Šeimai, ieškantiems bendraminčių ir paguodos
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Integracijos keliu
Netoli sostinės įsikūręs viešbutis „Vilnius Grand Resort“ jau antrą kartą svetingai atvėrė duris geriausių
šalies neįgaliųjų sportininkų
apdovanojimams. Tradiciniame Lietuvos paralimpinio komiteto renginyje paskelbtas geriausių 2018 metų sportininkų 5-ukas, įteikti
apdovanojimai „Metų proveržio“ ir „Metų trenerio“
nominacijų laimėtojams, už
pasiektus rezultatus padėkota 10-iai sporto klubų. Iškilmingame renginyje, kurį
globojo Prezidentas Valdas
Adamkus, didžiuotasi sportininkų atkaklumu, jiems surengtas išskirtinis koncertas.

Apdovanotų šalies sportininkų
mintyse – Tokijo paralimpinės žaidynės

Pergalės reikalauja valios
ir ryžto

Praėję metai, Lietuvos paralimpinio komiteto (LPOK) prezidento Mindaugo Biliaus teigimu, šalies neįgaliems sportininkams buvo labai sėkmingi. Di-

Geriausių neįgaliųjų sportininkų apdovanojimų renginį globojęs Prezidentas Valdas Adamkus pasveikino Kęstutį Skučą.

džiausias laimėjimas – Berlyne
vykęs Europos lengvosios atletikos čempionatas, iš kurio mū-

siškiai grįžo su 8 medaliais. Šio
čempionato prizininkai ir tapo
geriausiais metų sportininkais.

Įspūdingoje sportininkų pagerbimo ceremonijoje geriausi
atletai sulaukė ypatingo dėme-

sio. Juos pasveikinęs Prezidentas V. Adamkus neslėpė savo
susižavėjimo sportininkų valia ir ryžtu padaryti daug daugiau nei, atrodytų, leidžia jų jėgos. „Kaip žmogus, kuris pats
ne vieną valandą esu praleidęs
stadione ir sporto salėje, žinau,
kad sportinės pergalės neatsiranda iš niekur. Už jų visada stovi valia, pasišventimas ir ilgos
valandos kantraus darbo. Valia,
sportininko charakteris, laimėjimo mentalitetas“, – šventiniame
renginyje kalbėjo V. Adamkus.
Šįkart išrinktas geriausiųjų
5-ukas. Jų priešakyje – Kęstutis Skučas, Berlyne vykusiame
lengvosios atletikos čempionate
iškovojęs aukso ir sidabro medalius. Didžiuliame ekrane –
trumpas sugrįžimas į šias varžybas: daugybės jėgų ir ištvermės
pareikalavusios lenktynės, finišo linija ir atviras prisipažinimas:
(nukelta į 3 psl.)

VRK pirmininkė tikina, kad šiemet rinkimų
apylinkės bus labiau prieinamos neįgaliesiems
Tolerancijos link
Vos daugiau nei mėnuo liko
iki pirmųjų rinkimų, kurių
šiemet jų bus net treji. Metų
pabaigoje savivaldybės gavo
Vyriausybės kanclerio pasirašytus raštus, nurodančius, kad rinkimų apylinkės
turi būti pritaikytos negalią
turintiems žmonėms. Pasidomėjome, kaip sekasi įgyvendinti šiuos reikalavimus.
Savivaldybės ruošiasi

Ukmergės rajono rinkimų
apygardos pirmininkė Odeta Mackevičienė sako, kad rajone yra pritaikytos visos rinkimų
apylinkės, išskyrus vieną. Ši informacija pateikiama ir Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK)
tinklalapyje. Pasak O. Mackevičienės, parenkant rinkimų apylinkes šiemet pagrindinis kriterijus buvo jų prieinamumas. „Apvažiavome visas apylinkes, pažiūrėjome, kiek jos yra pritaikytos. Ten, kur nebuvo galima pritaikyti, perkėlėme kitur“, – tikina
rinkimų apygardos pirmininkė.
Pavyzdžiui, Kęstučio apylinkė iš
kultūros centro perkelta į muziejaus patalpas, iš butų ūkio – į spe-

cialiąją mokyklą „Rytas“. Visos
II aukšte buvusios rinkimų apylinkės perkeltos į pirmą. „Gal pablogės sąlygos darbuotojams, bet
bus patogiau rinkėjams“, – sako
O. Mackevičienė.
Rinkimų komisijos nariai
apylinkes aplankė kartu savivaldybės Ūkio skyriaus darbuotojais, kurie patarė, kaip vienoje ar
kitoje vietoje galima būtų pritaikyti patalpas. Rinkimų apygardos pirmininkės teigimu, seniūnijos priėmė labai geranoriškai ir
ten, kur nedaug trūko, kad patalpos būtų pritaikytos, pažadėjo sutvarkyti, bent jau iki Prezidento rinkimų. „Reikalaujama,
kad būtų daugiau kaip 50 apylinkių pritaikyta. Mes norime, kad
visos būtų prieinamos“, – teigia O. Mackevičienė. Didžiausia problema iki šiol – Vepriuose. Ten bus balsuojama seniūnijoje, į kurią žmogui vežimėlyje
patekti nėra galimybės. Tiesa,
buvo galimybė balsavimo apylinkę perkelti į mokyklą, kuri
yra pritaikyta, bet žmonėms iki
jos reikėtų eiti 4 km, tad nutarta ją palikti seniūnijoje.
Biržų rajono Nemunėlio Rad
viliškio seniūnas Giedrius Kubilius sako apgailestaujantis, kad
ne visos seniūnijos apylinkės
pritaikytos balsuoti negalią tu-

kričio pabaigoje buvo pasirašytas memorandumas tarp VRK,
Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Lietuvos negalios organizacijų forumo (LNF). Juo buvo
sutarta, kad ne mažiau kaip 50
procentų rinkimų apylinkių turėtų būti pritaikytos negalią turintiems ar senyviems rinkėjams
ir kad informacija apie rinkimus
būtų pateikiama kuo labiau visiems prieinama forma. VRK
savo ruožtu paragino savivaldybes peržiūrėti turimas patalpas ir tas, kurios neprieinamos
negalią turintiems žmonės, perkelti kitur arba pagal galimybes
ir jas pritaikyti.
L. Matjošaitytė sako, kad savivaldybės aktyviai sureagavo į
raginimą ir nuolat siunčia informaciją apie tai, kad keičia apylinkių adresus ar netgi pritaiko patalpas. Birštono, Druskininkų, Kazlų Rūdos, Neringos,
Pasvalio, Radviliškio, Rietavo,
Vilkaviškio savivaldybės deklaruoja, kad visos jų rinkimų

Ramunė Šidlauskaitė mano, kad negalią turintiems rinkėjams turi būti užtik
rinta teisė balsuoti rinkimų apylinkėse.
rintiems žmonėms. „Kur nauji, taisyti. Tiesa, seniūnijoje neįgauž europinius pinigus atnaujinti liojo vežimėliu judančių žmonių
statiniai, ten viskas gerai, kur se- nėra daug. Dažniausiai žmonės
nesni, situacija nėra paguodžian- yra įpratę balsuoti namuose. Į
ti. Mano nuomone, turi būti pri- balsavimo apylinkes rinkimų
taikytos visos apylinkės – visi dieną neina ir senelių globos naesame žmonės, bet kada ir mus mų gyventojai.
gali ištikti tokia bėda“, – apgaiVRK: savivaldybės
lestauja seniūnas. Jo teigimu, siesureagavo
geranoriškai
kiant, kad negalią turintys žmoVRK pirmininkė Laura Mat
nės galėtų balsuoti, Nemunėlio
Radviliškyje apylinkė iš seniūni- jošaitytė priminė, kad dar lap(nukelta į 5 psl.)
jos patalpų perkelta į pagrindinę
mokyklą. Ten yra ir nuovaža su
turėklais, ir automobilį pastatyti
patogu. Seniūnas sako, kad ten,
kur nėra pritaikyta, bet trūksta  Česnakas naudingas sveikatai ............................................................ 4 psl.
labai nedaug, pastatų savininkai
geranoriškai sutiko situaciją pa-  Lemties dovanoti susitikimai ................................................................ 5 psl.
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Apsidairius apie namus

Gyvenu Vilniuje, Vilkpėdės seniūnijoje. Aplinkui –
„chruščioviniai“ daugiabučiai. Šių namų renovuoti jau
niekas neagituoja. Dauguma gyventojų – pensininkai,
jie iš bankų imti paskolų nenusiteikę, o ir bankai nelinkę jų duoti. Be to, matyt, įsitikinta – tikslingiau šiuos
namus griauti ir statyti naujus, aukštesnius, prabangesnius. Tokį sprendimą, ko gero, skatina ir Savanorių
prospekto kaimynystė – vieta patraukli verslui. Tai vienoje, tai kitoje vietoje jau ir dabar iškyla nauji daugiabučiai. Jie aukštesni, gražesni, aptverti, pašalinis žmogus
neprieis. Į juos žiūrėdami „chruščiovinių“ namų gyventojai pasijunta priklausantys žemesnei kastai.
Praėjusio šimtmečio 7-tame dešimtmetyje šiuose namuose buvo apgyvendintos jaunos šeimos su vaikais.
Bėgant metams daug kas keitėsi. Tėvai seno, o vaikai
augo. Vieni išvyko į airijas, kiti, kuriems pasisekė arba
buvo apsukresni, nusipirko ar pasistatė namus priemiestyje, o butus išnuomojo. Išnuomotų butų nuolat daugėja. Žmonėms tai – gyvenimą turtinanti investicija,
paspirtis senatvėje ar pradinis kapitalas palikuoniams.
Valdžios žmonėms tai nelabai patinka, jiems geriau iš
žmonių viską paimti, o paskui dalyti jau iš savo rankų.
Rytais darbingo amžiaus gyventojai išskuba į darbus. Po to į gatves pasipila žilagalviai. Dažniausias žygio tikslas – parduotuvė. Vežimėlius krūtinėmis užgulusios moteriškės dairosi akcinių prekių. Sunku į jas žiūrėti. Kartais pagalvoji, kad tokio fizinio pajėgumo žmonės turėtų būti šeimos narių ar specialių tarnybų aptarnaujami. Bet neskubėkime taip galvoti. Užkalbinus šias
parduotuvės klientes aiškėja kita situacija. Kol pajėgia,
jos nori judėti pačios, kelionė į parduotuvę joms – bene vienintelis išėjimas „į žmones“, prasmingas veiksmas už namų sienų.
Didžiuosiuose prekybos centruose pirkėjų daug, ūžesys – kaip bičių avilyje, prie kasų eilės. Kitoks vaizdas
užėjus į Savanorių prospekte dirbančią stambiems prekybos tinklams nepriklausančią parduotuvę. Lentynose – saldainiai, kava, arbata, makaronai, konservai...
Žodžiu – negendantys produktai, bakalėja. Parduotuvė
neprekiauja tuo, ko labiausiai reikia kasdieniame žmonių gyvenime: pieno produktais, daržovėmis, vaisiais,
mėsos gaminiais. Man įėjus dvi pardavėjos sužiuro į
mane, o jų akyse buvo matyti nuostaba: ir ką šis žmogus čia tikisi rasti?
Kuo paaiškinti pirkėjų „meilę“ stambių prekybos
tinklų parduotuvėms? Į šį klausimą aiškiai atsako „SeeNext“ agentūros atlikti tyrimai. Nustatyta, kad mūsų krašte vidutinė einamiausių maisto prekių krepšelio
kaina stambių prekybos centrų parduotuvėse yra mažiausia. Antroje vietoje – nepriklausomos parduotuvės,
o brangiausias identiškas prekių krepšelis... turguose.
Valdžios vyrai keiksnoja buvusias valdžias, kad
jos leido stambiesiems prekybos tinklams įsikurti miestų centruose, gyvenamuosiuose kvartaluose. Peršama
mintis, kad jų vieta – tik užmiestyje. Tačiau žmonėms,
kurie vos ne kasdien užsuka į parduotuvę, būtų labai
sunku įrodyti, kad tai klaida.
Absoliučiai daugumai mūsų piliečių produktų kaina labai svarbi. Todėl daugeliui žmonių nesuprantama,
kodėl stambūs prekybos tinklai yra mūsų Vyriausybės
nemalonėje, vis žadama juos persekioti, „paspausti“.
Rinkos ekonomikos sąlygomis Vyriausybės galimybės
tai daryti ribotos. Nelabai įtikinamas ir teiginys, kad persekiojant stambiuosius, atsigaus smulkiosios parduotuvės. Smulkiesiems reikėtų išradingiau ieškoti savo nišos,
pateikti produkciją, kurios dėl vienos ar kitos priežasties nėra stambiųjų tinklų parduotuvėse. Būkime teisingi ir pripažinkime, kad stambieji prekybos tinklai iš esmės pakeitė mūsų krašto mažmeninės prekybos kultūrą.
Nedideles pajamas gaunantis žmogus norėtų maistui išleisti mažiau, pirkti pigiau. Todėl artėjant rinkimams valdžios vyrai susigundo žmonėms žadėti tai,
ko jie nori, nors tai ir prieštarauja ekonominei logikai.

2 psl.

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje
Akmenės r.:
Akmenės rajono neįgaliųjų draugijos tarybos narė Albina Balodienė su
„Bičiulystės“ skaitytojais
pasidalijo įdomios kelionės
įspūdžiais.
Nepabijoję žiemos krečiamų išdaigų, Akmenės
neįgaliųjų padalinio nariai, suburti vadovės Vidos Veignorienės, vykome
į Rygos nacionalinį operos
ir baleto teatrą pamatyti
legendinio baleto „Spragtukas“. Pakeliui užsukome
į Jelgavą. Aplankėme buvusios bažnyčios bokštą,
pasigrožėjome iš viršaus
atsiveriančia nuostabia panorama. Buvome dabartiniame Žemės ūkio universitete – garsaus architekto B. Rastrelio pastatytuose rūmuose, kurie pri-

Jurbarkas:

Turininga kelionė į Jelgavą ir Rygą

Akmenės neįgalieji aplankė Latviją.

klausė hercogų dinastijai.
Iš Jelgavos patraukėme Latvijos sostinės link.
Rygoje aplankėme senamiestį, gidė Rasa papasakojo apie miesto istoriją ir

Kauno r.:
„Bičiulystei“ atsiųstame Kauno rajono neįgaliųjų
draugijos laiške dalijamasi
įspūdžiais iš neįgalaus tapytojo parodos pristatymo.
Į Karmėlavos bibliotekoje pristatomą Remigijaus Davidavičiaus tapybos darbų parodą rinkosi
Kauno neįgaliojo jaunimo
užimtumo centro lankytojai, autoriaus artimieji,
šeimos draugai, bendruomenės nariai.
Remigijus nuo gimimo neįgalus ir priklausomas nuo artimųjų. Jį bendruomenės nariai pažinojo kaip sportininką, puikiai žaidžiantį šachmatais. Jis aktyviai dalyvauja
įvairiose neįgaliųjų sporto varžybose ir nuolat užima prizines vietas. Todėl
visus labai nustebino kitas
Remigijaus pomėgis – ta-

Į Akmenę grįžome links
mi ir laimingi. Esame dėkingi Akmenės neįgaliųjų
padalinio vadovei V. Veig
norienei už šią turiningą
išvyką.

„Svajos“ klubui veiklos netrūko

„Svajos“ klubo nariai pernai daug keliavo.

Laiškelyje „Bičiulystei“ Onutė Čirvinskienė
papasakojo apie atgijusią
„Svajos“ klubo veiklą.
Kai užpernai Jurbarko
neįgaliųjų klubas „Svaja“
dėl tam tikrų aplinkybių
liko be vadovo, jo veikla
trumpam buvo sustojusi.
Bet pernai metų pradžioje klubo nariams išrinkus

žymius asmenis, prisidėjusius prie Rygos klestėjimo.
Papietauti ir papramogauti vykome į „Lido“ centrą.
Didžiausią įspūdį paliko baletas „Spragtukas“.

naują pirmininkę, energingą ir veiklią Radą Alijošienę, užsiėmimų tikrai
netrūko. Jau gegužės mėnesį jie vyko į Vilnių, aplankė televizijos bokštą,
Šv. Onos bažnyčią, kated
rą ir kitas sostinės įžymybes. Tą patį mėnesį beveik
visi klubo nariai mėgavosi miesto kultūros centre

Onutės Čirvinskienės nuotr.

vykusiu romų ansamblio
„Sare Roma“ koncertu.
Birželį daug gerų emocijų paliko aplankytas Zyp
lių dvaras, jo muziejus ir
senovinių valgių degustavimas. Susibūrę į vasaros atidarymą, „Svajos“
klubo nariai pasidžiaugė
naujais literatų kūriniais,
žaidė įvairius žaidimus.

Nė vieno abejingo nepaliko liepą surengta išvyka
į Klaipėdos jūrų muziejų
ir delfinariumą. Užsukome ir į Palangą pasigrožėti jūra bei centrine miesto
gatve. Na, o vasaros uždarymas prasidėjo apsilankymu Smalininkuose, Technikos muziejuje,
kur matėme daugybę įdomybių. Vėliau pasisėdėjome gamtoje, o ji Jurbarko
krašte tikrai nuostabi.
Rugsėjį klubo nariai
vyko į tradicinę kelionę
Šiluvon. O gruodį vykusi kalėdinė šventė taip pat
buvo kupina smagių žaidimų, dainų ir pokštų, dovanėlių.
Apibendrinant galima
pasakyti, kad veiklos klube tikrai gausu. Tai didelis naujosios pirmininkės
R. Alijošienės nuopelnas.
Belieka tikėtis, kad „Svajai“ ji vadovaus dar ne vienus metus.

Karmėlavos bibliotekoje – autorinė
tapybos darbų paroda

Remigijų Davidavičių pasveikino Kauno rajono neįgaliųjų drau
gijos pirmininkė Lidija Morkūnienė.
pyba. Jo dailės mokytoja jausenas, būsenas, vizijas...
Marija Vienažingienė saRemigijaus darbai buvo
kė, kad tai žmogus, turin- eksponuojami Kauno neįtis stiprų grožio pajautimą, galiojo jaunimo užimtumo
kurį stengiasi perteikti sa- centre bei bendrose neįgavo kūryboje. Remigijaus liųjų darbų parodose įvaipiešiniai pasižymi spalvų riose respublikos vietose. Jo
ir minčių gilumu, nuošir- mama Birutė Davidavičiedumu. Autorius kūriniuo- nė pasidžiaugė sūnaus noru
se išreiškia savo patyrimus, ir gebėjimu kurti. Karmėla-

vos seniūnė Violeta Armolaitienė įteikė padėkos raštą
už Karmėlavos vardo garsinimą, pasidžiaugė Remigijaus dvasine stiprybe ir noru tobulėti, palinkėjo naujų minčių ir įkvėpimo tolesnei kūrybai. Kauno rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Lidija Morkūnienė pasidalijo prisiminimais
apie Remigijaus kovas prie
šachmatų lentų įvairiose
varžybose, kur karmėlavietis iškovodavo aukščiausias
vietas. Karmėlavos bibliotekininkė Daiva Jankauskienė, dėkodama R. Davidavičiui už galimybę surengti parodą bibliotekoje,
citavo L. Faunbocho žodžius: ,,Žmogus tik tada ką
nors pasiekia, kai pats pasitiki savimi.“
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ne visus posūkius pavyko sėk
mingai įveikti. K. Skučas neslepia – vieno geriausių metų sportininko titulas ir simbolinė stiklo
statulėlė jo kolekcijoje – ne pirmoji, tačiau svarbiausia, nes ją
įteikė Prezidentas V. Adamkus.
Kitiems į geriausiųjų 5-uką
išrinktiems sportininkams garbingus apdovanojimus įteikė
LPOK partneriai bei rėmėjai,
kurių dėka atletams skirtos 1000
eurų premijos: UAB „Euloto“ vadovas Mantas Lebedžinskas apdovanojo ieties metiką (čempio
nate pelnytas aukso medalis) ir
rutulio stūmiką (bronzos apdovanojimas) Andrių Skują, „Toyo
ta Baltic“ vadovas Osvaldas Valentini – bėgiką Daną Sodaitį
(sidabro medalis), banko „Citadele“ korporatyvinės komunikacijos departamento vadovė Rasa
Petruškevičiūtė – ieties metiką
Ramūną Verbavičių (sidabras),
„Affidea Lietuva“ atstovas Paulius Stravinskas – rutulio stūmiką Donatą Dundzį (bronza).

Daugiausiai apdovanojimų
pelnė šiauliečiai

Į geriausių sportininkų
5-uką patekęs du medalius iš
Vokietijos parvežęs A. Skuja –
vienas iš trijų apdovanojimus
pelniusių šiauliečių. Šio miesto
lengvaatlečiams skirta daugiausiai apdovanojimų – jiems atiteko ir pirmą kartą įsteigtos „Metų proveržio“ bei „Metų trenerio“ nominacijos. Įvertinimo sulaukė ir du Šiauliuose veikiantys sporto klubai: „Entuziastas“
ir „Perkūnas“.
„Metų proveržio“ apdovanojimą gavusiam Egidijui Valčiukui 2018-ieji įsimins ilgam –
Europos lengvosios atletikos
čempionate jis pirmą kartą varžėsi suaugusiųjų rutulio stūmimo sektoriuje. Buvusiam trikovės sportininkui, kovojusiam
jaunių grupėje, šiemetinis startas buvo itin sėkmingas – pirmos varžybos ir pirmas (bronzos) medalis. „Šiauliečio“ sporto
klubo, kuriame vaikinas siekia
meistriškumo, treneris Deimantas Jusys su 133 cm ūgio lengvaatlečiu sieja daug vilčių. Šiaulių
universitete studijuojantis Egidijus pernai buvo išrinktas geriausiu universiteto sportininku.
Iškilmingų apdovanojimų
ceremonijoje pagerbtas ir abu

Konsultuojame,
komentuojame
AB „Smiltynės perkėla“ primena, kad nuo sausio 1 d.
pasikeitė neatlygintino perkėlimo į Kuršių neriją leidimų išdavimo tvarka. Sprendimą, kas turi teisę nemokamai keltis, nuo šiol priims
nebe Neringos ir Klaipėdos
savivaldybės, bet Lietuvos
automobilių kelių direkcija
(LAKD).
Šiuos leidimus gali gauti tie
asmenys, kurie yra deklaravę
savo gyvenamąją vietą Neringoje ar Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje, bei juridiniai as-

Apdovanotų šalies sportininkų mintyse –
Tokijo paralimpinės žaidynės
šiuos sportininkus treniruojantis
D. Jusys. Būtent jis tapo „Metų
treneriu“. 8-erius metus neįgaliuosius ruošiantis treneris ėmė
nuosekliai dirbti su negalią turinčiais lengvaatlečiais. Viskas
prasidėjo nuo trijų vyrukų, prie
kurių prisijungus šiandieniniam
LPOK prezidentui M. Biliui,
negalią turintys šiauliečiai pradėjo dalyvauti Europos ir pasaulio čempionatuose, pelnyti juose medalius. Pasak D. Jusio, 2018-ųjų lengvosios atletikos čempionatas, kuriame du
jo treniruojami sportininkai iškovojo 3 medalius, o dar vienas
liko per žingsnį nuo nugalėtojų
pakylos, nebuvo išskirtinis. Be
medalių šiauliečiai negrįžo nei
2012, nei 2014 ar 2016 metais.
Vien M. Bilius parveždavo po
kelis apdovanojimus. O kur dar
jo paralimpinis auksas!
D. Jusys džiaugiasi, kad
„Šiaulietyje“ sportuoja ne tik
judėjimo, bet ir kitas negalias
turintys lengvaatlečiai. Tarp 20
jame besitreniruojančių sportininkų yra ir regos negalią turinti
mergaitė, ir 5 kurtieji. Pasak jo,
kartu besitreniruojantys sportininkai padeda vieni kitiems: negirdintis bėgikas – pavyzdys cerebrinį paralyžių turinčiam sportininkui. „Jis turi ką vytis, motyvaciją tobulėti“, – sako D. Jusys.
Pagerbtas ne tik „Metų trenerio“ nominacijos laimėtojas,
bet ir visi geriausiųjų 5-ukui
pergalių siekti padedantys treneriai. Jiems skirtas specialus apdovanojimas – savaitgalis vieš-

Šiauliečiai (iš kairės) Andrius Skuja, Egidijus Valčiukas ir treneris Deimantas Jusys.

butyje „Vilnius Grand Resort“,
kur ir buvo pagerbti geriausi
Lietuvos neįgalieji sportininkai.

Pirmieji apdovanojimai
dešimtmečius dirbantiems
sporto klubams

LPOK prezidentas M. Bilius ne kartą yra akcentavęs,
kad neįgaliųjų sporto piramidės pagrindas – sporto klubai.
Deja, ištisus dešimtmečius veikę klubai beveik nesulaukdavo
dėmesio ir įvertinimo, nors būtent čia auginama Lietuvos rinktinės pamaina, čia karjerą pradėjo ne vienas perspektyvus sportininkas. Tapęs LPOK prezidentu M. Bilius patikino – požiūris
į sporto klubus keisis, geriausiai
dirbantys bus skatinami. Ir štai
2018 m. neįgaliųjų sportininkų
apdovanojimuose 10-iai sporto klubų, sėkmingai vykdžiusių
veiklą ir pasiekusių geriausių rezultatų, įteikti simboliniai 1000
eurų čekiai.

Pagal LPOK patvirtintus
kriterijus labiausiai nusipelniusius sporto klubus buvo patikėta išrinkti Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijai (LNSF) ir
Lietuvos aklųjų sporto federacijai (LASF). LNSF generalinės sekretorės Irenos Burim teigimu, labiausiai buvo atsižvelgiama į tai, kiek dėmesio sporto klubai skiria paralimpinėms
sporto šakoms. „Mūsų federacijoje tai plaukimas, šaudymas,
lengvoji atletika, stalo tenisas,
krepšinis, tinklinis, bočia – iš
viso 7 sporto šakos. Visus metus
stebėjome, kaip klubams sekasi
šiuose čempionatuose, kokių rezultatų pasiekia, kiek prizininkų turi, kiek naujų sportininkų
pritraukia“, – pasakoja I. Burim.
Rezultatus susumavus ir paaiškėjo 6 geriausieji: Šiaulių „Entuziastas“, Kauno „RSK“, Vilniaus „Feniksas“, Kauno „Santaka“, Alytaus „Alytupis“ ir Marijampolės „Siekis“.

Apdovanojimą pelniusio
Kauno „Santakos“ sporto klubo
pirmininkė Irena Sadauskienė
pasakoja, kad jau 31-erius metus
gyvuojančiame klube sportuoja 85 neįgalieji. „Žmonės labai
mėgsta plaukimą – užsiėmimus
lanko apie 30 neįgaliųjų, šaudymą – į treniruotes ateina 16 entuziastų, prie šaškių, šachmatų
lentų susėda po 14–15 intelektualaus sporto mėgėjų. Tarp mūsiškių populiarus ir orientavimosi
sportas, – pasakoja I. Sadauskienė. – Labai džiugu, kad ir į mus
atkreipė dėmesį. Piniginė parama
mums taip pat labai svarbi. Dabar
drąsiai galėsime ruoštis šaudymo
varžyboms Latvijoje. Tris kartus
per metus ten rengiami šaudymo turnyrai. „Santakos“ klubo
nariai labai nori juose dalyvauti,
pasivaržyti. Tekdavo savo pinigų
prisidėti, kad galėtume išvažiuoti. Šiemet nereikės...“
LASF pasiūlė apdovanoti 4
sporto klubus: Vilniaus „Šarūną“ ir „Šaltinį“, Kauno „Sveikatą“ ir Šiaulių „Perkūną.“

Atokvėpio laikas baigėsi

„Metų trenerio“ D. Jusio teigimu, šventiniu renginiu atokvėpis sportininkams baigėsi.
2019-ieji bus paženklinti atkak
liomis varžybomis dėl reitingų
taškų bei kvotų – galimų kelialapių į 2020 m. Tokijuje vyksiančias paralimpines žaidynes.
Geriausiųjų lengvaatlečių laukia atsakingas Dubajuje (Jungtiniuose Arabų Emyratuose) vyksiantis pasaulio lengvosios atletikos čempionatas.
Nors D. Jusio treniruojamiems Europos čempionato dalyviams labai nerimauti nėra dėl
ko – jų pasiekti rezultatai jau užtikrino galimybę vykti į Dubajų,
sportiniam meistriškumui kelti
svarbios kiekvienos varžybos.
Atsakingai Dubajuje vyksiančiam čempionatui ketina
ruoštis ir K. Skučas. Penkių paralimpinių žaidynių dalyvis neslepia ambicijų dalyvauti ir šeštosiose. Ir, pasak jo, Tokijui reikia pradėti ruoštis jau šiandien.
Aldona MILIEŠKIENĖ

Pirmą kartą apdovanoti 10 geriausių sporto klubų – jiems įteikti 1000 eurų čekiai.

Autorės nuotr.

Nemokamai keltis į Kuršių neriją gali ir neįgalieji
menys, turintys Kuršių nerijoje registruotą buveinę. Taip pat
neįgalieji, kurių automobilio
registracijos liudijime yra specialios žymos SV ir SH, kitaip
tariant, kai automobiliai pritaikyti neįgaliųjų vežimėliui arba
turi įrengtą rankinį valdymą.
Minėti leidimai išduodami ir
spec. tarnyboms.
„Iki šiol „Smiltynės perkėla“ duomenis apie asmenis ir
transporto priemones, kuriems
yra suteikta teisė keltis nemokamai, gaudavo iš savivaldybių. Remiantis jais, pagamindavome ir išduodavome leidimus, tačiau patį sprendimą, kam
valstybė kompensuos perkėli-

mą, priimdavo savivaldybė. Iš
esmės procesas išliko toks pat,
tik nuo Naujųjų sąrašus jau pateikia LAKD. Norime pabrėžti, kad pasikeitusi tvarka palies
tik naujai besikreipiančius dėl
leidimų. Juos turintiems, nieko
daryti nereikia, jų leidimai galioja. Tikimės, kad procesas bus
sklandus ir klientai nepatogumų
nepajus“, – pranešime spaudai
cituojama „Smiltynės perkėlos“
Pardavimų ir klientų aptarnavimo direktorė Inga Valutienė.
Taigi, fiziniai ir juridiniai
asmenys, norintys gauti minėtą leidimą, turi kreiptis į Lietuvos automobilių kelių direkciją.
Visus dokumentus galima siųsti

el. paštu lakd@lakd.lt. Vis dėlto,
kad procesas būtų kuo sklandesnis, kurį laiką ir toliau bus galima
konsultuotis su savivaldybėmis.
Tokie leidimai iki šiol buvo
atnaujinami visiems kas dvejus
metus. Paskutinį kartą tai padaryta praėjusių metų pavasarį.

Tuomet Neringos gyventojams
jų buvo išduota 4605, o Smiltynės – 100. Iki metų galo papildomai išduoti dar 379 leidimai fiziniams asmenims, juridiniams – 1819, 1160 – įstaigoms
bei 38 – neįgaliesiems.
„Bičiulystės“ inf.

2019 metų vasario 26 d. Kretingos rajono neįgaliųjų
draugijoje, J. Pabrėžos g. 8, Kretinga,
įvyks ataskaitinė-rinkiminė konferencija.
Darbotvarkėje:
● 4 metų pirmininko ir revizinės komisijos ataskaitos.
● Pakeistų draugijos įstatų tvirtinimas.
● Pirmininko rinkimai.
Gavusiųjų mandatus į konferenciją dalyvavimas būtinas.
Gali dalyvauti ir kiti Kretingos rajono neįgaliųjų draugijos nariai.

2019 m. sausio 24–30 d., Nr. 3 (1442), „Bičiulystė“

Daktaras
Aiskauda

Č

esnakas plačiai naudojamas
kulinarijoje ne tik šviežias,
bet ir marinuotas, keptas bei
džiovintas. Šeimininkės jį pasitelkia konservuojant, rauginant daržoves, perdirbant mėsos gaminius. Be to, česnakas,
kaip natūrali profilaktinė ir gydymo priemonė, nuo seno naudojamas mokslinėje ir liaudies
medicinoje.

4 psl.

Česnakas nors ir ne panacėja,
bet organizmui labai naudingas

Žinomas per 4,5 tūkst.
metų

Česnakas kaip vaistinis augalas žinomas per 4,5 tūkst. metų. Egiptiečiai, persai, graikai ir
romėnai šią daržovę laikė ne tik
vienu iš pagrindinių prieskonių,
bet ir vaistu. Apie česnaką galima rasti nemažai duomenų senovės Egipto medicinos rašytiniuose dokumentuose, daugelio žymių senovės gydytojų
traktatuose.
Garsusis antikos gydytojas ir
farmacininkas Dioskoridas (apie
50–70 m.) rašė, kad česnakas
gerina apetitą, padeda esant išsekimui, kosuliui, pilvo skausmams, gydo odos ir kai kurias
kitas ligas. Žinomas viduramžių
persų mokslininkas ir gydytojas Avicena (980–1037 m.) siūlė česnaką valgyti „nuo įvairių
ligų“. Česnakas buvo valgomas
maro, choleros ir kitų epidemijų
metu. Beje, senovėje Olimpinių
žaidynių dalyviai taip pat valgydavo česnaką, kad būtų fiziškai ištvermingi. Per karus česnakas padėdavo apsiginti nuo
gangrenos.

Šiuolaikinių tyrimų
apžvalga

 Kinijos, Italijos, Švedijos
ir Olandijos mokslininkų tyrimų duomenimis, tie žmonės,
kurie reguliariai per savaitę suvalgo ne mažiau kaip 6 skilteles
česnako, lyginant su tais asmenimis, kurie vengia česnako, gali sumažinti riziką susirgti storosios žarnos vėžiu 30 %, skrandžio vėžiu – 50 %.
 Bostono (JAV) Tafto universiteto profesorė K. Borek,
eksperimentuodama su laboratoriniais gyvūnais, gavo duomenų, patvirtinančių, kad česnakas gali ne tik profilaktiškai
apsaugoti nuo vėžio, bet taip pat
stabdo piktybinio auglio augimą. „Česnakas atakuoja vėži-

nes ląsteles įvairiose ligos stadijose“, – teigia prof. K. Borek. Ji
žada tęsti šiuos eksperimentus,
bet jau dabar rekomenduoja kasdien suvalgyti skiltelę česnako.
Pastaba: kai kas skaitydamas šias eilutes gali susidaryti
pernelyg optimistišką nuomonę, kad česnakas gali pakeisti...
chirurgo peilį, spindulinį gydymą, chemoterapiją ar kitokius
vėžio gydymo būdus, – deja, to
tikrai nėra.
 Amerikos nacionalinio
vėžio instituto mokslininkai
nustatė, kad vyrai, profilaktiškai kasdien vartojantys su maistu bent 5–6 g česnakų ar svogūnų, turi galimybę sumažinti
prostatos vėžio riziką daugiau
kaip 50 %.
 JAV Augalų tyrimo agentūros ekspertai, norėdami išsiaiškinti, ar česnakas tikrai stabdo aterosklerozės vystymąsi,
įvairiose šalyse atliko daugybę
tyrimų. Pradėjus vartoti česnako preparatus, 28 atvejais blogojo cholesterolio kraujyje sumažėjimas buvo pastebimas 3
mėnesius, 8 atvejais šis efektas
užsitęsė iki pusmečio. Po to česnako preparatų sukeltas efektas
mažėjo ir netrukus blogojo cholesterolio koncentracija kraujyje atsistatė iki buvusio lygio.
Tai reiškia, kad česnako poveikis buvo pastebimas, bet ne ilgalaikis. Taigi česnako negalima
laikyti alternatyva kitoms priemonėms, skirtoms blogojo cholesterolio mažinimui. Seniai žinoma, kad šiam reikalui reikia
laikytis tam tikros dietos, kai
ribojami gyvūniniai riebalai ir
yra pakankamas kiekis maistinių skaidulų.
 Mokslininkams pavyko iš
česnako išskirti biologiškai akty-

Konsultuojame, komentuojame
Temperatūrai kritus žemiau nulio ar pučiant žvarbiam vėjui,
padidėja tikimybė nušalti. Sveikatos specialistai pataria, kokių priemonių imtis pastebėjus pirmuosius nušalimo požymius.
Pasak „Eurovaistinės“ farmacijos specialistės Ilmos Plynytės, jautriausiai į šaltį reaguoja vaikai. „Dažniausiai tėvai yra
sąmoningi, vos atšalus orams jie
kreipiasi į vaistinę ieškoti kremų nuo šalčio. Tačiau patys suaugusieji ateina jau po fakto.
Dažniausiai dėl nušalusių kūno
vietų kreipiasi netinkamą ploną aprangą ar per ankštą avalynę žiemą pasirinkę suaugę žmonės, kurių oda sausa ir jautriai

reaguoja į šaltį“, – pažymi vaistininkė.
Saugotis speigo reikėtų ir
tiems žmonėms, kurie serga širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis ar cukriniu diabetu, nes
jų kraujotaka ir taip yra sutrikusi, kraujagyslės kur kas lengviau
pažeidžiamos.

Pirmoji pagalba

Jeigu pabuvoję lauke pastebėjote, kad oda pabalo ar tapo

vią medžiagą ajoeną, kuris mažina kraujo klampumą ir tarsi
suvilgo trombocitus (trombocitai – forminiai kraujo elementai,
dalyvaujantys stabdant kraujavimą). Tuomet pastebimai sumažėja trombocitų susiklijavimo ir
tuo pačiu krešulių susidarymo
galimybė. Taigi šis faktas leidžia
tvirtinti, kad česnakas mažina
infarkto ir insulto riziką.
Iš viso česnakas turi per 400
įvairių medžiagų!

Būtinas atsargumas

 Česnakas mažina kraujo
klampumą ir krešumą, todėl nevartotinas kartu su kraują skystinančiais vaistais, nes gali sukelti kraujavimą.
 Česnako teks atsisakyti sergant epilepsija, nėštumo ir
žindymo laikotarpiu, paūmėjus
skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligei, sergant tulžies pūslės akmenlige bei tokiomis ligomis, kurios susijusios su kraujavimu (hemorojus, ginekologinės
disfunkcijos ir kt.). Taip pat česnakas nevartotinas sergant dirgliosios žarnos sindromu, lėtinėmis kepenų ir kasos ligomis.
 Česnakas nevartotinas ne
mažiau kaip dvi savaites prieš
chirurgines operacijas, nes suskystėjus kraujui, gali būti sunku sustabdyti kraujavimą.
Svarbu!
 Česnakas turi antibakterinių, antiuždegiminių savybių,
stiprina imunitetą, didina kraujagyslių elastingumą (tai ypač
svarbu pagyvenusiems žmonėms), gerina dantų ir dantenų
būklę, regėjimą, atmintį, padeda išvengti vidurių užkietėjimo,
apsinuodijimo maistu. Pastarosios savybės būdingos žaliems
česnakams, nes termiškai apdo-

rotuose (virtuose, apdorotuose
garuose, keptuose) šios savybės
susilpnėja ar net visai išnyksta.
Beje, kai kepami nenulupti česnakai, juose išlieka daugiau biologiškai veiklių medžiagų.
 Kaip papildoma priemonė česnakas vartojamas gydant
aterosklerozę, hipertoniją, reumatines ligas, podagrą, širdies
ir kraujagyslių sistemą, plaučių
uždegimą, bronchinę astmą, tuberkuliozę, mėnesinių ciklo sutrikimus, kataraktą, artritą.
 Be to, česnakas turi nuskausminančių savybių, gerina
apetitą, virškinimą, stimuliuoja tulžies ir šlapimo išsiskyrimą, didina širdies raumens susitraukimų jėgą, lėtina pulsą, plečia kraujagysles, mažina galvos
skausmą, svaigimą, nemigą, tonizuoja ir stimuliuoja nervų sistemą, yra pavojingas žarnyno
kirminams.
 Česnakas aktyviai kovoja
su bakterija, kuri sukelia skrandžio opą, taip pat naikina stafilokokus, dizenterijos užkratą,
kenksmingus grybelius.
 Česnake esantys sieros
junginiai „suriša“ sunkiuosius
metalus, sudarydami junginius,
kurie paskui lengvai pašalinami
iš organizmo.
 Kadangi česnakas turi pakankamai didelio biologinio aktyvumo fitoncidų, patariama jį
vartoti sergant (arba profilaktiškai) angina, gripu, kokliušu,
sloga, ausies (ausų) uždegimu,
peršalimo, skrandžio ir žarnyno infekcinėmis ligomis, esant
pūliuojančioms žaizdoms, ilgai
negyjančioms opoms.
Pastabos:
1) sieros junginiai, esantys
česnakų eteriniame aliejuje, dirgina skrandžio, žarnyno bei šlapimo takų gleivinę, todėl česnaką galima vartoti tik nedideliais kiekiais ir dar pasitarus su
gydytoju;
2) česnaką patartina valgyti
ne atskirai, o su maistu, nes galima susirgti gastritu.

Receptai žaizdoms
ir opoms

Žaizdos ir opos gydomos
taip: į vidų vartojama 2 ar 3 susmulkintų česnako skiltelių košelė (susmulkinus skilteles, būti-

na 10–15 min. palaukti, antraip
ši priemonė bus mažai veiksminga) 3 kartus per dieną ir
dar išoriškai apdorojamos tokiu
pat būdu paruošta česnakų košele pakenktos vietos. Daroma
taip: česnakų košelė ant nesveikų vietų uždedama 0,2–0,3 cm
storio sluoksniu, kartu apimant
ir sveikus audinius 0,5 cm spinduliu. Šis kompresas sutvarstomas ir laikomas ne ilgiau kaip
10 min. Procedūra atliekama 2
kartus per dieną. Svarbu, kad
tokio gydymo būtinybė ir metodika būtų aptarta su gydytoju
arba vaistininku.
Pastaba: kepti česnakai, sumaišyti su sviestu arba virti piene, minkština nuospaudas, padeda greičiau subręsti ir pratrūkti votims.

Liaudies medicinos
receptai

Galvos smegenų kraujagyslių sklerozė, osteochondrozė
Nulupta česnako galvutė
kruopščiai nuplaunama ir sutarkuojama smulkia trintuve (arba
sutraiškoma, sugrūdama). Nenulupta (!) citrina irgi nuplaunama ir kartu su žievele sutarkuojama. Abu ruošiniai sumaišomi, užpilami litru šilto virinto vandens, indas sandariai uždengiamas, laikoma 2 paras. Po
to antpilas nukošiamas ir vartojamas po šaukštą 3 kartus per
dieną. Gydymo kurso trukmė
aptariama su gydytoju.
Aukštas kraujospūdis (hipertenzija)
Ruošiamas mišinys: 3 dalys
(toliau – d.; šiame recepte 1 dalis = 10 g žaliavos) česnakų, 3 d.
gudobelės vaisių, 3 d. gudobelės žiedų, 3 d. dirvinio asiūklio
žolės, 3 d. paprastojo amalo žolės, 4 d. paprastosios kraujažolės žolės, 1 d. kalninės arnikos
žiedų. Šaukštas mišinio užplikomas stikline verdančio vandens, indas uždengiamas, laikoma 6–8 val., po to nukošiama per dvigubą marlę (ar specialų sietelį). Vartojama į vidų po
1/4 stiklinės 4 kartus per dieną
30 min. prieš valgį. Dėl gydymosi šiuo antpilu reikalingumo
ir gydymo kurso trukmės būtina pasitarti su gydytoju.
Romualdas OGINSKAS

Žiemos pavojai: nušalti nesunku
ir esant teigiamai temperatūrai
nejautri – tai pirmieji nušalimo
požymiai. Tokiu atveju svarbu
palaipsniui atstatyti nušalusios
vietos normalią temperatūrą.
„Pažeistą vietą reikėtų šildyti švelniai, spaudžiant šiltais delnais. O jei nušalote rankas, jas laikykite pažastyse arba priglaudę prie kitų šiltų kūno vietų. Būtina pasirūpinti,
kad ant nukentėjusiojo neliktų
veržiančių drabužių, tačiau tuo
pačiu kūnas turi ir nepaprasti šilumos – padėti gali lengvai

krentantys megztiniai ar apklotai“, – pataria „Eurovaistinės“
specialistė.
Pasak I. Plynytės, patyrus
lengvus nušalimus, naudinga
pažeistą vietą tepti specialiais
kremais, kurie padėtų greičiau
atsistatyti pažeistą odą bei apsaugotų nuo pakartotinių nušalimų.
Tačiau jei nušalimas labai
stipus – pasirodo gelsvo, balto,
tamsiai rudo ar raudono skysčio
pūslės, jaučiamas stiprus skaus-

mas ar pakyla kūno temperatūra – nušalusių vietų patiems šildyti ar gydyti negalima, būtina
skubiai kreiptis į gydytojus.

Svarbu apranga

Paprasčiausias būdas išvengti nušalimų – einant į lauką šiltai ir patogiai apsirengti. Dažniausiai nušąla kojos, rankos,
skruostai bei ausys, todėl šias
kūno vietas reikia tinkamai apsaugoti.
„Bičiulystės“ inf.
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VRK pirmininkė tikina, kad šiemet rinkimų
apylinkės bus labiau prieinamos neįgaliesiems
(atkelta iš 1 psl.)

apylinkės prieinamos neįgaliesiems. Nemažai savivaldybių liko
nepritaikyta vos viena apylinkė.
Pagal VRK tinklalapyje pateiktą informaciją šiuo metu bene blogiausia situacija yra Utenoje – iš 31 apylinkės pritaikytos tik 3, Klaipėdoje – vos 5 iš
68. Tiesa, L. Matjošaitytė pabrėžia, kad šie duomenys gali būti ir netikslūs – kol kas ne visos
savivaldybės atsiuntė informaciją apie apylinkių pritaikymą.
VRK pirmininkė įsitikinusi, kad matant, kaip aktyviai
savivaldybės informuoja apie
apylinkių pritaikymą, galima
spręsti, jog situacija keičiasi labai sparčiai. „Nemanau, kad pinigų klausimas visada pats svarbiausias. Patalpas prieinamesnes
galima padaryti ir su mažesniais
resursais pasitelkus savivaldybes, seniūnijas. Reikia tik visiems kartu kalbėtis ir bandyti
ieškoti geriausių sprendimų“, –
teigia VRK pirmininkė L. Mat
jošaitytė.

Svarbu atsižvelgti į visą
situaciją

Lietuvos žmonių su negalia
sąjungos (LŽNS) projektų koordinatorė Ramunė Šidlauskaitė
sako taip pat jaučianti sujudimą
savivaldybėse – jos domisi, klausia, kaip geriau pritaikyti rinkimų apylinkes neįgaliesiems. „Jau
vien tai, kad sulaukėme savivaldybių skambučių, rodo, jog nėra
štilis, o kaip bus iš tikrųjų, pamatysime kai ateis rinkimai“, –
neskuba džiaugtis Ramunė.
Jos teigimu, per praėjusius
rinkimus apie balsavimo apylinkių pritaikymą buvo pateikta daug neteisingos informacijos. Kad taip neretai būna, parodė ir LŽNS kartu su LNF atliktas tyrimas. Patikrinus Vilniaus
rinkimines apylinkes, paaiškėjo,
kad jų pritaikyta 11 proc. mažiau
negu buvo skelbta VRK tinklalapyje. Patikrinus trečdalį pritaikytomis pažymėtų apylinkių, pasirodė, kad prieinamos tik pusė iš
jų. Į kai kurias pritaikytas mokyklas žmogui neįgaliojo vežimė-

Kaip aš pažinau negalią
Susitinkame, ilgus metus liekame drauge, arba nutolstame, išsiskiriame, bet buvusios bendrystės šiluma, nejučia išmoktos
pamokos lydi visą likusį gyvenimą.
Mokytoja, sėdinti prie
lango

Man pasisekė. Nuo pat vaikystės turėjau iš ko mokytis.
Knygų tuomet dar nemokėjau
skaityti, o ką jau kalbėti apie televiziją ar internetą – tokių dalykų tiesiog nebuvo. Tačiau mes,
mažo miestelio vaikai, augę gat
velėje už geležinkelio, turėjome
savo mokytoją. Staselė visuomet
sėdėdavo prie lango, tik šilčiausiomis vasaros dienomis jos mama, paprašiusi kaimynų pagalbos, išnešdavo dukrą į po langu žydintį mažytį darželį. Mes
niekada neklausinėdavome, kodėl Staselė nevaikšto, mums
nerūpėjo, kiek jai metų, tačiau
mums, vaikams, buvo didelė
garbė tėvų palieptiems nunešti
Staselei lėkštę sriubos, puodelį priskintų ankstyvųjų braškių
ar pyrago gabalėlį. Tas lauknešėlis jokiu būdu nebuvo išmalda
ar parama neįgaliam žmogui –
mes tiesiog dalijomės ir dėl to
jautėmės laimingesni.
Man pačiai ėjimas pas Staselę nebuvo vien lauknešėlių teikimas. Neatmenu, kaip tai nutiko, bet pas ją aš išėjau anuomet pogrindinę tikybos mokyklą. Ne, ji nemokė manęs poterių, neliepė mokytis ir dešimties
Dievo įsakymų. Kad juos reikia
žinoti ir mokėti, buvo savaime
suprantama. Staselė man, o paskui ir kitiems vaikams pasakodavo šventųjų gyvenimus.
Ji nevaikščiojo nuo kūdikystės, bet tarpukario Lietuvoje turėjo namų mokytoją, kuris mergaitei atnešdavo knygų
apie šventąją Teresėlę, šventąjį Pranciškų, Dievo motiną...
Ji tas knygas buvo išmokusi atmintinai ir mums perpasakoda-

vo. Prisimenu tai ne todėl, kad
norėčiau pasakoti apie neeilines tikybos pamokas, tiesiog už
tų pasakojimų nelikdavo Staselės negalios, o mes, patys to nesuprasdami, apsikeisdavome su
ja energija. Beje, jos, neįgalios
merginos, energija buvo tokia
stipri, kad veikė mane visą likusį gyvenimą. Išvažiavusi studijuoti rašydavau Staselei laiškus, ji savo laiškuose pasakodavo savo mažo didelio pasaulėlio
naujienas. Vėliau, deja, nutolau,
po studijų likau Vilniuje, bet žinau, kad Staselę iki pat mirties
globojo „Carito“ geradarės. Esu
dėkinga jai už įdiegtą supratimą:
mums visiems reikia ne gailesčio, o gebėjimo dalintis, gebėjimo duoti ir priimti.

Darbdaviai, tapę
klausytojais

Audra buvo gal keleriais metais vyresnė už mane. Persirgusi
skarlatina ji nustojo matyti dešine akimi, pamažu silpo ir kairioji. Audra, kaip ir jos artimieji,
žinojo, jog gresia apakti, tačiau
energinga paauglė niekada neparodė, kad jai sunku, kad yra
už mus silpnesnė ir ko nors negali. Kai atvažiavau studijuoti,
Audra jau gyveno ir dirbo Skroblų gatvėje. Ten buvo įsikūręs
aklųjų kombinatas, bendrabutis.
Pas ją ne tik aš radau kelią, bet ir
būrys mano kurso draugių. Tuomet nebuvo audioknygų, diktofonų, bet neregiai už nedidelę pinigų sumą galėjo samdytis
skaitovus. Tais skaitovais pradėjo dirbti mano bendrakursės.
Aš, tiesa, netapau etatine, nors
Audrai visada paskaitydavau,
kai tik ji panorėdavo.
Labai greitai sužinojau, kad

lyje neįmanoma patekti, kadangi
nėra užvažiavimo iš automobilių
statymo aikštelės ant šaligatvio,
didelė dalis mokyklų neturi neįgaliesiems pritaikytų automobilių stovėjimo vietų, nepritaikyti
tualetai, o kai kuriose mokyklose įrengti pandusai yra per statūs
ir netinkami naudojimui. Dažna,
net ir pritaikyta mokykla, į kurią galima neįgaliesiems patekti
ne per pagrindinį įėjimą, neturi
nuorodų, tad žmonės mano, jog
ji nepritaikyta.
R. Šidlauskaitė džiaugiasi,
kad tyrimas buvo atliktas kartu su Vilniaus savivaldybės atstovais. Nors iš pradžių jie į neįgaliųjų priekaištus žiūrėjo skeptiškai, vėliau įsitikino, kad rimta
kliūtimi žmogui vežimėlyje gali tapti ne tik laiptai, bet ir per
sunkiai atsiveriančios durys ar
per maža aikštelė šalia jų, metalinės grotelės, slenksčiukas ar
kliūtys judant iš stovėjimo aikštelės link įėjimo. Patikrinimo
metu pastebėta, kad mokykla
renovuojama, bet nenumatytas

pritaikymas. Taip neturėtų būti.
Pasitaikė ir tokių atvejų, kad vežimėliu judantis mokinys į mokyklą turėjo įvažiuoti mediniu
savadarbiu pandusu (padėtos 3
lentos). LŽNS atstovė įsitikinusi, kad tai netgi nesaugu. Tokios
mokyklos planuojant renovaciją
turėtų būti prioritetinės.

Turės būti įrengtos
balsavimo kabinos

Kitas dalykas, kurį pabrėžia
R. Šidlauskaitė – atsirado reikalavimas, kad nors viena balsavimo kabina būtų įrengta taip, kad
ji būtų tinkama ir vežimėliu judančiam žmogui. Svarbu, kad į ją
tilptų ne tik paprastas, bet ir elektrinis vežimėlis (rekomenduojamas plotis 1,1x1,2 m). Stalviršiai
joje turi būti skirtingo aukščio –
kad būtų patogūs ir sėdinčiam
žmogui. Šios kabinos nebūtų
skirtos išskirtinai tik negalią turintiems žmonėms – jomis galėtų naudotis ir mamos su mažais
vaikais, ir senyvo amžiaus žmonės, judantys su vaikštynėmis ar

VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė.
ramentais ir pan. R. Šidlauskaitė atkreipė dėmesį, kad ne viena
savivaldybė planavo pirkti mobilius laiptų kopiklius, tačiau, neįgaliųjų nuomone, tai nėra tikslinga – kopikliai nepasiteisino.
Geriau ieškoti kitų būdų.
Pasak R. Šidlauskaitės, tyrimas parodė, kad įrengiant rinkimų apylinkes visiškai neatsižvelgta į žmones, turinčius
klausos ir regos sutrikimų: nėra
vedimo linijos, nėra įspėjamųjų paviršių prieš skirtingo aukščio pokyčius (pvz., prieš laiptus),
nėra balsavimo biuletenių ir kitos rinkėjams skirtos informacijos Brailio raštu, nėra įrangos ar
gestų vertėjų, kurie suteiktų informaciją kurtiesiems. Šie dalykai dar laukia sprendimų.
Aurelija Babinskienė

Lemties dovanoti susitikimai

Eglė Kulvietienė.

mano kurso draugės į aklųjų
kombinatą ateina ne todėl, kad
užsidirbtų itin reikalingų pinigėlių, bet pirmiausia norėdamos išsikalbėti, išsipasakoti. Jų
neregintys „darbdaviai“ mokėjo klausytis, o jaunam žmogui,
dar atvažiavusiam į didmiestį, buvo be galo svarbu būti išgirstam. Mažos ir didesnės mūsų nesėkmės likdavo tokios pačios, bet mes turėjome kam apie
jas pasipasakoti, ištirpdavo bet
koks atstumas, o apie tai, kad
šie žmonės nemato, seniai buvome pamiršę. Visada siunčiu
Audrai linkėjimų, džiaugiuosi,
kad ji vis tokia pat nenuorama.

Tylieji uošviai

Kai mano jaunėlė dukra pasakė, kad jos draugo tėvai kurtieji, prisipažinsiu, per tą didelę
skubą, į kurią gyvenimas buvo
įsukęs, nesusimąsčiau, kaip aš su
jais bendrausiu, ar iš viso bendrausiu. Bet lemtis lėmė taip,
kad jau 25 metus esame susigiminiavę ir kuo puikiausiai susi-

kalbame, nors aš nemoku gestų
kalbos ir beveik nerašau jiems
raštelių ar žinučių... Vis dėlto mes suprantame vieni kitus.
Ir apie tai papasakoti ar parašyti žodžiais yra kur kas sudėtingiau negu bendrauti. Drįstu mūsų santykių pagrindu pavadinti
empatiją, nors, manau, nesuklysiu sakydama, kad Jonas ir Alina apie tokį jausmų apibūdinimą nė nenutuokia, tiesiog jiems
be žodžių jausti kitą žmogų, jo
išgyvenimus ir palaikyti, parodyti supratimą yra taip natūralu,
kaip valgyti, gerti ar tiesiog gyventi. Tą supratimą ir palaikymą
jaučiau, kai laidojau savo tėvus,
taip pat anksčiau, kai Alina padėjo slaugyti ligoninėje gulėjusią mano mamą. Žodžių neprireikė, užteko supratimo.
Jono ir Alinos buvimas mūsų šeimos šventėse, į kurias susirenka dešimt žmonių, kažkaip savaime daro mus dėmesingesnius ne tik jiems, bet ir
vienas kitam. Mes kalbamės,
mano žentas ar mano dukra tė-

vams verčia, bet jie dažnai mosteli ranka, sakydami, kad ir taip
viską supranta, mielai dalyvauja žaidimuose, sveikinimuose. Mano ir jų anūkų daugėjo,
bet nė vienam nekilo klausimo,
kodėl seneliai nekalba. Tiesiog
tai buvo ir yra šeimos gyvenimo dalis.
Kai praėjusiais metais, jiems
abiem švenčiat gražų jubiliejų,
rašiau apie Joną kaip šachmatų
meistrą, pirmą kartą kalbėjausi
su juo per gestų kalbos vertėją.
Prisipažinsiu, Jonas mane nustebino sumania diplomatija. Atsakinėdamas į klausimus, kuriuos
užduodavau per vertėją, itin asmeniškas savo gyvenimo detales jis sugebėdavo pasilaikyti sau
ir kartu pasakyti viską, ko iš jo
nori žurnalistas, o į straipsnį reagavo santūriu džiaugsmu.
Dukros uošviai savaip „kalti“, kad praėjau rašyti apie negalią turinčių žmonių problemas,
nes mano pirmasis straipsnis,
išspausdintas kadaise leistame
„Šeimos“ žurnale, vadinosi „Tylos vaikai“ – tai buvo pasakojimas apie kalbančius vaikus, gimusius kurčiųjų šeimoje. Temą
pasigavo tuo metu garsios televizijos laidos „Nakviša“ rengėjai. Jie pasikvietė Joną ir Aliną į
televiziją. Uošviai vėliau prisipažino sutikę dalyvauti laidoje, nes
manę, kad man to reikia. Darbe.
Ko gero, ir prireikė, nes apie neįgalius žmones rašiau dar ne kartą. Vėliau viskas susiklostė taip,
kad bendravimas, rašymas, buvimas šių žmonių bendruomenėse tapo mano gyvenimo dalimi. Nesiverčia liežuvis pavadinti
juos neįgaliais. Iš jų visų gavau
daug daugiau negu rašydama
apie tikras ir netikras garsenybes. Paaugau ir dar noriu augti,
tik tas mano laikas trumpėja...
Eglė KULVIETIENĖ
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Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

LRT
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. PIRMADIENĮ – PenktadienĮ:
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40,
09.10 – Labas rytas, Lietuva. 6.30,
8.00, 9.00 – žinios, orai. 7.00, 7.30,
8.30 – žinios, orai, sportas.
Pirmadienis, sausio 28 d.

09:15 Senis. N-7. 176 s. 10:20 Štutgarto kriminalinė policija 4. N-7. 4/8
s. 11:10 Aukštuomenės daktaras 1.
N-7. Įvadas. 1 d. 12:00 Beatos virtuvė.
(subtitruota, kart.). 13:00 Klauskite
daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena,
Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. N-7.
478 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su
vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Vartotojų kontrolė. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas.
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 LRT
forumas. 22:30 Dviračio žinios. 23:00
Premjera. Genijus. Pikasas. N-14. 9 s.
24:00 LRT radijo žinios. 00:10 Štutgarto kriminalinė policija 4. N-7. 4/8
s. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:05
Savaitė. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00
LRT radijo žinios. 03:05 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 Dviračio
žinios. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vartotojų kontrolė. (kart.). 05:00
Seserys. N-7. 478 s. (kart.).

Antradienis, sausio 29 d.

09:15 Senis. N-7. 177 s. 10:20
Štutgarto kriminalinė policija 4. N-7.
4/9 s. 11:10 Aukštuomenės daktaras
1. N-7. Įvadas. 2 d. 12:00 Stilius. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas.
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15
Laba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 479 s. 17:30 Žinios.
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.).
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 (Ne)
emigrantai. (subtitruota). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas.
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą“. 22:30 Dviračio žinios. 23:00
Premjera. 12 beždžionių 2. N-14. 2/6
s. 23:45 Klausimėlis.lt (kart.). 24:00
LRT radijo žinios. 00:10 Štutgarto kriminalinė policija 4. N-7. 4/9 s. (kart.).
01:00 LRT radijo žinios. 01:10 Istorijos detektyvai. (subtitruota, kart.).
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo
žinios. 03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 Dviračio žinios.
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05
(Ne)emigrantai. (subtitruota, kart.).
05:00 Seserys. N-7. 479 s. (kart.).

Trečiadienis, sausio 30 d.

09:15 Senis. N-7. 178 s. 10:20
Štutgarto kriminalinė policija 4. N-7.
4/10 s. 11:10 Aukštuomenės daktaras
1. N-7. 1 s. 12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba. (kart.). 13:00 Klauskite
daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys.
N-7. 480 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai
(su vertimu į gestų k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite
daktaro. 19:30 Gyvenimas. (subtitruota). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30
Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Mano mama gamina geriau!
22:30 Dviračio žinios. 23:00 Premjera. Paskutinė karalystė 2. N-14. 2/3
s. 24:00 LRT radijo žinios. 00:10 Štutgarto kriminalinė policija 4. N-7. 4/10
s. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:05
Stilius. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00
LRT radijo žinios. 03:05 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30 Dviračio
žinios. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“. (kart.). 05:00 Seserys. N-7. 480 s. (kart.).

Ketvirtadienis, sausio 31 d.

09:15 Senis. N-7. 179 s. 10:20
Štutgarto kriminalinė policija 4. N-7.
4/11 s. 11:10 Aukštuomenės daktaras
1. N-7. 2 s. 12:00 Gyvenimas. (subtitruota, kart.). 13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena,
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:10 Laba
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas.
Orai. 16:15 Laba diena, Lietuva. 16:30
Premjera. Seserys. N-7. 481 s. 17:30 Ži-

nios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų
k.). 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Specialus tyrimas. (subtitruota). 20:25
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30
Gimę tą pačią dieną. (subtitruota).
22:30 Dviračio žinios. 23:00 Premjera. Prieš audrą 2. N-14. 2/9 s. 24:00
LRT radijo žinios. 00:10 Štutgarto kriminalinė policija 4. N-7. 4/11 s. (kart.).
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Vakaras
su Edita. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.).
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.). 03:30
Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Specialus tyrimas.
(subtitruota, kart.). 05:00 Seserys.
N-7. 481 s. (kart.).

Penktadienis, vasario 1 d.

09:05 Senis. N-7. 228 s. 10:05
Štutgarto kriminalinė policija 1. N-7.
18 s. 10:55 Aukštuomenės daktaras 1.
N-7. 3 s. 11:40 Stilius. (kart.). 12:40 TV
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas.
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15
Laba diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Seserys. N-7. 216 s. 17:30 Žinios
(su vertimu į gestų k.). 17:55 Sportas.
17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“ 18:30 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“. 19:00 Lietuvos
laisvės gynėjų dienai. Atminimo laužų uždegimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje. 19:30 Beatos virtuvė. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas.
20:57 Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00
Duokim garo! 22:35 Gamtos inspektoriai. 23:00 Fantastiškas penktadienis. Premjera. Drakono širdis. N-14.
00:40 Klausimėlis.lt. (kart.). 01:00 LRT
radijo žinios. 01:05 Pokalbių laida
„Svarbios detalės“. (kart.). 02:00 LRT
radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Mūsų
gyvūnai. (kart.). 03:30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Stilius. (kart.). 05:00
Seserys. N-7. 216 s. (kart.).

Šeštadienis, vasario 2 d.

06:05 Nacionalinė ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą“. (kart.). 07:00
Hani ir Nani 2. 08:30 Karinės paslaptys. 09:00 Labas rytas, Lietuva. 09:30
Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas, Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35
Labas rytas, Lietuva. 12:00 Pasaulio dokumentika. Ypatinga misija. 2
d. Nykstantys orangutanai. (subtitruota). 12:55 Pasaulio dokumentika.
Metų laikai. 3 d. Ruduo. (subtitruota). 13:50 Premjera. Džesika Flečer
6. N-7. 6/6, 6/7 s. 15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“. 15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16:00 Sveikinimų koncertas. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 Teisė žinoti. 18:30 Vakaras
su Edita. 19:30 Stilius. 20:25 Loterijos
„Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas. Orai. 21:00 „Eurovizija 2019“. Nacionalinė atranka.
23:00 Premjera. Kiniška dėlionė. N-14.
(subtitruota). 01:00 Sikarijus: narkotikų karas. (kart.). 03:00 Pasaulio dokumentika. Metų laikai. 3 d. Ruduo.
(subtitruota, kart.). 03:55 Teisė žinoti. (kart.). 04:25 Džesika Flečer 6. N-7.
6/6, 6/7 s. (kart.).

Sekmadienis, vasario 3 d.

06:05 Beatos virtuvė. (subtitruota, kart.). 07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.lt. 08:00 Gyventi
kaime gera. Veikime kartu. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00
Brolių Grimų pasakos. 2 s. Stebuklingas stalelis. 10:00 Gustavo enciklopedija. (subtitruota). 10:30 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mūsų gyvūnai. 12:00 Pasaulio dokumentika.
Namibo dykumos karalystė. (subtitruota). 12:55 Pasaulio dokumentika.
Davidas Attenborough. Gyvojo pasaulio šviesa. 13:50 Puaro. N-7. 11/4 s.
Katė tarp balandžių. 15:25 Klausimėlis.lt. 15:43 Loterija „Keno Loto“. 15:45
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16:00 Istorijos detektyvai. (subtitruota). 16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su
vertimu į gestų k.). 18:00 Duokim garo! 19:30 Savaitė. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai. 21:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 21:30 Premjera. Laisvės
kaina. Disidentai. N-7. 3 s. (su garsiniu
vaizdavimu). 22:35 Tapatybės vagilė.
N-14. 00:35 Faras ir kaimietė. N-14.
02:05 Pasaulio dokumentika. Namibo dykumos karalystė. (subtitruota,
kart.). 03:00 Pasaulio dokumentika.
Davidas Attenborough. Gyvojo pasaulio šviesa. (kart.). 03:55 Klausimėlis.lt (kart.). 04:20 Puaro. N-7. 11/4 s.
Katė tarp balandžių. (kart.).

TV3
Pirmadienis, sausio 28 d.

00:40. Bado žaidynės. Strazdas
giesmininkas. 2 dalis (kart.). 03:00. Atstumtasis. 06:10. Televitrina 226. 06:25.
Kempiniukas Plačiakelnis 11, 227. 06:55.
Simpsonai (kart.) 10, 4. 07:25. Simpsonai (kart.) 10, 5. 07:55. Svajonių sodai
(kart.) 21. 08:55. Meilės sūkuryje 131.
10:00. Meilės žiedai 85. 11:00. Meilės
žiedai 86. 12:00. Svotai 4, 12. 13:00. Pažadėtoji 6, 73. 13:30. Pažadėtoji 6, 74.
14:00. Pažadėtoji 6, 75. 14:30. Pažadėtoji 6, 76. 15:00. Simpsonai 10, 6. 15:30.
Simpsonai 10, 7. 16:00. TV3 žinios 19.
16:25. TV3 orai 19. 16:30. TV Pagalba
12, 36. 18:30. TV3 žinios 28. 19:22. TV3
sportas. 19:27. TV3 orai 28. 19:30. Namas 1, 1. 20:30. Moterys meluoja geriau 11, 69. 21:00. TV3 vakaro žinios 15.
21:52. TV3 sportas. 21:57. TV3 orai 15.
22:00. Tamsos baikeris. Keršto demonas. 23:50. Kaulai 12, 4.

Antradienis, sausio 29 d.

00:50. Mikė 2, 15. 01:15. Mikė 2,
16. 01:40. Rouzvudas 2, 16. 02:30. Ekstrasensai detektyvai 5, 26. 03:30. Kaulai (kart.) 12, 4. 04:20. Mikė (kart.) 2, 15.
04:45. Mikė (kart.) 2, 16. 05:10. Rouzvudas (kart.) 2, 16. 06:10. Televitrina 226.
06:25. Kempiniukas Plačiakelnis 11,
228. 06:55. Simpsonai (kart.) 10, 6.
07:25. Simpsonai (kart.) 10, 7. 07:55. Namas (kart.) 1, 1. 08:55. Meilės sūkuryje
132. 10:00. Meilės žiedai 87. 11:00. Meilės žiedai 88. 12:00. Svotai 4, 13. 13:00.
Pažadėtoji 6, 77. 13:30. Pažadėtoji 6, 78.
14:00. Pažadėtoji 6, 79. 14:30. Pažadėtoji 6, 80. 15:00. Simpsonai 10, 8. 15:30.
Simpsonai 10, 9. 16:00. TV3 žinios 20.
16:25. TV3 orai 20. 16:30. TV Pagalba 12,
37. 18:30. TV3 žinios 29. 19:25. TV3 orai
29. 19:30. Prieš srovę 19, 4. 20:30. Moterys meluoja geriau 11, 70. 21:00. TV3 vakaro žinios 16. 21:55. TV3 orai 16. 22:00.
Tobulas ginklas. 23:45. Kaulai 12, 5.

Trečiadienis, sausio 30 d.

00:45. Mikė 2, 17. 01:10. Mikė 2,
18. 01:35. Rouzvudas 2, 17. 02:25. Ekstrasensai detektyvai 5, 27. 03:20. Kaulai (kart.) 12, 5. 04:10. Mikė (kart.) 2, 17.
04:35. Mikė (kart.) 2, 18. 05:05. Rouzvudas (kart.) 2, 17. 06:10. Televitrina 226.
06:25. Kempiniukas Plačiakelnis 10,
207. 06:55. Simpsonai (kart.) 10, 8.
07:25. Simpsonai (kart.) 10, 9. 07:55.
Prieš srovę (kart.) 19, 4. 08:55. Meilės
sūkuryje 133. 10:00. Meilės žiedai 89.
11:00. Meilės žiedai 90. 12:00. Svotai
4, 14. 13:00. Pažadėtoji 6, 81. 13:30. Pažadėtoji 6, 82. 14:00. Pažadėtoji 6, 83.
14:30. Pažadėtoji 6, 84. 15:00. Simpsonai 10, 10. 15:30. Simpsonai 10, 11.
16:00. TV3 žinios 21. 16:25. TV3 orai 21.
16:30. TV Pagalba 12, 38. 18:30. TV3 žinios 30. 19:25. TV3 orai 30. 19:30. Gero
vakaro šou 5, 20. 20:30. Moterys meluoja geriau 11, 71. 21:00. TV3 vakaro
žinios 17. 21:55. TV3 orai 17. 22:00. Įsibrovimas. 22:25. Vikinglotto 5. 22:30.
Įsibrovimas. 23:50. Kaulai 12, 6.

Ketvirtadienis, sausio 31 d.

00:50. Mikė 2, 19. 01:15. Mikė 2,
20. 01:40. Rouzvudas 2, 18. 02:30. Ekstrasensai tiria 6, 97. 03:55. Kaulai (kart.)
12, 6. 04:45. Mikė (kart.) 2, 19. 05:10.
Rouzvudas (kart.) 2, 18. 06:10. Televitrina 226. 06:25. Kempiniukas Plačiakelnis 10, 208. 06:55. Simpsonai (kart.)
10, 10. 07:25. Simpsonai (kart.) 10, 11.
07:55. Gero vakaro šou (kart.) 5, 20.
08:55. Meilės sūkuryje 134. 10:00. Meilės žiedai 91. 11:00. Meilės žiedai 92.
12:00. Svotai 4, 15. 13:00. Pažadėtoji 6,
85. 13:30. Pažadėtoji 6, 86. 14:00. Pažadėtoji 6, 87. 14:30. Pažadėtoji 6, 88.
15:00. Simpsonai 10, 12. 15:30. Simpsonai 10, 13. 16:00. TV3 žinios 22. 16:25.
TV3 orai 22. 16:30. TV Pagalba 12, 39.
18:30. TV3 žinios 31. 19:25. TV3 orai 31.
19:30. Farai 12, 20. 20:30. Moterys meluoja geriau 11, 72. 21:00. TV3 vakaro
žinios 18. 21:55. TV3 orai 18. 22:00. Kikboksininkas.

Penktadienis, vasario 1 d.

00:00. Kaulai 12, 7. 01:00. Iš Los
Andželo į Vegasą 1, 1. 01:25. Iš Los Andželo į Vegasą 1, 2. 01:50. Rouzvudas 2,
19. 02:40. Ekstrasensai tiria 6, 98. 04:05.
Kaulai (kart.) 12, 7. 04:55. Iš Los Andželo į Vegasą (kart.) 1, 1. 05:20. Iš Los Andželo į Vegasą (kart.) 1, 2. 06:10. Televitrina 12. 06:25. Kempiniukas Plačiakelnis 10, 209. 06:55. Simpsonai (kart.) 10,
12. 07:25. Simpsonai (kart.) 10, 13. 07:55.
Farai (kart.) 12, 20. 08:55. Meilės sūkuryje 135. 10:00. Meilės žiedai 93. 11:00.
Meilės žiedai 94. 12:00. Svotai 4, 16.
13:00. Pažadėtoji 6, 89. 13:30. Pažadėtoji 6, 90. 14:00. Pažadėtoji 6, 91. 14:30.
Pažadėtoji 6, 92. 15:00. Simpsonai 10,
14. 15:30. Simpsonai 10, 15. 16:00. TV3
žinios 23. 16:25. TV3 orai 23. 16:30. TV
Pagalba 12, 40. 18:30. TV3 žinios 32.
19:22. TV3 sportas. 19:27. TV3 orai 32.
19:30. Lilo ir Stičas. 21:10. Galingieji
reindžeriai. 23:35. Aukšta klasė.

Šeštadienis, vasario 2 d.

01:55. Įsibrovimas (kart.). 03:25.
Tobulas ginklas (kart.). 06:15. Televitrina 10. 06:30. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą (kart.) 1, 141. 07:00. Transformeriai. Maskuotės meistrai 4, 409. 07:30.
Aladinas 1, 134. 08:00. Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą 1, 142. 08:30. Kempiniukas Plačiakelnis 10, 210. 09:00. Virtuvės istorijos 9, 5. 09:30. Gardu Gardu
7, 6. 10:00. Svajonių ūkis 5, 22. 10:30.
Būk sveikas! 1, 1. 11:00. Daktaras Dolitlis. 12:40. Išdykėlis Danstonas. 14:20.
Jaunavedžiai. 16:15. Ekstrasensų mūšis 18, 6. 18:00. Raudonas kilimas 5, 5.
18:30. TV3 žinios 33. 19:17. TV3 sportas.
19:22. TV3 orai 33. 19:25. Eurojackpot
5. 19:30. Guliverio kelionės. 21:10. Geri metai. 23:35. Kaip mylėtis angliškai?

Sekmadienis, vasario 3 d.

01:25. Galingieji reindžeriai (kart.).
03:30. Aukšta klasė (kart.). 06:15. Televitrina 10. 06:30. Čipas ir Deilas skuba
į pagalbą (kart.) 1, 142. 07:00. Transformeriai. Maskuotės meistrai 4, 410.
07:30. Aladinas 1, 135. 08:00. Čipas ir
Deilas skuba į pagalbą 1, 143. 08:30.
Mamyčių klubas 21, 5. 09:00. Kulinarinis
detektyvas 2, 5. 09:30. Penkių žvaigždučių būstas 6, 5. 10:00. Pasaulis pagal
moteris 7, 5. 10:30. Svajonių sodai 22.
11:30. Sužvejok dingusią žuvį. 13:30.
Gerbėja. 15:20. 101 dalmatinas. 17:30.
Visi mes žmonės 2, 1. 18:30. TV3 žinios
34. 19:22. TV3 sportas. 19:27. TV3 orai
34. 19:30. X Faktorius 6, 20. 22:30. Svetimas kūnas.

LNK
Pirmadienis, sausio 28 d.

06:00 Dienos programa. 06:05
„Mano gyvenimo šviesa“ (586). N-7.
06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (587).
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(588). N-7. 07:35 „Tomas ir Džeris“ (5).
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“
(88). N-7. 08:55 Apdovanojimai „Žmonės 2019“ (kart.). N-7. 12:05 „Mano likimas“ (7). N-7. 13:00 „Gyvenimo daina“
(162). N-7. 14:00 „Aukštakulnių kerštas“
(54). 15:00 „Dvi širdys“ (1423). N-7. 15:30
„Dvi širdys“ (1424). N-7. 16:00 „Dvi širdys“ (1425). N-7. 16:30 Labas vakaras,
Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30
Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30
KK2. N-7. Infošou. 20:00 Nuo... Iki...
20:30 „Paveldėtoja 2“ (11). N-7. 21:00
„Monikai reikia meilės“ (11). N-7. 21:30
Žinios. 22:24 Sportas. 22:27 Orai. 22:28
Telefoninė loterija 1634. 22:30 VAKARO
SEANSAS Gelbėjimo misija 2. Mirtinas
pavojus. N14. 00:05 „Juodasis sąrašas“
(8). N-7. 01:00 Taiklus šūvis (kart.). N14.

Antradienis, sausio 29 d.

06:00 Dienos programa. 06:05
„Mano gyvenimo šviesa“ (589). N-7.
06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (590).
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(591). N-7. 07:35 „Tomas ir Džeris“ (6).
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“
(89). N-7. 09:05 „Rimti reikalai“ (78).
N-7. 09:40 „Namai, kur širdis“ (41). N-7.
10:25 KK2 (kart.). N-7. Infošou. 10:55
Nuo... Iki... (kart.) 11:25 „Paveldėtoja 2“
(11) (kart.). N-7. 12:00 „Mano likimas“
(8). N-7. 13:00 „Gyvenimo daina“ (163).
N-7. 14:00 „Aukštakulnių kerštas“ (55).
15:00 „Dvi širdys“ (1426). N-7. 15:30 „Dvi
širdys“ (1427). N-7. 16:00 „Dvi širdys“
(1428). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios.
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2.
N-7. Infošou. 20:00 Nuo... Iki... 20:30
„Paveldėtoja 2“ (12). N-7. 21:00 „Monikai reikia meilės“ (12). N-7. 21:30 Žinios.
22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Ikaras. N14. 00:05 „Juodasis sąrašas“ (9). N-7. 01:00 Gelbėjimo
misija 2. Mirtinas pavojus (kart.). N14.

Trečiadienis, sausio 30 d.

06:00 Dienos programa. 06:05
„Mano gyvenimo šviesa“ (592). N-7.
06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (593).
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(594). N-7. 07:35 „Tomas ir Džeris“ (7).
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“
(90). N-7. 09:05 „Monikai reikia meilės“ (1). N-7. 09:40 „Namai, kur širdis“
(42). N-7. 10:25 KK2 (kart.). N-7. Infošou.
10:55 Nuo... Iki... (kart.) 11:25 „Paveldėtoja 2“ (12) (kart.). N-7. 12:00 „Mano likimas“ (9). N-7. 13:00 „Gyvenimo
daina“ (164). N-7. 14:00 „Aukštakulnių
kerštas“ (56). 15:00 „Dvi širdys“ (1429).
N-7. 15:30 „Dvi širdys“ (1430). N-7. 16:00
„Dvi širdys“ (1431). N-7. 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai.
19:30 KK2. N-7. Infošou. 20:00 Nuo...
Iki... 20:30 „Paveldėtoja 2“ (13). N-7.
21:00 „Monikai reikia meilės“ (13). N-7.
21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai.
22:30 VAKARO SEANSAS Pagrobimas.
N14. 00:10 „Juodasis sąrašas“ (10). N-7.
01:05 Ikaras (kart.). N14.

Ketvirtadienis, sausio 31 d.

06:00 Dienos programa. 06:05
„Mano gyvenimo šviesa“ (595). N-7.

06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (596).
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(597). N-7. 07:35 „Tomas ir Džeris“ (8).
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“
(91). N-7. 09:05 „Monikai reikia meilės“ (2). N-7. 09:40 „Namai, kur širdis“
(43). N-7. 10:25 KK2 (kart.). N-7. Infošou.
10:55 Nuo... Iki... (kart.) 11:25 „Paveldėtoja 2“ (13) (kart.). N-7. 12:00 „Mano likimas“ (10). N-7. 13:00 „Gyvenimo daina“ (165). N-7. 14:00 „Aukštakulnių kerštas“ (57). 15:00 „Dvi širdys“
(1432). N-7. 15:30 „Dvi širdys“ (1433).
N-7. 16:00 „Dvi širdys“ (1434). N-7.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:35
Yra, kaip yra. N-7. 18:30 Žinios. 19:25
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7.
Infošou. 20:00 Valanda su Rūta. 21:00
„Monikai reikia meilės“ (14). N-7. 21:30
Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30
VAKARO SEANSAS Numeris 44. N14.
01:00 Pagrobimas (kart.). N14. 02:35
Alchemija. VDU karta. 03:05 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, vasario 1 d.

06:00 Dienos programa. 06:05
„Mano gyvenimo šviesa“ (598). N-7.
06:35 „Mano gyvenimo šviesa“ (599).
N-7. 07:05 „Mano gyvenimo šviesa“
(600). N-7. 07:35 „Tomas ir Džeris“ (9).
08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“
(92). N-7. 09:05 „Monikai reikia meilės“ (3). N-7. 09:40 „Namai, kur širdis“
(44). N-7. 10:25 KK2 (kart.). N-7. Infošou.
10:55 Valanda su Rūta (kart.). 12:00
„Mano likimas“ (11). N-7. 13:00 „Gyvenimo daina“ (166). N-7. 14:00 „Aukštakulnių kerštas“ (58). 15:00 „Dvi širdys“
(1435). N-7. 15:30 „Dvi širdys“ (1436).
N-7. 16:00 „Dvi širdys“ (1437). N-7. 16:30
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 Bus visko.
Gyvenimo būdo laida. 18:30 Žinios.
19:25 Sportas. 19:28 Orai. 19:30 KK2
penktadienis. N-7. 21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA Nakties įstatymai. N14.
23:20 Meksikietis. N-7. 01:45 Numeris
44 (kart.). N14.

Šeštadienis, vasario 2 d.

06:25 Dienos programa. 06:30
„Tomas ir Džeris“ (8) (kart.). 06:55 „Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas“ (78).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Keista šeimynėlė“ (23). 07:45 „Neramūs ir
triukšmingi“ (19). 08:10 „Riterių princesė Nela“ (30). 08:35 „Tomo ir Džerio
pasakos“ (5). 09:00 „Ogis ir tarakonai“
(20). 09:10 „Ogis ir tarakonai“ (21). 09:15
„Ogis ir tarakonai“ (22). 09:25 KINO
PUSRYČIAI Laukiniai nuotykiai. 11:00
Paskutinė mimzė. 12:50 Mažieji genijai.
14:45 Skola tėtušiui. 17:00 Gyvūnų pasaulis. N-7. 17:30 Bus visko. Gyvenimo
būdo laida. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas.
19:28 Orai. 19:30 SUPERKINAS Šrekas
Trečiasis. 21:15 Keistas penktadienis.
23:10 Juokdarių vakarienė. N14. 01:30
Nakties įstatymai (kart.). N14.

Sekmadienis, vasario 3 d.

06:20 Dienos programa. 06:25
„Tomas ir Džeris“ (9) (kart.). 06:55 „Žvėrelių būrys“ (1). 07:20 „“Nickelodeon“
valanda. Keista šeimynėlė“ (24). 07:45
„Neramūs ir triukšmingi“ (20). 08:10
„Riterių princesė Nela“ (31). 08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“ (6). 09:00 KINO
PUSRYČIAI Kiškių mokykla. 10:30 Muzikinė kaukė (kart.). 13:00 Sniego diena. 14:50 Asteroidas. Lemiamas susidūrimas. N-7. 16:40 Ne vienas kelyje. 17:20 Teleloto. 18:30 Žinios. 19:25
Sportas. 19:28 Orai. 19:30 Lietuvos
balsas. Vaikai. 21:45 Kaip diena ir naktis. N-7. 23:50 Eskobaras. Kruvinas rojus. N14. 02:00 Juokdarių vakarienė
(kart.). N14.

BTV
Pirmadienis, sausio 28 d.

07:15 „Vaikai šėlsta“ (39). 07:40
„Stoties policija“ (8) (kart.). N-7. 08:40
„Sudužusių žibintų gatvės“ (29) (kart.).
N-7. 09:40 „Įteisintas faras“ (24) (kart.).
N-7. 10:40 „Gelbėtojai - 112“ (63) (kart.).
N-7. 11:05 „Gelbėtojai - 112“ (64) (kart.).
N-7. 11:35 „Ekstrasensų mūšis“ (1)
(kart.). N-7. 13:40 „Stoties policija“ (9).
N-7. 14:40 „Sudužusių žibintų gatvės“
(30). N-7. 15:45 „Įteisintas faras“ (25).
N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 112“ (65). N-7.
17:25 „Gelbėtojai - 112“ (66). N-7. 18:00
Info diena. 18:35 „Mentalistas“ (1). N-7.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (5). N-7. 20:30 „Varom!“ (15). N-7. 21:00 Pranaši pozicija.
N-7. 22:50 Elvis ir Niksonas (kart.). N14.
00:35 „Antrininkas“ (5) (kart.). N14.
01:35 „Kortų namelis“ (3) (kart.). N14.

Antradienis, sausio 29 d.

07:15 „Vaikai šėlsta“ (6). 07:40
„Stoties policija“ (9) (kart.). N-7. 08:40
„Sudužusių žibintų gatvės“ (30) (kart.).
N-7. 09:40 „Įteisintas faras“ (25) (kart.).
N-7. 10:45 „Gelbėtojai - 112“ (65) (kart.).
N-7. 11:15 „Gelbėtojai - 112“ (66) (kart.).
N-7. 11:45 „Mentalistas“ (1) (kart.). N-7.
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (5) (kart.). N-7.

13:40 „Stoties policija“ (10). N-7. 14:40
„Sudužusių žibintų gatvės“ (31). N-7.
15:45 „Įteisintas faras“ (26). N-7. 16:50
„Gelbėtojai - 112“ (67). N-7. 17:25
„Gelbėtojai - 112“ (68). N-7. 18:00 Info diena. 18:35 „Mentalistas“ (2). N-7.
19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (6). N-7. 20:30 „Varom!“ (16). N-7. 21:00 Superaudra Siatle. N-7. 22:50 Pranaši pozicija (kart.).
N-7. 00:40 „Gyvi numirėliai“ (13). N14.
01:35 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“ (9) (kart.). N-7.

Trečiadienis, sausio 30 d.

07:15 „Vaikai šėlsta“ (7). 07:40
„Stoties policija“ (10) (kart.). N-7. 08:40
„Sudužusių žibintų gatvės“ (31) (kart.).
N-7. 09:40 „Įteisintas faras“ (26) (kart.).
N-7. 10:45 „Gelbėtojai - 112“ (67) (kart.).
N-7. 11:15 „Gelbėtojai - 112“ (68) (kart.).
N-7. 11:45 „Mentalistas“ (2) (kart.). N-7.
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (6) (kart.). N-7. 13:40
„Stoties policija“ (11). N-7. 14:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (32). N-7. 15:45
„Įteisintas faras“ (27). N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 112“ (69). N-7. 17:25 „Gelbėtojai - 112“ (70). N-7. 18:00 Info diena.
18:35 „Mentalistas“ (3). N-7. 19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius“ (7). N-7. 20:30 „Varom!“ (17).
N-7. 21:00 „Meteoras“ (1). N-7. 22:55
„Meteoras“ (2). N-7. 00:50 Superaudra Siatle (kart.). N-7.

Ketvirtadienis, sausio 31 d.

07:15 „Vaikai šėlsta“ (8). 07:40
„Stoties policija“ (11) (kart.). N-7. 08:40
„Sudužusių žibintų gatvės“ (32) (kart.).
N-7. 09:40 „Įteisintas faras“ (27) (kart.).
N-7. 10:45 „Gelbėtojai - 112“ (69) (kart.).
N-7. 11:15 „Gelbėtojai - 112“ (70) (kart.).
N-7. 11:45 „Mentalistas“ (3) (kart.). N-7.
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (7) (kart.). N-7. 13:40
„Stoties policija“ (12). N-7. 14:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (33). N-7. 15:45
„Įteisintas faras“ (28). N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 112“ (71). N-7. 17:25 „Gelbėtojai - 112“ (72). N-7. 18:00 Info diena.
18:35 „Mentalistas“ (4). N-7. 19:30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius“ (8). N-7. 20:30 „Varom!“ (18).
N-7. 21:00 Gyvasis skydas. N14. 22:50
„Meteoras“ (1) (kart.). N-7. 00:45 „Meteoras“ (2) (kart.). N-7.

Penktadienis, vasario 1 d.

07:15 „Vaikai šėlsta“ (9). 07:40
„Stoties policija“ (12) (kart.). N-7. 08:40
„Sudužusių žibintų gatvės“ (33) (kart.).
N-7. 09:40 „Įteisintas faras“ (28) (kart.).
N-7. 10:45 „Gelbėtojai - 112“ (71) (kart.).
N-7. 11:15 „Gelbėtojai - 112“ (72) (kart.).
N-7. 11:45 „Mentalistas“ (4) (kart.). N-7.
12:45 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (8) (kart.). N-7. 13:40
„Stoties policija“ (13). N-7. 14:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (34). N-7. 15:45
„Įteisintas faras“ (29). N-7. 16:50 „Gelbėtojai - 112“ (73). N-7. 17:25 „Gelbėtojai - 112“ (74). N-7. 18:00 NKL čempionatas. Jonavos „Sintek-Jonava“ - Mažeikių „Ereliai“. 20:00 „Amerikietiškos
imtynės“ (3) (Wrestling - RAW). N-7.
21:00 „Amerikietiškos imtynės“ (3)
(Wrestling - SmackDown). N-7. 22:00
Nėra kur bėgti. N14. 23:55 Gyvasis skydas (kart.). N14. 01:45 „Gyvi numirėliai“
(14). N14. 02:30 „Velniški Stivo Ostino
išbandymai“ (10) (kart.). N-7.

Šeštadienis, vasario 2 d.

06:15 „Varom!“ (16) (kart.). N-7.
06:40 „Varom!“ (17) (kart.). N-7. 07:05
„Varom!“ (18) (kart.). N-7. 07:30 „Vaikai
šėlsta“ (6) (kart.). 08:00 „Vaikai šėlsta“
(39) (kart.). 08:29 „Top Shop“ televitrina. 08:45 Sveikatos ABC televitrina. 09:00 Lietuvos galiūnų čempionato atrankinis etapas. 10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“ (19). 10:30 „Keturios stichijos“ (3). 11:40 „Velniški Stivo
Ostino išbandymai“ (11). N-7. 12:40
„Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir atgal“ (4). 13:40 „Ekstrasensų mūšis“ (2).
N-7. 16:05 „Amžiaus nusikaltimai“ (5).
N-7. 17:00 Betsafe–LKL. Lietkabelis Šiauliai. 19:30 Muzikinė kaukė. 22:00
MANO HEROJUS Miestas. N14. 00:25
AŠTRUS KINAS Stebėtojų lyga. N14.

Sekmadienis, vasario 3 d.

06:30 Lietuvos galiūnų čempionato atrankinis etapas (kart.). 07:30
„Keturios stichijos“ (3) (kart.). 08:30
Tauro ragas. N-7. 09:00 Sveikatos kodas. 09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:00 „Nutrūkę nuo grandinės“ (20).
10:30 „Keturios stichijos“ (4). 11:40
„Velniški Stivo Ostino išbandymai“
(12). N-7. 12:40 „Gordonas Ramzis. Iki
pragaro ir atgal“ (5). 13:40 „Ekstrasensų mūšis“ (3). N-7. 16:00 „Nusikaltimų
miestas“ (22). N-7. 16:30 Čepas meta.
17:00 Betsafe–LKL. Žalgiris - Skycop.
19:30 Žandaras veda. N-7. 21:20 „Antrininkas“ (6). N14. 22:30 „Kortų namelis“
(4). N14. 23:35 Nėra kur bėgti (kart.).
N14. 01:25 Stebėtojų lyga (kart.). N14.

Redakcija primena,
kad verta sekti TV stočių
skelbimus, nes programose
gali būti pakeitimų.
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Neįgalieji
pasaulyje
„Ar negalite sugalvoti realesnių svajonių?“ – rimti
žmonės svaičiojimais laikė
Michalo Vorocho ir Maciejaus Kaminskio planus apie
tolimas keliones. Bet jie tai
padarė. Įsimetė į visureigį
savo neįgaliųjų vežimėlius
ir išvažiavo. Bekelės ir kalnų serpantinai, pampos ir
prerijos, sniegas ir karštis,
smėlynai ir džiunglės, tropikų infekcijos ir avarijos... Du
paralyžiuoti vyrukai lengvų
kelių neieškojo.
Atėmė puodus –
padovanojo visą pasaulį

Pirmuoju smuiku šiame duete groja, be abejo, Michalas.
Buvo 16-kos, kai išgirdo spinalinės raumenų atrofijos diagnozę. Netrukus jam teko susigyventi su neįgaliojo vežimėliu. Ką
veikti? Kaip gyventi? Rodės, tokioje situacijoje pati tinkamiausia – kukli virėjo profesija. Tačiau gydytojas ir tokią galimybę
atėmė. Atsisakė pasirašyti siuntimą į kulinarijos mokyklą, mat
su tokia liga jis ne tik puodų nepakels, bet ir arbatos pats neatsigers. Gydytojas žinojo, ką kalba,
mat turėjo ta pačia liga sergantį giminaitį.
Mediko prognozė beveik sutraiškė. Ne vienas mėnuo praėjo,
kol šiaip ne taip išsilaižė.
Iš depresijos ištraukė meilė gražiai merginai. Pasaulis
vėl suspindo visomis spalvomis. Michalas atrado fotografiją,
kompiuterinę grafiką. Studijuoti mėgstamą dalyką buvo vienas
malonumas. Norėjosi dar didesnių iššūkių.
Per radiją išgirdęs žinutę apie
konkursą, kuris kvietė varžytis, kas greičiausiai autostopu iš
Madrido pasieks Varšuvą, nusprendė dalyvauti jame. Idėja
skambėjo tiesiog beprotiškai. Ar
įsivaizduojate vyruką neįgaliojo
vežimėlyje, šalia kelio stabdantį
mašinas? Bet jis tai padarė.
Nors ir labai smagu buvo
skubėti iš Madrido į Varšuvą,
Michalas pripažįsta, kad kelionių bacila jis apsikrėtė kiek vėliau Mongolijoje.

Beprotiška kelionė
traukiniais, automobiliais
ir... arkliais

Tik iš matymo pažįstamas
jaunuolis žinojo, kam pasiūlyti intriguojančią kelionę. „Mi-

Senu visureigiu
pervažiavo abi Amerikas

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Neįgaliųjų sporto klubo vadovas:
„Rokiškėnai sportuoti tingi“
Naujienų portale www.rokiskiosirena.lt Monika Meilutė domisi, kaip neįgalieji Rokiškio rajone sportuoja.

chalai, gal nori kartu keliauti į
Mongoliją?...“ O kaipgi. Puolė ruoštis. Žirgyne ėmė mokytis joti. Deja, neklusniam kūnui
tai buvo per sunki užduotis. Vis
dėlto prieš išvykdamas spėjo pasigaminti kažką panašaus į balną iš visokių lankelių ir virvelių.
Keliavo Transsibiro magistrale, t.y. geležinkeliais, jungiančiais Rusiją su Mongolija,
ir visomis kitomis priemonėmis.
Michalas jaudinosi, kas bus, kai
pasieks tikslą – vietovę, kur savo uždarą gyvenimą gyvena
maža vietinė tautelė, kur laukia
arkliai... Balnas puikiai atlaikė
lauko sąlygomis, todėl Michalas galėjo gėrėtis gamta, stebėti
vietinių žmonių buitį ir darbus.
Tai buvo labai svarbi, turininga ir įdomi kelionė. Michalas pamatė, koks spalvingas ir
nuostabus yra pasaulis. Mongolijoje jis tapo keliautoju. Jis suprato, kad nedidelės pergalės yra
ne mažiau saldžios už įspūdingus laimėjimus. Juk neįgaliajam
įveikti stačią kalvą – tai lyg sveikam alpinistui įkopti į vieną iš
aukščiausių viršukalnių.

Pažinti kitus ir suprasti save

Michalas ir Maciejus susipažino ligoninėje. Tuo metu Michalas jau sirgo kelionės per abi
Amerikas idėja, ėmė šnekinti
Maciejų vykti kartu. Du paralyžiuoti vyrukai mėnesių mėnesius pavojingame kelyje? Maciejus nebuvo užsikrėtęs kelionių
bacila, atsikalbinėjo kaip mokėjo. Michalas neatlyžo, viliojo nuotykiais, galimybe pažinti
pasaulį ir patirti tikrai vyriškų
iššūkių. Suviliojo.
Juodu įsigijo seną visureigį.
Pirmiausia išvyko į paprastesnę
ir trumpesnę kelionę po Europą.

Sukorė 17 tūkstančių kilometrų.
Išbandė automobilį ir savo draugystę – viskas buvo gerai. Tuomet išvažiavo į Ameriką.
Maršrutas buvo ne iš lengvųjų – nuo Argentinos iki
Aliaskos. Įspūdinga kelionės
statistika: kelionėje praleido 371
dieną, įveikė 65 tūkstančius kilometrų. Be abejo, landroverį
teko patobulinti. Juk nebuvo galima tikėtis, kad kelyje kasdien
ras viešbučius, pritaikytus neįgaliesiems. Visureigis tapo nedideliu viešbučiu, kur keliautojai
miegojo, gaminosi valgį.
Kol keliavo, užsiaugino būrį gerbėjų, nes jų kelionę buvo
galima sekti internete. Dar buvo
kelyje, kai išgirdo, jog yra apdovanoti „National Geographic“
nominacijoje „Metų kelionė“.
„Į šią kelionę vykome atrasti
ne amerikų, bet to, kas slypi mumyse, – sako Michalas. – Kiek
esame stiprūs. Gautas apdovanojimas paliudijo, kad kelionė
svarbi ne tik mums. Be abejo,
apsidžiaugėme. Juk dabar lengviau rasti kitų kelionių rėmėjų
ir partnerių, kurie mus, apdovanotuosius, labiau vertina.“

Žingsnis po žingsnio
svajonės link

Michalas jau dalyvavo keliolikoje įspūdingų kelionių įvairiose pasaulio šalyse, iš kurių
parsiveža daugybę nuotraukų.
Už jas pelnė įvairių apdovanojimų. Dalyvauja neįgaliųjų integ
racijai skirtose akcijose. Ne paslaptis, kad jo kelionėmis labai
domisi kiti neįgalieji, jau nebegalintys nustygti vietoje. Skambina jam, rašo laiškus, neretai
maldauja paimti kartu.
Pasiryžote? Pirmiausia nuspręskite, kur norite keliauti,
Toliau – kokia transporto priemone. Ko tikitės iš kelionės?
Anot Michalo, vienam tinka pasivažinėjimai populiariame kurorte, kitam reikia iššūkių. Ši
taisyklė galioja visiems: prieš didelę kelionę išvykite į paprastesnę, lengvesnę, patikrinkite save.
Michalas ir Maciejus visą
pusmetį ruošėsi Amerikai. Ieškojo rėmėjų, tobulino, pritaikė
savo poreikiams visureigį, skaitė
knygas apie šalis, kurias žadėjo
aplankyti. Nuotykiams būtina
tinkamai pasiruošti...
Pagal užsienio spaudą parengė
Brigita Balikienė

2019 metų projektui „Neįgaliųjų socialinė integracija per kūno
kultūrą ir sportą“ finansuoti Rokiškio rajono neįgaliųjų sporto
klubui „Olimpija“ šiemet skirti
4497 eurai. Kaip teigia ilgametis vienintelio rajone neįgaliųjų
sporto klubo vadovas Vidmantas Pilibaitis, tiek lėšų projektui
vykdyti nepakanka.
V. Pilibaičio teigimu, gautos lėšos naudojamos neįgaliųjų išvykoms į sporto varžybas,
tačiau didžiąją dalį finansavimo
tenka atseikėti už patalpų nuomą, kurios, deja, net nėra tinkamai pritaikytos neįgaliesiems,
mokėti atlyginimą treneriui.
Klubui priklauso 33 nariai.
Tačiau V. Pilibaitis patikino, kad
didžioji dalis jų sportuoti ir integruotis tiesiog… tingi. „Kalbu
ne tik apie senjorus, bet ir apie
jaunimą. Anksčiau salės būdavo pilnos, visi užsiimdavo įvairiausiomis veiklomis tiek treni-

ruoklių salėse, tiek lauke. Dabar visi tingi judėti, į treniruotes renkasi vangiai. Jiems geriau
prie televizoriaus sėdėti. O juk
judėjimas yra labai svarbus“, –
piktinosi pašnekovas.
„Treniruotės vyksta tris kartus per savaitę: pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį. O savaitgaliai skirti varžyboms, į
kurias gavę kvietimą būtinai važiuojame. Deja, tačiau varžybų
dalyvių skaičius tesiekia dešimt
narių. Kartais jų būna dar mažiau“, – komentavo V. Pilibaitis.
„Atsižvelgdamas į žmonių
norus rengiu lengvosios atletikos treniruotes, didinu bendrą
fizinį pasirengimą, mokau žaisti stalo tenisą. Ir štangas kilnojame. Galiu pasidžiaugti, kad
tiek rajoninėse, tiek respublikinėse varžybose mums sekasi
gana neblogai – dažnai užimame prizines vietas“, – pasakojo
V. Pilibaitis.

Bus įkurti savarankiško gyvenimo
namai vienišiems senoliams
Kėdainių rajono savivaldybė skelbia informaciją apie tai, kad
rajone kuriamos naujos socialinės įstaigos.
Kėdainių rajono savivaldybė toliau investuoja į socialinių paslaugų teikimą vienišiems senoliams.
Josvainiuose bus įkurti savarankiško gyvenimo namai vienišiems seneliams. Nuo įprastos
globos įstaigos senyvo amžiaus
žmonėms šie namai skirsis tuo,
kad senjorai iš dalies patys savarankiškai pasirūpins savimi –
nusipirks produktus, rūpinsis
maisto ruoša, pagal galimybes
apsitvarkys savo kambarį. Jiems
bus teikiamos tik socialinės priežiūros paslaugos.
Rajono savivaldybės meras
Saulius Grinkevičius įsitikinęs,
kad savarankiško gyvenimo namai vienišiems senoliams palengvins gyvenimą. „Nemažai
mūsų senjorų gyvena vieni, todėl jiems kasdien spręsti buitinius klausimus yra sudėtinga.
Ši įstaiga – tarpinis variantas
tarp socialinės įstaigos – senelių globos įstaigos ir savarankiško gyvenimo namuose“, – sakė
S. Grinkevičius.
Rajono savivaldybės Socia
linės paramos skyriaus vedėjos
Jūratės Blinstrubaitės teigimu,
ši įstaiga bus įkurta šalia jau veikiančio Josvainių socialinio ir
ugdymo centro. Čia bus 10 vietų.
„Savarankiško gyvenimo namai
bus skirti vienišiems senoliams,
kurie yra aktyvūs, bet susitvarkyti su kasdieniais buities rūpesčiais jiems jau tampa per sunku,
tačiau jiems dar nereikia nuolatinės globos. Tiems žmonėms, kuriems nustatyta ilgalaikė socialinė globa ir reikalinga specialistų
priežiūra, šiuo metu veikiančiose įstaigose Josvainiuose, Dotnuvoje ir Šėtoje vietų pakanka“, –

kalbėjo J. Blinstrubaitė.
Projekte numatyta ne tik 10
kambarių, bet ir bendra virtuvė
su valgomuoju, aktyvaus laisvalaikio praleidimo salė, kompiuterių kambarys, skalbykla.
Savarankiško gyvenimo namuose įsikursiantys senoliai įstaigai už komunalines ir kitas
paslaugas turės pervesti 20 procentų savo pensijos, o 80 proc. jų
pajamų liks pačių poreikiams. Už
šias lėšas senoliai turės savarankiškai pasirūpinti maisto produktais ir kitais būtinais pirkiniais.
Šiuo metu Josvainių socialiniame ir ugdymo centre, kur
bus įrengti nauji savarankiško
gyvenimo namai, gyvena senjorai, kuriems reikalinga nuolatinė globa. Čia yra 40 vietų. Ši
įstaiga bus aprūpinta nauja įranga ir baldais.
2018-ųjų rudenį, po dvejus
metus trukusių rekonstrukcijos
darbų, atidarytas Šėtos socialinio ir ugdymo centro priestatas. Jame įrengta 16 kambarių,
higienos patalpos, laisvalaikio
salė, virtuvėlė su valgomuoju,
skalbykla, socialinių ir medicinos darbuotojų kabinetai, kineziterapeuto-masažuotojo patalpa,
veikia liftas. Taip pat buvo atnaujinta katilinė, kurioje įrengta automatizuota šildymo ir vėdinimo sistema bei priešgaisrinė signalizacija. Po renovacijos Šėtos
socialinio ir ugdymo centre gali
gyventi dvigubai daugiau senolių – keturios dešimtys.
Šiuo metu Kėdainių rajone
veikia trys globos įstaigos, teikiančios ilgalaikę socialinę globą asmenims su negalia ir senyvo amžiaus žmonėms. Iš viso jose gyvena 120 žmonių.
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Prie kūrybos
šaltinio

veika, žiemuže. Jau sausis,
kuris priklauso tik tau. Sausio mėnesio pavadinimas kildinamas iš romėnų dievo Jano
vardo, kuris atidaro duris naujų
darbų pradžiai. Pats dievas Janas turi du veidus. Vienas žiūri
į ateitį, kitas į praeitį. Matyt, todėl ir mes dar negalime pamiršti senųjų metų, dar tęsiame pradėtus darbus, dar prisimename,
ką nuveikėme, ko nepadarėme.
Ačiū už sniegą, kurio nepagailėjai. Jis apsaugos augalų šaknis,
kaups drėgmę būsimam derliui.
Ir šaltis mėnesio pradžioje kaip
reikiant paspaudė. Tik jūros ir
marių vanduo dar sulaiko šalčio veržimąsi.
Seni žmonės sako, kad tamsus laikas prašo susimąstyti, judėti lėčiau. Gal vertėtų ir senuosius dievus prisiminti: Laimą,

Pasibeldė pusiaužiemis
Veliuoną, Žemyną ir kt.
Laisvės gynėjų dieną prisimeni šlovingą Lietuvos praeitį,
širdin pabeldžia poetų žodžiai,
kad Lietuva čia buvo per amžius, kad mūsų Lietuva – didvyrių žemė, o mes – jos vaikai. Jei
bėdos užklumpa, lietuviai sugeba pamiršti rietenas, glaustis
vienas prie kito.
Vėjas ir sniegas baigia sutaršyti smėlio skulptūras. Pirmą kartą jos taip ilgai išstovėjo.
Tu, žiemuže, sausį buvai labai nepastovi. Tai šaltis, tai atlydys. Pažeri sniego ir vėl jį ištirpdai. Paklebeni duris, įleidi
šalto oro gūsį, priverti susigūžti, kailinius išsitraukti. Juokiesi, kai vaikai voliojasi po sniegą,
šypsaisi, kai brenda per vandenį.
Nesukaustei marių, nepakvietei
žvejų vilioti stintų.
Gal tavo nuotaiką drumsčia

Ištirpdyki gruodą...

Šypseną išbersiu

Šiandien šerkšnas vis lijo ir lijo...
Drėko šąlančio beržo delnai.
Gaila buvo tylaus praradimo –
Vėjas išrengė medį nuogai...

Saulės žiežirbas
Iš ežero bangų išrinksiu. –
Šypsenos jų šoks
Ant ištiestų delnų...
O širdis spurdės
Ritmingais tvinksniais,
Nes plakimą jos
Tik tau nešu...

Taip gyvenimo vėtros išrengia,
Jei bejėgis ir silpnas esi.
Daužos lietūs į tuščią palangę,
Šokinėja lašeliai basi...
Tas likimas visų juk vienodas –
Blaškos nerimas medžio širdy...
Liksi vienišas, išrengtas, rodos,
Bet pavasariai grįš... Supranti?
Ir į kiemą skubės tavo šventė:
Medžiai puošis, o gėlės kvatos...
Ims lizde grįžęs gandras kalenti –
Ir be džiaugsmo – dienos nė vienos...
Kartais būna likimas kampuotas.
Patikėk – jį nugludint gali.
Ištirpdyki sukaustytą gruodą
Savo meilės karštam spinduly...

P

Humoreska

abaigusios parduotuvių maratoną, kojos paprašė minutinės pertraukėlės, tad šastelėjau parke ant suolelio. Atgavusi amą, pajutau mane tyrinėjančius žvilgsnius ir pažvelgiau
į jų šeimininkes. Trys mano
amžiaus personos aiškiai norėjo užmegzti pokalbį. Tylą nutraukė jų vadė:
– Atsiprašau, bet mes čia nesutariam labai aktualiu klausimu. Ar jūs skiepysitės nuo gripo?
– Ne, – papurčiau galvą.
– Girdite, – pasisuko į greta
sėdinčias, – yra ir daugiau blaiviai mąstančių. Jums dar ne viskas aišku?
– Kaip gali būti aišku, – pratrūkau. – Vakcina lyg ir bendra,
bet gripo tipų keletas. Sakysim
skiepys nuo A, o jo vietą užims
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Kad nebenutiltų
Per ilgai keliaujant
Mintyse sukurtais
Ilgesio laivais
Ir kad neužgestų
Ji likimo saujoj
Vienatve užlietais
Vakarais tyliais...
Kai alsuos į veidą
Žaros pasiklydę,
Ilgesiu apgaubus
Meilė viltį neš...
Su žuvėdros klyksniais

šiaurinis vėjas, kuris papasakojo,
kokių išdaigų prikrėtė. Jis sumanė Kuršių nerijos pusiasalį paversti sala. Pačioje siauriausioje nerijos vietoje sumąstė leisti
jūrai įsisikverbti į marias. Taip
užpustė apsauginę kopą, kad abu
vandenys susiliejo.
Kas bus toliau ir tau, žiemuže, neaišku, ir žmonėms neramu. Sausio 25 – pusiaužiemis.
Seni žmonės sako, kad tą dieną nubunda barsukas. Jei gera diena, išeina pasivaikščioti,
jei bloga – vėl gulasi ant šono.
Pagal senus papročius tą dieną žmogus turi pradėti žadinti
gamtą: papurtyti šakas, pabelsti į avilius.
Visi laukiame pavasario, pasiilgome saulės, ilgesnių dienų.
Ilgai laukę, dar palaukime.
Aldona BALSEVIČIENĖ
Juodkrantė

Grįšim į jaunystę –
Į žvaigždėtą pievą
Mes... ir lyg ne mes...
Dėl tavęs išbersiu
Šypseną į tylą,
Kai mėnulio šviesą
Lūpos palytės...
...Boružė nuo delno
Paprašyta kyla
Į svajonių naktį,
Teikdama vilties...

Padovanok...
Padovanok
Baltos žiemos
Žydėjimą –
Bekvapį,
Be ryškių spalvų...
Padovanoki
Kuklų žiedą –
Jis šildys sielą
Trapumu.
Aldona MAKSVYTIENĖ
Vilkaviškis

Ar skiepytis?
tipas B. Rezultato nebus, be to,
susilpnės imunitetas.
– O jeigu atspės? – cyptelėjo iš kairės.
– Na, bus kaip kazino. Bet aš
nelošiu azartinių žaidimų.
– Ar jūs pensininkė? – pasitikslino trečioji.
– Tikrai taip.
– Tada jūs nesupratot, – vėl
pradėjo vadė. – Padidino pensijas tiems, kurių darbo stažas
viršija 30 ir daugiau darbo metų, bet tyli, kad mus atleido pagal etatų mažinimą...
– Bet kuo čia dėta gripo
vakcina?
– Pasiskiepysit. Įvertins vakciną, vienkartinį švirkštą, vatos
tamponą, pavilgytą spirite, med.
sesers kvalifikaciją, pridės PVM,
ir pateiks jums siurprizą.

– Bet vakcinos nupirkta tik
100 tūkstančių, o pensininkų yra...
– Naivuolė. Iš kur žinote, kiek nupirkta? Gal dirbate
Sveikatos apsaugos ministerijoje? Aš palauksiu, o jūs, – mostelėjo draugėms, – elkitės kaip
išmanot.
Manyje tūnantis kipšas patraukė už liežuvio ir mestelėjau
jai klausimą:
– O nuo ebolos viruso pasiskiepysit? Simptomai pradžioje
panašūs į gripo...
Ir gavau tarsi antausį:
– Kai gausi sąskaitą už šildymą, tai bus gripas, o kai gausi sąskaitą už kosmetinį namo
remontą – susirgsi ebola.

Konkursas

Žiemos pasaka

Balta žiemos tyla... Tylus baltumas, nuo kurio prašviesėja ir
naktys. Einu baltu miško takeliu
ir klausausi baltos miško pasakos... Skamba žiemiška giedra ir
šiugžda po kojomis sniegas. Visi
medžiai giliai įmigę. Pušų ir eglių
šakos žalios, minkštu, puriu sniegu lyg pūkų patalais užklotos. Atrodo, kad ir visai giriai šilčiau. Nedaug tokių dienų šią žiemą dar buvo – daugiau įbridusių ūkanon ir
pilkumon. Nejučiomis prisimenu
vaikystės žiemas, sausio speigus ir
pūgas, sniego kalnus, braškančius
tvorų pinučius, šalčio lelijomis išmargintus trobelės langus. Pusnys
pranokdavo pačias aukščiausias
tvoras, kartais net susilygindavo su
žemesnių trobesių stogais. Iš kaminų vinguriuojantis dūmas ištirpdavo giedrumoje. O pripustytame sode čerškėdavo paukšteliai. Atskrisdavo šarkos, pasipuošusios juodais
frakais ir baltais marškiniais. Tupėdamos ant tvirtesnių šakų kreksėdavo, plepėdavo visokius niekus,
vis linguodamos, vis kraipydamos
ilgas uodegas. Kartais jų plepsėjimą nutraukdavo gražuolis kėkštas.
O kad surikdavo, o kad sučerkšdavo... Matyt, šarkutės pleputės kažką prisimeluodavo. Tvarka turi būti varnų giminėje...
Prisiminimus nutraukia ir baltą
miško pasaką sudrumsčia triukšmingieji kėkštai. Skraido po girią
ir ieško gilių, kurias patys rude-

nį paslėpė po nukritusiais lapais.
Tokie jau tie kėkštai – patys paslepia ir neprisimena kur. Gal pelėnai sugraužė giles? O pavasarį iš
išžiemojusių gilių išdygs ąžuoliukai. Nepatenkinti kėkštai, kad nesuranda ir čerškia, rėkia sutūpę į
medžius. Net gaila gražuolių peštukų. Antai ir juodoji meleta senoje
pušyje kala uoksą. O štai ir zylutės
skraidinėja – mano bičiulės. Jos visada, net ir žiemą, linksmos, žvit
rios, savo baltus žandukus išpūtusios. Prie namų yra lesyklėlė. Kur
buvusios, kur nebuvusios jos čia vis
nutupia. Gal saulėgrąžų atnešta?
Jos smalsios ir drąsios – kapsi lašinukus, net uodegytės krypčioja.
Ant lesyklos krašto kartais nutupia margas genelis. Jis renka tvirtu
snapu kruopas, net kaukši. Ir lašinukų užkanda. Paskui įkimba į
gretimo medžio kamieną ir remdamasis uodegėle kopia tai aukštyn,
tai žemyn, apžiūrinėja žievės tarpelius. Zylutės prisibijo genelio, pasislepia gyvatvorėje ir dairosi, o žvirbliukai drąsūs, lesinėja šalia genelio. Jau sausio viduryje suskamba
grįžtančios saulės varpeliai. Kasdien po trumpą žingsnelį, bet vis
artyn mūsų, vis aukštyn į melsvą
dangų. Po truputį ilgėjančios dienos prisipildo paslaptingo, šviesaus
laukimo ir vilties... Toks tas sausis,
toks tas žiemos vidurys...
Gražina Kalvaitienė
Kazlų Rūda

Gražina ČEKAVIČIENĖ
Jonava

Gražinos Kalvaitienės nuotr.

