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Europarlamentarų biurai – atviri, 
bet ne neįgaliesiems 

Kazlų Rūdos geležinkelio stotyje Aivaras Pužas nesijautė savarankiškas.

(nukelta į 5 psl.)

(nukelta į 3 psl.)

Aplinka visiems

Prieš gerą dešimtmetį Aiva-
ras Pužas traukiniu važinė-
jo į darbą iš Marijampolės 
į Vilnių. Sveikam vaikinui 
tokia susisiekimo galimy-
bė nekėlė jokių rūpesčių. O 
kaip būtų dabar, jeigu prieš 
9-erius metus stuburo trau-
mą patyręs ir tik neįgaliojo 
vežimėliu judantis vyras įsi-
darbintų kur nors toliau nuo 
namų? Apsilankęs Mari-
jampolės geležinkelio stotyje 
Aivaras pripažino – negalią 
turintis žmogus savarankiš-
kai traukiniu judėti negalėtų.

Panevėžietis Jonas Dumša 
sunerimo – Lietuvoje gar-
siai giriamasi, kad atidaro-
mi šiuolaikiški Europos Par-
lamento narių biurai, kurie 
bus atviri visiems, bet nega-
lią turintieji čia jaučiasi ne-
laukiami. 

Tolerancijos link

Atidarymo dieną prie Europos Parlamento narių biuro buvo pastatyta nuovaža. Kitą dieną po biuro atidarymo, neliko ne tik gėlių, bet ir nuovažos.

Geležinkelio stotyje – 
iššūkių virtinė

Marijampolės geležinkelio 
stotyje kabo plakatas, skelbian-
tis, kad per šią stotį eis „Rail 
Baltica“ geležinkelio maršrutas. 
Tai ne tik garbė, bet ir didžiu-
lis įpareigojimas – juk tokia ge-
ležinkelio stotis turi būti pritai-
kyta visų keleivių poreikiams. 
Prieš kelerius metus čia baigti 
rekonstrukcijos darbai – įreng-
tas Europos standarto geležin-
kelis. Pačios geležinkelio sto-
ties pasididžiavimu tapo pože-
minė perėja į peronus, yra čia ir 
nuožulnus keltuvas. Dar įreng-
tas patogus neįgaliesiems skirtas 

tualetas, kuriame užtenka vietos 
vežimėliui, yra specialūs rank-
tūriai ir pan. 

Tačiau, tai, pasak A. Pužo, ir 
viskas. Kaip patekti į pačią ge-
ležinkelio stotį, įsigyti bilietą, 

tikrai nepagalvota. Pirmiausia, 
sako Aivaras, šalia geležinkelio 
stoties nėra nė vienos neįgaliojo 

ženklu pažymėtos automobilių 
stovėjimo vietos. Net jeigu ra-
teliais judantį žmogų į geležin-
kelio stotį atvežtų bičiulis ar gi-
minaitis, privažiuoti kuo arčiau 
prie stoties, saugiai išlipti iš au-
tomobilio būtų didžiulė proble-
ma. „Kadangi autobusų ir gele-
žinkelio stotys – viena šalia ki-
tos, automobilių statymo aikš-
telėje laisvų vietų beveik nebū-
na“, – sako Aivaras. 

Prie įėjimo į geležinkelio 
stotį rateliais privažiavusį neį-
galųjį pasitinka laiptai. Vargu ar 
pirmą kartą čia atvykęs žmogus 
imtų sukti ratus, ieškodamas, 
prie kurių įspūdingo, netrukus 
100-ąsias savo gyvavimo meti-
nes minėsiančio moderno sti-
liaus pastato durų nebus nė vie-
no laiptelio – juk nėra jokio nu-
kreipiamojo ženklo ar kitokios 
neįgaliajam susiorientuoti pa-
dedančios informacijos.

„Kadangi esu vietinis, žinau, 
kad iš kitos pastato pusės į pas-
tatą galima patekti, – sako vyras 
ir priduria, jog sunkias senas du-
ris ne kiekvienam lengva atsida-
ryti. – O už jų – slenkstukas ir 
siauras koridorius į laukimo salę.  

Norėtų įvažiuoti 
savarankiškai

„Mes buvome pakviesti į eu-
roparlamentarų Rasos Jukne-
vičienės ir Andriaus Kubiliaus 
biuro atidarymą Panevėžyje. 
Man užklausus, kaip aš ten pa-
teksiu, pasakė, kad išspręs prob-
lemą. Nuvažiavęs pamačiau lai-
kiną pandusą. Po to jį nuėmė“, – 
dalijasi įspūdžiais Jonas. Per ati-
darymą vyras į biurą pateko, ta-
čiau pats negalėjo užvažiuoti – 
reikėjo pagalbininko užstumti, 
atidaryti duris. Be to, nebuvo 
pagalvota apie tualeto pritaiky-
mą – atrodytų, smulkmena, ta-
čiau žmogui vežimėlyje tai su-
kelia daug nepatogumų – ten-
ka išeiti iš renginio anksčiau ir 
skubėti namo.

„Manau, kad pirmą kartą Pa-

nevėžyje atidaromas toks atviros 
erdvės biuras, – sakė R. Jukne-
vičienė biuro atidarymo metu. – 
Siekiame, kad tai būtų erdvė 
diskusijoms nepriklausomai nuo 
to, kokiai partijai tu priklausai, 
kokių pažiūrų esi.“

„Džiugu, kad atsiranda nau-
jos erdvės, kur žmonės gali rink-
tis bei daugiau sužinoti apie Eu-

ropos Parlamento darbą ir Lie-
tuvos atstovų veiklą. Čia vyks 
įvairūs renginiai, susitikimai, 
parodos – sveikintinas toks eu-
roparlamentarų bendravimas 
su visuomene, bet norėtųsi, kad 
šios erdvės būtų atviros visiems. 
Manau, kad europarlamenta-
rai, rinkdamiesi patalpas biu-
rams arba jas renovuodami, tu-

rėtų pagalvoti apie visus žmo-
nes. Dabar net neplanuojama 
daryti užvažiavimų. Kai lankė-

mės Europos Parlamente Briu-
selyje, mūsų europarlamentarai 
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�� Kaišiadorių rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Stanislava 
Globienė dalijasi įdomios kelio-
nės įspūdžiais. 

Kaišiadorių rajono neįgalių-
jų draugija gražią rudens dieną 
išsiruošė į kelionę. 47 vietų Lie-
tuvos neįgaliųjų draugijos auto-
busu, pritaikytu vežti neįgalie-
siems, vykome į Alytų ir Drus-
kininkus. 

Alytus – nuostabaus grožio, 
rudens spalvose paskendęs di-
dingas miestas, jau 1581m. ga-
vęs Magdeburgo teises. Apsilan-
kėme senajame miesto sode, kur 
dar žydėjo įvairių rūšių rožės. 
Šis sodas sukurtas po Pirmojo 
pasaulinio karo pačiame miesto 
centre – tai pirmasis tuometinis 
miesto parkas.

Piliakalnio gatvele priva-
žiavome Baltosios rožės tiltą. 
Tai aukščiausias Lietuvoje pės-
čiųjų ir dviračių tiltas, įrašytas 
į Lietuvos rekordų knygą. Pra-
važiavome tūkstantmečio tiltą, 
tapusį svarbia miesto transporto 
arterija. Apsilankėme prie pa-
minklo ,,Laisvės angelas“ – tai 
pagarbos ir atminimo ženklas 
žuvusiems už Lietuvos nepri-
klausomybę.

Alytaus parko skverelyje sto-
vi tautos kančių įamžinimo me-
morialas „Nurimęs varpas“. Šis 
memorialas skirtas politiniams 
kaliniams ir tremtiniams atmin-
ti, Dainavos apygardos partiza-
nams ir taip pat 1941 metų bir-
želio 22–28 dienų Lietuvos ka-
riuomenės sukilėliams pagerbti.

Apsilankėme Šv. Angelų 

Aplankė Druskininkus ir Alytų

Sargų bažnyčioje, kuri pastaty-
ta 1830 m. Šalia bažnyčios kapi-
naitėse ilsisi 114 savanorių, žu-
vusių kovose už Lietuvos nepri-
klausomybę. Čia buvo palaidota 
ir Konstantino Mikalojaus Čiur-
lionio mama Adelė. 

Alytus – šeštas pagal dy-
dį Lietuvos miestas, kuriame 
gyvena apie 50 tūkst. gyven-
tojų. Tarpukariu Alytus buvo 
paskelbtas miestu kurortu. O 
mums gidas papasakojo legen-
dą apie šį miestą: „Labai seniai 
gyveno kunigaikštis Alyta ir jis 
įsižiūrėjo vaidilutę Mirgrausėlę. 
Bet ji buvo vaidilutė ir jie nega-
lėjo susituokti, todėl aukodavo 
daug aukų dievams, kad atleis-
tų ją nuo vaidilutės pareigų. Ta-
čiau tuo metu nutiko taip, kad 
kryžiuočiai užpuolė Alytų. Ku-
nigaikštis Alyta išjojo į mūšį ir 
pamatė, kad alytiškiai nelaimės 
to mūšio. Tuomet jis sugrįžo ir 
paslėpė vaidilutę už piliakalnio. 
Vaidilutė laukė jo grįžtant, o jis 
mūšyje žuvo. Ji verkė septynias 
dienas ir septynias naktis, aša-
rėlės buvo didelės kaip pupos. 
Dievai, matydami, ko ji taip 
verkia, tas ašaras pavertė upe-
liu, o pačią vaidilutę Mirgrau-
sėlę – balandėle, kad ji skrajo-
tų, o jos skausmas nebūtų toks 
didelis. Žmonės, žinodami, ko ji 
taip verkia, upelį pavadino Aly-
tupiu, o šalia įsikūrusį miestą – 
Alytumi.“

Daug pamatę ir sužinoję 
Alytuje keliavome Druskinin-
kų link. Apsilankėme Grūto par-
ke – tai unikali ekspozicija po 

atviru dangumi, kur 1989 m. iš 
Lietuvos miestų ir miestelių su-
vežti demontuoti sovietmečio 
paminklai. Tiek ideologizuoto 
turinio skulptūrų vienoje eks-
pozicijoje – unikalus reiškinys 
pasaulyje. 

Apsilankėme ir Antano Čes-
nulio sodyboje Naujasodės kai-
me, ant Ratnyčėlės upelio kran-
to. Jis yra vienas geriausių Dzū-
kijos skulptorių. Sodyboje esan-
tys medžio drožiniai ar kom-
pozicijos – tik dalis jo kūry-
bos. Kieme stovi paties šeimi-
ninko suręstas malūnas, kurio 
keturiuose aukštuose išdėstyta 
A. Česnulio drožinių ekspozici-
ja. Už malūno – per dešimtmetį 
įkurtas parkas. Ilgai užsibuvome 
šioje sodyboje – ėjome nuo vie-
nos skulptūros prie kitos ir vėl 
grįždavome. Susitikę pakalbi-
nome ir patį sodybos šeiminin-
ką, besidarbuojantį prie naujai 
gimstančios skulptūros. 

Atsisveikinę su A. Česnu-
liu pasukome kurortinio Drus-
kininkų miesto link. Daugelis 
keliautojų Druskininkų van-
dens pramogų parke pasinėrė į 
SPA procedūras, kiti išbandė sa-
vo drąsą ir kėlėsi lynais per Ne-
muną iki Snow arenos, o dar ki-
ti išėjo pasivaikščioti po miestą. 
Matyti rudenišką Drsukininkų 
gamtos grožį miela širdžiai.

Grįžome į namus jau gero-
kai saulei nusileidus. Bet nebu-
vo matyti nė vieno nuvargu-
sio! Kelionėje pasisėmėme nau-
jų įspūdžių, draugiškai paben-
dravome. 

Kaišiadorių neįgalieji aplankė Alytų ir Druskininkus.

Kaišiadorys:

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

�� Kelmės rajono neįgaliųjų 
drau gijos narė Bronislava Ži-
lėnienė su „Bičiulystės“ skai-
tytojais dalijasi smagios šventės 
akimirkomis.

Šiltą spalio mėnesio pabai-
gos dieną Kelmės neįgalieji su-
rengė sporto šventę, į kurią su-
sirinko geras pusšimtis dalyvių. 
Trenerė Reda parinko penkias 
smagias rungtis, kuriose varžy-
tis galėjo visi neįgalieji. Strėlytės 
taikliausiai skrido iš Aldonos Ei-

dintaitės rankų, krepšinio bau-
das geriausiai mėtė Vanda But-
kienė. Žiedai taip pat labiausiai 
pakluso Vandos rankai. Neatsi-
liko ir vyrai – geriausiai pasise-
kė Stanislovui Glazauskui. Tarp 
apdovanotųjų buvo Janina Kan-
čauskienė ir Onutė Ged vygienė. 
Atminimo prizu buvo apdova-
nota ir vyriausia šios šventės da-
lyvė – šių eilučių autorė Bronis-
lava Žilėnienė. Daugiausiai dė-
mesio sulaukė bato metimo į tolį 

rungtis. Čia savo rankos stipru-
mą demonstravo daug dalyvių, 
bet laimėjimai įteikti tik dviem: 
iš moterų – Stasei Urbelienei, iš 
vyrų – Antanui Tyliui.

Kartais tiek nedaug tereikia, 
kad pagerėtų nuotaika, kad jaus-
tumeisi reikalingas ir laimin-
gas... Nors iš dangaus pradė-
jo kristi lašai, niekas neskubėjo 
po stogu, buvo girdėti linksmas 
juokas, o veidai spindėjo šyp-
senomis.

Subūrė nuotaikinga šventė Kelmė:

Trenerė Reda su keleto rungčių laimėtoja Vanda Butkiene.

Vytelių pynimas – daug kantrybės reikalaujanti veikla.

Draugijos veikla – 
kiekvienam pagal poreikį

Utena:

�� Utenos rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Sandra Ragai-
šytė „Bičiulystės“ skaitytojams 
pasakoja apie organizacijoje vyk-
domas veiklas.  

Utenos rajono neįgaliųjų 
draugijos nariai labai džiaugia-
si, kad gali įsitraukti į jiems siū-
lomas veiklas. Jos vykdomos 
įgyvendinant Socialinės reabi-
litacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektą, ku-
rį finansuoja Neįgaliųjų reikalų 
departamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos.

Vytelių pynimo amato ne-
įgaliųjų draugijos narius mo-
ko tautodailininkas Genadijus 
Kaminskas. Vadovas draugijoje 
dirba nuo 2002 metų. Pamačiu-
si Genadijų prekiaujant mugėje 
savo pintais darbais, buvusi va-
dovė Onutė Rastenienė sumanė 
šio vieno iš seniausių amatų mo-
kyti ir Utenos rajono neįgaliųjų 
draugijoje. Šiais metais sulau-
kiame daugiau nei 10 lankytojų. 
Pynimas iš vytelių ne toks jau ir 
lengvas darbas. Kai kuriems lan-
kytojams trūksta kantrybės, bet 
prisilietus vadovui gaminys vėl 
grįžta į kūrėjo rankas. Genadi-
jus pats turi negalią, todėl ir sa-
vo likimo draugus nori išmoky-
ti šio amato ir tuo pačiu tai gera 
proga jam susipažinti su naujais 
žmonėmis, pabendrauti. 

Kiekvienais metais rugsė-
jį į draugiją sulekia mezgėjos. 
Tradicinė jų susitikimo diena – 
trečiadienis. Tad norintys prisi-
jungti į jų būrį jau nebeskambi-
na paklausti, kada renkasi mez-
gėjos. O mezga jos daug ką. La-
bai džiaugiasi, kad padeda mūsų 
mažiausiems žmogiukams – ne-
išnešiotukams. Mezga jiems ko-
jinaites, kepuraites. Taip pat vir-
balai pyška ir kuriant įvairiau-
sias kitas grožybes. Mūsų mo-

terų mezginius galima pamatyti 
parodose, mugėse. Didelį įspūdį 
visiems paliko pernai iš spalvotų 
megztų širdelių sudėta trispalvė 
širdis. Į šį užsiėmimą susirenka 
iki 15 moterų. Būrelis gyvuo-
ja apie 12 metų. Jam vadovauja 
mezgėjų mezgėja Asta Marytė 
Kilbauskienė. „Mes – moterys 
ir norime atrodyti gražiai. Ne-
svarbu, kokio amžiaus ar nega-
lios būtume. O juk taip šaunu – 
trečiadienis mūsų diena. Mez-
giniai, arbata, juokas. O ko dau-
giau reikia?“ – sako vadovė pa-
klausta, kodėl ji ėmėsi šito darbo.

Dailė – stiprioji mūsų drau-
gijos artilerija. Dailės būre-
liui jau 5 metus vadovauja dai-
lės mokytoja ekspertė, tapytoja, 
menotyrininkė Dalia Puodžiu-
kienė. Šitam menui reikia skirti 
daug laiko. Tad per užsiėmimus 
galima išgirsti praskrendančią 
musę – taip žmonės būna susi-
kaupę. Dažniausiai vieno užsi-
ėmimo neužtenka – darbai tę-
siami kitą pamoką. Kiekvienais 
metais stengiamės surengti dar-
belių parodą. 

Jei dailininkai tylūs, to nega-
lėtume pasakyti apie Utenos ra-
jono neįgaliųjų draugijai atsto-
vaujantį muzikinį instrumentinį 
ansamblį „Vyturiai“. Du kartus 
per savaitę besirenkantys vytu-
riukai repetuoja su šypsenomis 
veide. Ansambliui apie 20 metų 
vadovauja Kazimieras Streikus. 
Anot vadovo, jie per repeticijas 
ir pasirodymus pamiršta, kad 
yra neįgalūs. Muzikantai ute-
niškių (ir ne tik jų) yra mylimi. 
Dalyvauja įvairiuose konkursuo-
se, susitinka su bendruomenė-
mis, yra labai laukiami pensio-
natuose. Taip pat dalyvauja Ute-
nos miesto gimtadienio šventės 
koncertuose ir kituose miesto 
renginiuose. 
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Integracijos keliu Technologijų galimybės socialinėje 
globoje ir reabilitacijoje – didžiulės Šiuo metu bene kiekvienas žmogus kasdieniame gyvenime pasi-

telkia technologijas. Naudojamės išmaniaisiais telefonais, kom-
piuteriais ir įvairiomis jų programomis, grindis valo siurb liai 
robotai, šaldytuvas pats reguliuoja savo temperatūrą, skalbimo 
mašina pati paskaičiuoja, kiek reikia įdėti skalbimo miltelių ir 
t.t. Technologijų paskirtis – pagerinti mūsų gyvenimo kokybę, 
palengvinti buitį ir gyvenimą. 

Ne išimtis ir specifiniai, su 
negalios keliamais ribojimais 
susiję aspektai. Šioje srityje 
technologijos taip pat turi didelį 
potencialą būti naudingos. Kur-
tiesiems girdėti padeda kochle-
ariniai implantai, egzoskeletai 
leidžia judėti paralyžiuotiems 
žmonėms. Šias ir gausybę kitų 
technologijų, skirtų socialinės 
globos ir pagalbos sričiai, pama-
tė ir išbandė grupė Vilniaus uni-
versiteto Socialinio darbo ir so-
cialinės gerovės katedros moks-
lininkių, apsilankiusios 46-ojoje 
tarptautinėje globos namuose ir 
reabilitacijos parodoje, kuri vy-
ko Tokijuje, Japonijoje. 

Tai yra didžiausias tokio po-
būdžio renginys Azijos regione. 
Per tris dienas parodoje apsilan-
kė daugiau nei 105 tūkst. lanky-
tojų. Joje gamintojai ir tiekėjai 
pristatė pačias įvairiausias tech-
nologijas: nuo specialių indų, 
padedančių įvairių fizinių ne-
galių turintiems žmonėms pa-
valgyti savarankiškai, iki robotų 
kompanionų, bendraujančių su 
žmogumi, ir automobilių, kurių 
ne tik vairuotojo sėdynė išsisu-
ka taip, kad vežimėliu judantis 

žmogus gali patogiai persėsti į 
automobilį, bet ir speciali auto-
mobilio „ranka“ paima vežimėlį 
nuo vairuotojo durelių ir padeda 
jį į bagažinę. Paroda sulaukė di-
delio socialinės gerovės institu-
cijų, globos namų atstovų, glo-
bos paslaugų teikėjų namuose 
susidomėjimo. Čia jie susipaži-

no ir rinkosi technologijas, pa-
dedančias jų klientams būti sa-
varankiškesniems.

Lietuvos mokslininkės paro-
doje domėjosi technologijomis, 
kurios didina negalią turinčių 
asmenų savarankiškumą: buvo 
pristatoma sunkiai suskaičiuoja-
ma įvairovė neįgaliųjų vežimė-
lių su gausybe pačių įvairiausių 
funkcijų, tarp jų – ir lipti laip-
tais; keltuvai, leidžiantys tiek as-
menį globojantiems žmonėms, 
tiek jam pačiam saugiai ir pa-
togiai persikelti į lovą ar vonią; 
pagalbinės priemonės, tausojan-
čios globėjų ir slaugytojų fizinę 
sveikatą, sutvirtinančios nuga-
rą keliant asmenį ir t.t. Taip pat 
buvo pristatoma daugybė ma-
žesnių, bet labai reikalingų pa-
galbinių technologijų: batai su 
GPS sistema, informuojantys 
globėją apie neįprastą globoja-
mojo maršrutą ir jo buvimo vie-
tą; prietaisai, matuojantys mie-
gantiems asmenims šlapimo kie-
kį pūslėje jų nežadinant ir in-
formuojant globėją apie poreikį 
pažadinti asmenį konkrečiu me-
tu; ergonomiškos, nuo griuvimo 
apsaugančios ir neribotą garan-
tiją turinčios vaikščiojimo laz-
delės; vaistų vartojimą stebin-
čios ir analizuojančios bei apie 
reikiamus pokyčius įspėjančios 
sistemos bei platus spektras ki-
tų priemonių.

Vizitas vyko įgyvendinant 
Lietuvos mokslo tarybos ir Ja-
ponijos mokslo skatinimo orga-
nizacijos finansuojamą projektą 
„Technologijų naudojimas socia-
linėje globoje: diskusijos apie so-
cialinio darbo profesionalų atei-
ties veiklos kryptis Japonijoje ir 
Lietuvoje“ (sut. Nr. P-LJB-19-8). 
Lietuvos mokslininkes priėmė 
Japonijos Liuteroniškosios kole-
gijos atstovai. Vizito tikslas buvo 
bendradarbiaujant Japonijos ir 
Lietuvos mokslininkams aptarti 
naujausių technologijų taikymo 
socialiniame darbe galimybes 
bei iššūkius diegiant šias naujo-
viškas technologijas į socialinio 
darbo praktiką. Lietuvos atstovės 
su kolegomis japonais pasidali-

jo patirtimi tarptautiniame se-
minare, taip pat aplankė Tokijo 
universitetinę ligoninę, kurioje 
susipažino su socialinio darbo ir 
reabilitacijos skyrių veikla. Taip 
pat nuvyko į pagyvenusių žmo-
nių globos namus, kurie veikia 
drauge su vaikų dienos centru. 

Tikimasi, kad šis vizitas pa-
dės pagrindus bendriems tech-
nologijų panaudojimo socialinė-
je globoje ir reabilitacijoje tyri-
mams Lietuvoje ir Japonijoje, o 
tai leis ieškoti galimybių dides-
niam senyvo amžiaus negalią tu-
rinčių asmenų savarankiškumui 
kasdieniniame gyvenime.

Dr. Jurga Mataitytė-DiržiENė
Vilniaus universitetas, Sociologijos ir 

socialinio darbo instituto asistentė

Vežimėlis, pats lipantis laiptais, atrodo, nebėra didelė naujovė.

Paralyžiuotam žmogui vaikščioti 
padedantis egzoskeletas. Jį naudo-
jantis žmogus gali žingsniuoti, įdė-
damas minimalias pastangas.

(atkelta iš 1 psl.)

Europarlamentarų biurai – atviri, bet ne neįgaliesiems 

Jonas Dumša į biuro atidarymą pakvietusiems europarlamentarams pasi-
guodė, kad negalėjo savarankiškai įvažiuoti į patalpas. 

pasidžiaugė, kad čia neįgalieji 
gali laisvai judėti, dirbti. Kodėl 
tų pačių vertybių nepritaikius ir 
Lietuvoje?“ – klausia Panevėžio 
krašto žmonių su negalia sąjun-
gai vadovaujantis ir šių žmonių 
interesus ginantis J. Dumša. 

Vienas laiptelis –  
ne kliūtis? 

Europarlamentarės Rasos 
Juknevičienės biuro Lietuvoje 
vadovė Jūratė Mockuvienė tei-
gia, kad Vilniuje patekti į Euro-
pos Parlamento narių biurą nė-
ra sudėtinga, nes tėra vienas že-
mas laiptelis ir dvivėrės durys. 
Atsiradus poreikiui, durų antro-
ji pusė atidaroma. „Įsitikinome, 
kad biuro atidarymo ceremo-
nijos dieną jokių problemų dėl 
įvažiavimo į biurą neįgaliesiems 
nekilo. Be to, biure visuomet yra 
darbuotojų, kurie padeda įva-
žiuoti. Keisti durų konstrukci-
jos mes negalime, nes pastatas 
yra saugomas kultūros paveldo 
objektas“, – sakė J. Mockuvie-
nė. Ji pridūrė, kad dėl Panevė-
žio biuro situaciją aiškinsis. Pa-
talpos abiem atvejais yra nuo-
mojamos, todėl nuomininkai be 
atskiro nuomotojų leidimo nie-
ko keisti negali. 

J. Dumšos tokie aiškini-
mai neįtikino – žmonės tur-
būt nesusidūrę su neįgaliaisiais 
ir jiems atrodo, kad nedide-
lė kliūtis – nieko tokio. Tačiau 
tas vienas laiptelis, neatsidaran-
čios durys iš esmės riboja žmo-

gaus savarankiškumą. Jis turė-
tų pats atsidaryti duris, sava-
rankiškai įvažiuoti – juk ne vi-
si turi pagalbininkų, kurie visą 
dieną lydėtų. 

J. Dumša atkreipia dėmesį, 
kad planuojama netrukus pa-
talpas atidaryti kituose mies-
tuose. A. Kubilius patikino, kad 
tokius biurus žadama atidaryti 
Šiauliuose, Kaune, Klaipėdoje. 
„Norėtųsi, kad nepasikartotų tos 
pačios klaidos. Juk jie puoselė-
ja europines vertybes. Jungtinė-
je Karalystėje negausi leidimo 
veik lai, jei patalpos bus nepriei-
namos“, – svarsto neįgaliųjų at-
stovas. Jo neįtikina, kad pastatas 
yra paveldo objektas – kitose ša-
lyse ir pilis pritaiko. O jei patal-
pos nuomojamos, paprasčiausiai 
galima pasirinkti kitas.“ 

Viešąsias paslaugas 
teikiančios įstaigos turi būti 

pritaikytos 
Lietuvos žmonių su nega-

lia aplinkos pritaikymo asocia-
cijos atstovas Panevėžio apskri-
tyje Algis Giba taip pat apgai-
lestauja, kad pandusas, kaip ir 
gėlės prie durų, buvo pastatyti 
tik biuro atidarymo proga. „Ma-
čiau, kad tas pandusas yra sukal-
tas iš plokščių, kad jis neilgalai-
kis, bet maniau, kad nors porą 
mėnesių pabus. Pasirodo, pada-
rytas tik atidarymui“, – juokiasi 
A. Giba. Jis prižiūri, kad Pane-
vėžio apskrityje naujai statomi 
ir rekonstruojami objektai būtų 
prieinami neįgaliesiems – ver-

tina parengtus projektus. Pa-
prastojo remonto atveju, kai pa-
gal įstatymus statinių pritaiky-
ti neprivaloma, savivaldybė tu-
ri teisę nuspręsti, ar patalpos su-
sijusios su neįgaliųjų interesais. 
Tokiomis gali būti laikomos vi-
sos viešąsias paslaugas teikian-
čios įstaigos. Jų Panevėžyje ten-
ka vertinti nemažai, kiek kitaip 
yra Pasvalyje ir Biržuose. Šiuo 
atveju jokio projekto jam vertin-
ti neteko, nors biuras buvo re-
montuojamas. Jei buvo atliktas 
tik kosmetinis remontas ir jokių 
didelių pakeitimų nebuvo daro-
ma, tuomet projekto nereikia. 

Galima daryti išvadą, kad bu-
vo pasirinktas netinkamas pas-
tatas. „Suprantu, kad norisi pa-
talpų centre, tačiau galima pa-
sirinkti ir kitas. Šiuo atveju ti-
krai yra neįgaliųjų, kaip ir kitų 
miestiečių, interesas nevaržomai 
patekti į patalpas, kuriose, kaip 
kalbama, bus rengiami įvairūs 
renginiai. Europarlamentarai – 
mūsų atstovai. Visi žmonės turi 
teisę susipažinti su jų veikla, – 
sako Aplinkos pritaikymo aso-
ciacijos atstovas. –Tai požiūrio 
klausimas. Aš, pavyzdžiui, jau 
neinu į renginius, jei bus laipte-
lis ir kažkam mane teks nešioti.“ 

Biurui išlaikyti – didelės 
lėšos

Europarlamentarai, prie visų 
kitų išmokų, papildomai gauna 
4,5 tūkst. eurų išlaidoms, susi-
jusioms su parlamentine veik-
la, padengti. Šios lėšos skirtos 
biuro nuomai ir išlaikymui, te-
lefonui, reprezentacinėms reik-
mėms, parodoms ir konferen-
cijoms organizuoti. Per metus 
vienam EP nariui susidaro 54 
tūkst. eurų. 

Šį rudenį savo biurus atida-
rė nemažai Europos Parlamento 
narių. Deja, jų prieinamumas, at-
rodo, europarlamentarams nėra 
svarbus. Kad biuras Vilniuje ne-
pritaikytas, patvirtino ir Europos 
Parlamento narės Vilijos Blinke-
vičiūtės biuro vadovas Rimantas 
Kairelis: „Mūsų biuras yra lai-
kinai nuomojamose senose pa-
talpose, kurias sunku pritaikyti 
neįgaliesiems vežimėliuose. Šią 
problemą mes sėkmingai spren-
džiame susitikimus su neįgaliai-
siais rengdami Vilniaus Europos 
namuose, kurie yra pritaikyti ne-
įgaliesiems.

Šie namai, kuriuose yra Eu-
ropos Parlamento informacinis 
biuras, skirti Europos Parlamen-
tų narių renginiams ir susitiki-
mams. Čia neįgalieji gali gau-
ti visą informaciją apie Euro-
pos Parlamento veiklą. Susitiki-
mus su neįgaliaisiais Vilija ren-
gia ir Europos Parlamente, kur 
yra pag rindinė jos darbo vieta.“

aurelija BaBiNsKiENė 
Jono Dumšos asmeninio archyvo nuotr.
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Daktaras
Aiskauda

Buvo metas, kai apie maisti-
nes skaidulas buvo kalba-

ma tik kaip apie grynai balastinę 
medžiagą, t. y. nenaudingą žmo-
gaus organizmui. Šiandien vie-
ningai pripažįstama, kad mais-
tinės skaidulos, kaip ir pektinai, 
reguliuoja žarnyno veiklą (ypač 
stiprina žarnyno judesius, maži-
na uždegimą), padeda organiz-
mui šalinti nuodingąsias medžia-
gas, neleidžia didėti cholesterolio 
koncentracijai, tinka vėžio profi-
laktikai, padeda mažinti antsvo-
rį (mat yra sočios, bet nekalorin-
gos), naudingos širdžiai.

Pats maistinių skaidulų pava-
dinimas atsirado 1953 m. 1970 
m. pradėta kalbėti, kad šios me-
džiagos gali sumažinti storosios 
žarnos vėžio išsivystymo tikimy-
bę bei apriboti kraujyje gliukozės 
koncentraciją. 

Taigi, maistinės skaidulos, 
t. y. ląsteliena, yra augalinis 
pluoštas, kuris nevirškinamas, 
sunkiai organizmo įsisavinamas, 
tačiau užtikrina gerą virškinimą.

Pastabos: 
1) pastebėta, kad atsikraty-

ti perteklinių kilogramų padeda 
avižiniai dribsniai, rupių miltų 
duona, rudieji ryžiai, brokoliai, 
uogos, termiškai neapdoroti vai-
siai ir daržovės;

2) kai į virškinimo sistemą 
patenka daug ląstelienos turin-
čių maisto produktų, kad neuž-
kietėtų viduriai, reikia gerti pa-
kankamai vandens;

3) asmenys, nutarę vartoti ląs-
telienos koncentratus (neperdirb-
tas sėlenas, ląstelienos tabletes), 
turi prieš tai pasitarti su gydytoju.

Paaiškinimas: pektinai – su-
krešėjusios tarpląstelinės me-
džiagos, susidedančios iš didelės 
molekulinės masės angliavande-
nių; daug jų turi avietės, obuo-
liai, vyšnios, agrastai, bruknės, 
juodieji serbentai, apelsinai, ri-
dikėliai, burokėliai; jie beveik 
nesuvirškinami.

Maistinių skaidulų rūšys
Yra dvi maistinių skaidulų 

rūšys: netirpi ir tirpi. Mūsų orga-
nizmui jos vienodai reikalingos 
abi. Augalinės kilmės produk-
tuose dažniausiai sutinkamos 

abiejų rūšių maistinės skaidulos, 
tik būna skirtingas jų santykis. 

Apie šių medžiagų naudą 
trumpai: pirmosios rūšies skai-
dulos virškinimo trakte nepasi-
keičia, apsaugo nuo vidurių už-
kietėjimo, tinka storosios žarnos 
vėžio profilaktikai, normalizuo-
ja žarnyno rūgščių ir šarmų pu-
siausvyrą, greitina toksinių me-
džiagų šalinimą, antrosios virš-
kinimo trakte pasikeičia (būna 
fermentuojamos bakterijų, su-
gerdamos vandenį, įgauna žela-
tinos pavidalą), mažina blogojo 
cholesterolio kiekį, kraujyje re-
guliuoja cukraus kiekį, suteikia 
sotumo pojūtį. 

Beje, nors tirpi ląsteliena ir 
skatina pilvo pūtimą, tačiau kai 
pamažu didinamas abiejų rūšių 
maistinių skaidulų suvartojamas 
kiekis, organizmas prisitaiko ir 
šis nemalonus reiškinys praei-
na savaime.

Maistinių skaidulų šaltiniai
Netirpių maistinių skaidulų 

daugiausia turi neskaldyti grū-
dai, rudieji ryžiai, morkos, salie-
rai, šparaginės pupelės, tamsiai 
žalios lapinės daržovės, razinos. 

Tirpaus pluošto daugiausiai 
turi pupelės, žirniai, lęšiai, avi-
žiniai dribsniai, sėklos.

Naudingos savybės
Susumavus abiejų maistinių 

skaidulų rūšių naudingąsias sa-
vybes, galima dar pridėti, kad 
šios medžiagos padeda išlaiky-
ti sveiką odą, mažina galimybę 
susirgti insultu, hemorojumi, at-
sirasti divertikulams, gydo dir-
gliosios žarnos sindromą, regu-
liuoja žarnyno rūgštingumą.

Paaiškinimas: divertikulas – 
stemplės, skrandžio, dvylika-
pirštės žarnos, storosios žarnos, 
šlapimo pūslės, šlapimtakio, tul-
žies pūslės išgauba.

Dienos dozė
Prieš pusšimtį metų moksli-

ninkai atkakliai kartojo, kad kas-
dien reikia gauti daug maistinių 
skaidulų, vėliau konkretizuota: 
per dieną būtina suvartoti ne ma-

žiau kaip 250 g maistinių skaidu-
lų turinčių produktų. Šiandien 
žinoma, kiek konkrečiai turime 
kasdien suvartoti maistinių skai-
dulų. Taigi moterims iki 50 me-
tų šių medžiagų reikia 25 g, vy-
rams – 38 g; po 50 metų ši norma 
moterims – 21 g, vyrams – 30 g.

Kad būtų lengviau apskai-
čiuoti reikiamą dozę, reikia ži-
noti, kiek gramų maistinių skai-
dulų turi šimtas gramų vienokio 
ar kitokio augalinio produkto.

Pastabos:
1. Prie nurodytų maistinių 

skaidulų dozių rekomenduotina 
pereiti ne iš karto, o pamažu per 
2–3 savaites.

2. Kad maistinės skaidulos 
suminkštėtų ir palengvėtų jų ju-
dėjimas virškinimo traktu, būti-
na gerti daug skysčių.

3. Dauguma žmonių visa-
me pasaulyje kasdien suvarto-
ja vos 15 maistinių skaidulų, iš 
kurių 10 g tenka duonai bei ki-
tiems grūdų produktams, apie 
7 g – bulvėms, 6 g – kitoms 
daržovėms ir tik 2 g – vaisiams 
ir uogoms.

Kiek gramų maistinių 
skaidulų turi kai kurie 

produktai
Antai šimtas gramų kviečių 

sėlenų turi 45–55 gramus skaidu-
lų. Tokiame pačiame kiekyje ry-
žių skaidulų rasta vos 0,4 gramo. 

Susipažinkime su kitų mais-
to produktų turimais skaidulų 
kiekiais: 
 aguročiai – 0,8 g, agur-

kai – 1,2 g, pomidorai – 1,4 g, 
salotos – 1,55 g,  
 abrikosai, vynuogės, rabar-

baras, žiediniai kopūstai – 1,8 g, 
slyvos, moliūgai – 1,9 g, 
 lazdyno riešutai, apelsi-

nai – 2 g, svogūnai – 2,1 g, ro-
pės, baklažanai, kriaušės, braš-
kės – 2,2 g,
 obuoliai, burokėliai – 2,6 g, 

baltagūžiai kopūstai – 2,8 g, 
agrastai – 2,9 g,
 perlinės kruopos, mor-

kos – 3 g, bulvės – 3,5 g, grikių 
kruopos – 3,7 g, 
 juodieji serbentai – 4,2 g, 

sorų kruopos – 4,7 g, 
 konservuoti žirneliai – 

6,3 g, 
 razinos – 6,8 g, 
 avietės – 7,4 g,
 pupelės – 7,6 g, 
 žirniai – 8 g, 
 džiovintos slyvos – 9,2 g, 
 džiovinti abrikosai – 10,1 g, 
 figos – 18,5 g.

Komentaras apie sėlenas
Ypač įspūdingai atrodo sėle-

nų maistinių skaidulų kiekis. Jei-
gu neturite šio produkto varto-
jimo patirties, pradžioje susipa-
žinkite su kai kuriais patarimais.

Įsigijus sėlenų, pradžioje jas 
reiktų pakaitinti orkaitėje, po to 
suberti į drobinį maišelį ir laiky-
ti šaldytuvo apatinėje lentynėlė-
je. Jei gydytojas nenurodo kitaip, 
dienos norma – 2– 4 šaukštai per 
dieną. Daroma taip: dienos do-
zę (du, trys, keturi šaukštai sėle-
nų) užplikome verdančiu vande-
niu tiek, kad tik jas apsemtų. Po 
30 – 40 min. vanduo nupilamas, 
sėlenos šiek tiek nuspaudžiamos. 
Porcija suvalgoma per tris kartus. 
Valgyti galima su sriuba, koše, 
daržovių patiekalais arba tiesiog 

karotinas palaiko akių sveikatą 
ir padeda apsisaugoti nuo senė-
jimo sukeltos žalos.

„Moliūgai kupini skaidulų. 
Jos lėtina cukraus absorbcijos 
į kraują greitį, taip pat skatina 
reguliarų tuštinimąsi ir sklan-
dų virškinimą. Taip pat, valgant 
šią daržovę, sumažėja nutuki-
mo rizika, atsistato sveika vei-
do ir plaukų spalva, padaugėja 
energijos“, – sako vaistininkas.

Taigi, stenkitės šį augalą nau-
doti sriubose, troškiniuose, įvai-
riuose kepiniuose. Nepamirškite, 
kad ir moliūgų sėklos gali tapti 
puikiu sveiku užkandžiu, todėl 
drąsiai pripildykite namų lenty-
nas šiuo rudens simboliu – orga-
nizmas gaus daug vertingų vita-
minų ir mineralų.

„Bičiulystės“ inf.

Jau 5000 metų prieš mūsų 
erą Pietų Amerikoje sukultū-
rinti moliūgai buvo plačiai nau-
dojami: iš jų minkštimo gamin-
davo įvairius patiekalus, sėklos 
buvo naudojamos aliejui spausti, 
o žievė atstojo indus. Nors šioje 
daržovėje gausu vitaminų ir mi-
neralų, ji visiškai nekaloringa.

Beta karotino šaltinis
Moliūgai pasižymi didele 

nauda sveikatai – jie yra vieni 
svarbiausių beta karotino šalti-
nių. Nemažai atliktų mokslinių 

tyrimų rodo teigiamą ryšį tarp 
mitybos, kurioje gausu beta ka-
rotino, ir sumažėjusios prosta-
tos ar storosios žarnos vėžio ri-
zikos – daugiau šios medžiagos 
organizme turintys žmonės bu-
vo mažiau linkę sirgti vėžiu ir 
kitomis lėtinėmis ligomis. 

„Beta karotinas yra galingas 
antioksidantas. Vartojant maisto 
produktus, kuriuose gausu šios 
medžiagos, gali sumažėti tam ti-
krų rūšių vėžio išsivystymo rizi-
ka, jie gali padėti sumažinti as-
tmos ir širdies ligų riziką, atito-

linti senėjimą ir kūno degenera-
ciją. Bet koks nurytas beta karo-
tinas organizme pavirsta vitami-
nu A“, – pasakoja vaistininkas.

Moliūgų sėklos – geram 
kraujospūdžiui

Moliūgų sėklos yra vienas iš 
geriausių natūralių magnio šal-
tinių, padedančių kontroliuoti 
kraujospūdį, mažinti širdies ligų 
riziką ir reguliuoti cukraus kie-
kį kraujyje. Nedidelėje saujelėje 
jų yra maždaug pusė rekomen-
duojamo dienos magnio kiekio.

„Moliūgų sėklose gausu an-
tioksidantų ir magnio, kurie pa-
deda sumažinti kraujospūdį, o 
sėklose esanti ląsteliena, kalis ir 
vitaminas C palaiko gerą širdies 
sveikatą. Taip pat teigiamą povei-
kį gali sukelti azoto oksido fer-

mentai, esantys moliūgų sėk lų 
aliejuje – jie išplečia kraujagys-
les, pagerina kraujotaką ir suma-
žina apnašų augimo arterijose ri-
ziką“, – teigia M. Lukštaraupis.

Be to, moliūgų sėklos – pui-
kus cinko šaltinis. Kartu su vi-
taminu C cinkas padeda stiprin-
ti imunitetą, tad artėjant virusi-
nių susirgimų sezonui, moliūgų 
sėklos gali tapti puiku organiz-
mo atsparumą didinančiu už-
kandžiu.

Naudinga daržovė
Augaliniai junginiai, esantys 

moliūgų sėklose ir minkštime, 
puikiai padeda absorbuoti gliu-
kozę į audinius ir žarnas, taip 
pat subalansuoja kepenų gliu-
kozės kiekį. Be to, moliūguose 
esantys vitaminai C ir E bei beta 

Moliūgai: netikėti faktai apie jų naudą sveikatai, kurių nežinojote 

praryti ir užgerti kefyru. Beje, jo-
kia kita gydymo priemonė nega-
li taip greitai (kartais tam užten-
ka vos trijų dienų) išvaduoti nuo 
vidurių užkietėjimo.

Pastaba: sėlenos netiks, jei 
paūmėjo chroniškos ligos: gas-
tritas, tulžies pūslės, plonosios 
ir storosios žarnos, kepenų, ka-
sos uždegimas, dvylikapirštės 
žarnos ir skrandžio opaligė, taip 
pat kai yra pilvo ertmės sąaugų. 

Tinka vidurių užkietėjimo 
profilaktikai

Maistinės skaidulos ir pekti-
nai slopina puvimą sukeliančių 
žarnyno mikrobų dauginimąsi ir 
tuo pat metu normalizuoja nau-
dingųjų žarnyno mikrobų veik-
lą, daro teigiamą įtaką vitaminų 
ir lipidų (augalinės ir gyvūninės 
kilmės organinės medžiagos, 
kurioms priklauso riebalai ir į 
juos panašios medžiagos) apy-
kaitai, tinka vidurių užkietėji-
mo bei tulžies pūslės akmenli-
gės profilaktikai ir gydymui bei 
esant kitiems virškinamojo trak-
to sutrikimams.

Apie sultis
Vaisių ar uogų sultyse yra vi-

taminų, mineralų bei kitų mūsų 
organizmui reikalingų medžia-
gų, tačiau nėra ląstelienos. Jeigu 
namuose ruošiame, pavyzdžiui, 
savam sode užaugintų vaisių sul-
tis, nuplaukime vaisius, bet ne-
nulupkime žievelės, nes joje ir 
yra daugiausia ląstelienos. 

Suprantama, kai perkami iš 
tolimesnių šalių atvežti vaisiai, 
kurių luobelė būna padengta spe-
cialiu apsauginiu sluoksniu, pri-
menančiu vašką, ją teks nulupti. 

Svarbu!
Kaip žinome, mineralai yra 

stabilesni nei vitaminai, tačiau 
jų įsisavinimas organizme pri-
klauso nuo kitų medžiagų, da-
lyvaujančių virškinimo proce-
se. Pavyzdžiui, kalcio, geležies, 
cinko, seleno įsisavinimą blo-
gina pernelyg gausiai vartojami 
maisto produktai, turintys daug 
maistinių skaidulų. 

romualdas OGiNsKas

Moliūguose yra daug vitaminų ir mineralų, kurių taip reikia 
sklandžioms įvairių organų funkcijoms užtikrinti ir apsisaugo-
ti nuo ligų. BENU vaistininkas Marius Lukštaraupis rekomen-
duoja neskubėti išmesti ir moliūgų sėklų – jos ne mažiau nau-
dingos organizmui nei minkštimas.

Naudingosios balastinės medžiagos: 
netirpios ir tirpios maistinės skaidulos 
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Sudėtingas gyvenimas mus 
nuolat išbando, kantriai mo-

ko. Kiekvieno žmogaus uždavi-
nys – nueiti dvasinės evoliuci-
jos kelią ir atrasti žmogiškosios 
prigimties versmes. Nors šiame 
nežinia kur skubančiame pasau-
lyje sunku išsaugoti ir skleisti 
žmogiškumą, jo vedini žmonės 
globoja senatvės parklupdytus 
ir sunkiai sergančius, skuba iš-
tiesti pagalbos ranką, kurios taip 
reikia šalia esančiam. Bene di-
džiausias talentas – įrodyti žmo-
giškumą ne žodžiais, pažadais, 
o konkrečiais darbais.

Jaudina „Šiaulių krašte“ ap-
rašyti epizodai apie tikrąjį žmo-
giškumą ir nužmogėjimo ap-
raiškas. 

Į atokų Kelmės rajono kai-
mą atsikėlusi gyventi Žukovs-
kių šeima vietinius gyventojus 
džiugina savo neįprastu elgesiu. 
Nuvežti senatvės palaužtą žmo-
gų pas gydytoją, aplankyti ligo-
ninėje, nunešti vienišam senu-
kui sriubos lėkštę – šiai šeimai 
įprastas, natūralus dalykas. 

Sunkiai judanti garbaus am-
žiaus šiaulietė Ieva ėmėsi tvar-
kyti senose Šiaulių kapinėse pa-
laidotų kraštiečių kapus. Ji tai 
daro niekieno neprašoma, iš pa-
garbos mirusiems. 

Tarsi spjūvis į veidą senolei 
yra čia įsikūrę benamiai, ma-
tyt, praradę paskutinius žmogiš-
kumo likučius. Jie kai kuriuos 
kapus pavertė savo guoliu, kai 
kuriuos – tualetu. Belieka pa-
klausti: „Nejaugi nieko švento 
nebėra?“ 

Malonu žiūrėti, kai polici-
ninkas perneša per kelią be-
siblaškantį briedės jauniklį ir 
koktu net pagalvoti, kai mo-
tina likimo valiai palieka sa-
vo kūdikį. 

Dauguma radviliškiečių, 
gaunančių integralios pagalbos 
paslaugas, džiaugiamės sociali-
nių darbuotojų bei reabilitacijos 
specialistų profesionaliu darbu, 
jų geranoriškumu, nuoširdumu. 
Deja, pasitaiko tokių, kurių per-
dėm egoistinius poreikius sun-
ku patenkinti. 

Ir džiaugsme, ir skausme 
kiekvienas turi prisiminti sa-
vo žmogiškąją prigimtį. Kie-
kvienam reikia nors truputėlio 
žmogiškos šilumos, nes žmo-
giškumas koordinuoja visas ki-
tas prob lemas. Negera sieloje, 
kai pasigendi paprasto žmogiš-
ko požiūrio į žmogų. 

Žmogiškumą ypač aukštino 
rašytojai J. Biliūnas, G. Petke-
vičaitė-Bitė, Lazdynų Pelėda, 
J. Marcinkevičius, P. Mašiotas 
ir kiti. Jie kvietė ryžtingai kovo-
ti su tuo, kas nesiderina su tau-
riuoju žmogiškumu, jį žemina 
ir žeidžia. 

Žmogiškumas yra gražus ir 
nusipelno pagarbos. 

Janina OžaliNsKaitė

Žmogiškumo 
spalvos 

ir šešėliai

(atkelta iš 1 psl.) „Rail Baltica“ maršrutas pritaikytas 
dar ne visiems keleiviams

Kazlų Rūdos stotyje bilietų kasos įrengtos kiek žemiau, bet rateliais judan-
čiam žmogui nėra patogios.

Marijampolės geležinkelio stotyje neįgaliajam nupirkti bilietą – tikras iššūkis.

Sunkios durys, siauri koridoriai riboja galimybes judėti.

Požeminė perėja į peroną yra, keltuvas yra, o kaip patekti į patį traukinį?

Elektriniu ar platesniu vežimė-
liu judantis žmogus juo nepra-
važiuotų.“

Tačiau tuo iššūkiai dar nesi-
baigia – neįgalaus keleivio lau-
kia nelengva užduotis nusipirkti 
bilietą. Kasos įrengtos taip, kad 
ne tik rateliuose sėdintis, bet ir 
žemesnio ūgio žmogus langelio 
nepasiekia.

Bilieto Aivaras tądien nepir-
ko, pakako pasikalbėti su kasi-
ninke, kad įsitikintų, jog tokiai 
kelionei traukiniu jis nepasiruo-
šęs. Kasininkei perspėjus, kad 
apie planuojamą kelionę neįga-
lusis būtinai turėti pranešti prieš 
parą, vyras taip ir nesužinojo, 
kaip pasiruošiama tokio keleivio 
atvykimui: ar tuomet pakviečia-
mi žmonės, kurie rateliais ju-
dantį keleivį įkeltų į vagoną, ar 
tokie pagalbininkai jau būna pa-
čiame traukinyje, nes žemagrin-
džiai traukiniai čia nevažiuo-
ja. Tiesa, savaitgaliais į Lenki-
ją vyksta pritaikytas traukinys, 
dažniausiai tik tada ir keltuvas 
įjungiamas... Aivarui lankantis 
geležinkelio stotyje ant jo buvo 
užtemptas uždangalas. 

Ne be reikalo nesirenka 
kelionių traukiniais

Dar viena „Rail Baltica“ marš-
rute esanti geležinkelio stotis – 
Kazlų Rūdoje. Ją per dieną ker-
ta apie 70 traukinių. 2011 metais 
rekonstruota stotis – taip pat pa-
veldo objektas. 

Kartu su Marijampolės I gru-
pės neįgaliųjų draugijos, kuriai ir 
pats priklauso, nariais nuvykęs 
į Kazlų Rūdoje surengtą sporto 
šventę, Aivaras nusprendė ap-
žiūrėti ir čia esančią geležinkelio 
stotį. Pasak jo, pamatytas vaiz-
das buvo šiek tiek geresnis nei 
Marijampolėje, bet bendra situ-
acija labai panaši: automobilių 
stovėjimo vietos neįgaliesiems 
nėra, trukdo slenksčiai, kasoje 
bilieto žemaūgis keleivis neįsi-
gis, pritaikytas tik vyrų tualetas. 

Aivaras sako neįsivaizduo-
jąs, kaip šiose geležinkelio stoty-
se turėtų jaustis regėjimo negalią 
turintys keleiviai. Pasak jo, nėra 
jokių jiems orientuotis padedan-
čių pritaikymų. „Be vedlio nie-
kur nepateksi“, – įsitikinęs jis. 

Pats Aivaras traukiniais ne-
važinėja. Apsilankęs Marijam-
polės ir Kazlų Rūdos stotyse 
sako dar kartą supratęs – ir ne 
be reikalo. Daugiau kaip de-
šimtmetį automobilį vairuo-
jantis vyras jo neatsisakė ir pa-
tyręs sunkią traumą. Pasak jo, 
gyvenant užmiestyje tai pats 
patikimiausias susisiekimo bū-
das. Tiesa, Aivaras neslepia iš 
bičiulių girdėjęs apie gana pa-
togias keliones traukiniais į pa-
jūrį. Iš Vilniaus važiuoja žema-
grindžiai traukiniai, pritaikytas 
ir vagonų vidus. „Pavasarį gal 
reikės pabandyti su draugijos 
nariais nuvažiuoti į Vilnių. Ta-
da praktiškai išmėginsim visus 
kelionės „malonumus“, – sako 
A. Pužas. 

Svetimoje žemėje nieko 
negalima daryti?

Lietuvos žmonių su negalia 
sąjungos projektų koordinatorės 
Gintos Žemaitaitytės teigimu, 

šie pavyzdžiai puikiai parodo, 
kad net „Rail Baltica“ geležin-
kelio stotys, kuriose jau atliktos 
rekonstrukcijos, neatliepia visų 
keleivių poreikių. Susisiekimo 
ministerijos prašymas dar kar-
tą atidėti geležinkelių pritaiky-
mą neįgaliesiems – puikus įro-
dymas, kad į negalią turinčių 
žmonių poreikius jau daugelį 
metų nebuvo atsižvelgiama, iš 
prioritetinių darbų jie buvo nu-
stumti į šalį. Tik Lietuvos įsipa-
reigojimų ES nevykdymas ir už 
tai gresiančios didžiulės baudos 
privertė atsipeikėti. 

G. Žemaitaitytė džiaugiasi, 
kad Vyriausybė lengva ranka 
nepatvirtino Susisiekimo mi-
nisterijos prašymo, o pareika-
lavo konkretaus veiksmų plano, 
kaip bus įgyvendinami įsipa-
reigojimai geležinkelius pritai-
kyti neįgaliesiems. Šią situaciją 
specialiame posėdyje svarsčiusi 
Seimo Neįgaliųjų teisių komi-
sija taip pat panoro susipažinti 
su plane numatytomis priemo-
nėmis ir jų įvykdymo terminais. 

G. Žemaitaitytės nuomone, 
vienas pirmųjų darbų, kurio tu-
rėtų imtis „Lietuvos geležinke-
liai“ – pasitelkus pačius neįga-
liuosius objektyviai įvertinti vi-
sas esamas stotis. „Kol neturė-
sime tikslios informacijos, ne-
matysime realaus vaizdo, bus 
tik gaištamas laikas, eikvojami 
pinigai ir neišvengiamai karto-
jamos tos pačios klaidos. Kokia 

prasmė pirkti pritaikytus trau-
kinių vagonus, jeigu mes nega-
lime į juos patekti?“ – retoriš-
kai klausia G. Žemaitaitytė. Pa-
sak jos, viešojoje erdvėje pasido-
mėjus „Rail Baltica“ projektu, 
labiausiai akcentuojamas nau-
jos vėžės įrengimas. „Šioje si-
tuacijoje man kyla klausimas – 
ar nepamirštama apie žmones? 
Kaip mes naudosim tą vėžę, kaip 
ji atliks savo paskirtį, jeigu ne-
tvarkomos prieigos? Dabar „Lie-
tuvos geležinkeliai“ mums aiš-
kina, esą net neįsivaizduojame, 
kokius sunkumus tenka įveikti 
norint įrengti automobilių sto-
vėjimo vietas, nuolydžius ar 
pan., mat žemė priklauso savi-
valdybėms, – pasakoja Ginta. – 
Bet jeigu imiesi objekto, privalu 
galvoti apie prieigas, pradedant 
nuo to, kam jos priklauso, kaip 
bus tvarkomos ir pan.“ 

Pasak jos, „Lietuvos gele-
žinkeliai“ nėra išskirtinė bend-
rovė. Ji siūlo pažvelgti į situaci-
ją Vilniaus centre – štai kūrėsi 
prekybos ir laisvalaikio centras 
„Panorama“ – sutvarkė prieigas: 
įrengė požeminę perėją, pastatė 
keturis keltuvus, kuriuos vėliau 
perdavė sostinės savivaldybei. 
Arba, pavyzdžiui, „Lidl“ pre-
kybos centrai – jie taip pat su-
tvarko aplinką, įrengia ir vaikų 
žaidimo, ir automobilių stovė-
jimo aikšteles, nutiesia šaliga-
tvius, juose – aklųjų vedimo 
takus. „Kodėl tokia logika ne-
sivadovauja „Lietuvos geležin-
keliai“ – sunku suvokti. Atsi-
kalbinėti esą svetimoje nuosa-
vybėje nieko negali daryti, ma-
tyt, jiems patogiau“, – svarsto 
G. Žemaitaitytė. 

Vis dėlto neįgaliųjų atstovė 
tikisi, kad didelio visuomenės 
susidomėjimo ir reakcijos su-
laukęs „Lietuvos geležinkelių“ 
atvejis turės ir teigiamą povei-
kį – atidėti darbai dabar bus ati-
džiai stebimi ir vertinami, o su 
nekokybiškais sprendimais tik-
rai nebus taikstomasi. Tad gal 
ne tik iš „Rail Baltica“ maršrute 
esančių, bet ir iš kitų geležinke-
lio stočių neįgalieji galės keliau-
ti savarankiškai. 

aldona MiliEŠKiENė
Autorės ir Aivaro Pužo nuotr.

„Bičiulystę“  
skaitykite ir 

internete
www.biciulyste.lt
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6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 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.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, lapkričio 11 d. 
09:20 Senis. N-7. 369 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 3. N-7. 
320 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 61 
s. 12:00 Beatos virtuvė. (subtitruo-
ta, kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:20 Laba die-
na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:15 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:20 Laba diena, Lie-
tuva. 16:35 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 Premjera. Ponių rojus. N-7. 189 
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-
timu į gestų k.). 18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Var-
totojų kontrolė. (subtitruota). 20:25 
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panora-
ma. 21:00 Dienos tema. 21:20 Spor-
tas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
LRT forumas. 22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Vokietija 86. N-14. 
10 s. 23:45 Komisaras Reksas. N-7. 
61 s. (kart.). 00:30 Klausimėlis. (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 Kas ir kodėl? 
(kart.). 03:30 Dviračio žinios. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:10 Vokie-
tija 86. N-14. 10 s. (kart.). 05:00 LRT 
radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. N-7. 
189 s. (kart.).

Antradienis, lapkričio 12 d. 
09:20 Senis. N-7. 370 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 3. 
N-7. 3/3 s. 11:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 62 s. 12:00 Stilius. (kart.). 13:00 
Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Ke-
no Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:20 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:15 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:20 La-
ba diena, Lietuva. 16:35 Kūrybingu-
mo mokykla. 16:45 Premjera. Ponių 
rojus. N-7. 190 s. 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 
Kas ir kodėl? 18:30 Klauskite dakta-
ro. 19:30 (Ne)emigrantai. (subtitruo-
ta). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20 
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 Nacionalinė ekspedicija. (sub-
titruota). 22:30 Dviračio žinios. 23:00 
Premjera. Užverbuotas. N-14. 10 s. 
23:45 Komisaras Reksas. N-7. 62 s. 
(kart.). 00:30 Tėčio reikalai. (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Istori-
jos detektyvai. (subtitruota, kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radi-
jo žinios. 03:05 Kas ir kodėl? (kart.). 
03:30 Dviračio žinios. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:10 Užverbuo-
tas. N-14. 10 s. (kart.). 05:00 LRT ra-
dijo žinios. 05:10 Ponių rojus. N-7. 
190 s. (kart.).

trečiadienis, lapkričio 13 d. 
09:20 Senis. N-7. 371 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 3. 
N-7. 3/4 s. 11:10 Komisaras Reksas. 
N-7. 63 s. 12:00 Vartotojų kontro-
lė. (subtitruota, kart.). 13:00 Klaus-
kite daktaro. 13:58 Loterija „Keno 
Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:20 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:15 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:20 La-
ba diena, Lietuva. 16:35 Kūrybingu-
mo mokykla. 16:45 Premjera. Ponių 
rojus. N-7. 191 s. 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 
Kas ir kodėl? 18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimo spalvos (subtitruo-
ta). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 
Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20 
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 
21:30 Ypatingas būrys. (subtitruota). 
22:30 Dviračio žinios. 23:00 Premje-
ra. Dingę be žinios 1. N-14. 11 s. 23:45 
Komisaras Reksas. N-7. 63 s. (kart.). 
00:30 Bloga mergaitė. 23 s. (su gar-
siniu vaizdavimu). (kart.). 01:00 LRT 
radijo žinios. 01:05 Stilius. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radi-
jo žinios. 03:05 Kas ir kodėl? (kart.). 
03:30 Dviračio žinios. (kart.). 04:00 
LRT radijo žinios. 04:10 Dingę be ži-
nios 1. N-14. 11 s. (kart.). 05:00 LRT 
radijo žinios. 05:10 Ponių rojus. N-7. 
191 s. (kart.).

ketvirtadienis, lapkričio 14 d.
09:20 Senis. N-7. 372 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 3. N-7. 
3/5 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 64 
s. 12:00 (Ne)emigrantai. (subtitruo-
ta, kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Ži-
nios. Sportas. Orai. 14:20 Laba die-

na, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:15 
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 16:20 Laba diena, Lie-
tuva. 16:35 Kūrybingumo mokykla. 
16:45 Premjera. Ponių rojus. N-7. 192 
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su ver-
timu į gestų k.). 18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Daik-
tų istorijos. 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos 
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Lo-
terija „Jėga“. 21:30 Europos futbo-
lo čempionato atrankos rungtynės. 
Portugalija – Lietuva. 23:45 Komi-
saras Reksas. N-7. 64 s. (kart.). 00:30 
Bloga mergaitė. 24 s. (su garsiniu 
vaizdavimu). (kart.). 01:00 LRT ra-
dijo žinios. 01:05 Vakaras su Edita. 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klaus-
kite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radi-
jo žinios. 03:05 Kas ir kodėl? (kart.). 
03:30 Klausimėlis. (kart.). 04:00 LRT 
radijo žinios. 04:05 Daiktų istorijos. 
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10 
Ponių rojus. N-7. 192 s. (kart.).

Penktadienis, lapkričio 15 d. 
09:20 Senis. N-7. 373 s. 10:25 

Štutgarto kriminalinė policija 3. N-7. 
3/6 s. 11:10 Komisaras Reksas. N-7. 
65 s. 12:00 Gyvenimo spalvos (sub-
titruota, kart.). 13:00 Ypatingas bū-
rys. (subtitruota, kart.). 13:58 Lote-
rija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 14:20 Laba diena, Lietuva. 
15:00 Žinios. Orai. 15:15 Laba diena, 
Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 
16:20 Laba diena, Lietuva. 16:35 Kū-
rybingumo mokykla. 16:45 Premje-
ra. Ponių rojus. N-7. 193 s. 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į ges-
tų k.). 18:00 Kas ir kodėl? 18:30 Visi 
kalba. 19:30 Beatos virtuvė. (subti-
truota). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema. 
21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija 
„Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 22:55 
Stivas Džobsas. N-14. 01:00 LRT ra-
dijo žinios. 01:05 Nacionalinė eks-
pedicija. (subtitruota, kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Visi kalba. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Kas ir kodėl? (kart.). 03:30 Šventadie-
nio mintys. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Beatos virtuvė. (subti-
truota, kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 
05:10 Ponių rojus. N-7. 193 s. (kart.).

Šeštadienis, lapkričio 16 d. 
06:05 Daiktų istorijos. (kart.). 

07:00 Mūšio laukas. 07:25 Mikis 
Matsonas ir slaptas sąmokslas. N-7. 
09:00 Labas rytas, Lietuva. 09:30 Ži-
nios. Orai. 09:35 Labas rytas, Lietu-
va. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas ry-
tas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai. 11:35 
Labas rytas, Lietuva. 12:00 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Rudieji lo-
kiukai ir aš. 2 s. (subtitruota). 12:55 
Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos 
gyvūnų draugystės 4. 4/2 d. (subti-
truota). 13:50 Džesika Flečer 9. N-7. 
9/17, 9/18 s. 15:28 Loterija „Keno Lo-
to“. 15:30 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą). 15:45 Sveikinimų kon-
certas. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.). 18:00 Langas į 
valdžią. 18:30 Vakaras su Edita. 19:30 
Stilius. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. Orai. 21:00 Šok su žvaigž-
de. 23:10 Maksas. N-14. 01:00 Stivas 
Džobsas. N-14. (kart.). 03:00 Pasaulio 
dokumentika. Rudieji lokiukai ir aš. 2 
s. (subtitruota, kart.). 03:55 Langas į 
valdžią. (kart.). 04:25 Džesika Flečer 
9. N-7. 9/17, 9/18 s. (kart.).

Sekmadienis, lapkričio 17 d. 
06:05 Nacionalinė ekspedicija. 

(subtitruota, kart.). 07:00 Šventadie-
nio mintys. 07:30 Klausimėlis. 08:00 
Tėčio reikalai. 08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 09:00 Hanso Kris-
tiano Anderseno pasakos. 6 s. Ste-
buklingos kurpės. 10:00 Gustavo 
enciklopedija. (subtitruota). 10:30 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 11:30 
Mūsų gyvūnai. 12:00 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. Mėlynoji planeta 
iš arti. Sugrįžimas. 1 d. Pasakojimas 
apie ryklius. (subtitruota). 12:55 Pa-
saulio dokumentika. Premjera. Se-
rengetis. 2 d. Kova už būvį. (subti-
truota). 13:45 Puaro. N-7. 2/1, 2/2 
s. 15:28 Loterija „Keno Loto“. 15:30 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų kal-
bą). 15:50 Tarptautinės draugiškos 
futbolo rungtynės. Lietuva – Nau-
joji Zelandija. 18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 20:25 Loterijos „Ke-
no Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. Orai. 21:00 Savaitė 
su „Dviračio žiniomis“. 21:30 Bloga 
mergaitė. 25, 26 s. (su garsiniu vaiz-
davimu). 22:30 Spec. žvėrynas. 00:05 
Nevykėliai po priedanga. N-14. (sub-
titruota). 01:55 Pasaulio dokumenti-
ka. Mėlynoji planeta iš arti. Sugrįži-
mas. 1 d. Pasakojimas apie ryklius. 
(subtitruota, kart.). 02:50 Pasaulio 
dokumentika. Serengetis. 2 d. Kova 
už būvį. (subtitruota, kart.). 03:45 
Šventadienio mintys. (kart.). 04:15 
Puaro. N-7. 2/1, 2/2 s. (kart.).

tV3
Pirmadienis, lapkričio 11 d. 
00:25. Tobulos kopijos (kart.). 

02:20. Nemirtingieji (kart.). 04:15. 
Skubi pagalba 1, 1. 05:05. Atsargiai! 
Merginos 1, 6. 06:10. Televitrina 3. 
06:25. Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 4, 419. 06:55. Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą 1, 150. 07:25. Kem-
piniukas Plačiakelnis 11, 240. 07:55. 
Svajonių sodai (kart.) 8. 08:55. Mei-
lės sūkuryje 3178. 10:00. Meilės sim-
fonija 1, 86. 11:00. Meilės simfonija 
1, 87. 12:00. Atsargiai! Merginos 1, 7. 
12:30. Atsargiai! Merginos 1, 8. 13:00. 
Pažadėtoji 7, 2202. 13:30. Pažadėto-
ji 7, 2203. 14:00. Pažadėtoji 7, 2204. 
14:30. Pažadėtoji 7, 2205. 15:00. Simp-
sonai 28, 17. 15:30. Simpsonai 28, 18. 
16:00. TV3 žinios 224. 16:25. TV3 orai 
224. 16:30. TV Pagalba 14, 50. 18:30. 
TV3 žinios 315. 19:22. TV3 sportas 1. 
19:27. TV3 orai 315. 19:30. Namas 2, 
11. 20:30. Moterys meluoja geriau 
12, 35. 21:00. TV3 vakaro žinios 179. 
21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai 
179. 22:00. Kobra 11 23, 11. 23:00. 7 
dienos Entebėje.

Antradienis, lapkričio 12 d. 
01:10. Rezidentas 2, 9. 02:00. 

Amerikiečiai 5, 9. 02:55. Ekstrasensai 
tiria 6, 99. 04:25. Skubi pagalba 1, 3. 
05:10. Atsargiai! Merginos (kart.) 1, 7. 
05:40. Atsargiai! Merginos (kart.) 1, 
8. 06:10. Televitrina 3. 06:25. Trans-
formeriai. Maskuotės meistrai 4, 420. 
06:55. Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 
1, 151. 07:25. Kempiniukas Plačiakel-
nis 11, 241. 07:55. Namas (kart.) 2, 11. 
08:55. Meilės sūkuryje 3179. 10:00. 
Meilės simfonija 1, 88. 11:00. Meilės 
simfonija 1, 89. 12:00. Atsargiai! Mer-
ginos 1, 9. 12:30. Atsargiai! Merginos 
1, 10. 13:00. Pažadėtoji 7, 2206. 13:30. 
Pažadėtoji 7, 2207. 14:00. Pažadėtoji 7, 
2208. 14:30. Pažadėtoji 7, 2209. 15:00. 
Simpsonai 28, 19. 15:30. Simpsonai 
28, 20. 16:00. TV3 žinios 225. 16:25. 
TV3 orai 225. 16:30. TV Pagalba 14, 51. 
18:30. TV3 žinios 316. 19:22. TV3 spor-
tas 1. 19:27. TV3 orai 316. 19:30. Prieš 
srovę 19, 11. 20:30. Moterys meluoja 
geriau 12, 36. 21:00. TV3 vakaro žinios 
180. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 
orai 180. 22:00. Laiko kilpa.

trečiadienis, lapkričio 13 d. 
00:20. Skubi pagalba 1, 4. 01:20. 

Rezidentas 2, 10. 02:05. Amerikiečiai 
5, 10. 03:00. Ekstrasensai tiria 6, 100. 
04:30. Kietuoliai 1, 17. 04:55. Atsargiai! 
Merginos (kart.) 1, 9. 05:20. Atsargiai! 
Merginos (kart.) 1, 10. 06:10. Televi-
trina 3. 06:25. Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai 4, 421. 06:55. Čipas ir 
Deilas skuba į pagalbą 1, 152. 07:25. 
Kempiniukas Plačiakelnis 1, 61. 07:55. 
Prieš srovę (kart.) 19, 11. 08:55. Meilės 
sūkuryje 3180. 10:00. Meilės simfoni-
ja 1, 90. 11:00. Meilės simfonija 1, 91. 
12:00. Atsargiai! Merginos 1, 11. 12:30. 
Atsargiai! Merginos 1, 12. 13:00. Pa-
žadėtoji 7, 2210. 13:30. Pažadėtoji 7, 
2211. 14:00. Pažadėtoji 7, 2212. 14:30. 
Pažadėtoji 7, 2213. 15:00. Simpso-
nai 28, 21. 15:30. Simpsonai 28, 22. 
16:00. TV3 žinios 226. 16:25. TV3 orai 
226. 16:30. TV Pagalba 14, 52. 18:30. 
TV3 žinios 317. 19:22. TV3 sportas 1. 
19:27. TV3 orai 317. 19:30. Gero vaka-
ro šou 6, 11. 20:30. Moterys meluoja 
geriau 12, 37. 21:00. TV3 vakaro žinios 
181. 21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 
orai 181. 22:00. Trys įtemptos dienos. 
22:25. Vikinglotto 46.

ketvirtadienis, lapkričio 14 d. 
00:45. Rezidentas 2, 11. 01:35. 

Amerikiečiai 5, 11. 02:25. Ekstrasen-
sai tiria 6, 101. 03:50. Kietuoliai 1, 18. 
04:15. Skubi pagalba 1, 4. 05:00. Atsar-
giai! Merginos (kart.) 1, 11. 05:30. At-
sargiai! Merginos (kart.) 1, 12. 06:10. 
Televitrina 3. 06:25. Transformeriai. 
Maskuotės meistrai 4, 422. 06:55. Či-
pas ir Deilas skuba į pagalbą 1, 153. 
07:25. Kempiniukas Plačiakelnis 1, 
62. 07:55. Gero vakaro šou (kart.) 6, 
11. 08:55. Meilės sūkuryje 3181. 10:00. 
Meilės simfonija 1, 92. 11:00. Meilės 
simfonija 1, 93. 12:00. Atsargiai! Mer-
ginos 1, 13. 12:30. Atsargiai! Merginos 
1, 14. 13:00. Pažadėtoji 7, 2214. 13:30. 
Pažadėtoji 7, 2215. 14:00. Pažadėto-
ji 7, 2216. 14:30. Pažadėtoji 7, 2217. 
15:00. Simpsonai 29, 1. 15:30. Simpso-
nai 29, 2. 16:00. TV3 žinios 227. 16:25. 
TV3 orai 227. 16:30. TV Pagalba 14, 53. 
18:30. TV3 žinios 318. 19:22. TV3 spor-
tas 1. 19:27. TV3 orai 318. 19:30. Farai 
13, 11. 20:30. Moterys meluoja geriau 
12, 38. 21:00. TV3 vakaro žinios 182. 
21:52. TV3 sportas 1. 21:57. TV3 orai 
182. 22:00. Kietas riešutėlis.

Penktadienis, lapkričio 15 d. 
00:50. Rezidentas 2, 12. 01:40. 

Amerikiečiai 5, 12. 02:35. Ekstrasen-
sai tiria 6, 102. 04:00. Kietuoliai 1, 19. 
04:25. Rezidentas (kart.) 2, 11. 05:15. 
Atsargiai! Merginos (kart.) 1, 13. 05:40. 

Lnk
Pirmadienis, lapkričio 11 d. 
06:00 „Mano gyvenimo švie-

sa“ (1181). N-7. 06:30 „Mano gyveni-
mo šviesa“ (1182). N-7. 07:00 „Mano 
gyvenimo šviesa“ (1183). N-7. 07:30 
„Tomo ir Džerio šou“ (24). 07:55 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (63). N-7. 
08:55 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“ (64). N-7. 09:55 Gyvūnų pasaulis 
(kart.). N-7. 10:25 „Rozenheimo poli-
cija“ (12). N-7. 11:25 KK2 penktadienis 
(kart.). N-7. 13:00 „Paskolinta meilė“ 
(81). 14:00 „Našlaitės“ (113). N-7. 15:00 
„Svajoklė“ (113). 16:00 Labas vakaras, 
Lietuva. 17:30 VIDO VIDeO. N-7. 18:30 
Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 
19:30 KK2. N-7. Infošou. 20:00 Nuo... 
Iki... 21:00 „Rimti reikalai 2“ (41). N-7. 
21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 
Orai. 22:28 Telefoninė loterija 1634. 
22:30 VAKARO SEANSAS Kitas pa-
saulis 4. Pabudimas. N-14. 00:15 „Be-
gėdis“ (9). S. 01:25 Slaptasis agentas 
(kart.). N-14.

Antradienis, lapkričio 12 d. 
06:00 „Mano gyvenimo švie-

sa“ (1184). N-7. 06:30 „Mano gyveni-
mo šviesa“ (1185). N-7. 07:00 „Mano 
gyvenimo šviesa“ (1186). N-7. 07:30 
„Tomo ir Džerio šou“ (25). 07:55 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (65). N-7. 
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(66). N-7. 09:55 „Rimti reikalai 2“ (41) 
(kart.). N-7. 10:25 „Rozenheimo poli-
cija“ (13). N-7. 11:25 „Supermamos“ 
(20). N-7. 12:00 Nuo... Iki... (kart.) 13:00 
„Paskolinta meilė“ (82). 14:00 „Našlai-
tės“ (114). N-7. 15:00 „Svajoklė“ (114). 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:30 
VIDO VIDeO. N-7. 18:30 Žinios. 19:20 
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 Nacionali-
niai technikos apdovanojimai „Tech 
Top 2019”. 21:30 Žinios. 22:20 Spor-
tas. 22:27 Orai. 22:30 VAKARO SEAN-
SAS Tamsos baikeris. N-14. 00:40 „Be-
gėdis“ (10). S. 01:45 Kitas pasaulis 4. 
Pabudimas (kart.). N-14.

trečiadienis, lapkričio 13 d. 
06:00 „Mano gyvenimo švie-

sa“ (1187). N-7. 06:30 „Mano gyveni-
mo šviesa“ (1188). N-7. 07:00 „Mano 
gyvenimo šviesa“ (1189). N-7. 07:30 
„Tomo ir Džerio šou“ (26). 07:55 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (67). N-7. 
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(68). N-7. 09:55 Kelionių panorama 
(kart.). 10:25 „Rozenheimo polici-
ja“ (14). N-7. 11:25 „Supermamos“ 
(1). N-7. 12:00 Bus visko. 13:00 „Pa-

skolinta meilė“ (83). 14:00 „Našlai-
tės“ (115). N-7. 15:00 „Svajoklė“ (115). 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:30 
VIDO VIDeO. N-7. 18:30 Žinios. 19:20 
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. 
Infošou. 20:00 PREMJERA Gaudyk 
laiką. N-7. 21:00 „Rimti reikalai 2“ 
(42). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Spor-
tas. 22:27 Orai. 22:30 VAKARO SE-
ANSAS Aš esu legenda. N-14. 00:25 
„Begėdis“ (11). S. 01:30 Tamsos bai-
keris (kart.). N-14.

ketvirtadienis, lapkričio 14 d. 
06:00 „Mano gyvenimo švie-

sa“ (1190). N-7. 06:30 „Mano gyveni-
mo šviesa“ (1191). N-7. 07:00 „Mano 
gyvenimo šviesa“ (1192). N-7. 07:30 
„Tomo ir Džerio šou“ (1). 07:55 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (69). N-7. 
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(70). N-7. 09:55 „Rimti reikalai 2“ (42) 
(kart.). N-7. 10:25 „Rozenheimo poli-
cija“ (15). N-7. 11:25 „Supermamos“ 
(2). N-7. 12:00 VIDO VIDeO. N-7. 13:00 
„Paskolinta meilė“ (84). 14:00 „Našlai-
tės“ (116). N-7. 15:00 „Svajoklė“ (116). 
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:30 
VIDO VIDeO. N-7. 18:30 Žinios. 19:20 
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. In-
fošou. 20:00 Valanda su Rūta. 21:00 
„Rimti reikalai 2“ (43). N-7. 21:30 Ži-
nios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS Kaliniai. N-14. 
01:30 „Begėdis“ (12). S. 02:30 Aš esu 
legenda (kart.). N-14. 04:05 Alche-
mija III. Nepatogus Jono Jurašo tea-
tras. 04:35 RETROSPEKTYVA. Kultū-
rinė dokumentika. Ciklas „Meninin-
kų portretai“.

Penktadienis, lapkričio 15 d. 
06:00 „Mano gyvenimo švie-

sa“ (1193). N-7. 06:30 „Mano gyveni-
mo šviesa“ (1194). N-7. 07:00 „Mano 
gyvenimo šviesa“ (1195). N-7. 07:30 
„Tomo ir Džerio šou“ (2). 07:55 „Vol-
keris, Teksaso reindžeris“ (71). N-7. 
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ 
(72). N-7. 09:55 „Rimti reikalai 2“ (43) 
(kart.). N-7. 10:25 „Rozenheimo poli-
cija“ (16). N-7. 11:25 „Supermamos“ 
(3). N-7. 12:00 Valanda su Rūta (kart.). 
13:00 „Paskolinta meilė“ (85). 14:00 
„Našlaitės“ (117). N-7. 15:00 „Svajo-
klė“ (117). 16:00 Labas vakaras, Lietu-
va. 17:30 „Galiu rytoj“ (21). N-7.. 18:00 
„Galiu rytoj“ (22). N-7.. 18:30 Žinios. 
19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 Lab-
daros renginys „Pasidalink“. 23:00 
Laiko patrulis. N-14. 00:55 Įstatymo 
tarnai. N-7. 03:10 Kaliniai (kart.). N-14.

Šeštadienis, lapkričio 16 d. 
06:45 „Tomo ir Džerio šou“ (1) 

(kart.). 07:10 „Zigis ir Ryklys“ (1). 07:35 
„Šaunusis Skūbis-Dū“ (9). 08:05 „Po-
nas Bynas“ (14). 08:35 „Tomo ir Dže-
rio nuotykiai“ (11). 09:05 „Beprotiš-
kos melodijos“ (2). 09:30 KINO PUS-
RYČIAI Kung Fu triušis. Ugnies val-
dovas. 11:25 Pelenės istorija. Jei ba-
telis tiks. 13:15 Įsimylėti per dvi sa-
vaites. N-7. 15:20 Seni bambekliai 2. 
N-7. 17:25 Kelionių panorama. 17:55 
Gyvūnų pasaulis. N-7. 18:30 Žinios. 
19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 SU-
PERKINAS Madagaskaras 2. 21:15 
Karštas plienas. N-14. 23:30 Trauki-
nys į Holivudą. S. 01:35 Laiko patru-
lis (kart.). N-14.

Sekmadienis, lapkričio 17 d. 
06:45 „Tomo ir Džerio šou“ (2) 

(kart.). 07:10 „Zigis ir Ryklys“ (2). 07:35 
„Šaunusis Skūbis-Dū“ (10). 08:05 „Po-
nas Bynas“ (15). 08:35 „Tomo ir Dže-
rio nuotykiai“ (12). 09:00 Sveikatos 
namai. N-7. 09:55 KINO PUSRYČIAI 
Tomas ir Džeris. Sugrįžimas į Ozo ša-
lį. 11:35 „Ponas Bynas“ (2). N-7. 12:05 
Kosminis krepšinis. 13:50 Bukas ir 
bukesnis. Kai Haris sutiko Loidą. N-7. 
15:35 Policijos akademija 4. Civiliai 
patruliai. N-7. 17:20 Teleloto. 18:30 
Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai. 
19:30 Tarzanas. Džiunglių legenda. 
N-7. 21:45 PREMJERA Pakeleiviai. N-7. 
00:05 Grobis. N-14. 01:50 Karštas plie-
nas (kart.). N-14.

btV
Pirmadienis, lapkričio 11 d. 
06:05 „CSI. Majamis“ (15) (kart.). 

N-7. 07:00 „Mano virtuvė geriausia“ 
(38) (kart.). 08:10 „Stoties policija“ (11) 
(kart.). N-7. 09:10 „Paskutinis faras“ 
(14) (kart.). N-7. 10:10 „Daktaras Rich-
teris“ (7) (kart.). N-7. 11:20 „Pavojingi 
kaimynai“ (12) (kart.). N-7. 12:20 „Visa 
menanti“ (2). N-7. 13:20 „Mano virtuvė 
geriausia“ (39). 14:55 „Stoties policija“ 
(12). N-7. 16:00 „Paskutinis faras“ (15). 
N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Daktaras 
Richteris“ (8). N-7. 18:35 „CSI. Majamis“ 
(16). N-7. 19:30 „Privatus detektyvas 
Magnumas“ (14). N-7. 20:30 Laba die-
na. N-7. 21:00 Džonas Q. N-7. 23:20 Mir-
tinas ginklas (kart.). N-14. 01:30 „Juoda-
sis sąrašas“ (22) (kart.). N-7. 02:15 „Gyvi 
numirėliai“ (5) (kart.). N-14. 03:00 „De-
tektyvų istorijos“ (3). N-7.

Atsargiai! Merginos (kart.) 1, 14. 06:10. 
Televitrina 3. 06:25. Transformeriai. 
Maskuotės meistrai 4, 423. 06:55. Či-
pas ir Deilas skuba į pagalbą 1, 154. 
07:25. Kempiniukas Plačiakelnis 1, 63. 
07:55. Farai (kart.) 13, 11. 08:55. Legen-
dinės legendos 1, 9. 10:00. Meilės sim-
fonija 1, 94. 11:00. Meilės simfonija 1, 
95. 12:00. Atsargiai! Merginos 1, 15. 
12:30. Atsargiai! Merginos 1, 16. 13:00. 
Pažadėtoji 7, 2218. 13:30. Pažadėtoji 7, 
2219. 14:00. Pažadėtoji 7, 2220. 14:30. 
Pažadėtoji 7, 2221. 15:00. Simpsonai 
29, 3. 15:30. Simpsonai 29, 4. 16:00. 
TV3 žinios 228. 16:25. TV3 orai 228. 
16:30. TV Pagalba 14, 54. 17:55. Na-
mų idėja su IKEA 2, 10. 18:30. TV3 ži-
nios 319. 19:22. TV3 sportas 1. 19:27. 
TV3 orai 319. 19:30. Kapitonas Trum-
pakelnis. 21:10. Žvaigždžių karai. Ga-
lia nubunda.

Šeštadienis, lapkričio 16 d. 
00:00. Įsimylėjėliai. 02:00. Kietas 

riešutėlis (kart.). 04:25. Kobra 11 (kart.) 
23, 11. 06:15. Televitrina 3. 06:30. An-
čiukų istorijos (kart.) 1, 7. 07:00. Vėž-
liukai nindzės 1, 12. 07:30. Aladinas 
1, 138. 08:00. Ančiukų istorijos 1, 8. 
08:30. Virtuvės istorijos 10, 11. 09:00. 
Gardu Gardu 8, 11. 10:00. Būk sveikas! 
2, 11. 10:30. Penkių žvaigždučių būs-
tas 7, 11. 11:00. Misija: dirbame sau 
3, 9. 11:30. Mano pinigai 1, 3. 12:00. 
Geležinis Vilis. 14:10. Ponia Dautfajė. 
16:45. Ekstrasensai. Stipriausių mū-
šis 9. 18:30. TV3 žinios 320. 19:17. TV3 
sportas 1. 19:22. TV3 orai 320. 19:25. 
Eurojackpot 46. 19:30. Turtuolis varg-
šas 2, 11. 21:00.  Pokerio princesė. 
23:55. Paradaisas.

Sekmadienis, lapkričio 17 d. 
01:35. Laiko kilpa (kart.). 03:35. 

Rezidentas 2, 12. 04:25. Atsargiai! 
Merginos (kart.) 1, 15. 04:50. Atsar-
giai! Merginos (kart.) 1, 16. 05:45. Te-
levitrina 3. 06:00. Sveikatos medis 
6, 10. 07:00. Vėžliukai nindzės 1, 13. 
07:30. Aladinas 1, 139. 08:00. Ančiu-
kų istorijos 1, 9. 08:30. Svajonių ūkis 
6, 9. 09:00. La Maistas 1, 11. 10:00. Pa-
saulis pagal moteris 8, 11. 11:00. Sva-
jonių sodai 9. 12:00. Lobių planeta. 
13:55. Raganaitės. 15:45. Raganaitės 
2. 17:30. Visi mes žmonės 3, 11. 18:30. 
TV3 žinios 321. 19:22. TV3 sportas 1. 
19:27. TV3 orai 321. 19:30. X Faktorius 
7, 11. 22:00. Profesionalai.

Lrt
Antradienis, lapkričio 12 d. 
06:00 „CSI. Majamis“ (16) (kart.). 

N-7. 06:50 „Mano virtuvė geriausia“ 
(39) (kart.). 08:10 „Stoties policija“ (12) 
(kart.). N-7. 09:10 „Paskutinis faras“ (15) 
(kart.). N-7. 10:05 „Daktaras Richteris“ 
(8) (kart.). N-7. 11:15 „Privatus detekty-
vas Magnumas“ (14) (kart.). N-7. 12:15 
„Visa menanti“ (3). N-7. 13:15 „Mano vir-
tuvė geriausia“ (40). 14:55 „Stoties po-
licija“ (13). N-7. 16:00 „Paskutinis faras“ 
(16). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Dak-
taras Richteris“ (9). N-7. 18:35 „CSI. Ma-
jamis“ (17). N-7. 19:30 „Privatus detek-
tyvas Magnumas“ (15). N-7. 20:30 La-
ba diena. N-7. 21:00 Grėsminga žemė. 
N-14. 23:10 Džonas Q (kart.). N-7. 01:25 
„Detektyvų istorijos“ (4). N-7.

trečiadienis, lapkričio 13 d. 
06:00 „CSI. Majamis“ (17) (kart.). 

N-7. 06:55 „Mano virtuvė geriausia“ 
(40) (kart.). 08:25 „Stoties policija“ (13) 
(kart.). N-7. 09:25 „Paskutinis faras“ (16) 
(kart.). N-7. 10:20 „Daktaras Richteris“ 
(9) (kart.). N-7. 11:30 „Privatus detekty-
vas Magnumas“ (15) (kart.). N-7. 12:30 
„Visa menanti“ (4). N-7. 13:30 „Mano vir-
tuvė geriausia“ (41). 14:55 „Stoties po-
licija“ (14). N-7. 16:00 „Paskutinis faras“ 
(17). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Dakta-
ras Richteris“ (10). N-7. 18:35 „CSI. Maja-
mis“ (18). N-7. 19:30 „Privatus detekty-
vas Magnumas“ (16). N-7. 20:30 Oplia! 
N-7. 21:00 Vertikali riba. N-7. 23:30 Grės-
minga žemė (kart.). N-14. 01:30 „Detek-
tyvų istorijos“ (5). N-7.

ketvirtadienis, lapkričio 14 d. 
06:00 „CSI. Majamis“ (18) (kart.). 

N-7. 06:55 „Mano virtuvė geriausia“ 
(41) (kart.). 08:10 „Stoties policija“ (14) 
(kart.). N-7. 09:10 „Paskutinis faras“ (17) 
(kart.). N-7. 10:10 „Daktaras Richteris“ 
(10) (kart.). N-7. 11:20 „Privatus detek-
tyvas Magnumas“ (16) (kart.). N-7. 12:20 
„Visa menanti“ (5). N-7. 13:20 „Mano vir-
tuvė geriausia“ (42). 14:55 „Stoties po-
licija“ (15). N-7. 16:00 „Paskutinis faras“ 
(18). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Dak-
taras Richteris“ (11). N-7. 18:35 „CSI. 
Majamis“ (19). N-7. 19:30 „Privatus de-
tektyvas Magnumas“ (17). N-7. 20:30 
Oplia! N-7. 21:00 Muškietininkai am-
žinai. N-14. 22:50 Vertikali riba (kart.). 
N-7. 01:15 „Detektyvų istorijos“ (6). N-7.

Penktadienis, lapkričio 15 d. 
06:00 „CSI. Majamis“ (19) (kart.). 

N-7. 06:50 „Mano virtuvė geriausia“ 
(42) (kart.). 08:10 „Stoties policija“ (15) 
(kart.). N-7. 09:10 „Paskutinis faras“ (18) 
(kart.). N-7. 10:10 „Daktaras Richteris“ 
(11) (kart.). N-7. 11:20 „Privatus detekty-
vas Magnumas“ (17) (kart.). N-7. 12:20 
„Visa menanti“ (6). N-7. 13:20 „Mano vir-
tuvė geriausia“ (43). 14:55 „Stoties po-
licija“ (16). N-7. 16:00 „Paskutinis faras“ 
(19). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Dak-
taras Richteris“ (12). N-7. 18:35 „CSI. Ma-
jamis“ (20). N-7. 19:30 „Amerikietiškos 
imtynės“ (44) (Wrestling - RAW). N-7. 
20:30 „Amerikietiškos imtynės“ (44) 
(Wrestling - SmackDown). N-7. 21:30 
Baudėjas. N-14. 00:00 Muškietininkai 
amžinai (kart.). N-14. 01:40 „Detekty-
vų istorijos“ (7). N-7.

Šeštadienis, lapkričio 16 d. 
06:30 Laba diena (kart.). N-7. 07:00 

Oplia! (kart.). N-7 07:30 „Muchtaro su-
grįžimas. Naujas pėdsakas“ (44) (kart.). 
N-7. 08:30 Oplia! (kart.). N-7. 09:00 Svei-
katos kodas. 09:30 Sveikatos kodas te-
levitrina. 10:00 Lietuvos Hipokratas. 
10:40 „Afrika. Mirtinai pavojingi“ (5). 
11:40 „Ekstremalūs išbandymai“ (15). 
N-7. 12:15 „Ekstremalūs išbandymai“ 
(16). N-7. 12:50 „Džeimio ir Džimio ku-
linarinės dvikovos“ (3). 13:55 „Antho-
nis Bourdainas. Nepažįstami kraštai“ 
(4). N-7. 14:55 „Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas“ (45). N-7. 15:55 „Pa-
vojingi kaimynai“ (13). N-7. 17:00 Bet-
safe–LKL čempionatas. 19:30 Muziki-
nė kaukė. 22:05 MANO HEROJUS Mir-
tinas ginklas 2. N-14. 00:25 AŠTRUS KI-
NAS Galutinis tikslas 3. N-14.

Sekmadienis, lapkričio 17 d. 
06:30 Lietuvos galiūnų čempio-

nato finalas. Šilalė (kart.). 07:30 „Much-
taro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ 
(45) (kart.). N-7. 08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Galiūnai. Pasaulio taurė. Kau-
nas. 10:05 „Varom!“ (9). N-7. 10:40 „Af-
rika. Mirtinai pavojingi“ (6). 11:40 „Eks-
tremalūs išbandymai“ (17). N-7. 12:15 
„Ekstremalūs išbandymai“ (18). N-7. 
12:50 „Džeimio ir Džimio kulinarinės 
dvikovos“ (4). 13:55 „Anthonis Bourdai-
nas. Nepažįstami kraštai“ (5). N-7. 14:55 
„Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsa-
kas“ (46). N-7. 15:55 „Nusikaltimų tyrė-
jai“ (1). N-7. 17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. Pieno žvaigždės - Žalgiris. 19:30 
„Tiltas“ (19). N-7. 20:40 „Tiltas“ (20). N-7. 
21:45 „PREMJERA Narkotikų prekei-
viai“ (1). N-14. 23:00 „Gyvi numirėliai“ 
(6). N-14. 00:10 Baudėjas (kart.). N-14. 
02:25 Galutinis tikslas 3 (kart.). N-14.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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„Negalios paliesti žmonės daž-
nai atsiriboja nuo aplinkos užsi-
darydami namuose. Jiems reika-
linga pagalba judant, o artimieji 
ne visada gali padėti čia ir da-
bar. Be to, nuolatinis pagalbos 
prašymas jiems neleidžia jaustis 
oriai. Asmeninio asistento pa-
slauga svarbi ne tik žmonėms 
su negalia, bet ir tiems, kurie 
prižiūri ir rūpinasi neįgaliais 
šeimos nariais, artimaisiais“, – 
kalbėjo Kauno mero pavaduo-
toja Rasa Šnapštienė. 

Asistentai teiks pagalbą na-
mų ir viešojoje aplinkoje, pa-
dės įgalinti žmonių su negalia 
savarankiškumą ir užtikrinti 
svarbiausias gyvybinės veiklos 
funkcijas. Planuojama, kad pa-
galba bus teikiama maždaug 
300 kauniečių su fizine (judė-
jimo, regos, klausos ar vidaus 
organų sutrikimo) ir komplek-
sine negalia. 

„Neįgalieji turės galimybę 
labiau išreikšti save ir savo gebė-
jimus. Kitaip tariant, turėdami 
asmeninį asistentą, jie galės vi-

savertiškiau dalyvauti socialinė-
se veiklose, mokytis, aktyviau 
ir įvairiapusiškiau leisti laisva-
laikį“, – pridūrė Kauno mies-
to savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotoja Jolan-
ta Baltaduonytė. 

Šiuo metu prioritetas gau-
ti asmeninio asistento paslaugas 
yra teikiamas Kauno mieste gy-
venantiems žmonėms su negalia 
nuo 16 metų, kurie lanko švieti-
mo įstaigą arba ieško darbo. Taip 
pat ir kauniečiams, kurie nebe-
gyvena stacionarios socialinės 
globos įstaigoje, neįgaliesiems, 
kurie gyvena savarankiškai ar-
ba laukia eilėje gauti staciona-
rios socialinės globos paslaugas. 

Norint gauti paslaugą, reikia 
pateikti laisvos formos prašymą 
socialinio darbo organizatoriui 
seniūnijoje pagal savo gyvena-
mą vietą. 

Kauno miesto savivaldybė 
asmeninio asistento paslaugas 
teikti atrankos būdu patikėjo 
VšĮ Psichologinės paramos ir 
konsultavimo centrui. 

Kaune – asmeniniai asistentai 
neįgaliesiems

Naujienų portale www.kaunodiena.lt skaitome pranešimą apie 
tai, kad Kaune bus pradėta teikti asmeninio asistento paslauga. 
Neįgalieji jos sulauks tiek namuose, tiek ir už jų ribų, mokan-
tis, dirbant ar leidžiant laisvalaikį. 

Neiškeistų savo tėvo 
į jokį kitą

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

„Moterys, sužinojusios, kad 
jų būsimas kūdikis turės 
Dauno sindromą, nutraukia 
nėštumą. Aš esu laimingas, 
kad mano senelė buvo kitos 
nuomonės ir todėl aš atėjau į 
šį pasaulį“, – sako siras Sa-
deras Issa. Vaikinas nieka-
da nesigėdijo savo tėvo, ku-
rio veidas iš toli skelbia apie 
sindromą. Juodu didžiuojasi 
vienas kitu.

Kaimas palaimino  
šeimą

Saderui šiandien – 21-eri. 
Jo tėvas Džadas turi „neteisin-
gą“ chromosomą, tai yra, Dau-
no sindromą (DS). Bet tai ne-
kliudo jam būti pačiu geriausiu 
tėčiu pasaulyje ir laimingos šei-
mos galva.

Šeima gyvena nedideliame 
kaime šiaurės vakarų Sirijo-
je. Jame gyvena apie tūkstantį 
žmonių. Tame regione, apgy-
vendintame daugiausia krikš-
čionių, dabar palyginti ramu. 
Nuo 2017 metų čia nebėra te-
roristų. 

Kaime niekas nenustebo, 
kad Džadas sugebėjo rasti žmo-
ną. Juk jis malonus ir darbštus 
vyriškis, tikintis žmogus. Per 
procesijas bažnyčioje jam pa-
prastai tenka vėliavnešio pa-
reigos. Ar Verbų sekmadienis, 
ar kokia Kryžiaus kelią insceni-
zuojanti šventė – Džadas visuo-
met įvykių sūkuryje. Kaimynai 
nuoširdžiai sveikino naują šei-
mą, linkėjo laimės ir sveikatos.

Po vestuvių Džadas įsidar-
bino šalia namų esančiame ma-
lūne. Jam buvo svarbu prisi-
dėti prie šeimos išlaikymo. Iki 
šiol ten užsuka. Jau nebejaunas, 
imasi paprastų darbų – pašluoja 
grindis, perpila grūdus iš dides-
nės talpos į mažesnę. Viską at-
lieka labai kruopščiai, todėl sa-
vininkas patenkintas tokiu dar-
buotoju. Kas ta chromosoma, jei 
jis toks pat kaip visi – turi šei-
mą, darbą, uždirba pinigų. Ne-
daug uždirba? Bet juk ne pini-
gai suteikia laimės.

„Vaikystė ant tėčio kelių – 
pati laimingiausia“

Saderas mėgsta vaikystės 
nuotrauką, kur jis sėdi ant tėčio 
kelių. „Vaikystė ant tėčio kelių – 
pati laimingiausia, – sako jis. – 
Gavau labai daug meilės ir švel-

numo, o vaikui tik to ir reikia. 
Šiandien aš visa galva aukštes-
nis už tėvą, šiandien aš švelniai 
apkabinu jį. Mylėjau tėvą ir no-
rėjau, kad jis manimi didžiuo-
tųsi. Juk jis padėjo siekti moks-
lų, skatino mane, rėmė. Aš di-
džiuojuosi juo, o jis – manimi.“

Susipažindamas su žmonė-
mis, Džadas pirmiausia prane-
ša: „Mano sūnus – gydytojas!“ 
Tuose trijuose žodžiuose – visa 
istorija apie žmogų, kuris, net ir 
turėdamas DS, sugebėjo teisin-
gai išauklėti sūnų ir padarė vis-
ką, kad tas galėtų tapti gydyto-
ju. Tiesa, Saderas dar studijuoja 
Medicinos institute. Jis stoma-
tologijos specialybės III kurso 
studentas.

Kaime niekam ir į galvą ne-
ateitų šaipytis iš Džado. Jis visų 
gerbiamas už paprastumą, atvi-
rumą. Issu šeima – tokia kaip vi-
si. Gal tik švelnumo jų namuose 
daugiau. Net nuotraukose ma-
tyti, kokie jie artimi, besiglaus-
tantys, susiėmę už rankų. Sade-
ras pasikviečia į namus draugų 
ir būtinai pasiūlo visiems nusi-
fotografuoti su jo tėvu. Neži-
nia, kaip jaučiasi priešais aukš-
tus gražius sirus pastatytas jau 
žilstelėjusia barzda Džadas, ne-
pratęs demonstruoti savo jaus-
mų. Bet nuotraukas paskui jis 
mielai apžiūri.

Saderas internete plačiai pa-
sakoja savo šeimos istoriją, foto-
grafuoja, duoda interviu. Nori 
nenori ir jo tėvams tenka pratin-
tis prie viešo gyvenimo. Nese-
niai Džadas žurnalistui prisipa-
žino: „Aš ieškojau vyresnės mo-
ters. Norėjau, kad žmona būtų 
už mane keliais metais vyresnė.“ 
Tai išgirdusi jo žmona susigėdo, 
nuraudo, bet prisipažino: „Na 
taip, esu trejais metais vyresnė“.

Saderas atlieka svarbią 
misiją

Jei galėtų pasirinkti, Saderas 
neprašytų jokio kito tėvo. Jaunas 
vyras dabar daug daro, kad visus 
įtikintų: tik nuo visuomenės pri-
klauso, ar turintys Dauno sindro-
mą galės normaliai gyventi. „Su-
teikite šansą – pamatysite, kaip 
jie atsiskleis“, – teigia jis.

Siras ėmė rinkti medžiagą iš 
viso pasaulio apie vyrų ir mote-
rų, turinčių Dauno sindromą, li-
kimus. Krauna į socialinį tinklą 
nuotraukas ir istorijas, ieško kuo 
įdomesnių likimo vingių, iššū-
kių. Brazilija: susituokė mergi-
na su Dauno sindromu ir vaiki-
nas, turintis proto negalią, jiems 
gimė sveika mergytė. Serbija: 
mergina pasiaukojamai prižiūri 
savo mamą su Dauno sindromu.

Mokslininkai yra paskaičia-
vę, kad 50 proc. moterų, turin-
čių Dauno sindromą, gali gim-
dyti. Deja, 35-50 proc. jų vaiku-
čių paveldės šį sindromą ar turės 
kitokių apsigimimų. Dauno sin-
dromą turintys vyrai taip retai 
susilaukia vaikų, kad duomenų, 
kiek jų palikuonių turės negalią, 
o kiek – bus sveiki, nėra.

Saderas nesiekia apibendrinti 
kaupiamų duomenų, neanalizuo-
ja jų. Užaugęs netradicinėje šei-
moje, jis tarsi tik smalsauja, kaip 
sekasi kitiems panašioje situaci-
joje. Tačiau jo dėmesys žmonių 
su Dauno sindromu likimams 
jau irgi sulaukė dėmesio. Apie 
Issu šeimą parašė Ispanijos, Bri-
tanijos, JAV, Australijos, Rusijos, 
Pietų Amerikos, Azijos žinias-
klaida. Stomatologijos studentas 
gauna daug laiškų su padėkomis 
ir naujomis istorijomis.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BaliKiENė 

Draugijos taryba

Įgyvendinant institucinės glo-
bos pertvarką, Lietuvoje duris 
atveria vis daugiau savarankiš-
ko, grupinio gyvenimo namų 
(GGN) – šiuo metu Lietuvoje 
veikia apie 70 tokių namų, pla-
nuojama, kad iki 2022-ųjų jų 
bus daugiau nei 100. Pasak per-
tvarkos procesų ekspertės Taura-
gės regionui Marijonos Janavi-
čienės, permainos sparčiai vyks-
ta ir Adakavo socialinių paslau-
gų namuose. Planuojama, kad 
visose apskrities savivaldybėse 
per keletą metų turėtų būti įkur-
ti 9 grupiniai gyvenimo namai, 
5 iš jų – Tauragėje. 

„Grupinio gyvenimo na-
muose žmogui užtikrinama sa-
varankiškumo, saviraiškos, to-
bulėjimo laisvė, sudaromos sąly-
gos dienos užimtumui ar darbi-
nei veiklai“, – aiškina pertvarkos 
procesų ekspertė. Pasak jos, dar-
buotojų pagalba orientuota pagal 
kiekvieno konkretaus asmens in-
dividualumą, padedant ne dau-
giau negu jam pačiam tikrai to 
reikia, taip siekiama jų savaran-
kiškumo bei pasitikėjimo savi-
mi. Pagalba teikiama tik tokiose 

srityse, kuriose jos tikrai reikia, 
pavyzdžiui, tvarkantis finansus, 
asmens higienos klausimais, var-
tojant medikamentus, įgyjant sa-
vitvarkos įgūdžių ir pan. 

Turėtų būti pasirūpinta, kad 
šie asmenys dienos metu galė-
tų lankyti užimtumo įstaigas, 
socia lines dirbtuves bei užsiim-
ti kita veikla.

Marių gatvėje metus vei-
kiantys GGN sulaukia tik teigia-
mų kaimynų atsiliepimų.

Artimiausiu metu planuoja-
ma pradėti dar vienų grupinio 
gyvenimo namų statybą Mažo-
nų seniūnijos Norkaičių kaime. 
Adakavo socialinių paslaugų na-
mų ir savivaldybės atstovai su-
sitiko su būsimais grupinio gy-
venimo namų gyventojų kaimy-
nais. Jie sakė laukią naujakurių, 
o ateitis parodys, kaip seksis kai-
myniškai sutarti.

Mažonų seniūno Jono Sa-
moškos nuomonė dėl seniūni-
joje apsigyvensiančių naujaku-
rių vienareikšmiška – puiku, 
kad einama iš institucinės glo-
bos, kad neįgalieji integruojami 
į visuomenę. 

Neįgalieji – lygiaverčiai 
bendruomenės nariai

Birutė Slavinskienė naujienų portale www.taurageszinios.lt pa-
sakoja apie Tauragės apskrityje kuriamus savarankiško gyve-
nimo namus.  

Elektrėnų neįgaliųjų draugija sveikina savo draugijos narius 
Liudmilą ir Ramutį Antaną Sabaičius, 
lapkričio 6 d. sumainiusius aukso žiedus ir gražiai  
bei laimingai pragyvenusius 60 bendro gyvenimo metų.
Linkime Jums stiprios sveikatos, ištvermės, džiaugsmo  
ir dar ilgų gyvenimo metų kartu.

Tam, kad senjorai turėtų ga-
limybę saugiai ir kokybiš-

kai gyventi savo namuose, Kau-
no technologijos universiteto 
(KTU) mokslininkai kuria se-
nyvo amžiaus žmonių stebėse-
nos sistemą, kuri ne tik stebi jų 
sveikatos būklę, bet ir prireikus 
automatiškai iškviečia pagalbą. 
Sistema įdiegiama pultelyje, ku-
rį galima pasikabinti ant kaklo.

„Naudojant šią sistemą, se-
nyvo amžiaus žmonės gali ra-
miai ir saugiai gyventi savo na-
muose be nuolatinio prižiūrin-

čių asmenų stebėjimo. Iš kitos 
pusės, sukurtos technologijos 
puikiai tinka ir klinikinio gydy-
mo sąlygomis, gali būti diegia-
mos įvairiose geriatrijos paslau-
gas teikiančiose institucijose“, – 
tikina vienas iš sistemos kūrė-
jų, KTU Informatikos fakulteto 
profesorius, Realaus laiko kom-
piuterių sistemų centro direkto-
rius Egidijus Kazanavičius.

KTU mokslininkai, bendra-
darbiaudami su Lietuvos sveika-
tos mokslų universiteto Geriatri-

jos klinikos mokslininkais, pro-
jekto „BIATech“ rėmuose su-
kūrė senyvų žmonių stebėsenos 
sistemą, kurią sudaro staciona-
rūs davikliai, tvirtinami patal-
poje bei nedideli įrenginiai nuo 
3 iki 5 cm aukščio (pavyzdžiui, 
pultelis), kuriuos patogu nešio-
tis su savimi. Pastebėjus žmo-
gaus būsenos sutrikimą, įtariant 
jo griuvimą, siunčiamas signa-
las jo priežiūra besirūpinantiems 
asmenims.

„Bičiulystės“ inf.

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems Sukūrė automatiškai pagalbą 

iškviečiantį kaklo pakabuką
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Situacijos algoritmasPrie kūrybos 
šaltinio

  
 

  
   

 

Konkursas

*** 
Tik neišeik, mes dar mylėsim, 
mes dar tikėsim ateitim, 
apsikabinę dar tylėsim, 
gyvensim dar viena viltim. 

Dar bėgsim basomis per pievą, 
lydėsim saulę vakarais 
ir melsime tą patį Dievą, 
abudu džiaugsimės vaikais... 

Tik nepalik, mes dar svajosim, 
stebėsim krentančias žvaigždes, 
karštai viens kitą dar bučiuosim, 
galvosim norus, svajones. 

Dar skinsim žiedus pakalnučių, 
dar leisim aitvarus aukštyn 
ir susikibę už rankučių 
dar eisim gatvėmis tolyn... 

Tik nepalik, mes dar dalinsim 
gerovę ir bėdas perpus. 
Tik neišeik, tik nepaliki, 
dar viskas grįš, dar viskas bus... 

***
Mano mintys išbyrėjo, 
išsiliejo, išsitaškė, 
išsilakstė, išsirito... 
Išsiblaškius, 
apkabinus skėtį 
lyg geriausią draugą 
aš žengiu į liūtį. 
Ir galvoju – tegul lyja, 
Gal taip turi būti... 

***
Glostau tavo veidą – 
Miegok, vaikeli mano. 
Tyliai kalbu maldą 
Tam, kas viską išmano... 
Nakties glėby, sutrikus 
Stebiu tamsą lange. 
Ilgiuosi jo. 
Jis išvykęs 
Ir mes seniai ne drauge.
Įkvepiu tamsos oro... 
Nemigos sulamdytame patale 
Sugalvoju vienintelį norą – 
Sugrįžk greičiau pas mane. 
Ramus mano vaiko miegas 
Kaip skliautas giedro dangaus. 
Sugrįžk greičiau, mano mielas, 
Juk jis – gabalėlis tavęs...

***
Liepčiau aš bėgančiam laikui 

sustot 
Toj gėlių pievoj, kur blizga rasa, 
Spėčiau dar kartą tave 

pabučiuot, 
Bėgčiau aš drąsiai per žolę basa, 
Griūčiau ant kilimo iš samanų, 
Tavo svajonių slapčiausioj aistroj, 
Nes tavimi aš dabar gyvenu 
Ir ištirpstu šių akių gilumoj... 

Marija OlEŠKEViČiENė 
Vilnius

***
Aš įkvėpsiu tave tarsi orą, 
apkabinsiu tave mintimis 
ir taip sunkiai sutramdysiu norą 
išbučiuoti tavąsias akis. 
Mintyse aš paliesiu tau plaukus, 
pabučiuosiu į lūpų kampus, 
tu atskrisk sapnuose, aš taip 

lauksiu, 
kad sutikčiau visai nepabust. 

*** 
Galima mylėti ar žavėtis, 
galima svajoti ar galvot, 
galima tikėti ar tikėtis, 
galima kartais ir sau meluot, 
galima gyventi tyliai, saugiai, 
galima ir drąsiai rizikuot, 
griaunant kas jau buvo, tik 

atsargiai, 
kad nereiktų vėlei abejot. 

***
Tu pripildei mane savimi 
Ir tapai man be galo svarbus. 
Gyvenu su viena mintimi, 
Štai tos akys, kur skęsta dangus... 
Padalinčiau save į dalis, 
Skausmą, kaltę ir meilę – perpus, 
Kad pažvelgčiau į tavo akis, 
Nes, bijau, jų rytoj nebebus...

***
Tu saulės šviesa 
Pro klevo lapus, 
Tu ryto rasa 
Ir vėjas gaivus, 
Tu mano svaja 
Svajų tylumoj, 
Tu plieno gija 
Širdies gilumoj, 
Tu švelniai veržlus, 
Kaip jūros banga, 
Tu vaistas brangus, 
Išgydęs staiga, 
Tu liepos nakties 
Žvaigždėtas dangus, 
Tu lašas vilties, 
Tu žiedas trapus, 
Tu mirksnis žvaigždės, 
Tu snaigė delne... 
Nuo mano būties 
Išlaisvink mane

***
Norisi praslyst tarp klevo lapų, 
Kaip daro tai dienos šviesa. 
Gražia gėle pražyst ant savo kapo. 
Aš šiaip gyva, bet mirusi dvasia... 
Sutinę paakiai, pajuodę gailiai, 
Save aš tokią šįryt išvydau, 
Bet aš gyva ir tarsi šiam pasauliui 
Grąžinti sunkią skolą privalau... 
Aš privalau daug įprastų dalykų. 
Jie daug ką džiugintų, bet ko 

man taip sunku? 
O gal todėl, kad pamatyti 

nepavyko 
Mažos žvaigždutės gilumoj 

savų akių...

Humoreska

Sėdi kieme ant suolelio vyru-
kai. Tokie savimi ir viskuo 

patenkinti, kad net gražu į juos 
iš šono žiūrėti. Žiūri vienas į ki-
tą lyg į kokias nuodėmės vertas 
merginas iš manekenių žurna-
lo ir šypsosi, lyg būtų laimėję 
loterijoje. Kyla klausimas, ko-
dėl jie tokie laimingi? Prieiki-
me arčiau – gal pavyks sužinoti, 
kas tokio gero jiems yra nutikę. 

Sėlinkime tyliai ir atsargiai, 
kad neišgąsdintume kaip kokių 
žvirblių, tupinčių ant vyšnios 
šakų. Vyrai tik iš pirmo žvilgs-
nio atrodo drąsesni už pačius 
liūtus, nors daugelio širdyse tu-
pi bailus kiškis, bet tai jau kita 
tema, kurios šį kartą nekutensiu. 
O, štai vienas iš tų liūtų ar kiš-
kių jau ir išsižiojo, matyt, ruo-
šiasi kažką sakyti. Paklausom.

– Vakar buvau krepšinio 
varžybose. „Žalgiris“ žaidė 
Kaune su „Barselona“. Gavau 
bilietą su nuolaida. Vietoj 50 
eurų mokėjau tik 40, – paga-
liau išdidžiai prabilo vienas iš 
išsišiepusiųjų. 

– O aš žiūrėjau tas rungty-
nes per televizorių ir sutaupiau 
ne tik tuos 40 eurų, bet ir ke-
lionės išlaidas iki Kauno. Be to, 
per televizorių rodo įdomiausių 
momentų pakartojimus. Dides-
nis malonumas. Mokykitės, kaip 
reikia gyventi, – prabilo ir dar 
plačiau išsišiepė kitas vyrukas, 
užgesindamas pirmojo šypseną. 

– Anokie jūs čia taupuoliai. 
Geriau mokykitės iš manęs, kaip 
reikia gyventi. Aš, paėmęs bute-
lį alaus, nuėjau pas kaimyną ir 
pas jį ne tik pasižiūrėjau rungty-
nes, bet prie alaus dar gavau sū-
rio užkandai. Baigus mudviem 
gerti mano butelį, kaimynas iš 
šaldytuvo išsitraukė dar savo 
tris. Puikiai pažiūrėjom krepši-
nį, – ramiai išdėstė trečiasis, iš-
jungdamas ir antrojo šviečian-
tį šypsnį. 

Staiga ketvirtas vyriokas 
kad ims kvatotis. Trejetukas su-
glumo: 

– Kas čia tau pasidarė? Pri-
siminei linksmą anekdotą? Tai 
papasakok ir mums. 

– Patys jūs tikri anekdotai. 
Giriatės, nors nėra čia ko girtis. 
Aš nei į Kauną važiavau, nei bi-

lietą pirkau, nei alaus pas kaimy-
ną nešiau. Aš apskritai rungty-
nių nežiūrėjau, televizorių pa-
tausojau, elektros sutaupiau ir 
dar savo nervus pasaugojau. O 
kaip baigėsi rungtynės? Kas lai-
mėjo? 

Trejetukas susižvalgė. 
– Tai kad kai baigėsi rungty-

nės arenoje buvo didelis triukš-
mas, o ta akcijinė vieta, pasiro-
do, tokiame kamputyje – švies-
lentės nebuvo matyti, o mano ir 
regėjimas prastokas, – sutrikęs 
pasiaiškino pirmasis. 

– Man baigiantis ketvirtam 
kėliniui pusbrolis paskambino, 
tai pabaigos nemačiau, – sumur-
mėjo ir antrasis. 

Visi sužiuro į paskutinę viltį. 
– Tai kad ir aš nežinau, – 

nusiminęs pravebleno trečia-
sis. – Kai gėrėme paskutinį alaus 
butelį, iš darbo grįžo kaimyno 
žmona ir kaip atidarė savo ka-
karinę, tai užgožė ne tik tele-
vizoriaus, bet ir tuo metu virš 
mūsų namo kylančio naikintu-
vo garsą. 

Tokios tad tokelės. Vaizdelis 
pasikeitė iš esmės. Sėdi kieme 
ant suolelio vyrukai tokie savi-
mi ir viskuo nepatenkinti, kad 
net liūdna į juos iš šono žiūrėti... 
Tai ir nežiūrėkime. Eikime savo 
reikalų tvarkyti bei kūno ir dva-
sios malonumų ieškoti.

Pranas PliUŠKa
Pasvalys

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo 
fondas iš dalies remia projektą „Neįga-
liųjų savarankiškumas – (ne)įveikiamas 
iššūkis?“ ir jo rubrikas: „Integracijos ke-
liu“, „Tolerancijos link“, „Aplinka visiems“.

Mieli skaitytojai, 
jau laikas užsiprenume-
ruoti „Bičiulystę“ kitiems 
metams. Norėdami tai 
padaryti iki gruodžio 
10 dienos kreipkitės į 
savo neįgaliųjų orga-
nizaciją. Prenumeratos 
kaina visiems metams – 
10 eurų.

Kitais metais „Bičiu-
lystė“ Jus pasitiks at-
sinaujinusi. Išeisime 
2 kartus per mėnesį, 
bet pažadame, kad 
skelbsime dar dau-
giau ir įdomesnės in-
formacijos. 

Atėjo metas, kai turi-
me pasikeisti. Tačiau 
pagrindinės mūsų ver-
tybės išliks tos pačios – 
dėmesys paprastam 
žmogui, jo teisių gy-
nimas. 

Nelikite be savo  
„Bičiulystės“!

„Bičiulystė“ –  
Jūsų žinių šaltinis!

Rasos Skeiverienės nuotr., Šakių r.

Ritos Mockeliūnienės nuotr., Šakių r.


