takus minu.

Dėkoju tau už viską, 
kas man duota, –
už meilę, duoną, 
šeimą, už namus.
Dėkoju tau
širdim žaizdota,

kad varguose pakėlei,
kad neleidai žūt.

Ateis pavasaris, 
sužaliuos vėl medžiai, 
sugrįš paukšteliai,
gims maži vaikai.
Kiekvienas metas
turi savo pradžią,
ir šimtmečiui suėjus
naujas prasidės.

Tad būk laiminga
ilgus šimtus metų!
Būk ištverminga,
atkakli, tvirta!
Sustosime visi
vieningom gretom,
kad apkabintume, 
kad pasakytume:
MES MYLIME TAVE!

Atkurtai Lietuvai 100

Danutė KuliaviENė

Vaikų dovana 
Lietuvai – ypatingi 

paveikslai

Nebenori grįžti atgal 
Visai neseniai 9 Kėdainių 

socialinės globos namų gyven-
tojai persikėlė į naujus namus. 
Dotnuvoje nupirktas namas – 
jaukus, tvarkingai įrengtas, pri-

Kitoks informacinių 
technologijų pasaulis 

Kelmės specialiosios moky-
klos informacinių technologijų 
ir matematikos mokytoją, Vek-
torinio (kompiuterinio) pieši-
mo ir fotografijos pagrindų bū-
relio vadovą Valdą Kančauską 
informacinių technologijų nau-
jovės traukia tarsi magnetas. Jų 

galimybėmis besidomintis pe-
dagogas, menininkas nuolat ieš-
ko, kaip šias technologijas pri-
taikyti kasdieniame gyvenime. 

Daugiau kaip prieš 10-metį 
V. Kančauskas internete aptiko 
„taškavimo“ techniką ir visiškai 
kitą paskirtį turėjusią programą 
pabandė panaudoti piešimui.  

mena tikrus namus. Jų gyven-
tojai vienas per kitą pasakoja, 
kaip tvarko kambarius, gami-
na valgyti, žaidžia su šuniu, ne-
ša malkas, bendrauja prie arba-
tos puodelio. „Čia mano namai, 
nebenorėčiau ten grįžti“, – sako 
jie. Pagrindiniai argumentai – 
naujuose namuose ramu, gerai 
išsimiega, gali valgyti, miegoti 
tada, kada nori. 

Kėdainių socialinės globos 
namų direktorė Audronė Kas-
peravičienė pasakoja, kad iš 
pradžių gyventojai baiminosi, 
jog teks išsiskirti su draugais, 
persikelti į nežinomą vietą, ta-
čiau dabar jie labai patenkinti. 
A. Kasperavičienė juokauja, kad 
artimiausiu metu teks spręsti 
didelę problemą – į dar vienus 
grupinio gyvenimo namus rei-

kės atrinkti tik 10 gyventojų. O 
norinčių jau dabar yra 32.

A.Kasperavičienė įsitikinu-
si, kad aplinka turi didžiulę įta-
ką netgi globotinių sveikatai: 
psichiatro teigimu, pertvarkius 
įstaigą vaistų poreikis sumažė-
jo nuo 30 iki 50 procentų. 

Pokyčiais džiaugiasi ir Vili-
jampolės socialinės globos na-
mų direktorė Zita Verbavičie-
nė – ši įstaiga įkūrė jau 4 gru-
pinio gyvenimo namus vaikams 
su negalia Kauno mieste. Jau 
dabar matyti, kad vaikai tam-
pa savarankiškesni, laisvesni, 
išmoksta gyventi namų aplin-
koje, rūpintis ja. 

Šiuo metu šalyje veikia (kai 
kurie netrukus atsidarys) 28 pa-
našūs grupinio gyvenimo namai.  

Kelmės specialiosios mokyklos auklėtiniai Lietuvos valsty-
bės atkūrimo 100-mečiui sumanė originalią dovaną – vek-
torinės tapybos darbų parodą „Aš esu“. Iš Žemaitijos į Vilnių 
atkeliavę ir vis naujose sostinės erdvėse eksponuojami sun-
kios negalios vaikų kompiuteriu tapyti paveikslai nepalieka 
abejingų. Unikalia technika sukurti kūriniai – puikiausias 
įrodymas, kaip kūryba, menas ištrina bet kokias ribas tarp 
žmonių, vienija, stebina ir žavi. 

Informacinės technologijos – nauji horizontai 

Mokytojas Valdas Kančauskas su savo mokiniais Vilniaus miesto savivaldy-
bėje pristatytoje parodoje.

Seime surengtoje konferencijoje diskutuota apie globos įstaigų pertvarkos sunkumus ir iššūkius.

Jau nuo 2014 metų kalba-
ma apie tai, kad reikėtų at-
sisakyti didelių globos įs-
taigų ir perkelti jų gyven-
tojus į bendruomenę. Deja, 
gyventojų globos įstaigo-
se tik daugėja, dar beveik 
200 laukia eilėje į jas. Sei-
me surengtoje konferenci-
joje kalbėta apie globos įs-
taigų pertvarkos iššūkius ir 
galimus sprendimus. 

Integracijos keliu

(nukelta į 3 psl.)

(nukelta į 8 psl.)
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�� Skuodo rajono neįgalių-
jų draugijos nariai buvo pa-
kviesti į pokalbių ciklą Lie-
tuvos valstybės 100-mečiui 
paminėti. Renginys vyko 
Skuodo informacijos centre.

Buvusi mokytoja Irena 
Kontenienė kalbėjo tema 
„Lietuva prasideda nuo 
Skuodo“. Ji parodė 100 
skaidrių apie rajono geo-
grafiją bei istoriją. Prista-
tymas prasidėjo nuo žais-
mingos šarados: „Lietu-
vos miestelį raski – / Vie-
ną raidę jam numeski. Ši-
tą žodį pasakysi, / O pats 
pempę pamatysi./ Jeigu 
raidę pamainysi – / Spal-
vų tarpe pamatysi. / Jeigu 
raidę dar pakeisi – / Ant 
ugnies mane užkaisi. / 
Pirmą raidę jei nutrinsi, / 
Tai manęs neatsiginsi / 
Tai kas aš?“ 

Pa s a k mok y t ojos , 
nyk st a mūsų k aimai, 
miesteliai, tuo pačiu ir ra-
jonas. Ji pateikė geografi-
nės informacijos apie rajo-
ną – seniūnijas bei jų her-
bus, upes, piliakalnius, 
lankytinas vietas, kaimo 
turizmo sodybas. Verta 
užsukti į Apuolės piliakal-
nį, pabuvoti prie didžiau-
sio šalyje akmens Puo-
kėje, Truikinų šaltinėlio, 
Šauklių riedulyne-kada-

Lietuvos šimtmečiui –  
100 skaidrių apie rajoną

gyne, Navidansko parke, 
Žemdirbio ir Skuodo mu-
ziejuose, buvusiame Kau-
nackių dvare, pamedituo-
ti Užluobės Lurde. Rajone 
yra puikių kaimo turizmo 
sodybų.

Skuodo rajone ir mies-
te teka upės ir upeliai – 
Bartuva, Luoba, Apšė, Er-
la, Eiškūnas, Šata, Gunti-
nas, Notė, Varduva, Šven-
toji. Turime ir piliakal-
nių – Erslos, Jedžiotų, Kal-
vių, Kivylių, Kubiliškės, 
Mikytų, Mosėdžio, Puod-
kalių, Šakalių, Užluobės.

Taip pat pateikta ir 
istorinės informacijos – 
apie išėjusias ir dabarti-
nes asmenybes, mokyk-
las, maldos namus, gamy-
bos įmones. 

Skuodo kraštą gar-
sina iškilios asmenybės: 
Simonas Daukantas, Izi-
dorius Navidanskas, Va-
clovas Intas, Adomas Gal-
dikas, Ričardas Pakalniš-

kis, Vacys Milius, ambasa-
dorius Vygaudas Ušackas, 
ambasadorius Remigijus 
Motuzas, rašytojas Sta-
sys Jonauskas, lengvaat-
letė Zinaida Sendriūtė ir 
kiti... Visuose didesniuo-
se miesteliuose verda gy-
venimas. 

Rodos, gimtą kraštą 
pažįstame gerai, bet pe-
dagogės I. Kontenienės 
pateikta informacija bu-
vo tarsi rajono vizitinė 
kortelė. 

Taip Skuodo rajono 
neįgaliųjų draugijos na-
riai paminėjo Lietuvos 
šimtmetį. Jį švenčia visas 
rajonas, nuo kurio prasi-
deda mūsų šalis.

Rūta RONKauSKiENė
Autorės nuotr. 

Mokytoja I. Kontenienė įdo-
miai pavedžiojo rajono kam-
peliais.

Skuodas:

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Gretinu ant mano stalo gulinčias dvi nuotraukas: 
Vasario 16-osios akto signatarų ir dokumenti-

nio filmo ,,Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą“ aktorių 
kolektyvo dublikatą. Iš pirmo žvilgsnio – tie patys 
žmonės, rūbai, grimas. Tik žvilgsniai ne tie: anų akys 
nukreiptos vidun, širdies link, klausiančios savęs 
ir aplinkinių: ,,Ar pavyks?“ Ir nenusakoma išorinė 
elegancija bei vidinė inteligencija – vien tik Antano 
Smetonos nepakartojama laikysena verta nuostabos 
ir atskiros diskusijos. Žmonės juos vadino Lietuvos 
idėjos apaštalais. 

Man labiausiai imponuoja Saliamono Banaičio as-
menybė. ,,Jei drabužis suplyš – užsilopykite, jei ba-
tai prakiurs – susitaisykite, bet niekuomet negailė-
kite pinigų Lietuvai“, – sakė signataras. Jo priesaika 
ir nuveikti darbai mane visuomet žavėjo, įkvėpė ne-
nuleisti rankų bet kokioje situacijoje. S. Banaitis sa-
vo duotos priesaikos laikėsi šventai. Sunku suvokti 
šio iškilaus žmogaus motyvus viską aukoti būsimos 
nepriklausomos Lietuvos vizijos įgyvendinimui. Jis 
buvo vienintelis tarp signatarų be aukštojo išsila-
vinimo, nebuvęs ir negyvenęs kituose, savo nepri-
klausomybės viziją įgyvendinusiuose, kraštuose, 
bet puikiai žinojo, ką ir kaip turi daryti. Pirmiausia 
Kaune, kuriame visa to meto inteligentija kalbėjo tik 
lenkiškai, įkūrė pirmą lietuvišką spaustuvę. Jau Pir-
mojo pasaulinio karo metais čia legaliai ir nelegaliai 
buvo lietuvių kalba spausdinamos knygos, brošiū-
ros, atsišaukimai. Kartais – net milijoniniais tira-
žais! 1916 metais S. Banaičiui pavyko oficialiai gau-
ti iš vokiečių valdžios leidimą steigti pradines lietu-
viškas mokyklas. Jų su bendražygiais atidarė net 12. 
Jis buvo ir iki šių dienų Kaune veikiančios ,,Saulės“ 
gimnazijos įkūrėjas, transporto, žemės ūkio, laivi-
ninkystės kompanijų steigėjas. Tačiau labiausiai šio-
je iškilioje asmenybėje mane sužavėjo savikritiškas 
požiūris, kuris jį, jau šešiasdešimtmetį, atvedė į Kau-
no universitetą. Nenuostabu, kad toks žmogus bu-
vo deleguotas į Lietuvos Valstybės Tarybą. Ir tokių 
asmenybių buvo ne viena. Kadangi Lietuva tuo me-
tu priklausė Rusijos imperijai, dauguma signatarų 
aukštuosius mokslus baigė Maskvos bei Sankt Pe-
terburgo universitetuose. Dauguma buvo kilę iš la-
bai nepasiturinčių šeimų. Tik keturi iš 20 buvo ba-
jorai, o Antanas Smetona, kaip rašo jo bibliografai, 
vaikystę praleido dūminėje pirkioje. Turtinė padėtis 
nesutrukdė jiems tapti kultūros ir politikos šviesu-
liais, bendrauti keliomis kalbomis ir įveikti aukštus 
diplomatinius viražus. 

Bet vartant nuo laiko pageltusius istorijos pusla-
pius, galima surasti ir kitokių faktų: dauguma kaimo 
vietovėse gyvenančių žmonių apie Nepriklausomy-
bės Aktą išgirdo daug metų vėliau, o jo esmę suvo-
kė ne iš karto. Ir ne visiems, tuo metu gyvenusiems 
dabartinės Lietuvos teritorijoje, Lietuvos atsiskyri-
mas nuo Rusijos buvo laukiama žinia... Šiandien Ne-
priklausomybės Akto signatarų veikla mes didžiuo-
jamės, nes istorijos vėjai nupučia visas nereikalingas 
dulkes. Tačiau jei signatarus pradėtų vertinti dabar-
tinės žiniasklaidos mašina, retai kuriuo iš jų galėtu-
me didžiuotis – jie taip pat klydo, turėjo įvairių in-
teresų, politinių ir asmeninių ambicijų. Tik laikme-
tis buvo kitas, kitos moralės ir etikos normos... Jie 
turėjo vieną labai gerą bruožą – mokėjo vienas kitą 
išklausyti ir susitarti, o mes, deja, nebe. 

O Lietuvą kuriame mes visi ir nė viena grupė šia-
me procese nėra labiau „nusipelniusi“. Nei partiza-
nai, nei tremtiniai, nei išeivija, nei likę okupuotame 
krašte žmonės negali pretenduoti į išskirtinį vaid-
menį. O jei laikome save krikščionimis, turime su-
tikti, kad ir mūsų priešai tame procese atliko ir at-
lieka savo vaidmenį. Tokios yra Evangelijos tiesos.  

Žmonės, sukūrę 
Lietuvą 

Apie tai,
kas 

jaudina

Neįgaliųjų draugijos nariai dalyvavo pokalbių ciklo Lietuvos 100-mečiui paminėti renginyje.

Paroda, spinduliuojanti meilę  
ir šilumą

Ignalina: 

�� Lina Kovalevskienė 
„Bičiulystei“ atsiųstame 
laiške pasakoja apie šiltą 
renginį, papildžiusį Lietu-
vos 100-čiui skirtų rengi-
nių ciklą.

Ig nal inos v iešojo -
je bibliotekoje šiltai su-
tikta rajono neįgaliųjų 
draugijos narių Lietuvos 
100-mečiui skirta kūry-
bos darbų paroda „Lau-
kas. Pieva. Kelias. Upė. 
Vienas žodis – Lietuva“. 
Įvairiomis technikomis 
sukurti paveikslai, rank-
darbiai iš odos, kerami-
kos, karoliukų – tai vis 
dailiųjų rankų būrelį lan-
kančių žmonių sukurti 
maži stebuklai. Kūrybos 
parodos draugijos patal-
pose rengiamos kasmet, 
ten yra ir nuolatinė eks-
pozicija. Na, o šįkart norė-
ta sukauptu lobynu pasi-
džiaugti plačiau, padėko-
ti patiems kūrybingiau-
siems. Renginio dalyvius 
muzika ir jautriomis dai-
nomis džiugino draugijos 
kapela „Putinėlis“.

Ignalinos rajono savi-
valdybės meras Henrikas 
Šiaudinis su Socialinės 
paramos ir kaimo reikalų 
skyriaus vedėja Natalija 
Truchina dėkojo draugi-
jai ir Dailės būrelio vado-
vei Zofijai Laurinėnienei 
už tokį gražų prisidėjimą 
prie Lietuvos 100-mečio 
renginių. 

Z. Laurinėnienė – ži-
noma verbų rišėja, per-
duodanti savo žinias ir 
sugebėjimus įvairiuose 
mokymuose, dalyvaujan-
ti mugėse, šventėse. Paro-
doje eksponuojami jos pa-
veikslai stebina kūrybiš-
kumu ir išmone. Sudėlio-
ti iš įvairiausių sėklyčių, 
augalėlių, kitų gamtinių 
medžiagų, jie prakalba į 
širdis prasmingais raštais 
ar mielais širdžiai kaimo 
vaizdais. Pati Zofija žmo-
nes prie savęs traukia sa-

vo nuoširdumu, papras-
tumu. 

Zofija dėkojo savo di-
džiausiai pagalbininkei, 
kūrybingajai mokytojai 
Oliai Kajėnienei, kuri tu-
ri Dievo dovaną atrasti 
žmoguje slypinčius talen-
tus. Be šių dviejų moterų 
darbų parodoje dar galima 
pamatyti Irenos Skrebu-
tėnienės, Danutės Kuodie-
nės, Genoratos Vicko, Vale-
rijos Baušienės, Renės Pe-
čiulevičienės, Danutės Ra-
kickienės, Danutės Buče-

lienės, Zitos Medeišienės, 
Serafimos Šerėnienės, Ri-
manto Vaickaus kūrybos. 
Visiems autoriams buvo 
įteiktos Ignalinos viešosios 
bibliotekos direktorės Lo-
retos Aleknienės padėkos. 
Ji taip pat padėkojo rengi-
nį vedusiam ir jį labai at-
sakingai organizavusiam 
Albinui Jakimavičiui. Stip-
rybės ir sveikatos draugi-
jos nariams linkėjo Dūkšto 
globos namų Dienos socia-
linės priežiūros centro va-
dovė Roma Ksenzovienė. 
Žmonių kūrybiškumu ža-
vėjosi, Zofijos ir Olios ta-
lentą gyrė dailininkė Nijo-
lė Trinkūnienė ir kerami-
kė Aldona Jakubovskienė.  

A. Jakimavičius pasi-
džiaugė aktyvia draugi-
jos narių kultūrine, me-
nine, sportine veikla, iš-
vykomis ir prasmingais 
susitikimais, gražiu ben-
dravimu ir vienas kito pa-
laikymu. Prisimintos gra-
žiausios praėjusių metų 
akimirkos: kalendorinės 
šventės, ansamblio „Pu-
tinas“ 20-mečio koncer-
tas, 10-osios Rytų Lietu-
vos sporto žaidynės, da-
lyvavimas Vilniaus dienų 
renginiuose, vokalinių an-
samblių festivalyje Rokiš-
kyje, koncerte Lietuvos 
nacionalinėje filharmo-
nijoje ir kt. 

Parodoje pristatyti Neįgaliųjų draugijos narių darbai.
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�� Kairių (Šiaulių r.) bibliotekos 
vyresnioji bibliotekininkė Ra-
mutė Preimontienė „Bičiulys-
tei“ parašė apie gražią iniciaty-
vą, skirtą Lietuvos 100-mečiui.

Skaičiuojant paskutines die-
nas iki Lietuvos valstybės atkū-
rimo šimtmečio Kairių biblio-
tekoje vyko edukacinis užsiė-
mimas ,,100 širdučių Lietuvai“. 
Iš geltonos, žalios ir raudonos 

spalvos popieriaus iškirpome 
100 širdučių. Jas sudėjome į 
vieną didelę širdį, kuri papuo-
šė bib liotekos langą. Taip pat 
iš širdelių padarėme 16 gėlių 
puokštę, kuri puoš biblioteką. 

Užsiėmime dalyvavo Šiaulių 
rajono neįgaliųjų draugijos Kai-
rių padalinio narės. Nuoširdžiai 
dėkojame Almai Jankauskienei 
ir Nijolei Špečkauskienei.

100 širdučių Lietuvai

Šiaulių r.:

Vasario 16-toji – iškiliausia data mūsų šalies kelyje. Mūsų 
laisvei jau 100 metų! Tik būdami vieningi ir nuoširdūs išliksime 
stiprūs ir kursime Lietuvą, kuria didžiuosis ateities kartos. Linkiu, 
kad Valstybės atkūrimo diena įkvėptų Jus naujiems ir svarbiems 
darbams. Tegu valstybės atkūrimo šimtmečio akivaizdoje praeitis 
bus suvokiama ne tik kaip priežastis iškilmingai paminėti Lietuvai 
svarbią sukaktį, bet ir kaip paskata susimąstyti apie praeities svarbą 
dabarčiai. Branginkime svarbiausias valstybiškumo grandis: šeimą, 
laisvę, tradicijas, kultūrą, mūsų šalies vientisumą, nes tai  pasidi-
džiavimas ir visų mūsų įsipareigojimas. Branginkime vieni kitus! 
Dalinkimės džiaugsmu ir pasiekimais, tikėkime ir būkime įkvėpti 
ateities drąsiai žengdami į naująjį Lietuvos šimtmetį!

Neįgaliųjų reikalų departamento  
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorė  

Asta KANdrAtAvičieNė

Juose gyvena apie 250 asmenų. 
Yra ir 21 savarankiško gyveni-
mo namai, kuriuose įsikūrę 273 
gyventojai. Institucinėje globoje 
(įstaigose, kuriose yra daugiau 
nei 40 vietų) vis dar gyvena apie 
5500 asmenų.

Turime atiduoti duoklę 
Socialinės apsaugos ir darbo 

ministro Lino Kukuraičio teigi-
mu, didelės globos įstaigos yra 
labiausiai dehumanizuotos vie-
tos šalia kalėjimų. „Tai yra di-
džiulė laisvių, savarankiškumo, 
orumo skola ištisoms neįgaliųjų 
kartoms, kurią turime grąžinti 
ir kuo galima greičiau“, – sakė 
ministras. Deja, nors deinstitu-
cionalizacijos procesas vyksta 
nuo 2014 metų, gyvenančiųjų 
globos įstaigose nesumažėjo. 
189 žmonės vis dar laukia eilė-
je patekti į jas. Pasak ministro, 
tai rodo, kad esminio proveržio 
deinstitucionalizacijos procese 
nėra – vis dar neturime pakan-
kamai bendruomeninių paslau-
gų, pagalbos šeimose.

„Deinstucionalizacija – ne 
tik perkėlimas iš didžiųjų glo-
bos namų į bendruomeninius. 
Didžioji pertvarkos esmė – už-
tvenkti upę, sustabdyti gali-
mybę patekti į įstaigas“, – tei-
gia L. Kukuraitis. Būtina lygia-
grečiai plėtoti bendruomenines 
paslaugas: pagalbą namuose, 
„laikino atokvėpio“ paslaugą, 
savarankiško, grupinio gyve-
nimo namus, dienos centrus. 
Beje, ministras informavo, kad 
jau paskelbtas kvietimas ban-
domosioms asmeninio asisten-
to paslaugoms teikti Šiaulių ir 
Kauno regione. 

L. Kukuraitis sako apvažia-
vęs daug savivaldybių ir pa-
matęs, kad imantis globos na-
mų pertvarkos iš pradžių būna 
daug abejonių ir baimių, tačiau 
po pusės metų ta nuostata kar-
dinaliai pasikeičia. Štai vienas 
Obelių vaikų globos namų gy-
ventojas, pagyvenęs grupinio 
gyvenimo vaikams su negalia 
namuose, sakė niekada negrį-
šiąs į „vaiknamį“. Naują gyve-
nimo vietą jis vadina tiesiog 
namais. Darbuotoja, abejojusi, 
kad galės užtikrinti saugumą 
grupinio gyvenimo namuose 

(nes didelėje įstaigoje nesijau-
tė saugiai), pamatė, kad vaikai 
visai kitaip elgiasi ir tokių pro-
blemų nebekyla. Vieno rajono 
meras atsiprašė, kad netikėjo, 
jog bendruomeniniai namai yra 
geriau už institucinius, esą jo 
požiūris visiškai pasikeitė pa-
mačius realybę. Keičiasi ir ben-
druomenės – nebe prieštarauja, 
kad kaimynystėje įsikurs neį-
galieji, o pradeda jais rūpintis. 

Savivaldybėms – daug 
klausimų 

Vis dėlto savivaldybėse esa-
ma nemažai nerimo ir neatsa-
kytų klausimų. Kaišiadorių ra-
jono savivaldybės meras Vy-
tenis Tomkus įsitikinęs, kad 
nereikia skubėti sugriauti se-
nos sistemos, kol dar nesukur-
ta nauja. 

Strėvininkų globos namuo-
se (Kaišiadorių r.) gyvena 207 
gyventojai su proto negalią iš 
25 Lietuvos savivaldybių. Pa-
sak mero, įstaiga galėtų būti 
pertvarkyta į 4 dalis: įkurti sa-
varankiško gyvenimo namai 
(12 asmenų gyventų su nedide-
le priežiūra), grupinio gyveni-
mo namai (iš viso reikėtų 9 to-
kių namų), taip pat senyvo am-
žiaus žmonių namai (įstaiga su 
didesne medicinine priežiūra) 
ir specializuotos slaugos glo-
bos namai. Pirmojo tipo įstaigo-
se žmonės gyventų po 10–12, o 
pastarosiose dviejose – maždaug 
po 50 asmenų. Visose įstaigose 

gyventojai būtų prižiūrimi visą 
parą. Pasak V. Tomkaus, nese-
niai į globos namus pateko as-
muo, kuris tikrai galėtų gyventi 
šeimoje, nes jo negalia nėra la-
bai didelė. „Matyt, nėra sukurta 
dienos centrų, atokvėpio ar kitų 
paslaugų, jei tokie žmonės atsi-
duria globos įstaigose“, – svars-
to meras. 

Kai kurioms savivaldybėms 
vis dar neaišku, kur uždarius 
didelius globos namus reikės 
apgyvendinti jų gyventojus. Jei, 
pavyzdžiui, mažoje savivaldy-
bėje esančiuose globos namuo-
se yra apie 200 gyventojų, rei-
kėtų nupirkti bene visus savi-
valdybės butus. L. Kukuraičio 
įsitikinimu, į dideles įstaigas 
žmonės atsiųsti iš įvairių savi-
valdybių, jos ir turės pasirūpin-
ti savo gyventojais. 

Pokyčiai turi vykti
Kėdainių grupinio gyvenimo 

namų direktorė taip pat mano, 
kad institucinė globa neišnyks – 
sunkiausią negalią turintieji bus 
ir toliau prižiūrimi įstaigose. Ta-
čiau negali, taip kaip yra dabar, 
kartu gyventi proto ir psichi-
kos negalią turintieji; aktyvūs 
jaunuoliai kartu su sunkiomis 
somatinėmis ligos sergančiais 
senoliais. Keistis būtina, o po-
kyčių nauda yra neišmatuoja-
ma. Pasak A. Kasperavičienės, 
pinigai kuriant naujo tipo įstai-
gas svarbūs, bet ne esminiai. Kė-
dainių socialinės globos namai 
patys rašė investicinį projek-
tą grupinio gyvenimo namams 
steigti. Be to, kiekviena savival-
dybė tam gali panaudoti sutau-
pytas lėšas. 

Kad pokyčiai būtini, prita-
ria sutrikusio intelekto žmo-
nių globos bendrijos „Viltis“ 
vadovė Dana Migaliova: jos tei-
gimu, reikia kalbėti ne tik apie 
globos namų gyventojus, bet ir 
apie 40 tūkstančių šeimų, ku-
rios namuose prižiūri proto ir 
psichikos neįgaliuosius. Jie gau-
na tik epizodinę pagalbą. Būti-
na aiškiai susitarti, kas finan-
suos dvigubą paramos siste-
mą – ir pagalbą bendruomenė-
se, ir globos namų pertvarką. 
„Turime pradėti galvoti apie orų 
gyvenimą“, – sako D. Migaliova.

aurelija BaBiNSKiENė 
Kėdainių socialinės globos namų nuotr.

Globos namai – bene labiausiai 
nuasmenintos įstaigos

(atkelta iš 1 psl.)

Kėdainių socialinės globos namų gyventojai, apsigyvenę grupinio gyvenimo 
namuose, mielai tvarko aplinką.

Patiems pasigaminti maisto nesunku, ir netgi smagu.

�� Šiaulių rajono Aukštelkės bib-
liotekos vyresnioji bibliotekinin-
kė Roberta Šinušienė papasa-
kojo apie netradicinę idėją Lie-
tuvos 100-mečiui paminėti.

Šiaulių rajono neįgaliųjų 
draugijos Aukštelkės padalinio 
ir Aukštelkės Darbščiųjų rankų 
būrelio narės padarė paveiks-
lą, skirtą Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-mečiui. Jis puo-
šia Aukštelkės bibliotekos ir 
bendruomenės namų interjerą.

Mintis padaryti paveikslą 
iš gėlių kilo Aukštelkės Darbš-
čiųjų rankų būrelio narei Ire-
nai Cibulskienei. Būrelio narės 

Trispalvis žemėlapis iš gėlių

ir Aukštelkės bibliotekos vyres-
nioji bibliotekininkė Roberta Ši-
nušienė, šių eilučių autorė, mie-
lai prisidėjo darant paveikslą.

Paveiksle – iš gėlių padary-
tas trispalvis Lietuvos valstybės 
žemėlapis. Aukštelkės mokykla-
daugiafunkcis centras Aukštel-
kės bibliotekai ir bendruome-
nės namams padovanojo savo 
sukurtą fotosienelę „Aukštelkė – 
Lietuvos 100-mečiui“.

Nuo vasario 12 d. iki kovo 
9 d. maloniai kviečiame į biblio-
teką nusifotografuoti prie šios 
fotosienelės ir dalyvauti fotose-
sijoje „Aš – Aukštelkiškis“.
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Daktaras
Aiskauda

Žmogaus imunitetas pama-
žu pradeda silpnėti maž-

daug nuo 12 metų amžiaus. To-
dėl sulaukus 30-ies ir daugiau 
metų privalu jį stiprinti. Beje, 
po 30 metų mūsų organizmas 
pradeda pastebimai senti. O ta-
da: kuo žmogus vyresnis, tuo 
didesnė tikimybė susirgti in-
fekcinėmis ir onkologinėmis li-
gomis. Tačiau šiuolaikiniai ty-
rimai rodo, kad daugeliu atve-
jų imunitetą netgi paprastomis 
priemonėmis galima sustiprinti 
ir aštuoniasdešimtmečiams bei 
vyresniems žmonėms.     

Paaiškinimai: 
1) medicininėje literatūroje 

dažniausiai vartojami du imu-
niteto apibrėžimai. Vienas jų nu-
rodo, kad imunitetas – organiz-
mo gebėjimas apsisaugoti nuo 
kenksmingo biologinių dirgiklių 
poveikio, kad išlaikytų savo ge-
netinį pastovumą per visą gyve-
nimą; kitas paaiškina, jog imuni-
tetas yra organizmo neimlumas 
infekciniams bei neinfekciniams 
veiksniams ir medžiagoms, tu-
rinčioms antigeninių savybių;

2) antigenai – biologinės kil-
mės medžiagos (pavyzdžiui, 
baltymai, jų dariniai, kai kurie 
polisacharidai, bakterijos), ku-
rios, patekusios į organizmą, 
sukelia antikūnų susidarymą; 

4) antikūnai – žmogaus ir šil-
takraujų gyvūnų sudėtiniai bal-
tymai. Jie organizme susidaro 
tuomet, kai į jį patenka antigenų 
ne pro virškinamąjį traktą. An-
tikūnų paskirtis – ginti organiz-
mą nuo į jį patekusių ir jam ken-
kiančių svetimų medžiagų (pa-
vyzdžiui, infekcinių ligų sukėlė-
jų, jų nuodų), apskritai dalyvauti 
įvairiose imuniteto reakcijose.

Imunitetą stiprina 
 grūdinimasis,  
 sveika mityba,     
 fizinis aktyvumas, 
 tinkamas darbo ir poil-

sio režimas, 
 vitaminai A, B6, C, E, 
 mineralai cinkas, selenas.     

Imunitetą silpnina      
 alkoholis, 
 rūkalai, 

 toksinai,      
 rūkyti mėsos gaminiai,     
 kofeino turintys produk-

tai (nesaikingai vartojami),     
 per mažas skysčių kiekis 

(ypač kokybiško vandens),    
 rafinuotas cukrus (kai juo 

piktnaudžiaujama),     
 vakarienė po 20 val. (ypač 

gausi),     
 vidurių užkietėjimas,     
 nemiga, 
 poilsio stoka,     
 skausmas, 
 neigiamos emocijos,     
 elektromagnetinis laukas, 
 radiacija,     
 vibracija,     
 triukšmas. 
Paaiškinimas: toksinai – bio-

loginės kilmės nuodai, nuodingos 
medžiagos, slopinančios organiz-
mo fiziologines funkcijas, susida-
rančios daugelyje bakterijų, nuo-
dinguosiuose augaluose ir gyvū-
nuose, kai kuriuose grybeliuose.

Ypač naudinga vartoti 
 jogurtą,  
 juodą rupią duoną, 
 jūros produktus (ypač jū-

ros kopūstus), 
 bičių produktus, 
  šviežias uogas, vaisius, 

daržoves, 
 riešutus (graikinius, laz-

dyno), 
 česnaką,     
  kruopas (išaugintas be 

chemikalų),     
  alyvuogių aliejų (šaltai 

spaustą). 
Pastabos: 
1) kasdien organizmą aprū-

pinant maistu, pakankamai tu-
rinčiu nurodytų vitaminų ir mi-
neralų, taip pat neužmirštant 
jogurto, per vienus metus (be 
kitų priemonių) galima sustip-
rinti netgi pusamžių žmonių 
imuninę reakciją maždaug 60 % 
(tai leidžia kurį laiką efektyviai 
priešintis infekcijai); 

2) imunitetui ir apskritai 
sveikatai naudingi bičių pro-
duktai: medus, bičių pienelis, 
bičių surinktos žiedadulkės, 
bičių duonelė, pikis (propolis). 

Ką gali du puodukai 
jogurto           

Dažnai klaidingai manoma, 
kad jogurtas – tai... tik pasal-
dintas kefyras, kuriame daug 
riebalų, angliavandenių ir šiek 
tiek vitaminų. 

Jeigu jogurto sudėtyje būtų 
tik pieno produktams būdingų 
medžiagų ir nieko daugiau, ka-
žin ar Japonijos gydytojai, kar-
tu su kitomis priemonėmis, nau-
dotų jogurtą gydydami ligonius, 
apšvitintus radioaktyviomis 
medžiagomis. Beje, JAV, Euro-
pos ir kitų šalių mokslininkai 
primygtinai rekomenduoja šį 
produktą vartoti profilaktiškai 
bei gydant aterosklerozę, hiper-
toniją, gastritą, kepenų, širdies, 
kraujagyslių ligas, osteoporozę.  

Ypač jogurtas didina imu-
nitetą peršalimo ligoms, stab-
do žarnyne puvimą, geriau už 
pieną (pusantro karto) aprūpi-
na organizmą kalciu. Ir vis dėl-
to jogurtas nebūtų jogurtu, jei 
jo sudėtyje neezistuotų gyvųjų 
kultūrų – Bulgaricus lactobacil-

lus ir Streptococcus thermophi-
lus, padedančių organizmui 
pastebimai didinti imunitetą. 
Pavyzdžiui, kasdien vartojant 
po 2 puodukus jogurto, po me-
tų kraujyje iki 500 proc. (!) pa-
daugėja gama interferono, sau-
gančio organizmą nuo infekcijų. 

Paaiškinimas: interferonas – 
baltymas, pasižymintis antivi-
rusiniu aktyvumu, turintis an-
gliavandenių. Ši medžiaga ga-
minasi organizmo ląstelėse ar-
ba gaunama iš žmogaus (dono-
ro) kraujo baltųjų kūnelių.

Ko nereiktų paniškai 
bijoti         

Idealu, kai reikiamas vitami-
nų ir mineralų kiekis gaunamas 
su maistu ir organizmas visa tai 
įsisavina be jokių nuostolių. Ta-
čiau neretai tiek mūsų mityba, 
tiek medžiagų įsisavinimas nė-
ra visaverčiai. Be to, net ir ne-
priekaištingai maitinantis, ne-
turint priekaištų virškinimui, 
gyvenime pasitaiko atvejų (ser-
gant kai kuriomis ligomis, po 
traumų, chirurginių operaci-
jų, dirbant sunkų fizinį darbą, 
sportuojant, augimo periodu ir 
kt.), kai vitaminų ir mineralų ga-
li nepakakti. Tada belieka varto-
ti maisto papildus ir to nereikė-
tų paniškai bijoti. Svarbu, kad 
būtų tinkamai parinkta šių pa-
pildų vartojimo trukmė ir dozė 
(tai padaryti gali tik gydytojas 
arba vaistininkas). 

Vitaminų šaltiniai
Vitaminas A: inkstai, kiauši-

nio trynys, žuvų taukai, pienas, 

Taip pat pacientai VLK in-
terneto svetainėje www.vlk.lt 
turi galimybę stebėti endopro-
tezavimo operacijų bei medici-
ninės reabilitacijos ir sanato-
rinio gydymo (tiek vaikų, tiek 
suaugusiųjų) laukimo eiles bei 
pasirinkti tą Lietuvos gydymo 
įstaigą, kurioje laisvų vietų yra 
daugiausiai. 

VLK primena, kad pacien-
tui užsiregistravus pas gydy-
toją, tačiau negalint atvykti su-
tartu laiku, apie savo neatvyki-
mą gydymo įstaigai reikia pra-
nešti bent prieš parą. Gydymo 
įstaiga, žinodama, kad pacien-
tas neatvyks, galės pasiūly-
ti tuo laiku pasinaudoti kitam 
šių paslaugų eilėje laukiančiam 
žmogui.

vlK ir „Bičiulystės“ inf. 

Dažnai žmonės skundžiasi, 
kad ilgai tenka laukti eilė-
je pas gydytojus specialis-
tus. Valstybinė ligonių ka-
sa prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos (VLK) primena 
kelis svarbius dalykus, ku-
rie padės pacientams neįs-
trigti eilėse.

Pirmiausia sunegalavus rei-
kia kreiptis į savo šeimos gy-
dytoją, dirbantį toje pirminėje 
sveikatos priežiūros įstaigo-
je, kurioje žmogus yra prisira-
šęs. Svarbu žinoti, kad pacien-
tai turi teisę patys pasirink-
ti tiek sveikatos priežiūros įs-
taigą, tiek šeimos gydytoją. Jei 
žmogus yra apsidraudęs priva-
lomuoju sveikatos draudimu, o 

įstaiga turi sutartį su teritorine 
ligonių kasa (TLK), pacientas 
sveikatos priežiūros paslaugas 
gauna nemokamai.

Šeimos gydytojas, įvertinęs 
paciento sveikatos būklę, pri-
reikus gali siųsti jį gydytojo 
specialisto konsultacijos. „Iš-
duodant siuntimą, pacientas 
turi būti informuojamas, ku-
riose bent 3 įstaigose yra tei-
kiamos atitinkamos asmens 
sveikatos priežiūros paslau-
gos. Pacientas pats pasirenka, 
kurioje iš jų pageidauja gau-
ti siuntime nurodytas asmens 
sveikatos priežiūros paslau-
gas. Svarbu taip pat nepamirš-
ti užsiregistruoti pas gydytoją 
specialistą per 30 dienų, nes 
tiek laiko galioja siuntimas“, – 
primena VLK Paslaugų eksper-

tizės ir kontrolės skyriaus ve-
dėjo pavaduotoja Vaida Mom-
kuvienė.

Jos teigimu, pacientas, tu-
rintis siuntimą, gali pats pasi-
rinkti gydytoją specialistą bet 
kurioje sveikatos priežiūros 
įstaigoje, turinčioje sutartį su 
jo gyvenamosios vietos TLK. O 
siunčiantis gydytojas turi su-
teikti informaciją pacien tui, 
kur tokios paslaugos teikiamos. 
Be to, informacija apie svei-
katos priežiūros įstaigas, su-
dariusias sutartis su TLK, yra 
skelbiama visų TLK interneto 
svetainėse.

„Ligonių kasos atlieka lau-
kimo eilių gydymo įstaigose, su 
kuriomis sudaro sutartis, ste-
bėseną ir kas mėnesį iš jų gau-
na duomenis apie eiles. Šie duo-

menys rodo, kad paprastai yra 
galimybė rasti specialistą, pas 
kurį tektų laukti trumpiau, jei 
pacientai rinktųsi jį pagal lau-
kimo trukmę. Todėl visuomet 
patariame žmonėms rinktis 
sveikatos priežiūros paslaugas 
ten, kur laukimo eilė yra trum-
piausia“, – sako V. Momkuvienė. 
Kaip tai padaryti?

Informacijos apie eiles gali-
ma gauti paskambinus telefonu 
į gydymo įstaigas ir jų infor-
macinėse sistemose. Taip pat 
ji yra TLK interneto svetainė-
se, kur laisvos vietos grupuo-
jamos pagal gydytojo speciali-
zaciją ir pagal gydymo įstaigą. 
Taip tampa dar paprasčiau su-
žinoti, kokioje gydymo įstaigo-
je ir pas kokį specialistą eilė yra 
trumpiausia.

Ligonių kasos: kaip elgtis, jei gydymo įstaigoje didelė eilė?

grietinė, grietinėlė, sviestas, 
fermentinis sūris. Beta karote-
no (augalų pigmento, iš kurio 
žmogaus organizme pasigami-
na vitaminas A) yra: abrikosuo-
se, morkose, moliūguose, pomi-
doruose, kopūstuose, špinatuo-
se, kitose žaliose daržovėse. Ka-
dangi vitaminas A tirpsta rieba-
luose, todėl, pavyzdžiui, morkų 
salotas ar jų sultis reikia varto-
ti su trupučiu aliejaus ar riebalų. 
Šio vitamino įsisavinimą stabdo: 
alkoholis, kai kurie vaistai (pvz., 
cholestiraminas, kolestipolis), 
antibiotikai, kai kurios vidurius 
laisvinančios priemonės.

Vitaminas B6: visos dar-
žovės, bananai, riešutai, kiau-
šiniai, kepenys, mielės, miltai, 
mėsa, pieno ir žuvies produktai. 
Šį vitaminą įsisavinti trukdo al-
koholis, kai kurios tabletės nuo 
pastojimo, rūkymas, kai kurie 
antibiotikai.

Vitaminas C: erškėtuogės, 
šaltalankio uogos, juodieji ser-
bentai, saldieji pipirai, agras-
tai, kopūstai, citrusiniai vai-
siai, braškės, pomidorai, bul-
vės, kepenys. Vitaminą C įsisa-
vinti trukdo natrio bikarbona-
tas (soda), kai kurie vaistai nuo 
skausmo, pastojimo, traukulių.

Vitaminas E: augaliniai 
aliejai, grūdai, žirniai, grikių 
kruopos, kukurūzai, soja, kiau-
šinio trynys, pieno produk-
tai, mėsa. Vitaminą E įsisavinti 
trukdo: vidurius laisvinantys 
vaistai, didelėmis dozėmis var-
tojamas vitaminas K.

Mineralų šaltiniai
Cinkas: austrės, krabai, 

krevetės, omarai, jautiena, ka-
lakutiena, vištiena, inkstai, ke-
penys, kiaušiniai, kruopos, pie-
no produktai, pupos, riešutai. 
Cinką įsisavinti trukdo: alkoho-
lis, kava, kai kurie vidurius lais-
vinantys preparatai, kai kurios 
tabletės nuo pastojimo, maisto 
papildai su geležimi, didelis kie-
kis arbatos.

Selenas: grūdiniai ir jūros 
produktai, mėsa, kepenys, inks-
tai, tunas, riešutai, kiaušiniai, 
vištiena. Medžiagos, galinčios 
organizme pabloginti seleno įsi-
savinimą, nenustatytos. 

Romualdas OGiNSKaS

Amžina tema: kaip sustiprinti imunitetą
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„Bičiulystę“  
skaitykite ir 

internete
www.biciulyste.lt

Kaip aš pažinau negalią

Nacionalinio dramos teat-
ro aktorės Neringos Bulo-
taitės dukra Amelija gimė 
su Dauno sindromu. Akto-
rė labai myli savo dukrą ir 
džiaugiasi kiekvienu, kad ir 
pačiu mažiausiu, jos pasie-
kimu. Tačiau Neringa pri-
sipažįsta, kad gimus duk-
rai priimti jos negalią bu-
vo sunku. Ne tėvams, o ap-
linkiniams. 

Išgyvenau ne dėl dukros, 
o dėl aplinkinių

„Mano pirmoji pažintis su 
negalią turinčiu vaiku buvo ga-
na trumpa ir paviršinė – mūsų 
pažįstamų šeimoje gimė neį-
galus berniukas. Mes juos ap-
lankėme, tuomet viskas buvo 
taip nauja, nebuvo laiko gilin-
tis, stengtis ką nors suprasti“, – 
prisimena aktorė. 

N. Bulotaitė pasakoja, kad 
ankščiau, ypač vaikystėje, ma-
žai ką žinojo apie neįgalius žmo-
nes, nes sovietiniais laikais jie 
buvo slepiami. „Visi turėjome 
būti laimingi, sveiki ir žengti į 
šviesų rytojų“, – sako Neringa 
ir prisimena tą įtampą, baimę, 
kurią jautė gimus dukrai. Mo-
teris išgyveno ne dėl savęs. Per 
paskutinį patikrinimą ultragar-
su ji sužinojo, kad jos mažylė tu-
rės sunkumų. Neringa jaudino-
si, ar aplinkiniai sugebės priim-
ti jos dukrelę. 

Įtampą įveikti padėjo arti-
mi draugai, kurie vėliau tapo 
Amelijos krikštatėviais. „Mano 
geriausia draugė dokumentinio 
kino režisierė Ramunė Kudz-
manaitė buvo ką tik sukūru-
si filmą apie negalią turinčius 
vaikus, o mudvi artimai drau-
gavome. Ramunė buvo pirmo-
ji iš mano draugių, kuri, pama-

čiusi Ameliją pasakė: „Kokia 
šauni mergaitė!“ Man pasise-
kė, kad turėjau tokią draugę“, – 
sako aktorė.

Trūko informacijos  
ir psichologinės 

pagalbos 
„Mus, Amelijos tėvus, su-

brandino laikas. Gydytoja davė 
Augustės, gimusios beveik tuo 
pat metu, kaip ir Amelija, tėvų 
telefono numerį. Mergaitės tu-
rėjo tokią pačią negalią ir mes 
bendravome šeimomis“, – pasa-
koja Neringa.

Bet tuomet, prieš 20 metų, 
labai trūko informacijos. Ne-
daug jos ir dabar. Aktorė sako, 
kad kitose šalyse šeimai, augi-
nančiai vaiką su negalia, nuolat 
talkina psichologai. Ji tikisi, kad 
ateityje specialistų, galinčių pa-
dėti šeimoms, auginančioms 
specialiųjų poreikių turinčius 
vaikus, Lietuvoje daugės.

Mokyklos privalumai ir 
trūkumai

Neringa šiltai prisimena 
tą metą, kai jos dukrelė lankė 
vaikų darželį. „Ameliją priėmė 
į šį darželį, nes prieš tai jį lan-
kė brolis“, – prisimena moteris. 
Auklėtojos baiminosi, kad ne-
žinos, kaip elgtis su specialių-
jų poreikių turinčia mergaite, 
tačiau Neringa nepasidavė. Ji 
tikino darželio auklėtojas, kad 
Amelija tokia pat, kaip visi vai-
kai, tik šiek tiek lėtesnė. 

Pasak Neringos, tai buvo 
vienintelis atvejis tame darže-
lyje, kai specialiųjų poreikių tu-
rintis vaikas lankė vieną gru-
pę su kitais vaikais. Darželinu-
kai mylėjo Ameliją ir stengėsi 
ją pagloboti, padėti jai. O patys 
tuo pat metu mokėsi atjautos 
ir gerumo.

Vėliau Amelija ketverius me-

tus mokėsi „Versmės“ mokyk-
loje bendrojo ugdymo klasė-
je. „Man buvo gera matyti, kad 
Amelija daug pasisemia iš dar-
želio, o vėliau – iš klasės drau-
gų“, – pasakoja Neringa. Mer-
gaitė gaudė kitų vaikų kalbėji-
mo intonacijas, o bendraklasiai 
jai padėdavo.

Mokykloje Amelija buvo už-
sisklendusi, bet savo galvelėje 
„fotografavo“ viską, kas vyk-
davo klasėje, o namuose mama 
su ja skaitydavo, rašydavo. Kai 
Amelija pradėjo mokytis atski-
roje klasėje, viskas pasikeitė. 
Neringa pasakoja buvusi nesu-
prasta, kai paklausė, kodėl vai-
kai nesimoko anglų kalbos: at-
seit kam to reikia? Tačiau mama 
nepasidavė: pati mokė ir moko 
dukrą anglų kalbos, skambin-
ti pianinu. 

„Labai norėjau surasti duk-
rai popamokinės veiklos“, – pa-

Šie vaikai atsiųsti tam,  
kad patikrintų mūsų jausmus

sakoja Neringa. Ją trikdė gauti 
pasiūlymai atvesti mergaitę, 
kai nebus kitų vaikų. „Nesitai-
kiau, ieškojau tokio būrelio, ku-
rį mano dukra galėtų lankyti su 
kitais vaikais. Ir suradau tokią 
vadovę, kuri Ameliją priėmė, 
kaip ir kitus vaikus.“

Dabar Amelija mokosi Vil-
niaus „Vilties“ specialiojoje mo-
kykloje-daugiafunkciniame 
centre. Atrodytų, viskas gerai, 
bet mamai neramu dėl duk ros 
ateities, nes kai mergaitei su-
kaks 21-eri, šioje mokykloje 
mokytis ji jau nebegalės.

Neįgalieji ir 
savanorystė – 

suderinami
N. Bulotaitė prisimena atsi-

tikimą Venecijoje. Ji ėjo į spek-
taklį senoviniame teatre. Prie 
teatro durų stovėjo kontrolie-
riai. Bilietus plėšė specialiųjų 

poreikių turinti mergina. Ne-
ringa išsiaiškino, kad toji mer-
gina dirbo savanoriškai. „Ma-
nau, ir Lietuvoje negalią turin-
čius žmones reikėtų įtraukti į 
savanorišką veiklą. Dirbdami 
jie jaustųsi orūs. O darbų prigal-
voti visai nesunku. Pavyzdžiui, 
kad ir laišką nunešti pagal tiks-
lų adresą. Svarbu, kad žmogus, 
turintis specialiųjų poreikių, 
nejaustų atskirties“, – mintimis 
dalijasi aktorė. 

Prieš keletą dienų Neringa 
su Amelija išsiruošė į koncertą. 
Bilietų šalia negavo, tad sėdėjo 
atskirose eilėse. „Stebėjau duk-
rą ir žmones šalia jos. Visi jie el-
gėsi natūraliai, tad nei Amelijai, 
nei kam nors kitam nepatogu-
mų nekilo.“

Neringa neslepia liūdesio, 
kad gatvėse, bažnyčiose, rengi-
niuose mažai mato specialiųjų 
poreikių turinčių vaikų. „Kai aš 
kur nors einu su savo dukra, no-
riu ne tik kad dukra pamatytų 
renginį, bet ir parodyti, jog jo-
kio skirtumo tarp mūsų ir žmo-
nių su specialiaisiais poreikiais 
nėra.“ Pasak Neringos, jai ne-
gera matyti, kaip į ekskursiją 
ar renginį autobusu atvažiuo-
ja visas būrys Dauno sindromą 
turinčių vaikų. „Kodėl drauge 
negali atvažiuoti ir kiti moks-
leiviai, taip parodyti visuome-
nei, kad mes visi lygūs?“ – klau-
sia moteris. 

„Aš niekada negalvoju, kad 
mano dukra kitokia. Aš ją my-
liu, o ji atsako man savo mei-
le ir prieraišumu. Juk vaikai su 
Dauno sindromu yra vadinami 
Mėnulio vaikais, kurie atsiųs-
ti į žemę, kad patikrintų mūsų 
jausmus.“

Eglė KulviEtiENė
Asmeninio archyvo nuotr.

Aktorė Neringa Bulotaitė su dukra Amelija.

Šių metų mokesčių aktua-
lija – reikalavimas mokes-
čius už darbuotus mokėti 
nuo minimalaus darbo už-
mokesčio, nepriklausomai 
nuo to, kokia etato dalimi 
jie dirba. Skaitytojams ky-
la nemažai klausimų, ka-
da asmuo yra draudžia-
mas valstybės lėšomis. Ko-
mentuoja „Sodros“ komu-
nikacijos atstovas Saulius 
Jarmalis. 

Socialinio draudimo įmokų 
„grindys“ netaikomos tiems gy-
ventojams, kurie yra draudžia-
mi valstybės lėšomis. Valsty-
bės lėšomis draudžiami gyven-
tojai, slaugantys artimuosius, 
kuriems nustatytas specialusis 
nuolatinės slaugos poreikis, ar 
turinčiuosius visišką negalią. 
Taip pat reikalavimas netaiko-
mas, jeigu žmogus dirba dviejo-
se darbovietėse, yra jaunesnis 
nei 24 metų arba pensininkas 
ar neįgalusis. Kitu atveju reikė-
tų primokėti socialinio draudi-
mo įmokų nuo ne mažesnio nei 
MMA  atlyginimo (400 eurų). 

Jei slaugote kitą asmenį ir no-

rite būti apdraustas, jūs turite 
atitikti šiuos reikalavimus:
 jūsų ir slaugomo asmens 

gyvenamoji vieta deklaruota 
Lietuvoje;
  neįgaliam asmeniui nu-

statytas specialusis nuolatinės 
slaugos poreikis arba nepasi-
baigęs visiškos negalios invali-
dumo terminas;
 esate nesukakęs Lietuvos 

Respublikos valstybinių socia-
linio draudimo pensijų įstaty-
mo nustatyto senatvės pensi-
jos amžiaus;
  nesate privalomai drau-

džiamas valstybiniu socialiniu 
pensijų draudimu bei nedarbo 
socialiniu draudimu;
  neturite draudžiamųjų pa-

jamų arba jūsų pajamos mažes-

nės negu atitinkamų laikotar-
pių Vyriausybės patvirtintų mi-
nimaliųjų mėnesių algų suma;
  negaunate jums priklau-

sančios pensijos; 
  nesate draudžiamas so-

cialiniu draudimu kitoje vals-
tybėje;
 jūsų globos (rūpybos) sta-

tusas nepasibaigęs, o jūs nenu-
šalintas nuo pareigų atlikimo 
teismo nutartimi (taikoma tik 
globėjams ir rūpintojams);
 neįgaliam asmeniui nepa-

skirtas globėjas ar rūpintojas 
(taikoma, kai neįgalų asmenį 
slaugo vienas iš jo tėvų (įtėvių);
 nėra apribota jūsų – kaip 

tėvo arba motinos – valdžia 
slaugomam neįgaliam asme-
niui;

 neįgalus asmuo nėra apgy-
vendintas stacionarioje globos, 
auklėjimo ar slaugos įstaigoje.

Savarankiškai dirbantys 
asmenys, slaugantys neįga-
lų asmenį, valstybės lėšomis 
draudžiami tik pasibaigus gau-
tų pajamų (pelno) deklaravimo 
terminui ir nustačius, kad šie 
asmenys neturėjo draudžia-
mųjų pajamų. Gaunantys paja-
mas iš sporto veiklos, atlikėjo 
veiklos,  arba pagal autorines 
sutartis valstybiniu socialiniu 
pensijų draudimu valstybės lė-
šomis nedraudžiami jų valsty-
binio socialinio draudimo laiko-
tarpiu ir tuo atveju, jei jų paja-
mos didesnės negu atitinkamo 
laikotarpio MMA.

Savarankiškai dirbantys as-
menys ir gaunantieji pajamų iš 
sporto veiklos, atlikėjo veiklos 
arba pagal autorines sutar-
tis, slaugantys neįgalų asme-
nį, valstybės lėšomis nedarbo 
socia liniu draudimu draudžia-
mi tik tuo atveju, jeigu šie asme-

nys pagal įstatymus nėra priva-
lomai draudžiami nedarbo soci-
aliniu draudimu kitu pagrindu.

Norint būti apdraustam, 
„Sod ros“ teritoriniame skyriuje 
reikia pateikti:
 prašymą;
 savo ir slaugomo asmens 

tapatybę patvirtinančius do-
kumentus;
 slaugomo asmens Specia-

liųjų poreikių nustatymo pa-
žymą;
 slaugomo asmens visiškos 

negalios invalidumą patvirti-
nantį dokumentą, jei visiška 
negalia nustatyta iki 2005 m. 
liepos 1 d.;
 savivaldybės administra-

cijos direktoriaus įsakymą dėl 
vaiko laikinosios globos (rūpy-
bos) nustatymo arba teismo nu-
tartį dėl vaiko nuolatinės glo-
bos nustatymo, arba teismo 
sprendimą (nutartį) dėl globos 
(rūpybos) nustatymo pilname-
čiui asmeniui (pateikia globėjas 
ar rūpintojas).

Konsultuojame-komentuojame „Sodros“ įmokų „grindys“ slaugant neįgalųjį
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 – La-
bas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 7.30,  
8.00, 8.30 – žinios. 6.35, 8.05 – orai.  
7.05, 7.35, 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, vasario 19 d. 
09:05 Senis. N-7. 253 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7. 
2/23 s. 10:55 Premjera. Detektyvas 
Monkas 8. N-7. 8/16 s. 11:40 Savaitė. 
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lie-
tuva. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 
241 s. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų 
k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klaus-
kite daktaro. 19:30 Gimę tą pačią die-
ną. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 21:05 Dėmesio centre. 
21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Lote-
rija „Jėga“. 21:30 LRT forumas. 22:20 
Premjera. Mano tautinis kostiumas: 
būta ir atkurta. 23:15 Premjera. Ko-
lekcija. N-14. 6 s. 00:15 Detektyvas 
Monkas 8. N-7. 8/16 s. (kart.). 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Gimę tą pa-
čią dieną. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Beatos 
virtuvė. (kart.). 04:00 LRT radijo ži-
nios. 04:05 Pramoginė laida „Editos 
šou“. N-7. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
241 s. (kart.).

Antradienis, vasario 20 d. 
09:05 Senis. N-7. 254 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7. 
2/24 s. 10:55 Akis už akį 2. 2/1 s. N-7. 
11:40 Beatos virtuvė. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klaus-
kite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietu-
va. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 
Laba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. 
Seserys. N-7. 242 s. 17:30 Žinios (su 
vertimu į gestų k.). 17:55 Sportas. 
17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Emigrantai. 20:25 Loterija „Ke-
no Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dė-
mesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Na-
cionalinė ekspedicija. 22:30 Istori-
jos detektyvai. (subtitruota). 23:20 
Valdžios tvirtovė. N-7. 25, 26 s. 01:00 
LRT radijo žinios. 01:05 Valdžios tvir-
tovė. N-7. 26 s. (tęsinys). 01:30 Klau-
simėlis.lt. (kart.). 02:00 LRT radijo ži-
nios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Mano 
tautinis kostiumas: būta ir atkurta. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Emigrantai. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
242 s. (kart.).

trečiadienis, vasario 21 d. 
09:05 Senis. N-7. 255 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 2. N-7. 
2/25 s. 10:55 Akis už akį 2. 2/2 s. N-7. 
11:40 Emigrantai. (kart.). 12:40 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite 
daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 La-
ba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Se-
serys. N-7. 243 s. 17:30 Žinios (su ver-
timu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Gyve-
nimas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio cen-
tre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 
Loterija „Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 
22:50 Klausimėlis.lt. 23:20 Valdžios 
tvirtovė. N-7. 27, 28 s. 01:00 LRT radijo 
žinios. 01:05 Valdžios tvirtovė. N-7. 28 
s. (tęsinys). 01:30 Šiandien prieš 100 
metų, skirta Vasario 16-osios Lietu-
vos nepriklausomybės aktui. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radi-
jo žinios. 03:05 Istorijos detektyvai. 
(subtitruota, kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Gyvenimas. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 243 s. (kart.).

ketvirtadienis, vasario 22 d.
09:05 Senis. N-7. 256 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 3. N-7. 
3/1 s. 10:55 Akis už akį 2. 2/3 s. N-7. 
11:40 Gyvenimas. (kart.). 12:40 TV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite 
daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 La-
ba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Se-
serys. N-7. 244 s. 17:30 Žinios (su ver-
timu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Spe-
cialus tyrimas. 20:25 Loterija „Keno 

Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Pokalbių 
laida „Svarbios detalės“. 22:30 Dvira-
čio žinios. 23:00 Premjera. Sikarijus: 
narkotikų karas. 01:00 LRT radijo ži-
nios. 01:05 Specialus tyrimas. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo 
žinios. 03:05 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“. (kart.). 03:30 Lais-
vės vėliavnešiai. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 
244 s. (kart.).

Penktadienis, vasario 23 d. 
09:05 Senis. N-7. 257 s. 10:05 

Štutgarto kriminalinė policija 3. N-7. 
320 s. 10:55 Akis už akį 2. 2/4 s. N-7. 
11:40 Stilius. (kart.). 12:40 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite 
daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 La-
ba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Se-
serys. N-7. 245 s. 17:30 Žinios (su ver-
timu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Beatos 
virtuvė. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Duo-
kim garo! 22:35 Gamtos inspektoriai. 
23:00 Fantastiškas penktadienis. Žvė-
rių valdovas 3. Brakso akis. N-7. 00:30 
Klausimėlis.lt. (kart.). 01:00 LRT radi-
jo žinios. 01:05 Pokalbių laida „Svar-
bios detalės“. (kart.). 02:00 LRT radijo 
žinios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Mūsų 
gyvūnai. (kart.). 03:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. (kart.). 04:00 LRT ra-
dijo žinios. 04:05 Stilius. (kart.). 05:00 
Seserys. N-7. 245 s. (kart.).

Šeštadienis, vasario 24 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.). 

07:00 Premjera. Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą 2. 2/50, 2/51 s. 07:20 
Premjera. Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai 1. 52 s. 07:30 Premjera. De-
tektyvė Miretė. 12 s. 07:45 Premjera. 
Džeronimas 3. 3/26 s. 08:10 Karinės 
paslaptys. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, 
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 La-
bas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 
11:35 Labas rytas, Lietuva. 11:50 Pa-
saulio dokumentika. Davidas Atten-
borough. Gyvojo pasaulio šviesa. 
12:45 Pasaulio dokumentika. Premje-
ra. Ypatinga misija. 3 d. Rykliai puola. 
(subtitruota). 13:40 Mis Marpl 1. N-7. 
1/2 s. Žmogžudystė klebonijoje. 15:15 
Dokumentinė apybraiža „Mes nuga-
lėjom“. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų kalbą). 16:00 Sveikinimų kon-
certas. 17:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 
Teisė žinoti. 18:30 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba. 19:30 Stilius. 20:25 Loteri-
jos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Pano-
rama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 21:00 
„Eurovizija 2018“. 22:50 Kietakiaušiai. 
N-7. (subtitruota). 00:45 Pasaulio do-
kumentika. Davidas Attenborough. 
Gyvojo pasaulio šviesa. (kart.). 01:40 
Pasaulio dokumentika. Ypatinga mi-
sija. 3 d. Rykliai puola. (subtitruota, 
kart.). 02:25 Dviračio žinios. (kart.). 
02:50 Klausimėlis.lt. (kart.). 03:10 Tei-
sė žinoti. (kart.). 03:35 Keliai. Maši-
nos. Žmonės. (kart.). 04:00 Karinės 
paslaptys. (kart.). 04:45 Auksinis pro-
tas. (kart.).

Sekmadienis, vasario 25 d. 
06:05 Istorijos detektyvai. (sub-

titruota, kart.). 07:00 Dokumentinė 
apybraiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 
07:30 Šventadienio mintys. 08:00 
Gimtoji žemė. 08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 09:00 Brolių Grimų 
pasakos. 25 s. Velnias su trimis auk-
so plaukais. 10:00 Gustavo enciklo-
pedija. (subtitruota). 10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai. 11:25 Mūsų 
gyvūnai. 11:50 Pasaulio dokumenti-
ka. Premjera. Namibo dykumos ka-
ralystė. (subtitruota). 12:45 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Užburianti 
Indonezija. 3 d. Roplių kraštas. (sub-
titruota). 13:40 Premjera. Megrė 1. 2 
s. Megrė ir negyvėlis. N-7. 15:15 Lais-
vės vėliavnešiai. 15:45 Žinios. Orai (su 
vertimu į gestų kalbą). 16:00 Auksi-
nis protas. (kart.). 17:15 Klausimėlis.
lt. 17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
17:55 Sportas. 17:58 Orai. 18:00 Ke-
liai. Mašinos. Žmonės. 18:30 Pramo-
ginė laida „Editos šou“. N-7. 19:30 Sa-
vaitė. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 
20:57 Orai. 21:00 Premjera. Žmonės, 
kurie sukūrė Lietuvą. 21:55 Premjera. 
Siena: Tarp Rytų ir Vakarų. 23:00 Sve-
tima šalis. N-14. 00:50 Žvėrių valdo-
vas 3. Brakso akis. N-7. (kart.). 02:20 
Pasaulio dokumentika. Namibo dy-
kumos karalystė. (subtitruota, kart.). 
03:20 Pasaulio dokumentika. Užbu-
rianti Indonezija. 3 d. Roplių kraštas. 
(subtitruota, kart.). 04:10 „Eurovizija 
2018“. (kart.).

Pirmadienis, vasario 19 d. 
05:45 Televitrina. 06:00 Žiemos 

olimpinės žaidynės 2018. Snieglen-
čių sportas. Moterys. „Big air“ rung-
tis. 09:00 Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Dailusis čiuožimas. Šokiai ant 
ledo. 13:10 Žiemos olimpinės žaidy-
nės 2018. Ledrogių sportas. Vyrų dvi-
vietės. 16:00 TV3 sporto žinios. 16:25 
TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sporto žinios. 19:40 TV3 
orai. 19:45 Šviesoforas (13). N-7. 20:15 
Miestas ar kaimas. 21:00 Pasmerkti 4 
(9). N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:20 
TV3 sporto žinios. 22:40 TV3 orai. 
22:45 Šilumos smūgis. N-14. 00:35 
Kaip išsisukt įvykdžius žmogžudys-
tę (14). N-7. 01:35 Specialioji jūrų poli-
cijos tarnyba (5). N-7. 02:25 Gražuolė 
ir pabaisa (6). N-7. 03:15 Pelkė (8). N-7. 
04:05 Pelkė (9). N-7.

Antradienis, vasario 20 d. 
04:45 Televitrina. 05:00 Žiemos 

olimpinės žaidynės 2018. Ledo ritu-
lys. Vyrai. Aštuntfinalis. 07:30 Žiemos 
olimpinės žaidynės 2018. Akrobatinis 
slidinėjimas. Moterys. Vyrai. Pusvamz-
dis. 09:30 Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Ledo ritulys. Vyrai. Aštuntfina-
lis. 12:00 Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Dailusis čiuožimas. Šokiai ant le-
do. 13:05 Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Biatlonas. Mišri estafetė. 14:45 
Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Dai-
lusis čiuožimas. Šokiai ant ledo. 16:00 
TV3 sporto žinios. 16:25 TV Pagalba. 
N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 spor-
to žinios. 19:40 TV3 orai. 19:45 Švie-
soforas (14). N-7. 20:15 Prieš srovę. 
N-7. 21:00 Pasmerkti 4 (10). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:20 TV3 sporto 
žinios. 22:40 TV3 orai. 22:45 Termina-
torius. N-14. 01:00 Kaip išsisukt įvyk-
džius žmogžudystę (15). N-7. 01:55 
Specialioji jūrų policijos tarnyba (6). 
N-7. 02:45 Gražuolė ir pabaisa (7). N-7. 
03:30 Pelkė (10). N-7.

trečiadienis, vasario 21 d. 
04:45 Televitrina. 05:00 Žiemos 

olimpinės žaidynės 2018. Ledo ritu-
lys. Vyrai. Ketvirtfinalis. 07:30 Žiemos 
olimpinės žaidynės 2018. Dailusis 
čiuožimas. Moterų trumpoji progra-
ma. 09:50 Žiemos olimpinės žaidy-
nės 2018. Slidinėjimas. 11:30 Žiemos 
olimpinės žaidynės 2018. Dailusis 
čiuožimas. Moterų trumpoji progra-
ma. 11:50 Žiemos olimpinės žaidynės 
2018. Slidinėjimas. Dalyvauja Modes-
tas Vaičiulis, Mantas Strolia. 13:35 Žie-
mos olimpinės žaidynės 2018. Ledro-
gių sportas. Moterys. 16:00 TV3 spor-
to žinios. 16:25 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sporto žinios. 
19:40 TV3 orai. 19:45 Šviesoforas (15). 
N-7. 20:15 Gero vakaro šou. N-7. 21:00 
Pasmerkti 4 (11). N-7. 21:30 TV3 vakaro 
žinios. 22:15 TV3 sporto žinios. 22:35 
TV3 orai. 22:40 Vikinglotto. 22:45 Įvy-
kis. N-14. 00:30 Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų (1). N-7. 01:30 Specialio-
ji jūrų policijos tarnyba (7). N-7. 02:20 
Gražuolė ir pabaisa (8). N-7. 03:10 Pel-
kė (11). N-7. 04:40 Pelkė (12). N-7.

ketvirtadienis, vasario 22 d. 
05:45 Televitrina. 06:00 Žiemos 

olimpinės žaidynės 2018. Kalnų sli-
dinėjimas. Vyrai. Slalomas. 08:40 Žie-
mos olimpinės žaidynės 2018. Ledo ri-
tulys. Moterys. Finalas. 11:30 Žiemos 
olimpinės žaidynės 2018. Šiaurės dvi-
kovė. Komandinė rungtis. 11:55 Žie-
mos olimpinės žaidynės 2018. Grei-
tasis čiuožimas trumpuoju taku. 14:45 
Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Bi-
atlonas. Moterys. 4 x 6 km estafetė. 
16:00 TV3 sporto žinios. 16:25 TV Pa-
galba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sporto žinios. 19:40 TV3 orai. 19:45 
Šviesoforas (16). N-7. 20:15 Farai. N-7. 
21:00 Pasmerkti 4 (12). N-7. 21:30 TV3 
vakaro žinios. 22:20 TV3 sporto ži-
nios. 22:40 TV3 orai. 22:45 Išlikęs gy-
vas. N-14. 01:15 Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų (2). N-7. 02:05 Specialio-
ji jūrų policijos tarnyba (8). N-7. 02:55 
Gražuolė ir pabaisa (9). N-7. 03:45 Pel-
kė (13). N-7.

Penktadienis, vasario 23 d. 
05:45 Televitrina. 06:00 Žiemos 

olimpinės žaidynės 2018. Akrobatinis 
slidinėjimas. Moterys. Krosas. 08:15 
Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Kal-
nų slidinėjimas. Moterys. 09:30 Žie-
mos olimpinės žaidynės 2018. Ledo 
ritulys. Vyrai. Pusfinalis. 11:55 Žiemos 
olimpinės žaidynės 2018. Greitasis 
čiuožimas. Vyrai. 1000 m. 14:00 Žie-
mos olimpinės žaidynės 2018. Ledo ri-
tulys. Vyrai. Pusfinalis. 16:30 TV3 spor-
to žinios. 17:00 TV Pagalba. N-7. 18:30 
TV3 žinios. 19:20 TV3 sporto žinios. 
19:40 TV3 orai. 19:45 Pasaulio vyrų 
krepšinio čempionato atrankos rung-
tynės. Lietuva - Vengrija. 21:45 Kings-
man. Slaptoji tarnyba. N-14. 00:15 Būk 
kietas. N-7. 02:25 Išlikęs gyvas. N-14.

Pirmadienis, vasario 19 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Didysis žvejys“ (25). 07:00 „Mada-
gaskaro pingvinai“ (23). 07:30 „Tomas 
ir Džeris“ (33). 08:00 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (54). N-7. 09:00 Rytas su 
LNK. 11:00 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 
12:00 KK2 penktadienis (kart.). N-7. 
13:25 „Rožių karas“ (95). 14:25 „Dvi 
širdys“ (553). 14:55 „Dvi širdys“ (554). 
15:25 „Dvi širdys“ (555). 15:55 „Dvi šir-
dys“ (556). 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. 20:00 „Paveldėtoja“ 
(10). N-7. 20:30 Nuo... Iki... 21:30 Ži-
nios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS Galutinis tikslas 
5. N14. 00:20 „Dalasas“ (6). N-7. 01:15 
Neįmanoma misija. Šmėklos proto-
kolas (kart.). N-7.

Antradienis, vasario 20 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Didysis žvejys 2“ (1). 07:00 „Mada-
gaskaro pingvinai“ (24). 07:30 „Tomas 
ir Džeris“ (34). 08:00 „Volkeris, Tek-
saso reindžeris“ (55). N-7. 09:00 Ry-
tas su LNK. 11:00 Yra, kaip yra (kart.). 
N-7. 12:00 Visi už vieną (kart.). N-7. 
12:30 Nuo... Iki... (kart.) 13:25 „Rožių 
karas“ (96). 14:25 „Dvi širdys“ (557). 
14:55 „Dvi širdys“ (558). 15:25 „Dvi 
širdys“ (559). 15:55 „Dvi širdys“ (560). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:00 „Paveldėtoja“ (11). N-7. 20:30 
Kitu kampu. 21:30 Žinios. 22:24 Spor-
tas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEAN-
SAS Priverstas žudyti. N14. 00:20 „Da-
lasas“ (7). N-7. 01:15 Galutinis tikslas 
5 (kart.). N14.

trečiadienis, vasario 21 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Didysis žvejys 2“ (2). 07:00 „Mada-
gaskaro pingvinai“ (25). 07:30 „To-
mas ir Džeris“ (35). 08:00 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (56). N-7. 09:00 
Rytas su LNK. 11:00 Yra, kaip yra 
(kart.). N-7. 12:00 Visi už vieną (kart.). 
N-7. 12:30 Kitu kampu (kart.). 13:25 
„Rožių karas“ (97). 14:25 „Dvi širdys“ 
(561). 14:55 „Dvi širdys“ (562). 15:25 
„Dvi širdys“ (563). 15:55 „Dvi širdys“ 
(564). 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Ži-
nios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 
KK2. N-7. 20:00 „Paveldėtoja“ (12). 
N-7. 20:30 PREMJERA Gyvūnų poli-
cija. N-7. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 
22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS 
Smagus pasivažinėjimas. N14. 00:25 
„Dalasas“ (8). N-7. 01:20 Priverstas žu-
dyti (kart.). N14.

ketvirtadienis, vasario 22 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Didysis žvejys 2“ (3). 07:00 „Mada-
gaskaro pingvinai“ (26). 07:30 „Tomas 
ir Džeris“ (36). 08:00 „Volkeris, Teksa-
so reindžeris“ (57). N-7. 09:00 Rytas su 
LNK. 11:00 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 
12:00 Visi už vieną (kart.). N-7. 12:30 
Gyvūnų policija (kart.). 13:25 „Rožių 
karas“ (98). 14:25 „Dvi širdys“ (565). 
14:55 „Dvi širdys“ (566). 15:25 „Dvi 
širdys“ (567). 15:55 „Dvi širdys“ (568). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
20:00 Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VA-
KARO SEANSAS Sala. N14. 01:10 „Da-
lasas“ (9). N-7. 01:55 Smagus pasivaži-
nėjimas (kart.). N14. 03:25 Alchemija 
V. Asmeniškas kinas. Kauno kino fes-
tivalis 2010. 03:50 RETROSPEKTYVA. 
Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Me-
nininkų portretai“.

Penktadienis, vasario 23 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Didysis žvejys 2“ (4). 07:00 „Mu-
ča Luča“ (1). 07:30 „Tomas ir Džeris“ 
(37). 08:00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“ (58). N-7. 09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:00 
Valanda su Rūta (kart.). 13:25 „Rožių 
karas“ (99). 14:25 „Dvi širdys“ (569). 
14:55 „Dvi širdys“ (570). 15:25 „Dvi 
širdys“ (571). 15:55 „Dvi širdys“ (572). 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 penk-
tadienis. N-7. 21:00 SAVAITĖS HITAS 
Terminatorius. Genesys. N14. 23:25 
Žudikai. N14. 01:50 Sala (kart.). N14.

Šeštadienis, vasario 24 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Madagaskaro pingvinai“ (26) (kart.). 
06:55 „Tomas ir Džeris“ (36) (kart.). 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. An-
čiukai Duoniukai“ (11). 07:45 „Kung Fu 
Panda“ (25). 08:10 „Keista šeimynėlė“ 
(26). 08:35 „Tomo ir Džerio šou“ (6). 
09:00 „Ogis ir tarakonai“ (28). 09:10 
„Ogis ir tarakonai“ (29). 09:20 „Ogis ir 
tarakonai“ (30). 09:30 „Tinginių mies-
telis“ (70). 10:00 „Ogis ir tarakonai“ 
(38). 10:10 KINO PUSRYČIAI. PREMJE-
RA Kung Fu Triušis. 11:55 Panelė de-
tektyvė. N-7. 13:45 Načas Libras. N-7. 
15:35 Policininkai ir Robersonai. 17:30 
Bus visko. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 
19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS Kung 
Fu Panda 2. 21:20 Džekas milžinų nu-
galėtojas. N-7. 23:35 Vaiduoklių na-
mas. N14. 01:20 Terminatorius. Ge-
nesys (kart.). N14.

Sekmadienis, vasario 25 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Muča Luča“ (1) (kart.). 06:55 „Tomas 
ir Džeris“ (37) (kart.). 07:20 „“Nicke-
lodeon“ valanda. Ančiukai Duoniu-
kai“ (12). 07:45 „Kung Fu Panda“ (26). 
08:10 „Keista šeimynėlė“ (1). 08:35 
„Tomo ir Džerio šou“ (7). 09:00 „Ogis 
ir tarakonai“ (31). 09:10 „Ogis ir tara-
konai“ (32). 09:20 „Ogis ir tarakonai“ 
(33). 09:30 „Tinginių miestelis“ (71). 
09:55 „Ogis ir tarakonai“ (39). 10:05 
KINO PUSRYČIAI Viščiukų maištas. 
11:50 „Pričiupom!“ (5). 12:20 Naujokė. 
N-7. 14:20 Kaip atsikratyti vaikino per 
10 dienų. N-7. 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. 22:00 
Neįmanoma misija. Slaptoji tauta. 
N-7. 00:35 PREMJERA Sapnų demo-
nai. N14. 02:20 Džekas milžinų nu-
galėtojas (kart.). N-7.

Pirmadienis, vasario 19 d. 
06:40 „F. T. Budrioji akis“ (36). 

07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (379) 
(kart.). N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (734) (kart.). N-7. 09:35 „Tokia tar-
nyba“ (54) (kart.). N-7. 10:30 „Kobra 11“ 
(4) (kart.). N-7. 11:35 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (27) (kart.). N-7. 12:40 „Sto-
ties policija“ (2) (kart.). N-7. 13:40 „Pro-
kurorų patikrinimas“ (380). N-7. 14:50 
„Muchtaro sugrįžimas“ (735). N-7. 
15:55 „Tokia tarnyba“ (55). N-7. 16:50 
„Kobra 11“ (5). N-7. 17:50 „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (28). N-7. 18:55 „Sto-
ties policija“ (3). N-7. 20:00 Info diena. 
20:30 Visi už vieną. N-7. 21:00 Išminuo-
tojų būrys. N14. 23:40 Pragaras Konek-
tikute (kart.). N14. 01:30 „Gyvi numi-
rėliai“ (9) (kart.). N14. 02:20 „Juodasis 
sąrašas“ (12) (kart.). N-7. 03:05 „Slaptas 
lokių gyvenimas“ (1) (kart.).

Antradienis, vasario 20 d. 
06:40 „F. T. Budrioji akis“ (37). 

07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (380) 
(kart.). N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (735) (kart.). N-7. 09:35 „Tokia 
tarnyba“ (55) (kart.). N-7. 10:30 „Ko-
bra 11“ (5) (kart.). N-7. 11:35 „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (28) (kart.). N-7. 12:40 

tV3

Lnk
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Šeštadienis, vasario 24 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Aladi-

nas (14). 07:00 Ančiukų istorijos (7). 
07:30 Keršytojų komanda (9). N-7. 
08:00 Aladinas (15). 08:30 Supe-
rekspertai. 09:00 Virtuvės istorijos. 
09:30 Gardu Gardu. 10:00 Aplink Lie-
tuvą. 11:00 Svajonių ūkis. 11:30 Lie-
tuviai žiemos olimpinėse žaidynėse 
2018. 12:15 Žiemos olimpinės žaidy-
nės 2018. Snieglenčių sportas. Vy-
rai. „Big air“ rungtis. 14:00 Žiemos 
olimpinės žaidynės 2018. Ledo ri-
tulys. Vyrai. Rungtynės dėl bronzos 
medalio. 17:00 Žiemos olimpinės 
žaidynės 2018. Snieglenčių spor-
tas. Moterų ir vyrų paralelinis didy-
sis slalomas. 18:00 Misija: vestuvės. 
N-7. 18:30 TV3 žinios (312). 19:15 TV3 
sporto žinios. 19:35 TV3 orai. 19:40 
Eurojackpot. 19:45 Pono Poperio 
pingvinai. N-7. 21:30 Ado žaidynės. 
Strazdas giesmininkas. 2 dalis. N-14. 
00:25 Babilonas. N-14. 02:15 Kings-
man. Slaptoji tarnyba. N-14. 04:30 
Naujokė. N-7. 04:55 Naujokė. N-7. 
05:20 Naujokė. N-7.

Sekmadienis, vasario 25 d. 
05:50 Televitrina. 06:10 Žiemos 

olimpinės žaidynės 2018. Ledo ritu-
lys. Vyrai. Finalas. 09:00 Kulinariniai 
triukai. 09:30 Penkių žvaigždučių 
būstas (8). 10:00 Pasaulis pagal mo-
teris. 10:30 Svajonių sodai (59). 11:30 
Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Sli-
dinėjimas. Moterys. 30 km lenkty-
nės. 13:00 Žiemos olimpinių žaidynių 
2018 uždarymas. 15:00 Žiemos olim-
pinės žaidynės 2018. Dailusis čiuo-
žimas. Parodomoji programa. 17:30 
Juokingiausi Amerikos namų vaiz-
deliai. N-7. 18:00 Raudonas kilimas. 
18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sporto 
žinios. 19:40 TV3 orai. 19:45 Geriau-
si mūsų metai. 100-mečio šou. 22:15 
Jūrų pėstininkas 2. N-14. 00:10 Nepa-
tikimi kaimynai. N-14. 01:50 Ado žai-
dynės. Strazdas giesmininkas. 2 dalis. 
N-14. 04:10 Naujokė. N-7. 04:35 Nau-
jokė. N-7. 05:00 Naujokė. N-7. 05:20 
Naujokė. N-7.

Lrt
„Stoties policija“ (3) (kart.). N-7. 13:40 
„Prokurorų patikrinimas“ (381). N-7. 
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“ (736). 
N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (56). N-7. 
16:50 „Kobra 11“ (6). N-7. 17:50 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (29). N-7. 18:55 
„Stoties policija“ (4). N-7. 20:00 Info 
diena. 20:30 Visi už vieną. N-7. 21:00 
Mirties nuosprendis. N14. 22:50 Išmi-
nuotojų būrys (kart.). N14. 01:15 „Tai-
kinys“ (1). N-7. 02:00 „Slaptas lokių gy-
venimas“ (2) (kart.). 02:50 „Pragaro ka-
tytė“ (2) (kart.).

trečiadienis, vasario 21 d. 
06:40 „F. T. Budrioji akis“ (38). 

07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (381) 
(kart.). N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (736) (kart.). N-7. 09:35 „Tokia 
tarnyba“ (56) (kart.). N-7. 10:30 „Ko-
bra 11“ (6) (kart.). N-7. 11:35 „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (29) (kart.). N-7. 12:40 
„Stoties policija“ (4) (kart.). N-7. 13:40 
„Prokurorų patikrinimas“ (382). N-7. 
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“ (737). 
N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (57). N-7. 
16:50 „Kobra 11“ (7). N-7. 17:50 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (30). N-7. 18:55 
„Stoties policija“ (5). N-7. 20:00 Info 
diena. 20:30 Visi už vieną. N-7. 21:00 
Taktinis puolimas. N14. 22:50 Mirties 
nuosprendis (kart.). N14. 00:35 „Tai-
kinys“ (2). N-7. 01:25 „Pragaro katy-
tė“ (3) (kart.). 02:15 „Kas žudikas?“ (16) 
(kart.). N-7.

ketvirtadienis, vasario 22 d. 
06:40 „F. T. Budrioji akis“ (39). 

07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (382) 
(kart.). N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (737) (kart.). N-7. 09:35 „Tokia 
tarnyba“ (57) (kart.). N-7. 10:30 „Ko-
bra 11“ (7) (kart.). N-7. 11:35 „Sudužusių 
žibintų gatvės“ (30) (kart.). N-7. 12:40 
„Stoties policija“ (5) (kart.). N-7. 13:40 
„Prokurorų patikrinimas“ (383). N-7. 
14:50 „Muchtaro sugrįžimas“ (738). 
N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (58). N-7. 
16:50 „Kobra 11“ (8). N-7. 17:50 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (31). N-7. 18:55 
„Stoties policija“ (6). N-7. 20:00 Info 
diena. 20:30 Savaitės kriminalai. N-7. 
21:00 Tylos kodeksas. N14. 23:05 Tak-
tinis puolimas (kart.). N14. 00:50 „Taiki-
nys“ (3). N-7. 01:35 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“ (1) (kart.). N-7. 02:20 Savaitės 
kriminalai (kart.). N-7. 02:45 Pionieriai. 
Kova dėl plieno.

Penktadienis, vasario 23 d. 
06:40 „F. T. Budrioji akis“ (40). 

07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (383) 
(kart.). N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (738) (kart.). N-7. 09:35 „Tokia 
tarnyba“ (58) (kart.). N-7. 10:30 „Ko-
bra 11“ (8) (kart.). N-7. 11:35 „Sudu-
žusių žibintų gatvės“ (31) (kart.). N-7. 
12:40 „Stoties policija“ (6) (kart.). N-7. 
13:40 „Prokurorų patikrinimas“ (384). 
N-7. 14:50 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(739). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (59). 
N-7. 16:50 „Kobra 11“ (9). N-7. 17:50 
„Sudužusių žibintų gatvės“ (32). N-7. 
18:55 „Stoties policija“ (7). N-7. 20:00 
Info diena. 21:00 Išminuotojas. N14. 
23:00 Tylos kodeksas (kart.). N14. 
01:00 „Taikinys“ (4). N-7. 01:45 Išmi-
nuotojas (kart.). N14.

Šeštadienis, vasario 24 d. 
06:00 „F. T. Budrioji akis“ (37) 

(kart.). 06:55 „F. T. Budrioji akis“ (38) 
(kart.). 07:50 „F. T. Budrioji akis“ (39) 
(kart.). 08:45 Sveikatos ABC televi-
trina. 09:00 Autopilotas. 09:30 Apie 
žūklę. Laida žvejams. 10:00 „Pava-
riau“ (7). N-7. 10:30 „Pragaro katytė“ 
(4). 11:30 Džiunglių karalienė. 12:40 
„Reali mistika“ (13). N-7. 13:45 „Vani-
ty Fair. Visiškai slaptai“ (2). N-7. 14:45 
„Kas žudikas?“ (17). N-7. 16:00 „Detek-
tyvų istorijos“ (3). N-7. 17:00 „Nutrūkę 
nuo grandinės“ (2). 17:30 Tango ir Ke-
šas. N-7. 19:30 Dainuok mano dainą. 
Muzikinis šou. 21:30 MANO HEROJUS 
Gelbėjimo misija 2. Mirtinas pavojus. 
N14. 23:15 AŠTRUS KINAS Šėtono vai-
kas. N14. 01:10 „Taikinys“ (3) (kart.). N-7. 
01:55 „Taikinys“ (4) (kart.). N-7. 02:40 
Tango ir Kešas (kart.). N-7.

Sekmadienis, vasario 25 d. 
06:30 Baltijos galiūnų čempiona-

tas. Akmenė (kart.). 07:30 „F. T. Budrio-
ji akis“ (40) (kart.). 08:30 Tauro ragas. 
N-7. 09:00 Baltijos galiūnų čempiona-
tas. Molėtai. 10:00 „Pavariau“ (8). N-7. 
10:30 „Pragaro katytė“ (5). 11:30 Suri-
katos - Afrikos žvaigždės. 12:40 „Van-
denyno paslaptys su Džefu Korvinu“ 
(66). 13:10 „Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu“ (67). 13:40 Sveikinimai. 
16:00 „Policijos akademija“ (20). N-7. 
16:55 „Nutrūkę nuo grandinės“ (3). 
17:25 Moteris-Katė. N-7. 19:30 „Dvie-
se stotyje“ (1). N-7. 21:00 „Dviese sto-
tyje“ (2). N-7. 22:25 „Juodasis sąrašas“ 
(13). N-7. 23:25 „Gyvi numirėliai“ (10). 
N14. 00:25 Gelbėjimo misija 2. Mirti-
nas pavojus (kart.). N14. 01:50 Mote-
ris-Katė (kart.). N-7.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Izy: „Man nereikia jūsų užuojautos!“Neįgalieji  
pasaulyje

Batutas – toks įrenginys, 
ant kurio susitinka ieškan-
tys sveikatos ir... jos nete-
kę. Išties, traumatologai po 
kiekvienos naujos nelaimės 
primena: „Dažniausiai sun-
kios traumos ištinka vaikus 
senose sūpynėse, čiuožyklo-
se ir batutuose.“ Tačiau ne-
įgali paauglė iš Didžiosios 
Britanijos, kuriai prieš ke-
lerius metus dėl sunkios li-
gos buvo amputuotos visos 
galūnės, didžiąją laisvalai-
kio dalį praleidžia ant ba-
tuto ir net dalyvauja šuo-
lių ant batuto varžybose. 
Toks tad šis smagus įrengi-
nys – gana pavojingas, bet 
vis dėlto labai tinkamas ir 
šiaip mankštai, ir treniruo-
tėms, ir pergalėms.

Maža mergaitė daug 
ištvėrė

Keturiolikmetė britė Iza-
belė Vyl (draugai ją vadina Ize) 
buvo vos septynerių, kai už-
klupo sunki liga. Bakterinės 
kilmės smegenų žievės užde-
gimas (meningitas) – žiaurus 
priešas, galintis per parą nužu-
dyti savo auką. Gelbėdami mer-
gaitę, chirurgai amputavo galū-
nes. Kojas teko pjauti aukštai, 
iš jų beveik nieko neliko, o ran-
koms pasisekė labiau, nes pjau-
ta kiek žemiau alkūnių. Tik taip 
apipjausčius pavyko nuslopinti 
uždegimą. 

Aktyvios ir sportiškos mer-
gaitės gyvenimas staiga apsi-
vertė – ji nebegalėjo nė iš lovos 
pasikelti. Draugės ir tėvai ra-

mino ją, bet niekas neįsivaiz-
davo, kaip Izy gyvens, augs, ką 
veiks. Daugiau vilties atsirado, 
kai gavo vežimėlį ir galėjo va-
žiuoti kur panorėjusi. Prisitai-
kė prie savo patrumpintų ran-
kų, vis daugiau įstengdavo pa-
daryti manipuliuodama tvar-
kingai sugijusiomis bigėmis. O 
štai kojos... Vis dėlto auksinių 
rankų meistrai suprojektavo ir 
pagamino įspūdingus ir gražius 
protezus, visai pakeitusius Izės 
gyvenimą. Mergaitė sakė: „Man 
nereikia jūsų užuojautos! Mano 
burėse vėl plazda vėjas!“

Ji ir neslėpė protezų po sijo-
nėliu. O ką čia slėpsi, vis tiek iš 
negrabios eisenos viskas maty-
ti. Tad ir žygiuoja viešumoje su 
savo moderniais protezais vie-
nų siaubui, kitų susižavėjimui. 
Svarbiausia: ji stovi, ji vaikšto, 
ji net šokinėja. Viskas bus gerai.

Mokykloje stovėjo 
batutas...

Buvo aišku, kad nuo mažens 
sportiška mergaitė, gavusi pro-
tezus, vėl sportuos. Kokią spor-
to šaką pasirinkti? Likimas pa-
sirinko už ją. Mokyklos, kurią ji 
lankė, sporto salėje stovėjo ba-
tutas. Po pamokų ten vykdavo 
šuolių ant batuto treniruotės. 
Izy ėmė jas lankyti.

Batutą 1936 metais išrado 
amerikietis kūno kultūros mo-
kytojas Džordžas Nisenas. Šis 
įrenginys labai pravertė treni-
ruojant kareivius. Batutas iš-
kart tapo populiarus, nes buvo 
prieinamas įvairaus pasirengi-
mo žmonėms. Be to, tikrai nau-
dingas. Specialistai pripažįsta, 
kad batutas ugdo fizines savy-
bes, judėjimo įgūdžius, stipri-
na vidaus organus ir visas kitas 
kūno dalis. 2000-aisiais šuoliai 
ant batuto tapo olimpine spor-
to šaka.

Pradėjusi lankyti šuolių ant 
batuto treniruotes, Izy iš pra-
džių tiesiog mankštinosi, o pra-
ėjus metams nutarė sportuoti 
rimtai. Pernai ji laimėjo Brita-
nijos neįgalių sportininkų šuo-
lių ant batuto varžybas. Jai bu-
vo įteiktas prizas „Jaunasis nu-
galėtojas“, kuris skiriamas „ne-
žinomiems mėgėjų sporto hero-
jams, prisidėjusiems prie fizinio 

aktyvumo populiarinimo savo 
regione.“

Su pergalėmis atėjo ir žino-
mumas. Daug daugiau žmonių 
ėmė žiūrėti filmukus, kuriuos 
ji deda į savo dar 2015 metais 
sukurtą paskyrą „Youtube“. Pa-
jutusi dėmesį, Izy ėmė atsakin-
giau ir dažniau kurti filmukus, 
domėtis žiūrovų komentarais. 
Kokie siužetai? Izy papasakojo, 
kokia liga subjaurojo jos kūną, o 
filmuodama savo gyvenimą sie-
kė nuraminti panašioje situaci-
joje atsidūrusius žmones. Štai, 
gyvenimas tęsiasi, net ir sunki 
negalia negali įveikti stipraus 
žmogaus. Izy filmuoja, kaip ji 
dūksta su broliuku, kepa sau-
sainius, keliauja, kuria kaukes 
Helovynui. Ji išvardijo tradici-
nius „25 faktus apie mane“ ir 
netradicinius „10 dalykų, ku-
riuos galima daryti amputuo-
tomis galūnėmis“. Tarp pasta-
rųjų – ir makijažo darymas su 
bigėmis.

Neįgali paauglė dalyvaus 
„Formulėje-1“?

Izy sulaukė išskirtinio pa-
kvietimo. Ją pakvietė dėl auto-
mobilių ir lenktynių pamišę vy-
rukai iš „BRIT team“ – garsios 
svajotojų komandos. Anksčiau 
joje treniravosi tik karuose (Af-

Daiva Janauskaitė porta-
le www.diena.lt rašo, kad 
klaipėdiečiai vis dar nesi-
bodi automobilių aikšte-
lėse prie prekybos centrų 
užimti neįgaliųjų automo-
biliams skirtų vietų. 

Klaipėdiečiai dažnai krei-
piasi į savivaldybės Viešosios 
tvarkos skyrių, nurodydami 
daugybę negerovių. Viešosios 
tvarkos skyriaus Kontrolės ir 
prevencijos poskyrio vyresny-
sis specialistas Renatas Mar-
kevičius ir jo kolega Šarūnas 
Domarkas, apsilankę prie par-
duotuvių ir didesnių prekybos 
centrų, aptiko 12 automobilių, 
neteisėtai užėmusių neįgalie-
siems skirtas vietas. Visų jų vai-
ruotojams palikti informaciniai 
lapeliai, pranešantys apie nuo-
baudas už šį pažeidimą.

„Negalime sakyti, kad visi 
šie žmonės be pagrindo paliko 
mašinas neįgaliųjų vietose. Ne-
retai jie yra neįgalūs, bet ma-
tomoje vietoje už automobilio 
lango neužkiša tai liudijančio 
pažymėjimo. Paradoksalu, bet 
dalis šių asmenų prisipažįsta, 
kad jiems esą gėda viešai paro-
dyti, kad yra nesveiki. Kiti tiki-
na tiesiog pamiršę tai padaryti. 
Laukti kiekvieno tokio vairuo-
tojo, išeinančio iš parduotuvės, 
neturime laiko. Yra tvarka, kaip 
turi būti pažymėtas neįgaliojo 
automobilis, ir jos reikia laiky-
tis“, – teigė R. Markevičius.

Įdomu, kad didelės ir bran-
gios mašinos, paliktos neįgalių-
jų aikštelėse, pastaruoju metu 
visada būna tinkamai pažymė-
tos, o per jų langų stiklą papras-
tai ryškiai matomas vairuoto-
jo neįgalumą liudijantis pažy-
mėjimas.

Šeštadienį tikrintojai užfik-
savo 45 pažeidėjus, 12 iš jų pali-
ko automobilius neįgaliųjų vie-
tose. Visi kiti nepaisė draudžia-
mųjų ženklų. 

Žiniasklaidoje apie 
neįgaliųjų gyvenimą

Klaipėdos 
neįgalieji 

gėdijasi žymėti 
automobilius

ganistane ir kitur) galūnių ne-
tekę ar kitų sunkių sužeidimų 
patyrę kariai. Pastaraisiais me-
tais kviečia ir civilius, gimu-
sius su sunkiomis fizinėmis 
negaliomis ar sužeistus auto-
įvykiuose.

„BRIT team“ pasiūlė treni-
ruoti Izy ir ji su džiaugsmu pri-
ėmė jų pasiūlymą. Gal iš tikrų-
jų jai pavyks dalyvauti viename 
iš „Formulės-1“ etapų. Ši neįga-
liųjų komanda nepaprastai di-
džiuojasi savo automobiliais, 
daug kuo patobulintais, nova-
toriškais. Juk ir užduotis ypa-
tinga: ne tik dalyvauti varžy-
bose su profesionalais, bet pir-
miausia pritaikyti mašinas ne-
įgaliems vairuotojams.

Automobilių reikia ne tik 
varžybose. Svajotojai dabar po-
pinasi su savo „Aston Martin“, 
fotografuoja ją iš visų pusių su 
tokia meile, kad pavydėti galė-
tų ir Elonas Muskas, kurio vyš-
ninės spalvos „Tesla Roadster“ 
dabar skrieja kosmose.

Kuo baigsis nuotykis su „For-
mule-1“, dar neaišku, bet labai 
gali būti, kad „BRIT team“ vy-
rukai pritaikys neįgaliai paau-
glei automobilį, o tai reikš naują 
etapą Izės gyvenime.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BaliKiENė

Būrelis vežimėliais judan-
čių neįgaliųjų Ukrainoje 
ant 1300 metrų aukščio 
kalno iškėlė Lietuvos vė-
liavą. Taip jie parodė, kad 
turint noro ir kalną įveikti 
nesunku.

Neįgaliųjų vežimėliais judan-
tys vyrai, apsiginklavę specialia 
slidinėjimo įranga nevaikštan-
tiems – monoslide – į Ukrainą 
važiavo paslidinėti. Jie taip pat 
turėjo tikslą prieš Vasario 16-ąją 
iškelti Lietuvos trispalvę. 

Pasak Lietuvos aktyvios rea-
bilitacijos asociacijos (LARA) 
prezidento Aleksandro Pacevi-
čiaus, labai tikėtina, kad jie buvo 
pirmieji vežimėliais judantieji, 
apsilankę Ukrainos slidinėjimo 

trasose. Vis dėlto vyrai nepabi-
jojo išbandymų – į kelionę leidosi 
nepaisydami, kad gali būti daug 
nepritaikytų vietų. Ir visas kliū-
tis įveikė. Padėjo kartu važiavę 
slidinėjimo instruktoriai. Labai 
noriai pagelbėdavo ir svetingi 
ukrainiečiai. Ypač daug susido-
mėjusiųjų buvo, kai ant kalno su-
plevėsavo Lietuvos vėliava. 

Vis dėlto slidininkai sako 
sportuojantys tik savo malo-
numui. A. Pacevičius nusiteikęs 
pesimistiškai – Lietuvoje dar 
greitai neturėsime sportinin-
kų, kuriuos galėtumėme leisti 
į Žiemos parolimpines varžy-
bas. Tiesa, yra žaidžiančių ker-
lingą, bandančių jėgas bobslė-
jaus trasose, tačiau tai pavie-
niai entuziastai, kol kas nepre-
tenduojantys į aukštus rezulta-

tus. Pasak A. Pacevičiaus, esant 
entuziazmo, galimybių atsiras-
tų – nors mes neturime kalnų, 
tačiau yra puikiai įrengta sli-

dinėjimo bazė „Snow arenoje“ 
Druskininkuose. 

Norinčius išbandyti žiemos 
sportą neįgaliuosius Lietuvos 

kerlingo asociacija kviečia į ne-
mokamas treniruotes Vilniaus 
pramogų arenoje.

Emilija StONKutė

Neįgaliųjų sportas Iškėlė trispalvę ant vieno iš aukščiausių Ukrainos kalnų
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Vaikų dovana Lietuvai – 
ypatingi paveikslai

Informacinės technologijos –  
nauji horizontai

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš dalies remia projektą 
„Lygios galimybės – atviros visuomenės pamatas“ ir jo rubrikas: 
„Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, „Aplinka visiems“, „Bendruo-
menė: mūsų stiprybė – vienybėje“, „Kaip aš pažinau negalią“ „Infor-
macinės technologijos – nauji horizontai“, „Prie kūrybos šaltinio“. 

Dar šiuo bei tuo papildė, pato-
bulino ir... visa galva į ją paniro. 
Pirmieji piešiniai nebuvo tokie, 
kokiais žavimės šiandien. Vek-
torinė tapyba – kruopštus, di-
delio susikaupimo, kantrybės 
ir, žinoma, lakios fantazijos rei-
kalaujantis užsiėmimas.

Prieš 5-erius metus mokyk-
los direktorės Dalios Viliūnie-
nės paragintas, V. Kančauskas 
sutiko su kitokiu informacinių 
technologijų pasauliu supažin-
dinti ir vaikus. Šie entuziastin-
gai įsitraukė į naują eksperi-
mentą. Mokytojas neslepia – už-
truko, kol vaikams viską išaiš-
kino, „paklojo“ teorinius pagrin-
dus: supažindino, kaip veikia 
vienas ar kitas kompiuterinis 
teptukas, išmokė, kaip maišyti 
virtualias spalvas ir pan. Nors, 
pasak V. Kančausko, kompiute-
rinio tapymo įrankiai ir techni-
ka identiška tikriems įrankiams 
bei technikoms, nei tikru teptu-
ku, nei dažų palete būrelio užsi-
ėmimuose nesinaudoja. „Aš juk 
esu kompiuteristas, todėl visko 
mokau tik naudodamasis kom-
piuteriu, programine įranga bei 
kompiuterio pele.“

Informatikos kabinetas pa-
virto originaliomis dailės dirb-
tuvėmis, o daugiau kaip 20-čiai 
šios mokyklos mokinių trečia-
dieniai tapo laukiamiausia sa-
vaitės diena. Suskirstyti į gru-
pes jie sėda prie 10 kompiute-
rių ir ima kantriai taškuoti. Ta-
pybos potėpius padeda išgauti 
įvairūs vektoriniai teptukai, su 
kuriais galima kurti skirtingas 
tekstūras, faktūras – galimy-
bės begalinės. Tiesa, be vado-
vo pagalbos nė vienas neišsi-
verčia, bet mokytojas padeda 
tik patardamas, paragindamas 
pagalvoti, kaip būtų galima už-
pildyti tuštoką erdvę ar paieš-
koti įdomesnių spalvų derinių. 

Nestereotipiškas 
požiūris 

Šiuolaikiniams vaikams 
kompiuteris – įprastas dalykas, 
tad ir darbas su pele jiems ne iš-
šūkis, o smagus eksperimentas. 
Juolab kad fantazijos šiems mo-
kiniams tikrai netrūksta. Mo-
kytojas džiaugiasi, kad neretai 
vaikų išmonė taip nustebina, 
jog nesivaržydamas jiems prisi-
pažįsta pats taip nesugalvojęs. 

Pasak jo, kiekvienas iš šių vai-
kų pasaulį mato savaip. Jų pa-
veikslai – tai unikali galimybė į 
supančią aplinką pažvelgti vai-
kų akimis, kur tikrovė persipi-
na su fantastika, kur, užuot gė-
rėjęsi atpažįstamais vaizdais, 
pasaulį išvystame vis per kitą 
interpretacijos prizmę.

Tokiu interpretaciniu testu 
puikiai galėtų tapti Redo Vaič-
kos paveikslas. Daugelis paro-
dos lankytojų jo centre įžvelgia 
kažkokią fantastinę, mistinę 
būtybę. O pats Redas prisipa-
žįsta, kad jis taip įsivaizdavo... 
Kalėdų eglutę. Išgirdus tokį pa-
prastą vaikinuko paaiškinimą 
tenka dar kartą nustebti – kaip 
nestereotipiškai berniukas per-
teikia savo pasaulėjautą. 

Į Vilnių atkeliavusios paro-
dos eksponatai – penkerių me-
tų kruopštaus darbo rezultatas. 
Pasak V. Kančausko, vienam pa-
veikslui „nutapyti“ prireikia 20 
ir daugiau valandų. Juk dažnas 
kūrinys susideda iš tūkstančių 
spalvotų taškelių, susiliejančių 
į originalias vaikiškas vizijas. 

Fotografijos ir 
kompiuterinės tapybos 

dermė 
Parodoje „Aš esu“ yra ir miš-

riomis technikomis sukurtų pa-
veikslų. Įspūdingai atrodo vaikų 
kūriniai, gimę iš fotografijos ir 
kompiuterinės tapybos jungties. 

Fotografuoti mėgstantis 
V. Kančauskas ir šiuo pomėgiu 
pasidalijo su savo mokiniais. Da-
vė jiems nesudėtingus fotoapa-
ratus ir paskatino atidžiau pa-
sižvalgyti aplink, užfiksuoti jų 
dėmesį patraukusius vaizdus. 
Vaikai noriai įsijautė į fotografų 
vaidmenį – į vadovo kompiuterį 

perkelta šimtai pačių įvairiausių 
nuotraukų. Pasak V. Kančausko, 
gali būti, kad jos taps naujo pro-
jekto ar dar vienos parodos da-
limi. O kol kas vadovas pasiū-
lė šias nuotraukas panaudoti 
kitkam – paversti jas paveikslų 
pag rindu, pasitelkus vektorinę 
tapybos techniką perpiešti jose 
atsispindinčius vaizdus. 

Paveiksluose galima atpa-
žinti realius gamtos, aplinkos 
elementus. Tačiau jie tampa tik 
paveikslo fonu ar vienu kitu ak-
centu. Nuotrauka ir paveikslas – 
du visiškai skirtingi kūriniai. 
Skiriasi ne tik jų turinys, bet ir 
nuotaika. V. Kančauskas rodo 
Modestos Brazauskaitės dar-
bą – romantiškame saulėlydyje 
skęstantį kaimą. O juk nuotrau-
koje buvo eilinė pilkoka diena. 
„Vaikai išmoksta paryškinti de-
tales, prideda įvairesnių spalvų, 
išmonės“, – pasakoja vadovas.

Kito parodos dalyvio – Sau-
liaus Smekajevo kūrinys išsi-
skiria montažo technika paįvai-
rintais drugeliais, ne tik sklan-
dančiais taškuotoje dangaus 
žydrynėje, bet ir besiilsinčiais 
ant fantastinės vaivorykštės. 

Žavi ir lietą akvarelę prime-
nantis ar tapybiškais nėriniais 
dekoruotas paveikslas. Sunku 
net įsivaizduoti, kaip tokį vaiz-
dą galima „nulieti“ ar „nunerti“ 
kompiuterio pele. 

Šviesėjantys vaikų 
pasauliai

V. Kančauską džiugina ne tik 
tobulėjantys vaikų gebėjimai, 
bet ir šviesėjantys jų vidiniai 
pasauliai. Specialiojoje mokyk-
loje lavinami proto, fizinę nega-
lią, elgesio sutrikimų bei kito-
kių specialiųjų poreikių turin-
tys vaikai. Pasak čia besimo-
kančios Silvijos Paldavičiūtės 
mamos Birutės, loginis mąsty-
mas daugeliui jų – sunkoka už-
duotis, o kūrybinės veiklos pa-
deda atsiskleisti, socializuotis, 
išreikšti savo jausmus. Pradė-
jusi šokti, vaidinti, įsitraukusi į 
V. Kančausko vadovaujamą bū-
relį, tylenė Silvija pradėjo daž-
niau šypsotis, nori bendrauti, 
visur dalyvauti. Mama pasakoja 
pastebinti permainų ir Silvijos 
piešiniuose. Nuo mažens spal-

vinti mėgstančios mergaitės 
darbeliuose vyravusias tamsias 
spalvas pradėjo keisti ryškios, 
skaisčios, švytinčios. 

Ir V. Kančauskas mato, kaip 
kūrybinė veikla keičia emocijas, 
nuotaikas sunkiau valdančius 
vaikus. Galėdami kažką kon-
kretaus sukurti, sulaukę įverti-
nimo, jie mokosi susikaupti, su-
sikoncentruoti, siekti rezultato. 
Kūryba – ne tik užimtumas, bet 
ir terapijos rūšis. 

Vadovas didžiuojasi ir sun-
kią fizinę negalią (cerebrinį 
paralyžių) turinčio ketvirtoko 
Aido Kaladžinsko sėkme. Res-
publikiniame vektorinių pie-
šinių konkurse „Žiemos fanta-
zija 2017“ 1–4 klasių katego-
rijoje berniukas užėmė pirmą 
vietą. Ir toks jis ne vienintelis. 
Vektorinio piešimo ir fotogra-
fijos pagrindų mokytojas gali 
ilgai vardyti įvairių tarptauti-
nių bei respublikinių konkur-
sų nugalėtojus ir prizininkus, 
vaikus, kurių vidinius pasau-
lius nuskaidrino kūryba. 

Į parodų pristatymus moky-
tojas pakviečia vis kitus moki-
nius. Vaikams svarbu savo aki-
mis išvysti, kokio vertinimo su-
laukia jų kūryba. Patirtos tei-
giamos emocijos – dar viena 
paskata stengtis, eksperimen-
tuoti, išlaisvinti savo vaizduotę.

Atsinaujinanti paroda 
Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijoje kelionę po šalies 
sostinę pradėjusioje parodoje 
buvo eksponuoti 28 ant muzie-
jinės kokybės drobės atspausti 
paveikslai. Dalis jų dar pasiliko 
ministerijos erdvėse, o Vilniaus 
miesto savivaldybėje pristaty-
toje ekspozicijoje eksponuoja-
ma 20 spalvingų drobių. V. Kan-
čauskas atskleidžia sumanymą 
naujose erdvėse pristatyti vis 
atsinaujinančią, trimis paveiks-
lais papildytą parodą. 

Kol kas į sostinę atkeliavo 
31 kūrinys, tačiau kiek jų grįš į 
Kelmę, šiandien sunkoka pasa-
kyti. V. Kančauskas sako, kad 
jau susitarta dėl neįgalių vaikų 
darbų eksponavimo Medinin-
kų pilyje, Nacionalinėje Mar-
tyno Mažvydo bibliotekoje. Va-
dovas turi planų vaikų paveiks-
lus pristatyti ir kitose repre-
zentacinėse sostinės vietose, 
tad ekspozicija vis pilnės. O tai 
vaikams papildoma motyvaci-
ja baigti savo pradėtus darbe-
lius, tikintis, kad galbūt jie pa-
pildys Lietuvos valstybingumo 
100-mečiui skirtos unikalios 
parodos autorių sąrašą. 

aldona MiliEšKiENė
Autorės nuotr.

(atkelta iš 1 psl.)

Parodos autoriai ir žiūrovai.

Kelmės specialiosios mokyklos vaikų paveikslas.

Lietuvai 100 metų
Iškelkime trispalvę aukščiau savų 

likimų,
Iškelkime kiekvienas savo širdyje.
Juk mes tokie jauni, tik šimtas 

metų –
Tai mūsų žemė, mūsų Lietuva.
 
Tiek skausmo ir vargų patyrus,
Ir nesuklupus laiko verpete.
Už laisvę brangiai sumokėjus –
Dabar tu vėl esi laisva.
 
Iškelkim trispalvę ir už visus,
Kurie Tėvynę kūrė, kuria ir dar kurs.
Ir būkime vieninga mes tauta,
Juk mes visi – gimtinė Lietuva. 

vladislovas KiRKiCKaS
Tauragė

Mano kalba
Mano kalba – gyvenimo 
Toliuos pėdos įmintos.
Pėdsakas ryškus 
Pirmajam sniege,
Pajūrio smėly,
Rasotoj pievoj,
Baltam arime,
Vingiuose kelio,
Kaimelio kapuos.
Mano kalba – 
Vygėj senoj
Išsūpuota daina,
Duona iš vyturio skrydžio – 
Rupi ir juoda.
Kelias palauke,
Rūpintojėlio skaudi 
Rauda.
Mano kalba –
Lino žiedo vaiski 
Šiluma.
Karo žygiai,
Motulės skara,
Krauju sutepti
Marškiniai ir
Trispalvė laisva...
Mano gimtoji kalba.

* * *
Tėvyne,
Apsigaubiu tavim 
Tarsi šilta jaukia skara
Ir išeinu į dieną,
Kupiną gyvenimo.
Man šypsos žmonės, 
Gatvėj sutikti.
Man nusijuokia
Lyg garnys ištiesęs
Ploną kaklą
Statybų kranas...
Man mirkteli
Prabėgantis padauža vėjas
Ir suvelia ką tik šukuotus plaukus.
O, ir debesys tuoj
Pasilabins šiltais lašais.
Bet man nė motais –
Aš apsigaubusi
Tavim tarsi
Jaukia skara,
Tėvyne mano.
Lietuva…

vilija DOBROvOlSKiENė
Elektrėnai

 Iš „Bičiulystės“ 
bičiulių  kūrybos


