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„Begasas“ – kai skraidina
ne kūnas, o siela

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

Žmogaus teisių
akiratyje – neįgalieji
Tolerancijos link
Šeštadienį buvo minima Žmogaus teisių diena. Ta proga Seime vyko keletas renginių. Žmogaus teisių komiteto surengtoje konferencijoje prisistatė Seimo skiriami pareigūnai, ginantys žmogaus teises, bei šioje srityje
veikiančios nevyriausybinės organizacijos. Į kitą konferencija pakvietė Seimo kontrolieriaus įstaiga. Šį kartą
daugiau dėmesio buvo skirta praktiniams žmogaus teisių užtikrinimo aspektams.
Neįgaliųjų teises įtvirtina
Konvencija

Dienos centro „Šviesa“ teatro terapinės trupės spektaklis ,,Akmens sriuba“ – festivalio prizininkas.

Integracijos keliu
Kasmet savo ribas vis labiau plečiantis ir tarptautiniu tapęs neįgaliųjų
teatrų festivalis „Begasas“ šiemet surengtas jau
šeštą kartą. Dėl didžiojo jo prizo – Begaso – šįsyk varžėsi 10 teatro trupių iš Lietuvos, Lenkijos ir
Baltarusijos. Jį pelnė sostinėje įsikūręs „Neįgaliųjų naujasis teatras“. Kitoms festivalyje dalyvavusioms trupėms įteiktos
tautodailininko Eugenijaus Paukštės sukurtos
mažosios Begaso skulptūrėlės, simbolizuojančios,
kad kūryba, sielos polėkis
į dangų pakylėja netgi nejudrų kūną.

„Neįgaliųjų naujojo teatro“ studijos ,,Be įtampos“ spektaklis-misterija ,,Alter
Ego“ pelnė didįjį festivalio prizą.

Nuo „Pasijuokime kartu“
iki tarptautinio festivalio
Tikriausiai dar daugelis prisimena Lietuvos neįgaliųjų draugijos pramečiui su Lietuvos žmonių
su negalia sąjunga (LŽNS) rengtus kasmetinius satyros ir humo-

Scenoje – Kurčiųjų reabilitacijos centro liaudies teatras „Mimika“.

ro festivalius „Pasijuokime kartu“.
Renginiui pamažu išsikvėpus, vaidybai neabejingiems žmonėms,
šia veikla užsiimančioms teatro
trupėms pasiūlytas naujas renginys – LŽNS sumanytas teatrų festivalis „Begasas“. Tokiam pokyčiui
labiausiai pritarė profesionaliai į
vaidybą žvelgiantys su neįgaliaisiais dirbantys režisieriai – jiems
jau senokai norėjosi renginio,
kuriame pasirodytų tikri teatrai.
Nuo pat pirmųjų „Begaso“ festivalių žiūrovus žavėjo Virgio Bortkevičiaus, Silvijanos Bilskytės, Snieguolės Dikčiūtės vadovaujamų
trupių pastatymai.
„Begaso“ sumanytoja S. Dikčiūtė džiaugiasi, kad festivalis
ne tik išaugo „Pasijuokime kartu“ marškinėlius, bet netgi tapo
tarptautiniu. Šiemet į jį atvyko
Baltarusijos – Stolino valstybinio korekcinio-lavinamojo mokymo ir reabilitacijos centro neįgaliųjų teatro trupė ,,Gaivus vėjas“ ir Kentšyno (Lenkija) užimtumo terapijos dirbtuvių teat
ro trupė.
(nukelta į 5 psl.)

Neįgaliųjų teisės – svarbi
žmogaus teisių dalis, nes būtent
ši visuomenės grupė yra labai
pažeidžiama. Lietuvos atstovas
Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitete profesorius Jonas
Ruškus pabrėžė, kad 2010 metais mūsų šalyje ratifikuota Neįgaliųjų teisių konvencija įtvirtino
būtent žmogaus teisėmis grįstą
negalios sampratą. Toks modelis pakeitė iki tol vyravusį medicininį požiūrį į negalią, neįgaliųjų vertinimą per gailesčio prizmę. Esminė Konvencijos nuostata – visi negalią turintys žmonės
gali naudotis visomis žmogaus
teisėmis ir prigimtinėmis laisvėmis. Šis pačių neįgaliųjų rengtas
ir 156 šalyse ratifikuotas dokumentas laikomas neįgaliųjų teisių standartu.
Deja, pasak J. Ruškaus, daugelyje šalių žmonės negali pasinaudoti savo teisėmis dėl nepritaikytos aplinkos, nėra galimybės dirbti atviroje darbo rinkoje,
neužtikrinamas visų neįgaliųjų
teisinis veiksnumas, teisė į švietimą ir pan.
Ne išimtis ir Lietuva. Pavyzdžiui, JT Neįgaliųjų teisių komitetas savo išvadose dėl Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo atkreipia dėmesį, kad
pas mus negalią turintys asme-

nys pernelyg dažnai apgyvendinami globos įstaigoje. Pasak
J. Ruškaus, tai viena iš jų izoliacijos formų. Įgyvendinant globos institucijų pertvarką Lietuvoje žadama steigti mažas įstaigas. Tai – ne išeitis. Konvencija rekomenduoja užtikrinti savarankiškumą bendruomenėje, o pagrindinė priemonė tam
pasiekti – asmeninio asistento
paslaugos.
Pasak J. Ruškaus, JT Neįgaliųjų teisių komitetas taip pat reiškia susirūpinimą, kad Lietuvoje vis dar yra galimybė žmogui
atimti teisinį veiksnumą. Nors
Lietuva šioje srityje žengė didelį žingsnį į priekį, įvesdama dalinį veiksnumą, tačiau teisinio
neveiksnumo galimybė vienoje
ar kitoje srityje išlieka. Tai reiškia, kad tokiu atveju globėjai ar
patikėtiniai sprendimus priima
už asmenį. Profesoriaus įsitikinimu, tai prieštarauja Konvencijos nuostatoms, teigiančioms,
kad jokia negalia nėra priežastis atimti veiksnumą. Teisinis
veiksnumas – galimybė žmogui
dalyvauti visuomenės gyvenime, kitaip sakant, būti žmogumi. Tai nėra tas pats kaip psichikos veiksnumas. J. Ruškus mano,
kad vietoj veiksnumo atėmimo
turėtų būti kuriama pagalbos
priimti sprendimus sistema.
(nukelta į 3 psl.)

Apie neįgaliųjų teisių užtikrinimą diskutavo prof. Jonas Ruškus, Seimo narys Justas Džiugelis, VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ vadovė Karilė Levickaitė.
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Apie tai,
kas
jaudina

N

Ar galime pasigirti
turintys prieinamą
miestą?

uo 2011 metų Europos komisija ir Europos neįgaliųjų forumas rengia prieinamiausio miesto konkursą. Vertinama neįgaliųjų galimybės naudotis fizine
infrastruktūra, transportu, informacinėmis, ryšių technologijomis ir kitomis priemonėmis bei paslaugomis.
Konkurse gali dalyvauti ne mažesni nei 50 000 gyventojų turintys miestai.
Kasmet EK sulaukia daugiau nei šimto paraiškų.
Nugalėtoją renka iš neįgaliųjų ir aplinkos pritaikymo srities specialistų sudarytos vertinimo komisijos.
Pirmą kartą 2011 metais apdovanojimas buvo skirtas
Avilos miestui Ispanijoje, 2012 m. – Zalcburgui (Austrija), 2013 m. – Berlynui (Vokietija), 2014 m. – Geteburgui (Švedija), 2015 m. – Burosai (Švedija). Neseniai paskelbta, kad šiemet prieinamiausio miesto
apdovanojimas atiteko 78 000 gyventojų turinčiam
Anglijos miestui Česteriui. Antroje vietoje liko Roterdamas (Olandija), o trečioje – mūsų kaimynė Jūrmala!
Česterio pavyzdys sugriovė mitą, kuriuo dažnai manipuliuoja architektai, atsisakydami pritaikyti neįgaliesiems istorines miestų erdves. Česteris yra istorinis miestas, savo pradžią skaičiuojantis net nuo mūsų
amžiaus pirmo šimtmečio (79 m. pr. Kr.), tačiau tai nesutrukdė pritaikyti neįgaliesiems svarbiausius miesto
objektus tiek lauke, tiek viduje.
Lietuva nėra pateikusi paraiškų dalyvauti prieinamiausio miesto konkursuose, tad ieškoti tokio objekto
užsienio turistams pas mus yra dar tik svajonė. Nors
procesai vyksta. Ypač gražiai tvarkosi kurortiniai miesteliai: Druskininkai, Birštonas, Palanga.
2013 metais patraukliausia turizmo vietove Lietuvoje, įvertinus turizmo infrastruktūros prieinamumą
visiems, buvo išrinkti Telšiai. Po Telšius teko pasivažinėti ir man kartu su neįgalių literatų stovyklos Šventojoje dalyviais. Liūdna, bet prieinamų objektų aptikome
vos kelis. Buvau vienintelė savarankiškai judanti vežimėliu, tad visus nesklandumus suverčiau savo nerangumui ir labai nudžiugau neseniai atradusi spaudoje
žurnalistės A. Servienės straipsnį ,,Telšiai – miestas, pritaikytas visiems. Neįgalieji mano kitaip.“ Autorė aprašo apskritojo stalo diskusiją apie miesto pritaikymą
visiems. Telšių miesto architektas A. Žebrauskas optimizmo nestokojo: ,,... stadionas visiškai pritaikytas neįgaliesiems, iš šios erdvės labai patogu ir lengva patekti į Katedros aikštę, prie amfiteatro pasiekę liftą nusileidžiame į Masčio ežero pakrantę. Visos pagrindinės
miesto aikštės yra sutvarkytos – pritaikytos neįgaliesiems. Džiugu, kad žmonės nuo šiol gali liftu pakilti ir
į renovuoto Kunigų seminarijos pastato viršų, kur atsiveria nuostabūs horizontai, amfiteatre vienu metu
mes galime priimti apie 50 neįgaliųjų su vežimėliais“
ir t.t. Na, o kaip infrastruktūra atrodė patiems neįgaliesiems? Pasak Lietuvos žmonių su negalia sąjungos
atstovės G. Žemaitaitytės, renginiuose prie amfiteatro
neįgalieji gali dalyvauti tik kaip žiūrovai, nes ant scenos veda laipteliai. Be to, skaldyto akmens danga ne itin
tinkama ne tik neįgaliųjų vežimėliams, bet ir sunkiau
vaikštantiems žmonėms, senjorams, vaikams. Pandusas nuo Katedros žemyn labai nesaugus, jau nekalbant
apie pasikėlimą į viršų, nerasta nei vienos pritaikytos
kavinės, negalima patekti ir į paslaugas teikiančias įstaigas, prie Telšių rajono savivaldybės – nė vieno nuolydžio užvažiuoti ant šaligatvio, o savivaldybėje esantis tualetas neįgaliesiems – uždarytas.
Turbūt buvo kaip visuomet – susirinko negalios neturintieji, pasivaikščiojo savo kojomis po atsinaujinusį
miesto senamiestį ir nutarė, kad ,,Telšiai – miestas, pritaikytas visiems“. Su pavydu žiūrėjau vaizdo įrašą apie
Česterio prieinamumo įvertinimą, kuriame dalyvavo
neįgalieji. Gaila, kad Lietuvoje principas ,,Nieko apie neįgaliuosius be neįgaliųjų“ dažniausiai taip ir lieka baltame popieriuje ir atsakingų vadovų sąžinės nepasiekia...

2 psl.

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai
Druskininkai:

Šventinę dieną – šilti sveikinimai

Ramutė Saveikienė su
„Bičiulystės“ skaitytojais
dalijasi Tarptautinės neįgaliųjų dienos įspūdžiais.
Druskininkų savivaldybės neįgalieji Tarptautinę neįgaliųjų dieną paminėjo gruodžio 2-ąją. Neįgaliųjų draugijos pirmininkas Raimundas Tenenis
pasveikino susirinkusius
bičiulius ir palinkėjo būti sveikesniems, daugiau
bendrauti, iškilusias prob
lemas spręsti kartu. Tylos
minute buvo pagerbti iškeliavusieji Amžinybėn.
Pirmininkas perskaitė
Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkės Jelenos
Ivančenko atsiųstą sveikinimą. Gavome sveikinimą ir nuo Seimo narių Zenono Streikaus ir Viktoro
Rinkevičiaus.
Renginyje dalyvavo Socialinės paramos skyriaus
vedėja Ligita Baranauskienė. Pasveikinusi ren-

Šventės dalyviai nestokojo geros nuotaikos.
ginio dalyvius, ji priminė, drijos „Druskininkų viltis“
kad savivaldybė artimiau- pirmininkė Loreta Sadaussiu metu planuoja plėsti kienė su savo komanda atsocialines paslaugas neį- nešė rankų darbo dovanų.
galiesiems. Bus įgyvendiGražių žodžių negailėnami 3 projektai: bus pra- jo buhalterė Ona Korchodėtos teikti integralios pa- vienė. Buvo pasveikinti ir
galbos neįgaliesiems pa- jubiliatai. O šiais metais jų
slaugos, atsiras savaran- net dvylika. Negalėję ateiti
kiško gyvenimo namai ir neįgalieji bus aplankyti ir
dienos centras neįgalie- pasveikinti namuose.
siems.
Neįgaliųjų draugijos
Neįgaliuosius pasvei- ansamblio vadovas Algikino „Sodros“ atstovė Re- mantas Padegimas skaid
nė Vavženavičienė. Ben- rino nuotaiką dainomis.

„Bičiulystei“ laišką atsiuntusi Laima Jezepčikaitė pasidalijo Tarptautinės neįgaliųjų dienos minėjimo, draugijos pirmininko
rinkimų įspūdžiais.
Varėnos rajono neįgaliųjų draugija Tarptautinę
neįgaliųjų dieną paminėjo
socialinių paslaugų centre.
Šiame renginyje dalyvavo
apie 50 neįgaliųjų.
Neįgaliųjų draugijos
pirmininkas Algis Ulbinas
tarė sveikinimo žodį, pristatė savo metinę ataskaitą apie šiemet nuveiktus
darbus.Vėliau vyko tarybos, pirmininko ir revizijos komisijos rinkimai. Pa-

sikeitė tik revizijos komisija, o taryba ir pirmininkas liko tie patys – už juos
balsavo dauguma.
Advento programą parengė ir vedė Vidutė Stadalnykienė su neįgaliųjų
ansambliu „Atgaiva“, vadovaujamu Daivos Kielienės.
„Atgaiva“ šiemet atstovavo
Varėnos draugijai „Vilties
paukštėje“, aktyviai dalyvauja kituose renginiuose.
Vėliau koncertavo liaudiškos muzikos kapela
„Paparcis“, vadovaujama
Algio Glavicko. Kadangi renginys vyko advento

Varėna:

Pirmininkas išsaugojo
neįgaliųjų pasitikėjimą

Neįgalieji savo balsus atidavė už dar vienai kadencijai pirmininku perrinktą Algį Ulbiną.

Akmenės krašto Parkinsono bendrijos pirmininkės
pavaduotoja Janina Žąsytienė „Bičiulystės“ skaitytojams rašo apie organizacijos gimtadienio šventę.
2015 metų spalio 26
dieną buvo įregistruota
Akmenės krašto Parkinsono bendrija. Jos gretose
šiandien yra 24 nariai. Parkinsoniečiai buvo susirinkę
į popietę aptarti nuveiktus
darbus ir numatyti ateities
planus.
Pradžioje sudainavome
savo bendrijos himną. Už-

Prie saldumynais ir vaišėmis nukrauto stalo šventės dalyviai dalijosi savo
įspūdžiais, rūpesčiais ir
džiaugsmais.
Dėkojame draugijos
šventę parėmusioms įmonėms ir organizacijoms.
Už Druskininkų savivaldybės neįgaliųjų draugijos narius, visus negalią
turinčius žmones Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje buvo aukotos šv. Mišios.

Renginio dalyvius džiugino „Atgaivos“ ansamblis.
laikotarpiu, šventės daly- ir pirmininkui sėkmės linviai muzikantams prita- kėjo Varėnos mero pavarė tik palinguodami. Šio duotojas Giedrius Samulestraipsnio autorė yra su- vičius, Socialinės paramos
kūrusi ne vieną eilėraštį, skyriaus vedėja Danutė
todėl neįgaliųjų renginyje Mazaliauskienė, kuri įteipadeklamavo kūrinių apie kė mero padėką, socialinių
Dzūkiją ir Matuizų kaimą. paslaugų centro direktorė
Po rinkimų visi sveiki- Dovilė Barčiukienė. Koleknome Varėnos rajono ne- tyvas „Atgaiva“ savo sveikiįgaliųjų draugijos pirmi- nimus palydėjo daina „Koninku vėl išrinktą A. Ul- kiais keliais bekeliaučiau“.
biną. Jis neįgaliesiems va- Pirmininkas džiaugėsi per
dovauja jau 20 metų. Tai 20 metų užsiauginęs dideatsakingas, tolerantiškas, lę šeimą – dabar draugija
labai šiltas, bendraujantis vienija 316 narių. Renginio
žmogus, todėl ir sveikini- dalyviai kartu nusifotogramų pasipylė kaip iš gau- favo, ilgai ir šiltai bendravo
sybės rago. Neįgaliesiems prie kavos puodelio.

Paminėjo gimtadienį

degti šventinį židinį paprašėme viešnią – Šiaulių miesto Parkinsono draugijos
pirmininkę Zitą Vaidilienę.
Na, o koks gimtadienis
be svečių. Paminėti vienų
metų darbo sukaktį ir pasveikinti mūsų atvyko likimo sesės ir broliai iš Šiaulių
miesto Parkinsono draugijos, vadovaujamos Z. Vaidilienės. Viešnia pasveikino
su gimtadieniu. Ji padėkojo už nuoširdžią draugystę, linkėjo visiems susibūrus įveikti sunkumus. Mūsų
pasveikinti atvyko ir rajono

seniūnijų socialinio darbo
organizatorės Viginta Stonienė, Asta Skiriuvienė ir
Sandra Stalerūnienė. Jos
pasidžiaugė bendrijos darbu, nuoširdžiu bendravimu.
Sulaukėme Lietuvos
Parkinsono draugijos pirmininkės Vainetos Valeikienės sveikinimo.
Bendrijos pirmininkė
Danutė Rudienė pasveikino su gimtadieniu, supažindino su bendrijos nariais, kiekvienam tarė šiltą žodį. Trumpai aptarusi nuveiktus darbus, pir-

mininkė svečiams pasiūlė
žvilgtelėti į mūsų bendrijos metraštį.
O mūsų moterys labai
gabios. Nors mūsų galimybės labai ribotos, tačiau
šventei ruošėmės nuoširdžiai. Vieni mezgė ir paruošė rankdarbių parodėlę, o
kiti gardžių pyragų prikepė,
kad patys pavakarotume ir
svečius kava pavaišintume.
Šventę paįvairino ir
nuotaikingos muzikinės
pertraukėlės. Pirmininkė
kiekvienam įteikė po vardinį angeliuką.
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Žmogaus teisių
akiratyje – neįgalieji
(atkelta iš 1 psl.)
Lietuvos neįgaliųjų forumo
administracijos direktorė Henrika Varnienė priminė, kad neįgaliųjų teises ginančios organizacijos nėra patenkintos JT Neįgaliųjų teisų komiteto rekomendacijų
įgyvendinimo planu. Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
parengtas dokumentas yra paviršutiniškas, neišsamus, neatitinka neįgaliųjų interesų.
Lietuvos teisės instituto vyresnioji mokslo darbuotoja Lina Beliūnienė teigia, kad Lietuva nesiima tinkamų žingsnių
įgyvendinant JT Neįgaliųjų teisų
komiteto rekomendacijas, kad
neįgaliesiems būtų užtikrinta
tinkama švietimo prieiga.

Kankinimas – ne tik
fizinis smurtas

Seime buvo aptartas ir kitas
svarbus dokumentas – Konvencija prieš kankinimą ar kitokį
žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą ir jos fakultatyvusis protokolas. Šių dokumentų akiratyje – laisvės atėmimo vietos. Tokiomis vietomis yra
laikomi ne tik kalėjimai, bet visos
įstaigos, iš kurių asmuo laisva
valia negali išeiti. Tarp jų – globos įstaigos neįgaliesiems, vaikams, senyvo amžiaus žmonėms,
psichiatrijos įstaigos, pasienio
punktai, kur laikomi užsieniečiai.
Seimo kontrolierių įstaigos
Žmogaus teisių biuro patarėja Kristina Blaževič pabrėžė,
kad kankinimas suprantamas
ne tik tiesiogiai, kaip smurtas.
Kankinimas gali pasireikšti ir
įvairiomis kitomis formomis:
kuomet asmenys laikomi sąlygomis, žeminančiomis jų orumą (ploto, natūralios šviesos,
šildymo, vėdinimo trūkumas),
kai tenka naudotis atvirais, privatumo neužtikrinančiais tualetais, kai yra blogas maitinimas,
netinkama sveikatos priežiūra,
reikia nusirengti priešingos lyties akivaizdoje, žmogaus rakinamas, verčiamas vartoti medikamentus ir pan.
Kontroliuoti, kaip laikomasi Konvencijos prieš kankinimą
nuostatų Lietuvoje, pavesta Seimo kontrolierių įstaigai. Jos atstovai gali gauti visą informaciją apie minėtas įstaigas, turi teisę jose lankytis neįspėję, patekti į visas patalpas, kalbėtis su visais žmonėmis. Lietuvoje veikia
apie 450 laisvės apribojimo įs-

taigų arba patalpų. Jose yra apie
20 tūkst. vietų. Per 3 metus, nuo
tada, kai Seimo kontrolierių įstaigai buvo pavesta funkcija rūpintis kankinimų prevencija, patikrinta 120 įstaigų. Ir rasta nemažai pažeidimų.
K. Blaževič teigimu, žmogaus teisių problemų įstaigose
dažniausiai kyla ne dėl lėšų ar
personalo trūkumo, o todėl, kad
darbuotojams vis dar trūksta
kultūros dirbti nežeminant kito žmogaus.

Globos įstaigose svarbu
suteikti terpę žmogaus
saviraiškai

Mykolo Romerio universiteto profesorė dr. Irena Leliūgienė
pabrėžė, kad globos įstaigose socialinės problemos daugmaž išspręstos: gyventojai yra pavalgę,
aprengti, tačiau ne vien duona
žmogus sotus. Neretai už globos
namų durų jis turi palikti savo pomėgius ir polinkį į kultūrą. Tačiau
profesorė įsitikinusi, kad globos
namai turėtų užtikrinti gyventojų
teisę į švietimą, į kultūringą laisvalaikį. Kai kuriose šalyse tam yra
įdarbinami profesionalūs užimtumo specialistai. Deja, pas mus iki
šiol gyventojų lavinimu ir kultūra
rūpinasi ir taip darbu apkrauti socialiniai darbuotojai.
Tyrimą atlikusi Panemunės
globos namų Dienos socialinės
priežiūros skyriaus vadovė Raminta Starevičienė taip pat teigia,
kad dalyvavimas sociokultūrinėse veiklose turi labai daug įtakos
gyventojų savijautai. R. Starevičienės manymu, edukacinė-kultūrinė veikla pagerina globos namų gyventojų psichologinę būklę,
pastebėta ir sveikatos pagerėjimų, trumpam sugrįžta netgi demenciškų žmonių atmintis ir pan.
Žmogaus teises pirmiausia
įteisina Jungtinių Tautų Visuotinė žmogaus teisių deklaracija,
priimta dar 1948 metais. Pasak
Seimo Žmogaus teisių komiteto
pirmininko Valerijaus Simuliko,
būtent ši deklaracija suteikė impulsą šiuolaikinių žmogaus teisių plėtrai per kitas tarptautines
sutartis, kuriomis siekiama, kad
orumas, kaip aukščiausia vertybė,
būtų užtikrinamas kiekvienam
žmogui, įskaitant ir tas asmenų
grupes, kurios yra ypač pažeidžiamos. Vis dėlto to siekiant Lietuvai
dar teks įveikti nemažai iššūkių.
Aurelija Babinskienė
Autorės nuotr.

Seime surengta konferencija Tarptautinei žmogaus teisių dienai paminėti.

15 metų spalvoto gyvenimo

Šventės dalyviai.

V. Plutulevičiūtė pasveikino V. Vitaitę.

L

ietuvos specialiosios kūrybos draugijos (LSKD) „Guboja“ Druskininkų skyrius minėjo
savo veiklos 15-os metų sukaktį.
Svečius pasitiko merginos su pilna pintinėle dovanų – gubojiečių
sukurtų atvirukų su prasmingomis mintimis. „Esame pernelyg
įpratę viską parduoti ir pirkti,
tad kartais nepajėgiame įsivaizduoti, jog gali būti ir „neįkainojamų“ dalykų (Bruno Ferrero)“, –
rašoma viename.
Tuos „neįkainojamus“ dalykus jutau, jais grožėjausi, išgyvenau 10-metį bendraudama su
Druskininkų gubojiečiais, jų mokytoja, meno kūrėja Diana Lukošiūnaite. Jubiliejinėje šventėje
džiaugiausi kartu su jais.
Renginį vedusi Merkinės folkloro ansamblio „Kukalis“ vadovė Laimutė Jakštienė gubojiečius
vadino vieningu, darniu kolektyvu. Jo nariai buvo surinkti po vieną, „lyg riešutai į saują“.
„Gubojos“ Druskininkų skyriaus socialinė darbuotoja D. Lukošiūnaitė, daugelio vadinama
mokytoja, su šiuo kolektyvu
drauge visus 15 metų. Keitėsi tik
skyriaus pirmininkės... Kolektyvo veiklos kelią Diana pavadino
spalvotu. Juo kartu eidami gubojiečiai kūrybiškai augo, tobulėjo.
Pati pradžia, idėjos, dailės ir
muzikos akcijos „M. K. Čiurlionio
etiudai“ – Genovaitės Rutkauskienės nuopelnas. Daug darbo
įdėjo, meilės paaukojo ilgametė
„Gubojos“ Druskininkų skyriaus
pirmininkė Ineta Alminienė. Kitų
įvairių meno sričių paslaptimis
dalijosi ir organizacijai vadovavo Jūratė Kazakevičienė, Danutė
Kašėtaitė, keramikos mokė Zita
Tkačiovienė, prisidėjo buhalterė Laimutė Gaižauskienė, naujoji pirmininkė Silva Jakavonienė.
Jaudinančiai, džiugiai Diana
papasakojo apie svarbiausius
nuveiktus darbus ir pasiekimus.
Du kartus gubojiečių kūrinėliai
svečiavosi Seime, šįmet – Socialinės apsaugos ir darbo ministe-

rijoje. Kolektyvas aktyviai dalyvavo įvairiuose LSKD „Guboja“
organizuojamuose renginiuose, sambūriuose. Keletą metų
gamino suvenyrus Druskininkų LIONS moterų klubo organizuojamiems renginiams „Po angelo sparnu“.
Gubojiečiai Druskininkus garsino ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. 2013-aisiais pagamino net
200 kalėdinių atvirukų Briuseliui. 3 atvirukai išsiųsti į Argentiną. Piešinių konkurse Lenkijoje
organizacijai atstovavo Jolantos
Navickaitės, Berlyne – Rūtos Aleknavičiūtės piešiniai. Gubojiečių
darbai eksponuoti ir Rygoje, Londone. 2012 m. Vitalijos Plutulevičiūtės siuvinėtas paveikslas atrinktas iš visos Lietuvos ir padovanotas Monako Princui Albertui
II ir Princesei Charlene.
Druskininkiečiai pelnė ne
vieną diplomą „Kalėdinio atviruko“ konkurse. Jubiliejinei sukakčiai paminėti eksponuojamos 3 gubojiečių parodos „Gyvenimo spalvos“: Veisiejų krašto muziejuje, socialinių paslaugų centro galerijoje, Druskininkų savivaldybės viešojoje biblio
tekoje. Jos direktorės Laimos Žėkienės rūpesčiu gubojiečių ir Dianos darbai dažnai puošia pastato erdves.
Į šventę atvykusi LSKD „Guboja“ pirmininkė Viktorija Vitaitė trumpai papasakojo apie respublikinės draugijos veiklą Lietuvoje ir užsienyje, jos tikslus ir

Koncertavo ansamblis iš Alytaus.

uždavinius. Prisiminė pirmą pažintį su Druskininkais 1995 m.
Nuo tada gubojiečiai kasmet
sugrįžta į šį miestą. Juos priima
Dainavos mokymo centras. V. Vitaitė pasidžiaugė neįgaliųjų nacionaliniu „Spalvų muzikos“ orkestru, vienijančiu apie 60 muzikuojančiųjų iš įvairių šalies
regionų. Šiame orkestre groja ir
druskininkietė Jolanta Navickaitė. Pirmininkė, padėkojusi Druskininkų gubojiečiams už įvairiapusę kūrybinę veiklą, padovanojo audimo stakles.
Daug prasmingų ir gražių
sveikinimo žodžių, linkėjimų,
gėlių ir skanių bei vertingų dovanų išdalino svečiai. Tarp jų
buvo Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorė Asta Kandratavičienė,
Druskininkų socialinių paslaugų skyriaus vedėja Asta Aleksienė, viešosios bibliotekos direktorė Laima Žėkienė. Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja
Violeta Grigorienė. Socialinės
paramos skyriaus vedėja Ligita Baranauskienė padovanojo
gubojiečiams fotoaparatą. Savivaldybės mero patarėjas Aivaras Kadziauskas įteikė vicemero Lino Urmanavičiaus padėką.
Dianos pirmajam meno mokytojui Druskininkų garbės piliečiui
menotyrininkui Adelbertui Nedzelskiui – didelis džiaugsmas
ir „nepaprastas smagumas“ dalyvauti gubojiečių šventėje.
Pirmoji „Gubojos“ pirmininkė G. Rutkauskienė visus pasveikino M. K. Čiurlionio žodžiais,
parašytais laiške Sofijai, bet labai tinkančiais ir šiandieniniams
jubiliatams: „Džiaugiuosi (...) jog
mes, Tu ir aš, esame tokioje padėtyje, kad galime ką nors duoti žmonėms.“
D. Lukošiūnaitė gubojiečių
vardu padėkojo visiems geradariams, jos auklėtiniai padovanojo gėlių ir po įrėmintą gubojiečių
kolektyvo nuotrauką.
Alvyra Grėbliūnienė

Linos Kabelkaitės nuotr.
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Bioaktyvūs taškai, kurie padeda
sumažinti skausmą

Daktaras
Aiskauda
Japonijoje, Kinijoje, Korėjoje ir Vietname ypač daug dėmesio skiriama tiems nuskausminimo būdams, kurie yra visiems
prieinami, paprasti, nieko ar beveik nieko nekainuojantys, nepavojingi sveikatai ir tuo pačiu
efektyvūs. Beje, netgi Rytų šalyse nesitikima, kad papildomos
nuskausminimo priemonės pakeis gydytojo paskirtus vaistus,
dietą ar procedūras. Tikslas kitas – alternatyvūs nuskausminimo būdai gali daugiau ar mažiau palengvinti ligonio būklę,
sumažinti vartojamų vaistų kiekį bei suteikti pagalbą tais atvejais, kai dėl kokių nors priežasčių ligonis neturi vaistų ar galimybės artimiausiu metu susitikti su gydytoju.

Nuskausminimo
metodika

Visame pasaulyje didelio gydytojų susidomėjimo ir pritarimo sulaukė nuskausminimo metodika, kurios esmę sudaro įvairių kūno vietų bioaktyvių taškų
(toliau – taškų) dirginimas kokiu nors eteriniu aliejumi (pavyzdžiui, pipirmėčių, eukaliptų).
Beje, šiam reikalui taip pat tinka
įvairūs dirginantys tepalai, kuriuos naudoja ligoniai skaudantiems sąnariams.
Neturint eterinio aliejaus
ar gydomojo tepalo, taškus galima 10–15 sekundžių (ta pati
trukmė ir kitoms medžiagoms)
lengvai įtrinti svogūnu ar česnaku. Tokios procedūros daromos pirštų galais 2–3 kartus
per dieną.
Jeigu namuose yra balzamo
„Auksinė žvaigždė“ (jį sudaro
aukštos kokybės gvazdikų, eukaliptų ir kt. augalų eteriniai aliejai), kurį esame įpratę naudoti
kai sergame sloga, gripu, įgėlus
vabzdžiams ir kitais atvejais, jis
irgi tiks, ypač gydantis namuose.

4 psl.

pagal rankų pirštų plotį. Individualus cunis, kaip mato vienetas, labai seniai sugalvotas Kinijos gydytojų, kad būtų galima
lengviau rasti reikiamus taškus.
Beje, cunis neturi absoliutaus
dydžio, jis gali būti didesnis arba mažesnis, priklausomai nuo
žmogaus rankų pirštų matmenų.

Simetriniai taškai

Simetriniais vadinami taškai,
kurie yra išsidėstę (žr. 2 pieš.) tose pačiose vietose abipus galvos,
veido, stuburo (paprasčiau – kairėje ir dešinėje). Beje, siekiant
grafiškai neperkrauti piešinių
juodais skrituliukais ir prie jų
esančiais skaičiais, parodyti tik
vienos kūno pusės taškai. Pavyzdžiui, 9 taškas, esantis langelyje
C, pavaizduotas tik vieno antakio
viduryje (žr. 2 pieš.). Kadangi šis
taškas yra simetrinis, tai eteriniu aliejumi ar panašia medžiaga teks plonai patepti ir nestip
riai įtrinti ir kito antakio viduryje esantį tašką, nors jis piešinyje nepažymėtas. Šios metodikos
simetriniai taškai: 2–9; 11–13;
15–19; 22–26.

Ši metodika netaikoma
dėl:

 širdies ydos,
 širdies infarkto,
 apendicito,
 apskritai sunkios ligonio būsenos,
 tuberkuliozės,
 mėnesinių,
 osteomielito,
 venų ligų,
 girtumo,
 piktybinių ar gerybinių
auglių,
 sunkios inkstų ligos,
 pasunkėjusios psichikos ligos,

2 pieš.
 nėštumo,
 toli pažengusios galvos
smegenų kraujagyslių sklerozės,
 hipertoninės ligos (II ir
III stadijos),
 ūminės infekcinės ligos,
 karščiavimo,
 kraujavimo,
 audiniuose ir sąnariuose esančių pūlių,
 taškų vietose esančių
žaizdų, apgamų, spuogų, egzemos ir pan.
Paaiškinimas: osteomielitas (graikiškai osteon – kaulas
+ myelos – kaulų čiulpai) – pūlinis kaulo ir kaulo čiulpų uždegimas, kurį sukelia vienõs ar kelių
rūšių pūliniai mikrobai, dažniausiai auksinis stafilokokas.

Gydymo schemos:

A – galvos skausmo,
B – ausų skausmo,
C – veidinio nervo srities
skausmo,
D – dantų skausmo,
E – alkūnės sąnario skausmo,
F –vidurių spazminių skausmų,

Individualus cunis
padeda lengviau rasti
taškus

1 pieš. matome dažniausiai
naudojamą individualių cunių
(piešinyje panaudota santrumpa cun.) nustatymo metodiką

1 pieš.

G – skausmo širdies plote,
H – radikulito, liumbago
(strėnų gėlos),
I – kelio sąnario skausmo.

Taškų vietos
apibūdinimas

1 – galvos vidurio linijoje,
virš užpakalinės plaukų augimo
ribos per 7 cunius ir nuo priekinės plaukų augimo ribos per
5 cunius.
2 – kaktos kampe, plaukuotoje galvos dalyje per 1,5 cm nuo
kaktos kampo smilkinio įdubos link.
3 – tarp I ir II plaštakos kaulų, arčiau II kaulo vidurio, duobutėje.
4 – po pakauškauliu aukščiau
užpakalinės plaukų augimo ribos per 1 cunį, duobutėje prie išorinio trapecinio raumens krašto, kur užčiuopiamas įdubimas.
5 – iš priekio ir aukščiau ausies kramslio, kur užčiuopiamas
įdubimas.
6 – įdubime atgal nuo ausies
spenelio pagrindo, tarp speninės ataugos ir kylančios apatinio žandikaulio šakos.
7 – per 1,5 cunio nuo pėdos
nykščio galo, kur užčiuopiamas
į gretimo piršto pusę nukreiptas įdubimas.
8 – į priekį ir į viršų nuo apatinio žandikaulio kampo, kur užčiuopiamas įdubimas.
9 – antakio viduryje ties tiesiai žiūrinčios akies vyzdžiu.
10 – po nosies pertvara, vir-

šutiniame viršutiniosios lūpos
vertikalios vagos trečdalyje.
11 – atstumo tarp šoninio
antkrumplio ir alkūnės lenkimo
stipininio galo klostės viduryje.
12 – alkūnės lenkimo viduryje.
13 – stipininės riešo klostės centre, įdubime tarp sausgyslių.
14 – pilvo vidurio linijoje
aukščiau bambos per 4 cunius,
atstumo tarp bambos ir krūtinkaulio kardinės ataugos viduryje.
15 – tarpo tarp IV ir V juosmens slankstelių dyglinių ataugų lygyje, į šoną per 1,5 cunio.
16 – žemiau blauzdikaulio šoninio krumplio viršutinio
krašto per 3 cunius, prie priekinio blauzdos raumens krašto.
17 – vidinėje pėdos pusėje
I padikaulio įdubime, atgal nuo
nykščio pado ir pirštų sąnaryje
per 1 cunį.
18 – tarpo tarp VII ir VIII krūtinės slankstelių dyglinių ataugų
lygyje, į šoną per 1,5 cunio.
19 – išilginėje vidurinėje dilbio linijoje virš vidinės stipininės riešo klostės per 2 cunius,
tarp sausgyslių.
20 – apytikriai per 0,7 cm
aukščiau krūtinkaulio junginės
įlankos viršutiniojo krašto vidurio.
21 – vidurinėje pilvo linijoje
aukščiau bambos per 3 cunius.
22 – tarpo tarp II ir III juosmens slankstelių dyglinių ataugų lygyje, į šoną per 1,5 cunio.
23 – žemiau antrosios vidurinės kryžkaulio skiauterės, atitinkamai antrajai užpakalinei kryžkaulio angai.
24 – įdubime žemiau blauzdikaulio vidinio krumplio, žemiau apatinio girnelės krašto
per 2 cunius.
25 – į šoną nuo IV kryžmeninės angos per 3 cunius.
26 – užpakalinio blauzdos
paviršiaus centre, linijos, išvestos nuo viršutinio kulnakaulio
krašto į pakinklio duobutę, viduryje arba per 7 cunius žemiau pakinklio duobutės vidurio.
Romualdas OGINSKAS

Vyrai nuo širdies ir kraujagyslių ligų miršta 3 kartus dažniau nei moterys

P

irmą kartą Lietuvoje sudarytas darbingo amžiaus gyventojų Širdies ir kraujagyslių ligų
(ŠKL) sergamumo bei mirtingumo žemėlapis atskleidė, jog daugiausia mirštančių nuo šių ligų –
Ignalinos rajono, Rietavo ir Pasvalio rajono savivaldybėse. Mažiausiai mirštančių nuo širdies
ir kraujagyslių ligų yra fiksuojama Akmenės, Skuodo ir Mažeikių r. savivaldybėse. Žemėlapį pristačiusių specialistų teigimu, labiausiai nerimą kelia tai,
kad Lietuvoje mirtingumas nuo
šių ligų kur kas didesnis už Europos vidurkį, ligonių amžius jaunėja, o egzistuojančiomis profilaktikos programomis žmonės
vis dar naudojasi vangiai.
Pasak Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų

gydytojo kardiologo, prof. habil. dr. Aleksandro Laucevičiaus,
Lietuvos Sveikatos informacijos
centro Higienos instituto duomenimis sudarytas žemėlapis
patvirtino skaudžią tiesą – 56
proc. Lietuvoje miršta nuo širdies ir kraujagyslių ligų.
Dar vienas nerimą keliantis paradoksas – iš beveik 280
tūkst. sergančiųjų – daugiau nei
156 tūkst. moterų, tačiau nuo
širdies ir kraujagyslių ligų 3 kartus dažniau miršta darbingo amžiaus vyrai.
„Skamba išties paradoksaliai, bet moterys dažniau tiriasi,
dažniau dalyvauja prevencijos
programose, yra įtraukiamos į
statistiką ir sugeba kontroliuoja savo ligą. Na, o didžiąją dalį
vyrų mirtis ištinka staiga, jie ne-

būna jautę nei simptomų, nei juo
labiau išgirdę konkrečios diag
nozės. Kelias to išvengti yra vienas – stebėti savo sveikatos būk
lę, atsisakyti žalingų įpročių (rūkymo), keisti gyvenseną (mityba, fizinis aktyvumas) bei kontroliuoti kitus rizikos veiksnius,
vartoti paskirtus antihipertenzinius vaistus bei aterosklerozę stabdančius medikamentus –
statinus“, – teigė profesorius.
„Nagrinėjant pagrindinių rizikos veiksnių paplitimą bei jų
kaitą Lietuvoje 2009–2015 m.,
matome, kad išlieka tie patys
vyraujantys rizikos faktoriai:
arterinė hipertenzija, dislipidemija, pilvinis nutukimas, cukrinis diabetas, metabolinis sindromas ir rūkymas“, – aiškino prof.
A.Laucevičius.

Valstybės remiama širdies
ir kraujagyslių ligų prevencijos programa leidžia kartą per
metus išsitirti širdies ir kraujagyslių sistemos būklę. Jei šeimos gydytojas nustato, kad širdies ir kraujagyslių ligų tikimybė yra didelė, jis siunčia pacientą į specializuotus centrus išsamiau ištirti širdį ir kraujagysles,
o prireikus – skiriamas gydymas.
Svarbu žinoti, kad vieną kartą
per metus nemokamai gali būti
nustatoma gliukozės, cholesterolio, trigliceridų koncentracija
kraujyje, atliekama elektrokardiograma ir kiti tyrimai, parodantys, ar žmogus priskirtinas
didelės rizikos grupei.
Jei nustatoma, kad žmogus
priklauso rizikos grupei, jam
sudaromas individualus profi-

laktikos planas, atsižvelgiant į
paciento sveikatos būklę skiriamos veiksmingos profilaktikos
priemonės: sveika mityba, rekomendacijos dėl fizinio aktyvumo, aptariamas rūkymo stabdymas, reikalui esant priešhipertenziniai vaistai ir aterosklerozę stabdantys statinai.
„Kviečiame Jus profilaktiškai pasitikrinti, išsiaiškinti savo
riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis, keisti savo gyvenseną, atsižvelgiant į specialistų rekomendacijas vartoti jums
paskirtus, rizikos veiksnius (hipertenziją ir dislipidemiją) mažinančius vaistus, nenumokite
ranka į valstybės Jums suteiktą galimybę", – reziumavo prof.
A.Laucevičius.
„Bičiulystės“ inf.
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„Begasas“ – kai skraidina ne kūnas, o siela
(atkelta iš 1 psl.)
Netgi festivalio vertinimo komisija šiemet tarptautinė: pirmininkas – režisierius Vitalijus
Liubota iš Ukrainos, nariai – aktorė ir režisierė Saulė Degutytė,
aktorius Saulius Čėpla, sveikatos
ir socialinės apsaugos specialistė Zanda Vitola iš Latvijos.
Pasak S. Dikčiūtės, ir Lietuvos neįgalieji neretai dalyvauja
įvairiuose tarptautiniuose renginių – vien šiemet jie lankėsi
Lenkijoje bei Azerbaidžane vykusiuose teatrų festivaliuose.
O vilniečių sukurta interopera
„Meilė be mirties smėlynuose“
yra tapusi daugkartine tarptautinių festivalių nugalėtoja.

Didysis Begasas –
festivalio naujokams

Sostinės neįgaliųjų įkurtas
„Naujasis teatras“ gyvuoja jau
8-erius metus, tačiau „Begaso“
festivalyje jų pasirodymą žiūrovai stebėjo pirmą kartą. Dekoracijos, aktorių vaidyba, dainavimas – viskas, kas vyko scenoje,
gniaužte gniaužė kvapą.
„Profesionalumo siekiantis
„Naujasis teatras“ bene prieš porą
metų įkūrė studiją „Be įtampos“,
kurioje vyksta įvairūs teatriniai
mokymai: aktorinio meistriškumo, scenos kalbos, vokalo, scenos
judesio. Netgi grimo paslaptis po
truputį pradėjome „lukštenti“, –
pasakoja šio teatro aktorė Božena Burokienė. – Festivalyje parodyta ištrauka iš spektaklio-misterijos „Alter Ego“ – šio darbo rezultatas. Scenos kalbos mus moko Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytoja Rita Juodelienė,
aktorinio meistriškumo – aktoriai
Jūratė Vilūnaitė ir Rimantas Bagdzevičius, vokalo – dainininkė Jūratė Vizbaraitė, scenos judesio –
V. Bortkevičius. Užsiėmimai vyksta kiekvieną dieną.“
Kai vaidybos mokslams skiriama tiek dėmesio, malonu stebėti studijos pasirodymą.
„Mes galim negirdėti ir nematyti. Fiziškai. Bet savo siela –
mes sveiki žmonės. Mes matome ir girdime savo vidumi“, – dar
priduria B. Burokienė. Ir negali
netikėti šia jų pajauta.

Judesys ir plastika –
bežodė įtaiga

Plastikos spektakliai visada

S

Vilniaus neįgaliųjų dienos centro ,,Gyvojo skaitymo“ teatro trupės pasirodymas.
buvo stiprioji „Begaso“ festivalio
pusė. Ypač kai scenoje pasirodydavo V. Bortkevičiaus vadovaujamas Kauno neįgaliojo jaunimo
užimtumo centro plastikos teat
riukas. Deja, šiemet jo „Begase“
nebuvo. Iš neįgaliojo vežimėlio
žmones pakelti gebėjęs, sparnus
jiems suteikdavęs, tačiau kūrybos į griežtus darbo dienos rėmus įsprausti nesutikęs režisierius centre nebedirba...
Tačiau „Begasas“ judesio ir
plastikos pasirodymų neatsisakė. Šįsyk maloniai nustebino iš
netoli Gardino įsikūrusio Stolino
miesto į Vilnių atvykusi korekcinio-lavinamojo mokymo ir reabilitacijos centro neįgaliųjų teatro
trupė ,,Gaivus vėjas“, parodžiusi
spektaklį „Afrikietiška istorija“.
Trupės vadovė Ina Šolomickaja
pasakojo, kad jau 8-erius metus
gyvuojančiame teatre vaidina 10–
18 metų proto negalią turintys
jaunuoliai. Pora jų čia lankosi nuo
pat trupės įsikūrimo, kiti į vaidybą
įsitraukė vėliau. Baltarusių sukurtoje „Afrikietiškoje istorijoje“ atsispindi šio žemyno gyvybės evoliucija. Emocingas, įtaigus spektaklis prikausto dėmesį ir iki pat
pabaigos neleidžia žiūrovams atsipalaiduoti. Su šiuo pasirodymu
trupė yra dalyvavusi ne viename
tarptautiniame festivalyje, sulaukusi pripažinimo. Pirmoji vieta jai
skirta ir „Begaso“ festivalyje.
Į judesiais perteikiamą pasaulį įtraukė ir antrąją vietą laimėjusios Kurčiųjų reabilitacijos
centro liaudies teatras ,,Mimika“.
Jis suvaidino muzikinę miniatiūrą ,,Jūratė ir Kastytis“ ir pelnė II
vietą. Judesio teatrų pasirodymus papildė ir svečių iš Lenkijos spektakliukas „Be baimės“.

Pensininkai teisės į
būsto šildymo išlaidų
kompensacijas nepraras

ocialinės apsaugos ir darbo
ministerija primena, kad dėl
išmokamų pensijų kompensacijų socialinės paramos pensininkai nepraras.
Tęsiant per krizę sumažintų
pensijų kompensacijų mokėjimą, vėl pasigirdo kalbų, kad senatvės ir nedarbingumo pensijų
gavėjai gali turėti nemalonumų:
esą gavę daugiau pinigų, jie praras teisę į būsto šildymo išlaidų
kompensacijas.
Primename, kad dar 2015 m.
birželio 23 d. buvo priimtos Piniginės socialinės paramos nepa-

siturintiems gyventojams įstatymo pataisos, kuriomis nustatyta,
jog skiriant piniginę socialinę
paramą, senatvės, netekto darbingumo (invalidumo) ir valstybinių pensijų gavėjams išmokamos kompensuojamosios sumos į asmens gautas pajamas
neįskaitomos. Taigi, asmenys,
kuriems kompensuojamos per
krizę sumažintos pensijos, teisės
nei į socialinę pašalpą, nei į būsto šildymo, geriamojo ir karšto
vandens išlaidų kompensacijas
nepraras.
„Bičiulystės“ inf.

Kaip gera nusimesti
kaukes...
Dienos centro „Šviesa“ teat
ro terapinė trupė šiemet paminėjo 20-ies metų veiklos jubiliejų. Kasmet po vieną ar netgi du
spektakliukus žiūrovams pristatantys neįgalieji šią gražią sukaktį pasitiko nauju spektakliu–
,,Akmens sriuba“ pagal Bruno
Ferrero pasakojimą. „Begaso“
festivalyje jį parodžiusi „Šviesos“
TTT pelnė III vietą.
Pasak teatro trupės vadovės
režisierės S. Bilskytės, gyvenime
kiekvienas prisidengiame kaukėmis. Vienokie esame darbe,
kitokie namuose. Iš tikrųjų dažnai esame visai ne tokie, kokie
stengiamės atrodyti prieš kitus.
Ir „Akmens sriubos“ miestelio
gyventojai scenoje pasirodo su
kaukėmis. Jie nepatikliai sutinka
čionai užklydusį keliautoją. „Ko
jis čia ieško, ko nori?“ – klausinėja vieni kitų. Ir tik tuomet,
kai Justinos Markevičiūtės įkūnytas keliautojas juos įtraukia į
smalsumą sužadinusią veiklą –
akmens sriubos virimą, miestelio gyventojai nusimeta kaukes
ir pasijunta tarytum išsilaisvinę iš gniaužtų – gali apsikabinti, draugiškai bendrauti, daryti
gerus darbus. „Mūsų kaukės –
tai baimė, įtarumas, nepasitikėjimas, – sako S. Bilskytė. – Užtat
kaip gera, kai jas nusimeti.“
Kartu su savo aktoriais pasirodanti režisierė džiaugiasi,
kad jos artistai, kurių dalis vaidina visus 20, o kiti – 10 metų,
vis laisviau jaučiasi scenoje, kalba, vaidina. O tekstą gerai įsimenanti J. Markevičiūtė – ir puikiai
improvizuoja. Beje, iš tiesų tai ji
daro labai žaviai ir įtaigiai.
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Penktą kartą „Begaso“ festivalyje dalyvaujanti „Šviesos“
TTT nesirenka lengvų ir paprastų spektaklių. Trupės repertua
re – ,,Neįmanomai įmanomumo link“ pagal R. Bacho ,,Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“,
„Maktub“ pagal P. Coelho romaną-pasaką ,,Alchemikas“ ir kt.
S. Bilskytė neslepia ieškanti originalesnių kūrinių ir didžiuojasi savo aktorių augimu. Dialogo
vengusieji pradeda kalbėti, niekad į akis nežiūrėjusieji pakelia
jas į partnerį, scenoje atsiranda
judesys, šokis. „Teatras, vaidyba – labai subtili terapija, – sako S. Bilskytė. – Pirmiausia – tai
geras nusiteikimas, teigiamos
emocijos. Ir mes vaidindami jomis „pasikrauname“, ir žiūrovams jas dovanojame. Beje, aktoriai jų gauna dvigubai. Žiūrovų
plojimai, palaikymas – tai toks
pasitenkinimas! Tada ir geriau
jaučiamės, ir vėl norime kurti
kažką naujo.“
Antrą kartą festivalyje dalyvavusi Vilniaus neįgaliųjų dienos
centro ,,Gyvojo skaitymo“ teatro
trupė pristatė N. Gumiliovo pjesės ,,Permainų medis“ fragmentus. Kartu su žinomu aktoriumi
ir režisieriumi Gediminu Storpirščiu dirbę neįgalieji, pasak
trupės vadovės Rūtos Čepienės,
įgijo neįkainojamos patirties, o
jų gyvasis skaitymas vis labiau
panašėja į tikrą vaidybą.

Satyra ir humoras tebėra
įdomūs

Iš „Pasijuokime kartu“ festivalių išaugęs „Begasas“ satyros ir humoro mėgėjų nuošalėn

nenustūmė. Ir šiame festivalyje sėkmingai pasirodė kitąmet
15-ąsias savo gyvavimo metines minėsianti Molėtų krašto
žmonių su negalia sąjungos bei
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Molėtų filialo trupė „Molėtuvka“, pristačiusi vaidinimą
,,Nesusikalbėjimai bei kitos paslaptys“, ir Sutrikusio intelekto
žmonių globos bendrijos ,,Plungės viltis“ teatro grupė „Kaukė“,
atvėrusi duris į ,,Daktaro Bijūno
polikliniką“. Žiūrovų palaikymo
sulaukė Panevėžio regiono sergančiųjų išsėtine skleroze asociacijos trupės ,,Šeimynėlė“ satyra ,,Kokie tėvai, tokie ir vaikai“.
Įdomiai situacijų komediją ,,Gražus gyvenimas“ pagal
K. Čiplio-Vijūno kūrybą suvaidino Kupiškio krašto žmonių
su negalia sąjungos teatras ,,Pasitikėjimas“. Trupė labai atsakingai rengiasi savo pasirodymams: sceną puošia apgalvotos
dekoracijos, pritaikyta atributika, vaidmenis atitinkanti artistų
apranga ir kt. Ir vaidina kupiškėnai įtaigiai, įtikinamai.
Sveikas humoras paįvairina
festivalį, papildo jį kitokio žanro vaidyba. Tai patvirtino ir „Begasą“ į darnią visumą suvienijusi
LŽNS humoro trupė ,,ŠDP“ (šviežių daržovių partija). Nors šįkart
jai buvo skirta kitokia misija –
užpildyti tarpus tarp teatro trupių pasirodymų – žiūrovų nuotaiką kėlę šmaikštūs tekstai, dainos, skanduotės, kaip neatsiejama festivalio dalis, atmintyje išliks dar ilgai.
Aldona Milieškienė
Autorės nuotr.

,,Plungės viltis“ pakvietė apsilankyti ,,Daktaro Bijūno poliklinikoje“.

Pasitikrinkime savo žmogiškumo prabą

amta užmigo žiemos miegu. O mes skubame. Amžinai skubame. Pro rudenį, pro
medį, pro žmogų. Skubame žinodami 2 tiesas: tiesą A, kad tik
rai mirsime ir tiesą B, kad dabar
gyvename.
Esmė – kuo prasmingiau užpildyti atkarpą nuo B iki A. Laiko atkarpą. Nepasirinktą ir neparinktą. Vienąkart duotą. Įvairiai suprantame tą esmę. Vieniems maga patirti didžiąją būtį, kitiems – būti. Bet visi trokštame meilės, laimės, pripažinimo,
bendravimo...
Skirtingai tai suprantame,
skirtingai to siekiame. Dažnai
nugali grubi jėga, kuriai nepažįstama nei minties gelmė, nei

išminties šviesa, nei jausmo
kaitra.
Daug kas kitame žmoguje gali nepatikti, bet ir mes kitam galime nepatikti. Būtina tolerancija. Mokėkime susikalbėti, išsiaiškinti, išklausyti. Tada tikrai bus
mažiau pykčio, rietenų, bukumo.
Gyvenimas gali pagražėti
nuo mūsų pasakytų vilties žodžių, gerų darbų, širdimi pasiųstų palinkėjimų.

Nepamirškime, kad džiaugsmo gali suteikti ne tik geras žodis, bet ir galimybė padėti už
save silpnesniam, ryšys su bendraminčiais, žvilgsnio šviesa.
Skubėdami gyvenimo greitkeliais, nepaisydami lemties
šėlsmo, nepavarkime būti žmonėmis, atidžiau pasižiūrėkime į
save, pasitikrinkime savo žmogiškumo prabą.
Janina Ožalinskaitė

Elektrėnų neįgaliųjų dėmesiui!
Š.m. gruodžio mėn. 21 d. 11 val. Elektrėnų viešojoje bibliotekoje,
Draugystės g. 2, vyks Elektrėnų savivaldybės neįgaliųjų draugijos
ataskaitinė rinkiminė konferencija.
Dalyvavimas būtinas
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LRT
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 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.
Pirmadienis, gruodžio 19 d.
09:10 Komisaras Reksas. N-7.
72 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 72
s. (kart.). 10:50 Laisvės vėliavnešiai.
(kart.). 11:15 Keliai. Mašinos. Žmonės.
(kart.). 11:45 Savaitė. (kart.). 12:40 TV
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena,
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai.
16:20 Šlovės dienos. N-7. 73 s. 17:10
Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su
vertimu į gestų kalbą). 19:19 Sportas.
19:22 Orai. 19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai.
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Premjera.
„Laisvės kaina. Savanoriai“. N-7. 8 s.
22:30 Trumposios žinios. 22:35 Premjera. Ispanija. Nenuspėjami pokyčiai.
(subtitruota). 23:30 Trumposios žinios.
23:35 Premjera. Valdžios tvirtovė.
N-7. 16 s. 00:35 Laisvės vėliavnešiai.
(kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10
Komisaras Reksas. N-7. 72 s. (kart.).
02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Nacionalinė paieškų
tarnyba. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:10 Karinės paslaptys. (kart.).
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Teisė
žinoti. (kart.). 05:30 Keliai. Mašinos.
Žmonės. (kart.).
Antradienis, gruodžio 20 d.
09:10 Komisaras Reksas. N-7.
73 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 73
s. (kart.). 10:50 Stilius. (kart.). 11:30
Klausimėlis.lt. 11:45 Ispanija. Nenuspėjami pokyčiai. (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 Šlovės dienos. N-7.
74 s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30
Šiandien. (su vertimu į gestų kalbą).
19:19 Sportas. 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 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. 22:25
Trumposios žinios. 22:30 Istorijos detektyvai. 23:20 Trumposios žinios.
23:25 Da Vinčio demonai 2. N-14. 2/2
s. (subtitruota). 00:15 Stilius. (kart.).
01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas. N-7. 73 s. (kart.). 02:00
LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Emigrantai. (kart.). 04:00 LRT
radijo žinios. 04:05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. (kart.).
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Istorijos
detektyvai. (kart.).
Trečiadienis, gruodžio 21 d.
09:10 Komisaras Reksas. N-7.
74 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 74 s.
(kart.). 10:50 Emigrantai. (kart.). 11:45
Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per
Lietuvą“. (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 Šlovės dienos. N-7. 75 s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu
į gestų kalbą). 19:19 Sportas. 19:22
Orai. 19:30 Gyvenimas. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 22:45 Trumposios žinios. 22:50 Karaliaus kalba.
N-7. 00:45 Klausimėlis.lt. (kart.). 01:00
LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras
Reksas. N-7. 74 s. (kart.). 02:00 LRT
radijo žinios. 02:10 Klauskite daktaro.
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05
Gyvenimas. (kart.). 04:00 LRT radijo
žinios. 04:05 Auksinis protas. (kart.).
05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Auksinis protas. (tęsinys, kart.). 05:25 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.).
Ketvirtadienis, gruodžio 22 d.
09:10 Komisaras Reksas. N-7.
75 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 75 s.
(kart.). 10:50 Gyvenimas. (kart.). 11:45
Istorijos detektyvai. (kart.). 12:40 TV
žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10
Klauskite daktaro. (kart.). 14:00 Žinios.
Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Orai. 16:20
Šlovės dienos. N-7. 76 s. 17:10 Klauskite daktaro. 18:00 TV žaidimas „Kas

6 psl.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su vertimu
į gestų kalbą). 18:50 Sportas. 18:53
Orai. 19:00 2016 metų Lietuvos sporto apdovanojimai. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus. 20:25 Loterija „Keno
Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 LRT forumas. 21:55 Trumposios žinios. 22:00 Premjera. Dokumentinių filmų ciklas „Mano miestas“.
22:55 Trumposios žinios. 23:00 Sudegintos sielos. N-7. 01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Komisaras Reksas.
N-7. 75 s. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:10 Klauskite daktaro. (kart.).
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 LRT forumas. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Dokumentinių filmų ciklas „Mano
miestas“. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:05 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.). 05:30 Mūsų gyvūnai. (kart.).

Penktadienis, gruodžio 23 d.
09:10 Komisaras Reksas. N-7.
76 s. 10:00 Šlovės dienos. N-7. 76
s. (kart.). 10:50 LRT forumas. (kart.).
11:45 Nacionalinė paieškų tarnyba.
(kart.). 12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 13:10 Klauskite daktaro.
(kart.). 14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai. 16:20 Šlovės dienos. N-7. 77, 78 s. 18:00 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Šiandien. (su
vertimu į gestų kalbą). 19:19 Sportas. 19:22 Orai. 19:30 Maltiečių sriuba 2016. 20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57
Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Maltiečių sriuba 2016. (tęsinys). 22:55
Trumposios žinios. 23:00 Premjera.
Šeima Kalėdoms. N-7. 00:30 Popietė
su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota,
kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:10
Komisaras Reksas. N-7. 76 s. (kart.).
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Kredo:
demokratas. Dokumentinis filmas, skirtas prezidento K. Griniaus 150-osioms
gimimo metinėms. 03:00 LRT radijo žinios. 03:10 Istorijos detektyvai. (kart.).
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Auksinis balsas. (kart.).
Šeštadienis, gruodžio 24 d.
06:05 Klausimėlis.lt. 06:30 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. (kart.). 07:25 Premjera. Nauji Piterio Peno nuotykiai 2. 2/19 s. 07:50
Tatonka ir mažieji draugai. 7 s. 08:00
Šervudo padauža Robinas Hudas. 3 s.
08:15 Džiunglių knyga 1. 31 s. 08:30
Girių horizontai. 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.
12:05 Pasaulio dokumentika. Premjera. Pandų jaunikliai. (subtitruota).
13:00 Pasaulio dokumentika. Paslaptingas katės gyvenimas. (subtitruota).
14:00 Premjera. Nuostabios Kalėdos.
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 16:00 Popietė su Algimantu
Čekuoliu. (Subtitruota). 16:30 Sveikinimų koncertas. 18:30 Šiandien. (su
vertimu į gestų kalbą). 18:50 Sportas. 18:53 Orai. 19:00 Ir kas per naktis... Šv. Kūčių vakaras su Veronika.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57
Orai. 21:00 Bernelių šv. Mišių tiesioginė transliacija iš Vilniaus arkikatedros.
22:30 Kalėdų šv. Mišios iš Vatikano.
Tiesioginė transliacija. 00:30 Premjera. Jėzus Kristus superžvaigždė. N-7.
02:20 Pasaulio dokumentika. Pandų
jaunikliai. (subtitruota, kart.). 03:15
Pasaulio dokumentika. Paslaptingas
katės gyvenimas. (subtitruota, kart.).
04:10 Projekto „W. A. Mozarto smuikas Lietuvoje“ baigiamasis koncertas.
05:40 Klausimėlis.lt.
Sekmadienis, gruodžio 25 d.
06:05 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.). 06:30 Ir kas
per naktis... Šv. Kūčių vakaras su Veronika. (kart.). 07:25 Tikėjimo riteris.
Vyskupas Jonas Kauneckas. 2016 m.
08:00 Šventadienio mintys. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00
Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 10:00
Gustavo enciklopedija. (Subtitruota).
10:30 Premjera. Despero nuotykiai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Sniego paukščiukas. Pasakojimas
apie pingviną. (subtitruota). 13:00 Urbi
et Orbi. Popiežiaus sveikinimas „Miestui ir pasauliui“. Tiesioginė transliacija iš Vatikano. 13:35 Jubiliejinis Virgilijaus Noreikos koncertas. 15:00
Koncertas „DiaBitės“. 15:45 Žinios.
Orai (su vertimu į gestų kalbą). 16:00
Premjera. Folčio viešbutis 1. N-7. 1,
2 s. 17:15 Lietuvos humoro lyga. Finalas. 18:30 Šiandien. (su vertimu į
gestų kalbą). 18:50 Sportas. 18:53
Orai. 19:00 Svajonę turiu. Kalėdinis
koncertas. 20:10 Kalėdinis interviu
su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas.
20:57 Orai. 21:00 Duokim garo! 22:40
Premjera. Mamma Mia! 00:30 Premjera. Krankų Kalėdos. N-7. 02:05 Pa-

saulio dokumentika. Sniego paukščiukas. Pasakojimas apie pingviną. (subtitruota, kart.). 03:00 Popietė su Algimantu Čekuoliu. (Subtitruota, kart.).
03:25 Jubiliejinis Virgilijaus Noreikos
koncertas. (kart.). 04:45 Svajonę turiu.
Kalėdinis koncertas. (kart.).

TV3
Pirmadienis, gruodžio 19 d.
06:10 Teleparduotuvė. 06:25
Nuotykių metas (11). N-7. 06:55 Simpsonai (333). N-7. 07:25 Simpsonai
(334). N-7. 07:55 Gero vakaro šou.
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2493).
N-7. 10:00 Sila. Kelias namo (55).
N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis. N-7.
13:00 Kung Fu Panda (11). N-7. 13:30
Simpsonai (335). N-7. 14:00 Simpsonai (336). N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (729). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka
(730). N-7. 15:30 Itališka meilė (80).
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25
TV3 orai. 19:30 Rezidentai (9). N-7.
20:00 Apie mus ir Kazlauskus. N-7.
21:00 Moterys meluoja geriau (64).
N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15
TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30
Klastotė. N-14. 00:15 Gražuolė ir pabaisa (21). N-7. 01:15 Hubertas ir Staleris (9). N-7. 02:15 Kastlas (16). N-7.
Antradienis, gruodžio 20 d.
06:10 Teleparduotuvė. 06:25
Nuotykių metas (12). N-7. 06:55 Simpsonai (335). N-7. 07:25 Simpsonai
(336). N-7. 07:55 Rezidentai (9). N-7.
08:25 Moterys meluoja geriau (64).
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2494).
N-7. 10:00 Sila. Kelias namo (56).
N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis. N-7.
13:00 Kung Fu Panda (12). N-7. 13:30
Simpsonai (337). N-7. 14:00 Simpsonai (338). N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (731). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka
(732). N-7. 15:30 Itališka meilė (81).
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25
TV3 orai. 19:30 Rezidentai (10). N-7.
20:00 Prieš srovę. N-7. 21:00 Moterys meluoja geriau (65). N-7. 21:30
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 22:30 Šventinės
svajos. N-7. 00:15 Gražuolė ir pabaisa (22). N-7. 01:15 Hubertas ir Staleris (10). N-7. 02:15 Kastlas (17). N-7.
Trečiadienis, gruodžio 21 d.
06:10 Teleparduotuvė. 06:25
Nuotykių metas (13). N-7. 06:55
Simpsonai (337). N-7. 07:25 Simpsonai (338). N-7. 07:55 Rezidentai
(10). N-7. 08:25 Moterys meluoja geriau (65). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje
(2495). N-7. 10:00 Sila. Kelias namo
(57). N-7. 11:55 Ekstrasensų mūšis.
N-7. 13:00 Kung Fu Panda (13). N-7.
13:30 Simpsonai (339). N-7. 14:00
Simpsonai (340). N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (733). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka (734). N-7. 15:30 Itališka meilė (82). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Rezidentai (11). N-7. 20:00 Gero vakaro
šou. N-7. 21:00 Moterys meluoja geriau (66). N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:20 TV3
orai. 22:25 Vikingų loto. 22:30 Kalėdos su Hole. N-7. 00:20 Vikingai (1).
N-14. 01:25 Hubertas ir Staleris (11).
N-7. 02:20 Kastlas (18). N-7.
Ketvirtadienis, gruodžio 22 d.
06:10 Teleparduotuvė. 06:25
Nuotykių metas (1). N-7. 06:55 Simpsonai (339). N-7. 07:25 Simpsonai
(340). N-7. 07:55 Rezidentai (11). N-7.
08:25 Moterys meluoja geriau (66).
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2496).
N-7. 10:00 Sila. Kelias namo (58).
N-7. 12:00 Ekstrasensų mūšis. N-7.
13:00 Kung Fu Panda (14). N-7. 13:30
Simpsonai (341). N-7. 14:00 Simpsonai (342). N-7. 14:30 Mažoji nuotaka (735). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka
(736). N-7. 15:30 Itališka meilė (83).
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25
TV3 orai. 19:30 Rezidentai (12). N-7.
20:00 Farai. N-7. 21:00 Moterys meluoja geriau (67). N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25
TV3 orai. 22:30 Kalėdinių sausainių
konkursas. 00:15 Vikingai (2). N-14.
01:20 Hubertas ir Staleris (12). N-7.
02:15 Kastlas (19). N-7.
Penktadienis, gruodžio 23 d.
06:10 Teleparduotuvė. 06:25
Nuotykių metas (3). N-7. 06:55 Simpsonai (341). N-7. 07:25 Simpsonai
(342). N-7. 07:55 Rezidentai (12). N-7.
08:25 Moterys meluoja geriau (67).
N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2497).
N-7. 10:00 Sila. Kelias namo (59). N-7.
12:15 Ekstrasensų mūšis. N-7. 13:30
Simpsonai (343). N-7. 14:00 Simpsonai (344). N-7. 14:30 Mažoji nuota-

ka (737). N-7. 15:00 Mažoji nuotaka
(738). N-7. 15:30 Itališka meilė (84).
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30
TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25
TV3 orai. 19:30 Ledo šalis. 21:20 Vienišas klajūnas. N-7. 00:25 Likimo ironija, arba laimingų Naujų!. N-7.

Šeštadienis, gruodžio 24 d.
06:45 Teleparduotuvė. 07:00 Ančiukų istorijos (11). 07:30 Niko. Mažasis brolis - didelė bėda. 09:00 Kempas
ir draugai. 09:30 Virtuvės istorijos.
10:00 Pasaulis pagal moteris. 10:30
Šuo, kuris išgelbėjo Kalėdas. 12:15
Stipruolis Kalėdų Senelis. N-7. 14:20
Pelenė. N-7. 16:10 Vienas namuose 4. N-7. 18:00 Kalėdinis Madagaskaras. 18:30 TV3 žinios (312). 19:15
TV3 sportas. 19:20 TV3 orai. 19:25
Eurojackpot. 19:30 Ozas. Didingas ir
Galingas. N-7. 22:10 Egzodas. Dievai ir karaliai. N-14. 01:15 Tristanas
ir Izolda. N-7.
Sekmadienis, gruodžio 25 d.
06:35 Teleparduotuvė. 06:50 Ančiukų istorijos (12). 07:20 Niko. Kelias
į žvaigždes. 08:55 Kulinariniai triukai. 09:25 Penkių žvaigždučių būstas. 09:55 Šuo, kuris išgelbėjo kalėdines atostogas. 11:45 Karališkos Kalėdos. N-7. 13:25 Kaip Grinčas Kalėdas vogė. N-7. 15:40 Vienas namuose
5. Šventinis apiplėšimas. N-7. 17:30
Madagaskaro pingvinų Kalėdų nuotykiai. 17:40 Kung Fu Pandos šventės. N-7. 18:00 Šrekas. Kalėdų bumas. 18:30 TV3 žinios (312). 19:20
TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 X
Faktorius. N-7. 22:30 Atostogos. N-7.
01:15 Samsara. N-7.

LNK
Pirmadienis, gruodžio 19 d.
06:15 Dienos programa. 06:20
"Visatos broliai" (24). 06:50 "Tomas
ir Džeris" (34). 07:15 "Madagaskaro pingvinai" (4). 07:40 "Volkeris,
Teksaso reindžeris" (67). N-7. 08:35
"Volkeris, Teksaso reindžeris" (68).
N-7. 09:35 24 valandos. N-7. 10:25
Yra, kaip yra. N-7. 11:25 24 valandos
(kart.). N-7. 12:25 Bus visko (kart.).
13:20 Būk mano meile! N-7. 14:20
"Mano lemties diena" (53). N-7. 16:30
Labas vakaras, Lietuva. 17:25 24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25
Nuo... Iki... 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Nekviesta viešnia.
N14. 00:05 "Mentalistas" (14). N-7.
01:00 "Strėlė" (9). N-7. 01:55 "Juodasis sąrašas" (21). N-7.
Antradienis, gruodžio 20 d.
06:15 Dienos programa. 06:20
"Visatos broliai" (25). 06:50 "Tomas ir
Džeris" (35). 07:15 "Madagaskaro pingvinai" (5). 07:40 "Volkeris, Teksaso
reindžeris" (69). N-7. 08:35 "Volkeris,
Teksaso reindžeris" (70). N-7. 09:35
24 valandos. N-7. 10:25 Yra, kaip
yra. N-7. 11:25 24 valandos (kart.).
N-7. 12:30 KK2 (kart.). N-7. 13:20 Būk
mano meile! N-7. 14:20 "Mano lemties
diena" (54). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:25 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 "Juodosios našlės" (9). N-7. 21:30 Žinios.
22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS Žaidėjas. N14. 00:05
"Mentalistas" (15). N-7. 01:00 "Strėlė" (10). N-7. 01:55 "Juodasis sąrašas" (22). N-7.
Trečiadienis, gruodžio 21 d.
06:15 Dienos programa. 06:20
"Visatos broliai" (26). 06:50 "Tomas ir
Džeris" (36). 07:15 "Madagaskaro pingvinai" (6). 07:40 "Volkeris, Teksaso
reindžeris" (71). N-7. 08:35 "Volkeris,
Teksaso reindžeris" (72). N-7. 09:35
24 valandos. N-7. 10:25 Yra, kaip yra.
N-7. 11:25 Yra, kaip yra (kart.). N-7.
12:30 KK2 (kart.). N-7. 13:20 Būk mano meile! N-7. 14:20 "Mano lemties
diena" (55). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:25 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28
Orai. 19:30 KK2. N-7. 20:25 Tik nesijuok. N-7. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Vendeta. N14.
00:05 "Mentalistas" (16). N-7. 01:00
"Strėlė" (11). N-7. 01:55 "Detektyvė
Džonson" (1). N-7.
Ketvirtadienis, gruodžio 22 d.
06:15 Dienos programa. 06:20
"Visatos broliai" (27). 06:50 "Tomas ir
Džeris" (37). 07:15 "Madagaskaro pingvinai" (7). 07:40 "Volkeris, Teksaso
reindžeris" (73). N-7. 08:35 "Volkeris,
Teksaso reindžeris" (74). N-7. 09:35
24 valandos. N-7. 10:25 Yra, kaip yra.
N-7. 11:25 Yra, kaip yra (kart.). N-7.
12:30 KK2 (kart.). N-7. 13:20 Būk mano meile! N-7. 14:20 "Mano lemties

diena" (56). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:25 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28
Orai. 19:30 Valanda su Rūta. 21:30 Žinios. 22:09 Sportas. 22:13 Orai. 22:15
VAKARO SEANSAS Trintukas. N-7.
00:35 "Mentalistas" (17). N-7. 01:30
"Strėlė" (12). N-7. 02:20 Sveikatos
ABC televitrina (kart.).

Penktadienis, gruodžio 23 d.
06:15 Dienos programa. 06:20
"Visatos broliai" (28). 06:50 "Tomas ir
Džeris" (38). 07:15 "Madagaskaro pingvinai" (8). 07:40 "Volkeris, Teksaso
reindžeris" (75). N-7. 08:35 "Volkeris,
Teksaso reindžeris" (76). N-7. 09:35
24 valandos. N-7. 10:25 Yra, kaip
yra. N-7. 11:25 Yra, kaip yra (kart.).
N-7. 12:25 Nuo... Iki... (kart.) 13:20
Būk mano meile! N-7. 14:20 "Mano
lemties diena" (57). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:25 24 valandos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas.
19:28 Orai. 19:30 KK2 penktadienis.
N-7. 21:00 PREMJERA Baltųjų rūmų šturmas. N14. 23:40 Saulėlydis.
Brėkštantis vėjas. N14. 01:15 Trintukas (kart.). N-7.
Šeštadienis, gruodžio 24 d.
06:25 Dienos programa. 06:30
"Madagaskaro pingvinai" (6) (kart.).
07:00 "Tomo ir Džerio šou" (15). 07:25
Ilgai ir laimingai 2. Naujieji Snieguolės
nuotykiai. 08:50 Tomas ir Džeris. Pasaka apie Spragtuką. 09:45 Stebuklų
namai. 11:20 Haris Poteris ir ugnies
taurė. N-7. 14:15 Žvaigždžių dulkės.
N-7. 16:45 Marmadukas. 18:30 Žinios.
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS Prekybos centro kietuolis.
N-7. 21:20 PREMJERA Didysis Getsbis. N-7. 00:00 PREMJERA Žmoguspaukštis. N14. 02:10 Baltųjų rūmų šturmas (kart.). N14.
Sekmadienis, gruodžio 25 d.
06:35 Dienos programa. 06:40
"Madagaskaro pingvinai" (7) (kart.).
07:05 "Tomo ir Džerio šou" (16). 07:30
Princesė Gulbė. Kalėdos. 09:00 Sveikatos ABC televitrina. 09:30 PREMJERA Gelbstint Kalėdų senelį. 11:05 Haris Poteris ir Fenikso brolija. N-7. 13:40
Peliukas Stiuartas Litlis 2. 15:05 Denis
- grėsmė visuomenei. Kalėdos. 16:45
Ponas Bynas. Kalėdos. N-7. 17:20
Teleloto. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas.
19:28 Orai. 19:30 Žvaigždžių duetai.
22:20 Pagirios Tailande. N14. 00:20
Diktatorius. N14. 01:50 Didysis Getsbis (kart.). N-7.

BTV
Pirmadienis, gruodžio 19 d.
06:10 Sveikatos ABC televitrina. 06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo"
(15). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (61)
(kart.). N-7. 08:25 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 09:25 "Farų karai" (13) (kart.). N-7. 10:30 "Sudužusių žibintų gatvės" (11) (kart.). N-7.
11:35 "Prokurorų patikrinimas" (300)
(kart.). N-7. 12:45 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 "Diagnozė žmogžudystė" (16). N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" (62). N-7. 15:45 "Prokurorų patikrinimas" (301). N-7. 16:55
Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info
diena. 18:30 "Sudužusių žibintų gatvės" (12). N-7. 19:30 Gyvenimiškos
istorijos. 20:30 Visi vyrai - kiaulės...
2 (34). N-7. 21:00 Savaitės kriminalai. N-7. 21:30 Itališkas apiplėšimas.
N-7. 23:45 Paskutinis šansas įsimylėti (kart.). N-7. 01:30 "Džeikas, Storulis ir šuo" (15) (kart.). N-7. 02:15 "Karas ir taika" (2) (kart.). N-7. 03:15 Gyvenimiškos istorijos (kart.). 04:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (34) (kart.). N-7.
04:25 "Kas žudikas? Baudžiamosios
bylos" (10) (kart.). N-7. 05:15 "Gyvybės galia" (2) (kart.).
Antradienis, gruodžio 20 d.
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo"
(16). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (62)
(kart.). N-7. 08:25 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 09:25 "Farų karai" (14) (kart.). N-7. 10:30 "Sudužusių žibintų gatvės" (12) (kart.). N-7.
11:35 "Prokurorų patikrinimas" (301)
(kart.). N-7. 12:45 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 "Diagnozė žmogžudystė" (17). N-7. 14:50 "Tokia
tarnyba" (63). N-7. 15:45 "Prokurorų
patikrinimas" (302). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena.
18:30 "Sudužusių žibintų gatvės" (13).
N-7. 19:30 Gyvenimiškos istorijos.
20:30 Visi vyrai - kiaulės... 2 (35). N-7.
21:00 Farai. N14. Realybės šou 21:30
Griaustinis tropikuose. N14. 23:40 Itališkas apiplėšimas (kart.). N-7. 01:40
"Džeikas, Storulis ir šuo" (16) (kart.).
N-7. 02:25 "Vampyro dienoraščiai"
(3). N14. 03:10 "Kalbame ir rodome"
(402). N-7. 03:55 Gyvenimiškos istorijos (kart.). 04:40 Visi vyrai - kiaulės...

2 (35) (kart.). N-7. 05:05 "Kalbame ir
rodome" (402) (kart.). N-7.

Trečiadienis, gruodžio 21 d.
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo"
(17). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (63)
(kart.). N-7. 08:25 "Šuo" (14) (kart.).
N-7. 09:30 "Mistinės istorijos" (49)
(kart.). N-7. 10:30 "Sudužusių žibintų
gatvės" (13) (kart.). N-7. 11:35 "Prokurorų patikrinimas" (302) (kart.). N-7.
12:45 Muchtaro sugrįžimas (kart.).
N-7. 13:50 "Diagnozė - žmogžudystė" (18). N-7. 14:50 "Tokia tarnyba"
(64). N-7. 15:45 "Prokurorų patikrinimas" (303). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30
"Sudužusių žibintų gatvės" (14). N-7.
19:30 Gyvenimiškos istorijos. 20:30
Visi vyrai - kiaulės... 2 (36). N-7.
21:00 Pasienio sargyba. N-7. 21:30
Po saulėlydžio. N-7. 23:25 Griaustinis tropikuose (kart.). N14. 01:25
"Džeikas, Storulis ir šuo" (17) (kart.).
N-7. 02:10 "Vampyro dienoraščiai"
(4). N14. 02:55 "Kalbame ir rodome"
(403). N-7. 03:40 Gyvenimiškos istorijos (kart.). 04:25 Visi vyrai - kiaulės...
2 (36) (kart.). N-7. 04:50 "Kalbame ir
rodome" (403) (kart.). N-7. 05:35 Farai (kart.). N14.
Ketvirtadienis, gruodžio 22 d.
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo"
(18). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (64)
(kart.). N-7. 08:25 "Vanity Fair. Visiškai slaptai" (3) (kart.). N-7. 09:30 "Mistinės istorijos" (50) (kart.). N-7. 10:30
"Sudužusių žibintų gatvės" (14) (kart.).
N-7. 11:35 "Prokurorų patikrinimas"
(303) (kart.). N-7. 12:45 Muchtaro sugrįžimas (kart.). N-7. 13:50 "Diagnozė
- žmogžudystė" (19). N-7. 14:50 "Tokia tarnyba" (1). N-7. 15:45 "Prokurorų
patikrinimas" (304). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30 "Sudužusių žibintų gatvės"
(15). N-7. 19:30 "Farų karai" (15). N-7.
20:30 "Farų karai" (16). N-7. 21:30
Vienveidis. N-7. 23:15 Po saulėlydžio
(kart.). N-7. 01:05 "Džeikas, Storulis ir
šuo" (18) (kart.). N-7. 01:50 "Vampyro dienoraščiai" (5). N14. 02:35 "Diagnozė - žmogžudystė" (16) (kart.). N-7.
03:20 "Diagnozė - žmogžudystė" (17)
(kart.). N-7. 04:05 Savaitės kriminalai (kart.). N-7. 04:30 Pasienio sargyba (kart.). N-7.
Penktadienis, gruodžio 23 d.
06:35 "Džeikas, Storulis ir šuo"
(19). N-7. 07:30 "Tokia tarnyba" (1)
(kart.). N-7. 08:25 "Galvų medžiotojai" (1). N-7. 09:25 "Galvų medžiotojai" (2). N-7. 10:30 "Sudužusių žibintų
gatvės" (15) (kart.). N-7. 11:35 "Prokurorų patikrinimas" (304) (kart.). N-7.
12:45 Muchtaro sugrįžimas (kart.).
N-7. 13:50 "Diagnozė - žmogžudystė" (1). N-7. 14:50 "Tokia tarnyba"
(2). N-7. 15:45 "Prokurorų patikrinimas" (305). N-7. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 18:00 Info diena. 18:30
"Sudužusių žibintų gatvės" (16). N-7.
19:30 "Amerikietiškos imtynės" (50).
N-7. 20:30 "Amerikietiškos imtynės"
(50). N-7. 21:30 Kraujas Maniloje.
N14. 23:20 Vienveidis (kart.). N-7.
00:55 "Džeikas, Storulis ir šuo" (19)
(kart.). N-7. 01:40 "Vampyro dienoraščiai" (6). N14. 02:25 Kraujas Maniloje
(kart.). N14. 03:50 "Galvų medžiotojai"
(1) (kart.). N-7. 04:40 "Galvų medžiotojai" (2) (kart.). N-7.
Šeštadienis, gruodžio 24 d.
06:00 Savaitės kriminalai (kart.).
N-7. 06:25 "Diagnozė - žmogžudystė" (18) (kart.). N-7. 07:15 "Diagnozė - žmogžudystė" (19) (kart.). N-7.
08:10 "Diagnozė - žmogžudystė" (1)
(kart.). N-7. 09:00 Autopilotas. 09:30
Apie žūklę. 10:00 "Amerikos mieliausieji" (6). 11:00 "37-asis Tarptautinis
Monte Karlo cirko festivalis" (1). 12:10
"37-asis Tarptautinis Monte Karlo cirko
festivalis" (2). 13:20 38-asis Tarptautinis Monte Karlo cirko festivalis. 15:50
Pasaulis priklauso vaikams. 18:30 Keliauk ir ragauk. Lietuva. 19:30 Muzikinė
kaukė. SUPERFINALAS. 22:35 Gyvenimo užrašai. N-7. 00:50 Džiaugsmingas triukšmas. N-7. 02:50 "Vampyro
dienoraščiai" (5) (kart.). N14. 03:30
"Vampyro dienoraščiai" (6) (kart.).
N14. 04:15 "37-asis Tarptautinis Monte Karlo cirko festivalis" (1) (kart.).
Sekmadienis, gruodžio 25 d.
06:30 "37-asis Tarptautinis Monte
Karlo cirko festivalis" (2) (kart.). 07:30
"Amerikos mieliausieji" (6) (kart.).
08:30 Tauro ragas. N-7. 09:00 "Viena
už visus" (99). N-7. 09:35 "Viena už visus" (100). N-7. 10:10 Muzikinė kaukė
(kart.). 13:15 Sveikinimai. 16:55 Muchtaro sugrįžimas. N-7. 17:55 "Šuo" (15).
N-7. 19:00 Transformeriai. Nugalėtųjų
kerštas. N-7. 21:45 "Karas ir taika" (3).
N-7. 23:00 Zero 2. S. 00:35 Gyvenimo
užrašai (kart.). N-7. 02:35 Džiaugsmingas triukšmas (kart.). N-7.
Redakcija primena,
kad verta sekti TV stočių
skelbimus, nes programose
gali būti pakeitimų.
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Neįgalieji
pasaulyje
Joana buvo pasiryžusi viskam. Teismas jau paskelbė dieną, kai policija pasibels į duris ir atims 5 mėnesių dukrelę Viktoriją. Joana žinojo: ji tikrai neatidarys durų policininkams.
Ginsis iš paskutiniųjų.

Neįgali mama įveikė
teisinę sistemą

Pretenzijos neįgaliai
mamai

vaikas gaus geresnę priežiūrą,
nei pas neįgalią mamą. Visuomenė išties buvo šokiruota. Ar
Lenkijoje taip paprasta išskirti
motiną ir vaiką?
Tiesa, teisėja nurodė alternatyvą: kūdikį paliks, jei Joana ras
asmenį, kuris apsigyvens kartu
ir prižiūrės Viktoriją.
„Niekas negirdi mano žodžių, – sako Joana. – Juk padeda
mano mama, teta. Jos visuomet
pasiruošusios ateiti, kai tik paprašau. Teisėja net paklausė mano mamos: „O jei jūs numirsite?“
66 metų mama supyko: „Kai susirgsiu, tai numirsiu, bet šiandien
esu sveika.“ Problemos prasidėjo,
kai prašnekau apie skyrybas su
sunkią psichikos ligą turinčiu vyru. Lyg jis būtų patikimas vyras ir
tėvas, šeimos globėjas ir aprūpintojas. Anaiptol! Net iš alkoholikų
taip lengvai neatima vaikų. O mūsų šeimai tenka įrodinėti, prašyti,
verkti. Ką mes blogo padarėme?“

Zeliona Guros gyventoja Joana turi negalią, juda vežimėliu. Namie – paprastu, mieste –
elektriniu.
Jauna mama yra kompiuterinės grafikos specialistė, turi darbą. Negalia netrukdo jai daugmaž
normaliai gyventi. Pati apsiperka, gamina valgį, tvarko butą.
Prieš kurį laiką Joana nutarė
išsiskirti su vyru, kuris jau seniai gydomas psichiatrinėje ligoninėje. Taigi, su žiauria teisine
sistema, siekiančia atimti vaiką,
Joana kovoja viena. Ir būtų likusi be dukrelės, jei ne žurnalistai.
Populiariame lenkų internetiniame portale Joanos istoriją pavadino taip: „Skandalas. Teismas
nori atimti vaiką, nes mama sėdi vežimėlyje“. Paviešinta istorija šokiravo visuomenę.
Teisėja Barbara Novak įsitikinusi, kad sveikų tėvų šeimoje

Kartą jau buvo panaši istorija. Iš lenkės atėmė dvynukes,
nes moteris buvo stora, vos judėjo. Vaikų teisių tarnyba suabejojo mamos gebėjimu pasirūpinti
dukrelėmis. Mama numetė 90 kilogramų! Dvynukės grįžo namo.
Joana nieko negalėjo pakeisti
ar pasikeisti. Bet žurnalistai atliko savo darbą ir egzekuciją, kurios data jau buvo paskelbta, pavyko sustabdyti.
Miesto prezidentas Janušas
Kubickis įsipareigojo skirti Joanai neįgalaus žmogaus poreikiams pritaikytą socialinį būstą,
kad jai būtų lengviau tvarkytis,
ir dar rasti globėjus, kurie padės
Joanai prižiūrėti dukrelę. Kaip
sakoma, labai ačiū už dėmesį,
bet jei skirs socialinį būstą, kaip
bus su savu butu, kurį jau turi įsigijusi Joana? Globėjai irgi gerai,
bet kas mokės už jų paslaugas?

L

Viktorija lieka namie

Žodžiu, valdžia sukruto. Vaivadijos vadas Vladyslavas Dajcakas irgi pasižadėjo ieškoti globėjų. Apie tai visuomenę informavo jo atstovė Brygida Gžybovič.
Gandas pasiekė net Varšuvą! Su
mama susitiko parlamentaras
Ježis Materna, kuris apie situaciją informavo teisingumo viceministrą Patryką Jaki bei šeimos, darbo ir visuomenės politikos ministrę Elžbietą Rafalską.
J. Materna po susitikimo
skambino įvairioms organizacijoms ir pareigūnams. Jis raportavo apie pasiekimus: „Advokatai atliko tai, kas buvo neatidėliotina. Apskundė teismo veiksmus ir sustabdė vaiko atėmimą.
Esame ramūs. Vaikas tikrai nebus atimtas iš motinos“.
Reikalu susidomėjo net ir teisingumo ministras, generalinis
prokuroras Zbignievas Ziobro!
Į diskusiją įsijungė Valdemaras
Žurekas iš Teismų tarybos: „Pasitaiko, kad ir šeimų asistentai
nemoka ar tiesiog neįstengia padėti tokiems žmonėms. Manau,
kiekvienas teisėjas patvirtins,
kad geriausia, kai vaikas gyvena
su tėvais. Vis dėlto tokiose istorijose turi lemti vaikų tarnybų nuomonė. O šiuo atveju tos tarnybos
suklydo ir ta mama dabar sunkioje situacijoje.“ Savo nuomonę pareiškė ir žymus teisininkas
Adamas Bodnaras: „Problema ta,
kad Lenkijoje kol kas nėra sukurta tokia globos sistema, kad neįgali mama laiku sulauktų pagalbos.“
Joana išties pateks į istoriją.
Du variantai: arba taps simboliu, kaip valdininkai pasireklamuoja, pasinaudoja ir pamiršta, ką vakar žadėjo; arba ją minės kaip drąsią mamą, kuriai už
naują globos sistemą turi būti
dėkingos visos Lenkijos neįgalios mamos.
Pagal užsienio spaudą parengė
Brigita Balikienė

Lietuvė sukūrė 3D įtvarus

engvesni, gražesni, leidžiantys odai kvėpuoti, perdirbami. Vilniaus dailės akademijos
(VDA) doktorantė Gintarė Černiauskaitė sukūrė įtvarus, kuriais siekia iš esmės pakeisti mūsų požiūrį į traumas.
„Exo“ pavadintas įtvaras visai
nepanašus į tradicinį „gipsą“. Dizainerės kūrinys labiau primena
stiliaus detalę.
„Patyrus traumą psichologinė būklė labai svarbi. Norėjau
sukurti įtvarą, kuris ne tik gydytų, bet ir paverstų gydymo procesą kuo mažiau išmušančiu iš
vėžių“, – sako 25-erių dizainerė.

Didmiesčiuose augantys neįgalūs
vaikai susiduria su izoliacija
Lrt.lt parengė reportažą apie sunkumus, su kuriais susiduria
negalią turintys vaikai.

Atimti iš lenkės vaiką?
Misija neįmanoma
Pastaraisiais metais lenkų
spauda daug rašė apie piktas
norvegų vaikų tarnybas, kurios
atiminėja neva skriaudžiamus
vaikus iš Rytų Europos emigrantų šeimų, taip pat ir lenkų. Bet
naujienas šia tema užgožė žinia
iš pačios Lenkijos, Zeliona Guros
miesto. Ten teismas nutarė atimti iš neįgalios mamos dukrelę!
Ši informacija ypač šokiravo ir dėl to, kad naujoji Lenkijos
valdžia deklaruoja ypatingą dėmesį šeimoms, dorovei, atjautai,
visoms krikščioniškoms tradicijoms, netgi siūlo mokėti didžiules premijas moterims, kurios
atsisakys daryti abortą dėl to,
kad vaisiui nustatytas Dauno
sindromas. Žodžiu, tik gimdykite, o valstybė jumis pasirūpins.
Joana Gavrys-Vojtys negalėjo prisidengti tomis deklaracijomis – ji rengėsi priešintis policininkams. Moteris neįsivaizdavo
savo gyvenimo be taip lauktos
ir mylimos dukrelės Viktorijos.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

„Exo“ pagamintas iš plastmasės mišinio ir atspausdintas 3D spausdintuvu, kiekvieno
paciento norimomis spalvomis,
vienu iš trijų pasirinktų raštų.
Vos 120 g – mažiau už išmanųjį
telefoną – sveriantis įtvaras sudarytas iš korio formos struktūros, leidžiančios odai kvėpuoti.
Gydytojai gali atlikti reabilitacijos procedūras net jo nenuėmę.
„Tradiciniai įtvarai pacientui dažnai neleidžia judėti ir tai
sukelia papildomų problemų.
Laukiant, kol sugis lūžęs kaulas, didelė tikimybė, kad nusilps
raumenys, sumažės jų masė, su-

stings sąnariai – juk visą šį laiką jie negalėjo judėti. Norėjau
sukurti įtvarą, kuris išlaisvintų
žmogų: leistų sportuoti, būti aktyviam“, – sako dizainerė.
Gintarės įtvarai šiuo metu
laukia investuotojų, kad būtų
pradėti masiškai gaminti.
Dirbdama su partneriu, pernai savo įkurtoje įmonėje „Creatus“ dizainerė yra sukūrusi įtvarus kaklui, pirštams, šiuo metu
kuria patį sudėtingiausią – kojai.
Įtvarų kokybė patvirtinta dermatologų, testuotas jų tvirtumas,
gautos gydytojų rekomendacijos.
„Bičiulystės“ inf.

Pasak sergančiųjų genetinėmis
nervų, raumenų ligomis asocia
cijos „Sraunija“ vadovės Kristinos Antanavičienės, judėjimo
negalią turintys darželinukai ir
mokyklinio amžiaus vaikai nesulaukia valdžios dėmesio sprendžiant jų švietimo klausimus.
Pasak tokius vaikus vienijančios
organizacijos, mokyklos, ypač
didžiuosiuose šalies miestuose,
nenori mokyti judėjimo negalią
turinčių vaikų ir siūlo jiems alternatyvą – ugdymą namuose
ar specializuotose mokyklose.
Rajonuose padėtis geresnė –
mokyklos ar darželiai tokius
vaikus priima ir integruoja be
didesnių problemų, o didžiuosiuose šalies miestuose leisti į
norimą mokyklą vaiką ratukuose – didžiulė problema. Mokyklų
vadovai, sužinoję, kad vaikas neįgalus, esą tiesiog atsisako priimti. Be to, daugelis mokyklų
nepritaikytos judėjimo negalią
turintiems vaikams – nėra keltuvų, nėra apmokomos lydinčių
asmenų paslaugos.
Turinčius fizinę negalią vai-

kus, pasak tėvų, neretai siūloma
mokyti namuose ar leisti į specializuotas mokyklas.
„Jie [žmonės su fizine negalia] niekada gyvenime negalės dirbti nekvalifikuoto, fizinio,
sunkaus darbo, todėl jiems ypač
svarbu išnaudoti savo potencialą,
intelektą. Tyrimais įrodyta, kad
kaip kompensacija už sunkesnę
negalią, jei nepažeistos pažintinės funkcijos, tokių vaikų pasiekimai yra dar geresni“, – sakė Kauno klinikų vaikų neurologė, Vaikų
retų ligų asociacijos valdybos narė Milda Dambrauskienė.
Kauno vadovai dėl esamos
padėties atsakomybę meta švietimo sistemai ir mokyklų bendruomenėms. „Nėra paslaptis,
kad mes turime tokių skaudulių,
kuomet mokosi kitoks vaikas – su
specialiaisiais poreikiais ar iš vaikų namų. Tuomet bendruomenė
renka parašus už to vaiko izoliaciją“, – tvirtino Kauno vicemerė
Rasa Šnapštienė.
Pasak valdininkų, Kaune yra
keturios neįgaliems vaikams
pritaikytos mokyklos.

Ties pagalbos ranką ir neįgalius vaikus
auginančioms mamoms
Julija Dagytė naujienų tinklalapyje lrytas.lt rašo apie tai, kokios
galimybės Mažeikiuose įsidarbinti numatomos specialiųjų poreikių turinčius vaikus auginančioms mamoms.

Norėdama prisidėti prie nedarbo sukeliamų problemų sprendimo, Mažeikių miesto vietos
veiklos grupė (VVG) parengė
Mažeikių miesto vietos plėtros
strategiją, kurioje daugiausia
dėmesio numatoma skirti gyventojų socialinės atskirties mažinimui, gyventojų verslumo didinimui bei ekonomiškai neaktyvių mamų įsitraukimo į darbo
rinką skatinimui.
VVG pirmininkė Dalia Grygolaitienė pasakojo, kad mažeikiškių apklausos parodė, jog aktualiausiomis problemomis jie laiko
ne tik bendrą nedarbo situaciją
mieste, bet ir socialinių paslaugų trūkumą. „Viena iš paminėtų
socialinių grupių, kurioms reikia
visokeriopos paramos įsitraukiant į darbo rinką, buvo darbingos, tačiau darbo rinkoje neaktyvios mamos, kurios augina specialiųjų poreikių turinčius vaikus“, – pasakojo D. Grygolaitienė.
Daugybę metų Mažeikių
miesto ekonominei situacijai didelės įtakos turi naftos perdirbimo įmonė. Pastebima, kad būtent dėl darbo naftos perdirbimo srityje nemenka mažeikiečių
dalis turi inžinerinių žinių. Tačiau be didesnių investicijų į šią
sritį netgi ir tokių žinių turintys
žmonės tampa potencialiais bedarbiais. Atsižvelgiant į tai, strategijoje siekiama suteikti šiems
gyventojams didesnes galimybes persikvalifikuoti, įsitraukti
į smulkųjį arba vidutinį verslą
arba įgauti naujų darbo rinkai
reikalingų kompetencijų. Tiki-

masi smulkaus verslo atstovus
įtraukti į strategijoje numatytas veiklas, kad jie savo žiniomis
ir patirtimi pasidalytų su jaunimu bei pradedančiais smulkųjį
verslą. Strategijos rengėjai pažymi, kad smulkusis verslas šioje
vietovėje turi nemenką įdirbį:
pernai Mažeikių rajone buvo
776 įmonės, kuriose dirbo iki
4 darbuotojų, ir dar 270 įmonių, kuriose dirbo nuo 5 iki 9
darbuotojų. Aktyviau įtraukti į
darbo rinką norima ir tuos žmones, kurie užsiima rankdarbiais,
smulkiaisiais amatais, menine
veikla. Nors pastaruosius kelerius metus Mažeikių rajono savivaldybėje išduotų verslo liudijimų skaičius mažėjo, tačiau būtent tokia veikla suteikia daug
galimybių plėsti verslą, ieškoti
klientų ir kaimyninėje Latvijoje.
Strategijoje yra numatytos veik
los, kad namuose vystoma veik
la būtų patraukli ir specialiųjų
poreikių vaikus auginančioms
mamoms. Vadinamiesiems namudininkams ketinama suteikti ir neformaliojo profesinio mokymo paslaugas, mokant juos
dailės ar kitų meno amatų.
D. Grygolaitienė teigė, kad
susidomėjimas vietos plėtros
strategija jaučiamas jau dabar.
„Tikimės, kad įgyvendinus strategiją gyvenimas Mažeikiuose pagerės: atsiras naujų darbo
vietų, bus išplėstas socialinių
paslaugų tinklas, į veiklas įsitrauks nedirbantis ir nesimokantis jaunimas“, – sakė VVG vadovė D. Grygolaitienė.

2016 m. gruodžio 15–21 d., Nr. 49 (1338), „Bičiulystė“

Konkursui

8 psl.

„Mano tėviškės spalvos”

Iš „Bičiulystės“ bičiulių
kūrybos
Sunki našta

Saulėtekio burtų krašte

Kai niaukiasi ryto dangus,
Kažkur tyliai verkia žmogus.
Kai krinta rugpjūčio žvaigždė,
Jau laikas kažką išlydėt

Visą naktį lijo lietus,
Kovo upėmis bėgo vanduo.
Medžiai tyliai augino lapus
Brinkti ėmusiuos pumpuruos.

Į kelią, kur galo nėra.
Juoda gedulinė skara –
Tai motina gedi sūnaus, –
Jį smėlis gimtinės priglaus.

Muša laikrodis valandas vis,
Gena laiką, o kur – nežinau.
Skardūs dūžiai pasiekia šalis,
Kuriose nebuvau. Gyvenau

Kai lapkričio lyja lietus,
Tau stinga erdvės, liūdnas tu.
Kai žemė tuščia, pamiršta
Atrodo sunki tau našta.

Aš saulėtekio burtų krašte,
Tarp žmonių man brangių,
artimų,
Ir gyvensiu, kol klevo karste
Išlydės iš gimtųjų namų.

Vienas
Kastyčio Turevičiaus nuotr., Šakių r.

Prie kūrybos
šaltinio

G

reitai skrieja metai. Dažnai
prisimenu, ką man apie savo
gyvenimą Juodkrantėje pasakojo senas žvejys, jau seniai išėjęs
Anapilin. Pasakojo, kaip bėdai ištikus Kuršmarių krante įsmeigdavo vėtrungę, pranešančią apie
nelaimę – mirtį šeimoj. Pasakojo
apie siaučiančius vėjus, neleidusius išplaukti žvejybon. Labiausiai atmintin įstrigo pasakojimas
apie medžius.
Sakė, kad žmonių ir medžių
gyvenimai vienodi. Vieni išdidūs, tiesūs, kiti sukumpę, audrų
palaužti. Senasis žvejys porino,
kad medžiai, kaip ir žmonės, turi savo kapines. „Tu tik nueik, –
sakė jis, – iki Gintaro įlankos,
kur auga Nuodėmių liepa, įženk

Varnalėšos

K

ambarį supa minkšta lapkričio vakaro prieblanda. Tylu, tik švelnus dviejų rainų šešėlių murkimas. Ir artritas, senas
geras draugas, susirangęs daugelyje sąnarių kartu su manimi
ant sofos...
Mėgstu tokį vakarą. Kai tamsus televizoriaus ekranas, kai
snaudžia kompiuteris, kai visi
daiktai prietemoje įgauna keistus pavidalus, kai gali ramiai apgalvoti savo dieną, savaitę, metus... Kai gali ir su savo liga pasitarti. Visai neseniai grįžau iš
Marijampolės. Žinoma, ne su liga, o su gydytoja reumatologe
konsultavausi. Rodos, ne taip jau
viskas blogai – tyrimai nepakitę, dėl naujų vaistų pirštai tapo
lengvesni, judresni, va tik skausmas, šitas senas bičiulis, kartais
trukdo atsinešti malkų, suplauti indus, skusti bulves, rašyti, o
ir darbe jis sugeba iškrėsti visai
nenaudingų šunybių.

Ir medžiai pavargsta
į tankmę netoli kelio, rasi medžių kapines.“
Palieku Kuršmares, kurios
kasdien keičia savo veidą: tai
tylios, ramios, tai nedidelėmis
bangelėmis šnabžda viena kitai
apie meilę, ištikimybę. Kartais
bangos įniršta, susigūžia, puola
į smėlėtą krantą.
Vėžių išvagotas keliukas nukrypsta miško gilumon, jis kviečia eiti tolyn, nebijoti pažliugusio kelio, didėjančios prieblandos. Priešaky telkšo klampi
pelkė, pilka, apmusijusi, gąsdinanti. Žali maurai, rodos, kėsinasi įtraukti paklydusį keleivį.
Už pelkės viena ant kitos suvirtusios neapkabinamos išlakios pušys. Lyg sesės susikabinusios kamienais, apsivijusios šakomis. Kodėl jų neišve-

žė? Tai tikros medžių kapinės.
Nežinia, kiek metų čia guli senosios pušys, paglemžusios ne
vieną jaunutį medelį. Virš jų –
amžina prieblanda, lyg medžių
dvasios saugotų šią niūrią vietą.
„Mūsų medžiai miršta stovėdami“, – sako poetai. Gal ir jos mirė stovėdamos? Dabar nebegirdi marių šnabždesių, nebegirdi
savo sielų balsų. Jos panirusios
į amžiną tylą.
Dedi koją ir bijai prasmegti klampumoje, bijai, kad sutrešę kamienai tavęs neįtrauktų.
Čia suvoki, kad medžiai, kaip ir
žmonės, miršta. Jų nevalia trikdyti. Tai jų ramybės uostas.
Palieku pavargusias pušis,
palieku miško ramybę.

Net neįsivaizdavau, kad lengvabūdiškumas kainuos skaudantį kelio sąnarį. Žinoma, jei
vėjuotą rudens dieną būčiau
mūvėjusi ne trumpą sijoną, o
džinsus, viskas gal būtų baigęsi
laimingiau, deja... Vakare stip
riai skaudėjo kelį, o pamąsčius
apie tai, kad kitą rytą jau į darbą, darėsi nelinksma. Tada prisiminiau kaimynės pasakojimą
apie gydomąsias varnalėšų savybes, kurias išmėgino ji pati,
gydydama lūžusią ranką. Įtariau,
kad dar turėčiau rasti jų sklypo
pakraštyje. Radau keletą drėgnų, minkštų, pūkuota sidabrine
apačia lapų. Aprišau skaudantį
kelį ir atsiguliau miegoti, nesitikėdama didelių stebuklų. O jų
būna, nes ryte jaučiausi daug geriau, tiesa, lapai buvo sausi, vos
ne traškantys.
Varnalėšos gelbėjo ne vieną
kartą mane – ir tada, kai labai
skaudėjo riešus, ir kai vos galė-

jau pajudinti pirštus. Vos tik vėsus lapas flaneline puse paliesdavo skaudamą vietą, pajusdavau palengvėjimą – tarsi skausmas slinktų kažkur gilyn, toltų
ir užmigtų iki kito karto. Taip
išlaikiau gydytojai duotą pažadą nevartoti jokių kitų vaistų,
tik paskirtuosiuos Trexan vienąkart per savaitę. Taip įsitikinau naudingomis varnalėšos
savybėmis ir tikrai žinau, kad ir
kitą pavasarį keletą jų paliksiu
atokesniame sklypo kampelyje – tegul auga.
Jos primins ir vaikystės pasakų mišką – vasarą tankų ir
net karščiausią dieną vėsų, o
žiemą – pilką ir primenantį piktosios raganos pinkles su įkyriai prisisegančiais dygliais. Jie,
vaikystės prisiminimai, taip pat
dažnai įsisupa į minkštą vakaro
prieblandą...

Rašinių konkursas

Aldona Balsevičienė
Juodkrantė

„Gyvenu su negalia“

Seni draugai mane pamiršo,
Nors jų turėjau visą būrį.
Dabar aš vienas tarsi pirštas,
Tiktai langai nustebę žiūri,
Lyg klaustų, kur anie pradingo,
Kur pažadai, sakyti žodžiai?
Už paskutinio kelio vingio
Likimas juos surinko godžiai,
Kaip vėjas surenka nuo klevo
Lapus geltonus rudenėjant.
Kas buvo tavo – jau ne tavo,
O atšiauraus likimo vėjo.
Dabar aš vienas tarsi vilkas.
Norėčiau jo balsu sustaugti
Ten, kur linguoja liaunos
smilgos
Ir ajerai kaip vakar auga.

Ramybės planeta
Žemę, pasaulį – viską apimsiu,
Niekas paleisti jau jų negalės,
Netgi drugelio ant pievų gėlės.
Groja orkestras prie baltų pilies.
Sėdi berniukas, į būgną
bumbsi.
Skrieja garsai lyg pūkeliai balti.
Saulė gimtinės dar vis ta pati.
Kalnas, pakalnėje upė plati.
Vėl aš viršūnėje jo atgimsiu.
Aišku, dabar su kita jau karta.
Amžiaus dalelė menka, bet
šventa
Kaip kad ramybės maža
planeta.
Vytautas VITKŪNAS
Vilnius

Vienatvė
Pasirodė snaigė pirma.
Mano širdyje bus ilga žiema.
Aš vienui viena
Stovėsiu prie užšalusio lango.
Žiema jau sužibo languose,
Sušalo šešėliai pusnyse.
Stovėsiu žiemos kelyje,
Pasiklydusi savo vienatvėje.
Praeis balta žiema,
Atskubės pavasaris gėlėtas.
Ištirps pusnis balta,
Ateis saulėtos dienos.
Sužaliuos laukai žaluma,
Sužydės gelsvai purienos.
O aš vis dar viena
Stebėsiu, kaip pražysta ievos.
Apsikabinsiu kamieną baltą beržo,
Prisėsiu šalia ant akmens.
Apsigaubsiu svajonių šydu,
Gal vėjas vienatvės durų daugiau
neklebens.

Vitalija Ližaitienė
Griškabūdis

Tel./faks. (8-5) 275 1934. El. p. redakcija@biciulyste.lt

Prie vieškelio
seno
Prie vieškelio seno,
Kur stūkso kalvelė pilka,
Sena sodyba stovėjo.
Tekėjo upelis šalia.
Po langu seno namo
Jurginai žydėjo.
Prie šulinio seno
Svirtis girgždėjo.
Šalia trys berželiai
Vėjyje šlamėjo.
Kieme vaikeliai
Garsiai čiauškėjo.
Seneliai iškeliavo,
Po jų ir tėvai.
Grytelė sulinko,
Išsiskirstė vaikai.

Stanislovas STUMBRA
Tauragė

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

