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1991-ųjų sausį gynė Lietuvą, 
šiandien – žmogaus orumą
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Smūgis nuo „Alfos“ 
būrio vado

Sausio 13-ąją išgirdęs, kad 
sovietų tankai pajudėjo televi-
zijos bokšto link, Ričardas nė 
akimirkos nedvejojo, kur jo vie-
ta. Ką tik iš kariuomenės grįžęs 
22-ejų vaikinas nė pats nepaju-
to, kaip atsidūrė pačiame sovie-
tinės agresijos epicentre. Sausio 
13-osios įvykių vaizdo įraše ne 
sykį šmėsteli Ričardo profilis. 
Jis – vienas tų, kurie iš po tanko 
vikšrų traukė televizijos opera-
torių ir jo kamerą.

Įtūžusių rusų kareivių riks-
mai, ugnimi spjaudantys šar-
vuočių vamzdžiai, šūviai, žūs-
tančių žmonių aimanos... Visa 
tai tebeaidėjo iš budėjimo prie, 
deja, jau užimto televizijos bokš-
to grįžtančio ir Šeškinėje gyve-
nančios tetos namuose bent kiek 
atsikvėpti žadėjusio Ričardo au-
syse. Vaikinas neįtarė, kad jo 
akistata su sužvėrėjusiais agre-
soriais dar nebaigta. Vilniuje bu-
vo įvesta komendanto valanda, 
tad šią tvarką pažeidusį vyrą su-
stabdę sovietų kareiviai jį sumu-

1991-ųjų sausio 13-osios įvykių dalyvis, te-
levizijos bokšto gynėjas Ričardas Dubickas 
šiandien juda tik neįgaliojo vežimėliu. Šūs-
nyje jam išduotų medicininių dokumentų 
akys nuolat užkliūva už įrašo „1991 m. sau-
sio 13-osios politraumos“. Tomis Lietuvos 
gynimo dienomis Ričardas nė nesusimąs-
tė, kad jo patirtų sužalojimų pasekmės po 
kurio laiko pradės lįsti tarsi ylos iš maišo. 
Žaizdas apsigydęs vaikinas atsisakė neįga-
liojo statuso. Tąsyk apie neįgaliesiems nu-
matytas lengvatas nesinorėjo nė galvoti. 
Tačiau šiandien tokio adekvataus valstybės 
požiūrio Ričardas sako labai pasigendąs. 

Tolerancijos link

šė ir netekusį sąmonės nugabe-
no į Kosciuškos gatvėje tuomet 
buvusią karinę komendantūrą. 

Tai, ką ten išgyveno, Ričar-
dui ir šiandien sunku prisimin-
ti. Siauroje belangėje kamero-
je – keliolika krauju plūstančių 
vyrų. Po tardymų juos čia įvilk-
davo leisgyvius. Tai patyrė ir Ri-
čardas. Vyras prisimena: jį paso-
dino ant prie grindų prikaltos 
taburetės, į akis nukreipė stip-
rią šviesą. Pirmąjį antausį skė-
lė Sausio šturmo organizatorių, 
specialiojo būrio „Alfa“ vadas 
M. Golovatovas. Nors tąkart jis 
vilkėjo civiliniais drabužiais, Ri-
čardas jį iškart pažino. Pavartęs 
iš vaikino atimtą karinį bilietą, 
Ričardą prisiminė ir M. Golova-
tovas. Jiedu buvo susitikę Psko-
vo desantininkų mokykloje, į ku-
rią buvo nusiųstas į sovietinę ar-
miją pašauktas vaikinas. M. Go-
lovatovas joje dirbo instrukto-
riumi. „Tai ką, mes tave mokėm, 
o dabar į mus šaudai?!“ – griau-
dėjo „Alfa“ būrio vadas. 

Po jo smūgio į galvą Ričar-
das pajuto aštrų spengimą – 

trūko ausies būgnelis. O jau po 
to smūgį iš kairės keitė smūgis 
iš dešinės. Jie lydėjo klausimus: 
kaip užminuota Aukščiausioji 
Taryba, kuo lietuviai ginkluo-
ti, kaip pasitrauks Vyriausybė, 
V. Landsbergis?.. Ričardas, kaip 
ir šimtai kitų, atvira širdimi ir 
plikomis rankomis savo Tėvy-
nę stojusių ginti žmonių, apie tai 
neturėjo jokio supratimo. 

Vyras prisimena – skaudė-
jo tik pirmą parą, o po to – jau 
nebe, kūnas tapo tarsi guminis. 
Per besikartojančius tardymus 
laukdavo tik vieno – kad kuo 
greičiau netektų sąmonės ir ne-
jaustų to žvėriško skausmo. Kai-
rė koja buvo sulaužyta, trūko 
dešinio kelio sausgyslės, ši per-
sisuko į kitą pusę, o sudaužyta 
galva priminė mėsos gniužulą. 
Į kraujo klaną kaskart atvelka-
mi vyrai nebesitikėjo iš čia iš-
eiti gyvi. Atsigavusieji ant ka-
meros sienų dar raižė savo var-
dus – daugelis manė, kad tai bus 
jų paskutinioji gyviesiems pa-
likta žinia.

(nukelta į 3 psl.)

Seimui patvirtinus Valsty-
binio socialinio draudimo 
pataisas, nuo šių metų įsi-
galiojo socialinio draudimo 
įmokų „grindys“. Tai reiš-
kia, kad socialinio draudi-
mo įmokas teks mokėti nuo 
minimalaus darbo užmo-
kesčio, nepaisant to, kokiu 
krūviu žmogus dirba. Tai 
daugumai nevyriausybinių 
organizacijų bus nepakelia-
ma finansinė našta. 

Integracijos keliu

Draugijos  
sunerimusios

Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos (LND) teisininkė Evelina 
Kelmelienė sako gruodžio mė-
nesį, kai buvo priimti minėti pa-
keitimai, informavo neįgaliųjų 
draugijas, kad už niekur kitur 
nedirbančius darbingo amžiaus 
darbuotojus 2018 m. socialinio 
draudimo įmokas reikės mo-
kėti nuo minimalios algos. Iš-
imtys taikomos tik tiems, ku-
riuos draudžia valstybė: neįga-
liesiems, sulaukusiesiems pen-
sinio amžiaus ir jaunuoliams 
iki 24 metų. E. Kelmelienė sa-
ko sulaukusi labai daug skam-
bučių – daugumoje draugijų yra 
nepilnu krūviu dirbančių žmo-
nių, tad labai padidėja finansinė 
našta. Dažniausiai tai specia-
listai – užimtumo būrelių va-
dovai. Neretai rankdarbių bū-
reliui vadovauja pagal individu-
alios veiklos pažymą dirbantis 

amatininkas, menininkas. Pa-
sak LND teisininkės, už jį socia-
linio draudimo įmokas taip pat 
teks mokėti nuo visos sumos. 
E. Kelmelienė atkreipia dėme-
sį, kad draugijose dirbantiems 
neįgaliesiems ši tvarka netai-
koma, tačiau skaudžiai gali at-
siliepti neįgalius vaikus augi-
nančioms mamoms. 

Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos Socialinio drau-
dimo skyrius informavo, kad 
tokie pakeitimai buvo priim-
ti siekiant, kad nepilnu etatu 
dirbantys samdomi darbuoto-
jai gautų visas socialines ga-
rantijas ir sukauptų reikiamą 
stažą oriai pensijai. 178 tūkst. 
asmenų, dirbę visą mėnesį, ga-
vo mažesnes už minimalią algą 
pajamas. „Sodros“ įmokų „grin-
dys“ palies 144 tūkst. asme-
nų (kitus draudžia valstybė).  

Mokesčių pokyčiai 
gąsdina neįgaliųjų 

organizacijas 

Neįgaliųjų organizacijos sako, kad naujoji mokesčių tvarka jiems finansiškai 
nepakeliama.

Jadvygos Rostovskajos manymu, 
neįgaliųjų organizacijoms neturėtų 
būti taikomi tie patys reikalavimai, 
kaip verslui. 

(nukelta į 5 psl.)
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�� Janina Žemaitienė 
dalijasi šventės, skirtos 
šv. Kalėdų ir Naujųjų Me-
tų laikotarpiui paminėti, 
įspūdžiais.

Į Rokiškio rajono neį-
galiųjų draugijos surengtą 
šventę dar gerokai prieš 
jos pradžią iš visų rajono 
kampelių pradėjo rinktis 
neįgalieji, jų palydovai ir 
meno kolektyvai. Salė pa-
sirodė mažoka, teko nešti 
vos ne antra tiek pristato-
mų kėdžių.

Renginį vedė Nijolė 
Knečiūnaitė-Čirūnienė iš 
Bajorų k. Šventinį koncer-
tą pradėjo jauna nuosta-
baus balso savininkė Dei-
mantė. Šventėje dalyvavo 
Rokiškio rajono meras An-
tanas Vagonis ir Kultūros, 
turizmo ir ryšių su užsie-

Pasveikino atėjusius metus

nio šalimis skyriaus vedė-
jas Petras Blaževičius. Abu 
jie palinkėjo susirinkusie-
siems geriausių ateinančių 
metų, sėkmės ir sveikatos. 
Rajono meras pasidžiaugė, 
kad jis čia jaučiasi ne kaip 
svečias, o kaip savas tarp 
savų ir kad jam visada ma-
lonu lankytis Neįgaliųjų 
draugijoje. Šventės inici-
atorius Rokiškio r. neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kas Algis Veikšys irgi vi-
sus pasveikino, pasidžiau-
gė, kad gausiai susirinko, 
palinkėjo sėkmės ir gerų 
ateinančių metų. Taip pat 
pirmininkas visų atsipra-
šė, kad gal ne visada viską 
suspėjo, ne viską pastebėjo 
ar laiku neaplankė.

Tada koncertavo Pa-
nemunėlio universalaus 

daugiafunkcio centro mo-
terų ansamblis „Gaja“, 
daugiausiai skambėjo dai-
nos panemunėlietės Da-
nutės Mažeikienės žo-
džiais, muziką pritaikė 

ansamblio vadovas Sta-
nislovas Sabaliauskas.

Maloniai ir linksmai 
skambėjo Juodupės kaimo 
kapelos „Jadupėla“ ir sen-
jorų klubo „Radasta“ an-
samblio „Volungėla“ mu-
zika bei dainos. Abiems 
kolektyvams vadovauja 
Asta Jakuntavičienė.

Žiūrovus džiugino Ro-
kiškio „Bočių“ kolekty-
vas, vadovaujamas Aldo-
nos Krištaponienės, kuris 
atliko savo dainų popuri. 

Širdį ir savo dainomis, 
ir armonikos melodija at-
gaivino, kaip pats pajuo-
kavo, karalių karalius (su-
prask Trijų karalių) Leo-
nas Karaliūnas.

Na, o vedėja Nijolė pra-
šė patikėti stebuklu ir pa-
kviesti Kalėdų senelį. Jis, 
padedamas draugijos pir-
mininko, sveikino ir dalijo 
dovanėles aktyviausiems 
draugijos nariams, taip 
pat ir vyriausiam –Petrui 
Čiučeliui (jam balandį bus 
92-eji).

Pabaigoje Juodupės 
jungtinė kapela, visiems 
pritariant ir šviečiant 
ben gališkoms ugnelėms, 
užbaigė šį nuostabų kon-
certą, o pirmininkas visus 
pakvietė pabendrauti prie 
arbatos puodelio. Šventė 
suteikė daug nuostabių 
emocijų.

Scenoje skambėjo muzika ir sveikinimai.

Rokiškis:

Bendruomenė: mūsų stiprybė – vienybėje

Korupcija išvertus iš lotynų kalbos į lietuvių reikš-
tų papirkimą, kyšį. Sąvokos apibrėžimą žinynai 

aiškina įvairiai. Vienur sakoma, kad tai neteisėtas 
pelnymasis naudojantis pareigomis; pareigūno ar 
veikėjo papirkinėjimas. Kitur teigiama, kad korupci-
ja – kai asmenys, priimantys politinius, ūkinės veik-
los ar administravimo sprendimus, gauna kyšį, kuris 
užtikrina jų gerovę, dažniausiai – materialinę. O štai 
kaip šį reiškinį apibūdina „Transparency Internatio-
nal“ (TI), tarptautinė nevyriausybinė organizacija, 
tirianti įvairaus pobūdžio korupciją: „Korupcija yra 
piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės 
naudos. Ji skaudžiai paliečia kiekvieną, kurio gyvas-
tis, pragyvenimas ar laimė priklauso nuo valdžios 
žmonių sąžiningumo.“ 

Kaip matome, nors kyšininkavimo elementai ir 
nusakomi skirtingais žodžiais, turinys nesikeičia – 
tai blogybė, ne vieną šimtą metų klestinti daugelyje 
valstybių. Žinoma, ir Lietuvoje.

Organizacija TI kasmet atlieka tyrimus ir nustato 
valstybių korupcijos suvokimo indeksus (KSI). Verti-
nama pagal dešimties balų skalę (0 reiškia „labai ko-
rumpuota valstybė“, 10 – „labai skaidri valstybė“). KSI 
nustatomas verslo atstovų apklausomis ir kitais eks-
pertiniais tyrimais. Beveik visuomet 90 balų suren-
ka Danija, Vokietija, keliais mažiau – Suomija, Švedija, 
Šveicarija, Norvegija. Apskritai mažiausiai kyšininkau-
jama Skandinavijos šalyse. Lietuva retai pakyla aukš-
čiau 50–60 balų. Tarp Europos Sąjungos ir kitų Vakarų 
Europos valstybių, 2016 m. duomenimis, buvome 19-ti.

Mūsų šalyje su nešulėliu, brangiu vokeliu reika-
lų spręsti ar malonės prašyti dažniausiai einama pas 
medikus, teisėtvarkos pareigūnus, į savivaldybes. 
Ne menkas žuvis stengiasi pagauti kai kurie viešųjų 
pirkimų organizatoriai, Europos Sąjungos lėšų išeik-
votojai, asmenys, atliekantys kontrolės funkcijas ir 
kt. Pastaruoju metu plinta nepotizmas, t. y. giminių, 
bičiulių protegavimas skiriant juos į geras pareigas. 
Sąžinė prarandama net iš tam tikrų fondų šelpiant 
skurstančius: senelius, vaikus, neįgaliuosius.

Kaip įveikti korupcinį godumą? Biblijoje sakoma, 
kad veiksmingiausias ginklas yra meilė – ne senti-
mentalus ar romantiškas prieraišumas, o pasiauko-
jama meilė kitiems. Deja, mūsų laikais toks teiginys 
kol kas tik teorinė, moralinė nuostata. Užkietėjusiam 
kyšininkui gali nuo ryto iki vakaro postringauti apie 
meilę žmonėms, kalbėti apie atsakomybės už savo po-
elgius jausmą, o jis prabudęs vis vien griebs iš vargano 
žmogelio dovanų maišelį ar bet kokios vertės vokelį. 

Tokį nenaudėlį, rodos, derėtų be gailesčio kalti prie 
gėdos stulpo. Kartais teisėtvarkininkai kala. Bet, kaip 
byloja tarptautinių organizacijų (pvz. „Eurobaromet-
ro“) duomenys, jų darbo vaisiai negausūs. 2016 m. Lie-
tuvoje teismai išnagrinėjo 35 ikiteisminius tyrimus, 
kuriuos atliko Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT). Tik 
5 asmenims skirtos realios laisvės atėmimo bausmės, 
tačiau visiems bausmių vykdymas buvo atidėtas. Teis-
mų sprendimais 33 asmenims už korupcinius nusikal-
timus skirta beveik 345 tūkst. eurų baudų.

Švelnios bausmės neatgraso piktavalių nuo pot-
raukio neteisėtai pralobti. TI Lietuvos skyriaus va-
dovų nuomone, kyšininkavimo žala ne šimtas ir ne 
trys šimtai tūkstančiai eurų, o milijoninės, gal ir mi-
lijardinės, sumos. Tiksliai suskaičiuoti neįmanoma, 
nes korupcija – labai slapti, apgalvoti sandoriai, tai 
kompleksinis reiškinys ir nėra paprasto šios proble-
mos sprendimo būdo. 

Visgi tarptautinių organizacijų priekaištai, kad 
mūsų šalyje ir kyšininkavimo tyrimams, ir griežtes-
nėms bausmėms laukas labai platus, yra teisingi. Gal 
pridės ryžto Seime nagrinėjamos įstatymų pataisos, 
kuriomis siekiama korupcijos bylose baudas sieti su 
žalos dydžiu. Gal bus nuspręsta, kad reikėtų skau-
džiau trinktelėti ne tik „dovanų“ priėmėjams, bet ir 
jų nešėjams. Juk savanaudžiai lobsta ne iš darbo, o iš 
mūsų visų pinigų.

Su nešulėliu pas... pareigūną 

Apie tai,
kas 

jaudina

Romantiškai nuteikė gitaros 
garsai.

Lietuvos muzikų rėmi-
mo fondo tradiciškai 

rengiama „Žvaigždžių ir 
žvaigždučių“ šventė vy-
ko jau 24 kartą. Ją mums 
padovanojo Visagino šei-
mos ir vaiko gerovės cen-
tras, S. Vainiūno namuose 
surengęs neįgaliųjų darbų 
parodą. Jos kuratorė socia-
linė darbuotoja Zita Obo-
levičienė drauge su ketu-
riais globotiniais atsivežė 
šūsnį darbų: piešinių, ko-
liažų, siuvinėtų paveikslė-
lių, lipdinių. Padedami pe-
dagogų globotiniai kuria 
darbelius iš pupelių, lęšių, 
šermukšnių, džiovintų au-
galų, kavos pupelių, plasti-
lino, popieriaus ir kitų me-
džiagų. Tai ir individualūs, 
ir kolektyviniai darbai. 

Šeimos ir vaiko gerovės 
centre dailės užsiėmimus 
lanko 18 mokyklinio am-
žiaus vaikų ir 17 suaugu-
siųjų. Kantriems ir kūry-
bingiems pedagogams pa-
dedant čia gimsta spalvin-
gi ir įdomūs darbai. Vikto-
rija Diržinskaitė, išmokusi 
iš draugės siuvinėti, atve-
žė pluoštą siuvinėtų pa-
veikslėlių. Diana Žolnero-
vič įvaldė daug kantrybės 
ir kruopštumo reikalau-
jančią kvilingo techniką. 
Drąsiausias iš visų atvyku-
siųjų – Andrejus Jakubovs-
kij. Vaikų namų auklėtinis 

noriai bendravo, pasako-
jo, rodė savo iš plastilino 
lipdytus paveikslus, foto-
grafavosi. Iriną Goršenio-
vą draugai vadina spalvo-
tu dauginimo aparatu. Jos 
piešiniai, žymių dailinin-
kų paveikslų kopijos išsi-
skiria precizišku tikslumu 
ir spalvomis. Parodoje gali-
ma pasigėrėti dviem M. Ša-
galo darbų kopijomis, pieši-

nių ciklais „Dviese“, „Muzi-
ka“, mandalomis ir kitais 
darbais. Neįtikėtina, kad 
centro globotinių darbuo-
se tiek ryškių spalvų, tiek 
džiugesio ir šviesos. 

Parodos atidarymo 
renginyje jos dalyviai pa-
pasakojo apie kuriamus 
darbus, kitus pomėgius, 
lankomus muzikos, jude-
sio ir šokio terapijos užsiė-
mimus, apie namuose gy-
venančius katinus... 

Šventinį koncertą su-

rengė Visagino Česlovo 
Sasnausko menų moky-
klos mokiniai ir pedago-
gai. Ir kai neregė solistė So-
fija Ziuziova dainavo dai-
ną „Būk šalia“ (liet. teks-
tas I. Valinskienės), supra-
tau, kad kasdienybės ru-
tina, visos politinės riete-
nos, buities nepatogumai 
nublanksta prieš kupiną 
šviesos, meilės ir spalvų 
pasaulį. 

Vaikai Vilniuje dar ap-
lankė Pinigų muziejų, pa-
sivaikščiojo senamiesčio 
gatvėmis, pasigrožėjo Val-
dovų rūmais, Gedimino 
pilimi. 

Visagino šeimos ir vai-
ko gerovės centro lanky-
tojų darbų paroda S. Vai-
niūno namuose veiks iki 
sausio 15 d. 

Aušra DuobiENė
LMRF projektų vadovė

Svečiai iš Visagino sukūrė mažą stebuklą 

Parodos autoriai. Andrejus Jakubovskij su darbu.

Džiovintos gėlės. Tautinė karūna.
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Gyvybės šauksmas
Ričardas tegali spėlioti, ko-

dėl vieną naktį kariškiai visus 
išvedė iš kameros, nugaromis po 
du surišo ir išvežė. Kažkur neto-
li Grigiškių išstūmė iš mašinos į 
griovį, apipylė spiritu. Ko gero, 
tetrūko degtuko brūkštelėjimo, 
kad neliktų įžūlaus sovietų ka-
reivių siautėjimo liudytojų. Ta-
čiau netikėtai į aikštelę įsuko ke-
li į Vilnių žmones budėti vežę au-
tobusai. Suirute pasinaudojusio 
Ričardo galvoje buvo vienintelė 
mintis: „Turiu šliaužti, kuo grei-
čiau dingti iš šitos vietos.“ Ir jis 
šliaužė. Nė pats nežino, kiek lai-
ko praėjo, kol atsidūrė ant greit-
kelio. „Gerai, kad tuo metu ša-
lo – kraujas krešėjo. Tai mane ir 
išgelbėjo“, – pasakoja Ričardas. 

Ant kelio jį pastebėjo auto-
mobiliu važiavę žmonės, iškvie-
tė policiją, greitąją pagalbą. Ri-
čardą nugabeno į tuometinę Vil-
niaus 1-ąją tarybinę (vėliau – šv. 
Jokūbo) ligoninę. 

Į ją vežė ir kitus prie televi-
zijos bokšto nukentėjusius gy-
nėjus. „Iš pradžių mane pagul-
dė prie žuvusiųjų. Matyt, nebuvo 
jokių gyvybės ženklų, – į skau-
džius prisiminimus leidžiasi Ri-
čardas. – Tačiau budėjęs neuro-
chirurgas Ričardas Breiva (da-
bar jau minęs) užčiuopė pulsą. 
Iškart atsidūriau operacinėje. 
Adrenalino dozė trumpam at-
gaivino. Pradėjo „lopyti“. Porą 
savaičių išbuvau komoje.“ 

Nors greitkelyje jį radusiems 
žmonėms Ričardas buvo pasa-
kęs tetos telefono numerį, tačiau 
ji giminaičio neatpažino – vaiki-
no veidas buvo taip sudarkytas, 
kad jo vietoje buvo didžiulis su-
tinęs mėsos gabalas. Ričardas 
pasakoja, kad ir iš Linkuvos pra-
puolusio sūnaus ieškoti atvažia-
vusi motina ne iškart jį pažino. 
Tik drabužių liekanos ir moti-
niška nuojauta ją sustabdė prie 
į žmogų nepanašaus komon nu-
grimzdusio vaikino. Apgamas 
ant kojos patvirtino – tai tikrai 

Ričardas. Dar vieno tokio ženklo 
ant kaklo buvo neįmanoma pa-
matyti – visa krūtinė nuo smū-
gių buvo pajuodusi.

Sovietų kareiviai ramybėje 
nepaliko net sužeistųjų. Apsup-
davo ligoninę, braudavosi į vidų, 
esą ieškodami nuo sovietinės ar-
mijos besislapstančių vaikinų. 
Medikai kaip įmanydami saugo-
jo laisvės gynėjus. Ričardas pasa-
koja sąmonę atgaudavęs tai gim-
dymo skyriuje, tai morge. Sykį 
vaikiną išgelbėjo motinos klyks-
mas. Pamačiusi kareivių iš pala-
tos jau nešamą sūnų, ant kojų su-
kėlė visą medicinos personalą. 

Patirto siaubo  
pasekmės 

Šiek tiek sustiprėjusį Ričar-
dą artimieji slapta išsivežė pas 
senelius į Linkuvą. „Iki gegužės 
pabaigos dar „laižiausi“ žaizdas. 
Gydytojai perspėjo ypač saugoti 
stuburą – patirti smūgiai jį ge-
rokai pažeidė, – pasakoja Ričar-
das. – Bet buvau jaunas, atrodė, 
kad viskas savaime susitvarkys.“ 
Vaikinas grįžo į Vilnių, įsidarbi-
no Krašto apsaugos sistemoje.

Patirto siaubo pasekmių ilgai 
laukti nereikėjo. 1991-ųjų pabai-
goje – 1992-ųjų pradžioje sveika-
ta ėmė sparčiai blogėti. Pradė-
jo kankinti naktiniai košmarai, 
neišpasakyti galvos skausmai, 
ėmė trikti psichika. Ričardas grį-
žo į Linkuvą. Neslepia, visas pa-
tiriamas negandas bandė skan-
dinti alkoholyje. Nepadėjo. Neat-
sispyręs motinos ašaroms sutiko 
važiuoti gydytis į Rokiškį. 

Situacija stabilizavosi. Ričar-
das vėl pamėgino įsidarbinti. Šį-
syk – pagalbiniu darbininku sta-
tybose. Nešiojo plytas, skiedinį – 
darė tai, ko gydytojai neleido. Vy-
riškis prisipažįsta jų patarimams 
nepaklusęs ir vėliau, kai grįžęs į 
Vilnių įsidarbino Kino studijoje. 
Pradėjo nuo filmavimosi masi-
nėse scenose, bet netrukus ta-
po kaskadininku: šokinėjo, griu-
vinėjo, kovėsi kardais. „Nors fil-
muojiesi su specialiomis apsau-

gomis, bet smūgius vis tiek jau-
ti“, – sako vyras. 

Viskas tęsėsi tol, kol vieną 
rytą Ričardas nepakilo iš lovos. 
Tiksliau – iš jos iškrito. Paraly-
žiavo visą kūną: negalėjo nei pa-
judėti, nei pagalbos prisišaukti. 
Beveik tris paras taip išgulėjo. 
Pasak medikų, dar 6-7 valandos 
ir gyvybinės jėgos jį būtų aplei-
dusios. Visa laimė, kad Ričardo 
pasigedęs bičiulis susirado ko-
pėčias, užlipo į antrame aukšte 
buvusį jo butą, iškvietė medikus. 

Greitosios pagalbos ligoni-
nėje atlikti tyrimai nedžiugino. 
Magnetinio rezonanso išvada – 
užspaustas nervas – neurochi-
rurgo Ugniaus Kšano neįtikino. 
Po atliktos operacijos paaiškėjo, 
kad ant stuburo nervo susifor-
mavęs auglys. Jį šalinti – per daug 
rizikinga. Galima tik „džiovinti“ 
vaistais. Saujomis juos geriantis 
Ričardas neslepia – šis darinys 
lengvai nepasiduoda, kiek apdo-
rotas ir vėl atauga. Nuo 2006 m., 
kai auglys buvo aptiktas, Ričar-
dui jau atliktos 26 stuburo ope-
racijos. Šiemet laukia dar viena. 

Deja, vyro sveikata tik blogė-
ja. Kurį laiką dar vaikščiojęs su 
ramentais dabar Ričardas juda 
tik neįgaliojo vežimėliu. Nuolat 
kamuojantį skausmą malšina di-
džiulėmis vaistų dozėmis – kas-
dien išgeria po 24 tabletes. Gau-
namos išmokos vos užtenka susi-
mokėti už 100 proc. kompensuo-

jamus vaistus. Jei ne labdaros val-
gykla, kurioje nemokamai gauna 
maisto produktų, nežinia kaip 
su irgi sunkiai sergančia žmona 
beišgyventų. Tik žiniasklaidos ir 
geros valios žmonių padedamas 
nusipirko baldus, į butą gali pa-
tekti per vargus įrengtu pandu-
su, 7 laiptelius įveikti padedan-
čiu keltuvu.

Gilus problemų  
šulinys 

Sausio 13-ąją R. Dubickas, 
kaip ir daugelis kitų Nepriklau-
somybės gynėjų, dalyvaus iš-
kilmingame šios dienos minėji-
me Seime. Po jo Lietuvos gynė-
jai dar susitiks su Seimo nariais, 
ministrais, papasakos, kaip gy-
vena, su kokiomis problemomis 
susiduria. Šiam pokalbiui Ričar-
das ruošiasi labai atsakingai. 
Juk progų atviram pašnekesiui 
ne taip dažnai pasitaiko. O rū-
pesčių Nepriklausomybės gy-
nėjams tikrai netrūksta. Pernai 
Ričardas prašė padėti išspręsti 
dvi problemas: skirti automobi-
lį Sausio 13-osios draugijai ir su-
daryti sąlygas kartą per metus 
Sausio įvykiuose nukentėjusie-
siems pasigydyti sanatorijoje. 
Deja, šiemet vėl teks grįžti prie 
šių problemų, nes per metus jo-
kių pokyčių taip ir neįvyko. 

Po Sausio įvykių atsisakęs 
medikų siūlyto neįgalumo šian-
dien Ričardas stebisi – jo negalia 

nesiejama su tų dienų įvykiais, 
patirtais sužalojimais, todėl to-
kia apverktina ir jo gaunama iš-
moka. Paramos reikia pačiais 
įvairiausiais gyvenimo atvejais. 
Transporto paslaugų taip pat. 
Nesiliaujančių skausmų kamuo-
jamas vyras – nuolatinis Skaus-
mo klinikos pacientas. Kai di-
delės nuskausminamųjų vaistų, 
netgi morfijaus, dozės nebegelbs-
ti, Ričardas važiuoja į Santariš-
kes, kad jam būtų atlikta skaus-
mo blokada. Kartais nuo vienos 
tokios procedūros iki kitos pra-
eina pusantro mėnesio, kartais 
medicinos įstaigos duris tenka 
praverti ir du, ir tris sykius daž-
niau. Pasak Ričardo, šios proce-
dūros labai skausmingos. „Po jų 
kurį laiką būnu kaip salota, pats 
nieko negaliu. Be pagalbos į na-
mus niekaip neparsigaučiau.“ Su 
neštuvais jį nuneša į automobilį, 
taip pat ir į butą pargabena. Kas-
kart tokios pagalbos būtų sunku 
ieškoti, tad Ričardas pasirašė su-
tartį su Socialinės paramos cent-
ru, pagal kurią jam perveda savo 
visą nuolatinės slaugos išmoką. 
„Jeigu Sausio 13-osios draugija 
turėtų autobusiuką, gal pavyk-
tų sutaupyti bent dalį taip kas-
dieniam gyvenimui trūkstamų 
pinigų“, – svarsto vyras. O juk 
norėtųsi ir į koncertą, kokį kitą 
renginį nuvykti. 

Ričardas prisipažįsta nie-
kada savęs neklausiantis, ar 
už tokią Lietuvą kovojo. Ir ne-
siskundžia, kad ne vienos val-
diškos institucijos duris tenka 
vis iš naujo varstyti, jog būtų 
padaryta viskas, kad kiekvie-
nas žmogus jaustųsi oriai, kad 
išmaldos nereikėtų prašyti nei 
Nepriklausomybės gynėjams, 
nei visą gyvenimą sąžiningai 
dirbusiems ir dabar galo su ga-
lu nesuduriantiems senoliams, 
nei tik emigracijoje savo ateitį 
matančiam jaunimui. Šiam tiks-
lui Ričardui negaila nei laiko, nei 
vis silpstančios sveikatos.

Aldona MiliEšKiENė
Autorės nuotr.

1991-ųjų sausį gynė Lietuvą, šiandien – žmogaus orumą

Buvom tada dar gana jauni 
Sąjūdžio deputatai Drus-

kininkų Taryboje. Prasidėjus 
neramumams Vilniuje budėda-
vome naktimis svarbesniuose 
Druskininkų objektuose. Tą-
dien po budėjimo pašte ilsė-
jausi, kai sulaukiau skambučio, 
kad renkama daugiau žmonių 
važiuoti į Vilnių, nes ten nera-
mu. Paskambinau deputatui 
J. Jezepčikui (su juo budėjom tą 
naktį pašte) ir vakarop buvome 
prie autobuso, vežančio į sosti-
nę. Vykstančiųjų pavardes už-
rašinėjo stomatologas B. Janic-
kas, sakė, kad tai jau ketvirtas 
tądien autobusas, išvykstantis 
į Vilnių. Ten, dabartiniame Sa-
vanorių prospekte, buvo Sąjū-
džio postas, skirstantis tuo ke-
liu atvykstančius Lietuvos žmo-
nes. Mus nusiuntė prie televizi-
jos bokšto. Buvo sausio 12-osios 
vakaras. Neįprastai šiltas sau-
sis Lietuvoj, be sniego, be pū-
gų. Prie bokšto daugybė žmo-
nių, visų nuotaika pakili, dai-

nomis linksmina ansambliai, 
pašokama, gurkšnojama arba-
ta, skamba kalbos, pasisveiki-
nimai. Daug pažįstamų druski-
ninkiečių, nes visi jie buvo nu-
kreipti prie bokšto. Daugelis 
jų atvykę anksčiau, bet papra-
šė dar likti nakčiai, nes padėtis 
įtempta. Televizijos bokšto vi-
duje šmėžuoja jauni, tik gumi-
nes lazdas turintys jo saugoto-
jai. Į bokšto sieną atremta mūsų 
miesto vėliava, primenanti ma-
žą bažnytinių procesijų vėliavą.

Gal kiek prieš vidurnaktį 
pranešama, kad artinasi tan-
kai, kareiviai. Netrukus jie pa-
sirodo. Žlegsi vikšrai, sukinėja-
si tankų vamzdžiai, šarvuočių 
prožektorių spinduliai skrodžia 
nakties tamsą. Apsupa bokštą. 
Daugiau jų ir kareivių susitel-
kia toje pusėje, kur mes stovi-
me. Link bokšto bėga daugybė 
žmonių ir pildo jį juosiantį gyvą 
žiedą – jaudinantis reginys. Tar-
si kariai priešui puolant bėgtų į 
savo poziciją... Puolantieji stab-

teli, tarp jų pasirodo žmogus su 
garsiakalbiu. Skelbia, kad atsta-
toma tarybų valdžia, o jūs, su-
klaidinti žmonės, skirstykitės, 
nieko blogo jums nebus. Žmonės 
tik dar glaudžiau supa bokštą, 
protestuojantys šūksniai – vie-
nintelis atsakas į siūlymą skirs-
tytis. Pasipila šūviai, imitaciniai 
sprogimai. Greta manęs stovin-
tis Algis Teresius ramina, kad 
šaudo tuščiais šoviniais, jis tar-
navęs tankistu ir tą suprantąs. 
Bet ant mūsų galvų krinta tinko 
gabalai nuo bokšto sienos, tad 
jam tenka pripažinti, kad šaudo 
ir kulkomis. Prie pat bokšto pri-
važiuoja vienas mažesnis tan-
kas, jį lydintys kareiviai šūviais 
ir buožėmis nubloškia ten sto-
vėjusius žmones. Tankas šauna 
tuščiu užtaisu, pabyra stiklas. 
Garsas toks stiprus, kad žmonės 
griebiasi už ausų (daugeliui jų 
paskui bus nustatytas klausos 
pažeidimas, o mane šiek tiek 
apsaugoja megzta „čečėniška“ 
ausis dengianti kepurė). Pro 

išdaužtą stiklą į bokštą sulen-
da kareiviai. Su mumis aplink 
bokštą stovėję keli milicininkai 
pataria tvarkingai trauktis, nes 
kareiviai jau prasibrovė į bokš-
tą. Žmonės lauke šūviais, spro-
gimais ir buožėmis stumiami 
tolyn. Bet šaudoma ne tik tuš-
čiais šoviniais, nes greta par-
krinta jaunuolis, šaukdamas, 
kad jam peršauta koja. Pagriebę 
jį su kitu vyru nešame atokiau į 
pievelę prie namų. Ten jau pilna 
kitų nukentėjusių, stovi greito-
sios pagalbos mašinos. Bet ima 
ne visus – tuos, kur negyvi, pa-
lieka. Guli kokie 5–7 kūnai nuo-
šaliau. Neša vis naujus sužeis-
tuosius. Aš medikas, tad lieku 
prie jų, bandau nors kuo padėti. 
Pasilenkęs prie vieno žmogaus 
atpažįstu iš kitos pusės stovin-
tį druskininkietį gydytoją A. Za-
buką – jis buvęs Vilniuje, tad at-
vykęs ne mūsų autobusais, bet 
irgi atsidūręs prie bokšto... 

Šūviai, aimanos, pasipikti-
nimas, gal ir sumaištis tęsia-

si jau kokias dvi valandas. Ka-
reiviai saugoja teritoriją aplink 
bokštą, nerimstantys žmonės 
protestuoja tolėliau. Užeinu į 
gretimą namą – norisi paskam-
binti namiškiams, kad dar gy-
vas. Visų butų durys atviros, 
visi priima,klausia, gal dar ko 
reikia... Laiptinėje žmonės su-
klaupę kalba rožinį – už laisvę, 
už Lietuvą, už aukas. Lauke tan-
kų ir daugumos kareivių jau ne-
bėra. Gal apie pusę trijų renka-
mės prie savo 4 autobusų. Vie-
nas keliais iškritusiais stiklais. 
Vairuotojas uždengęs gal kokia 
fanera, celofanu. Važiuojam per 
Vilnių namų pusėn. Kalbame 
daugiausia apie tai, ką patyrėm, 
bet žinome, kad tankai pasuko 
link Parlamento. Svarstome – 
gal ir mums ten sukti. Vienas 
vyras paprašo sustoti, išlipa. 
Gal eis prie Parlamento? Mes va-
žiuojam namo. Bet vėl sukirba 
dūšioj: „O kodėl ir tu neišlipai?“

Saulius lyNiKAS
Druskininkai

(atkelta iš 1 psl.)

Ričardas skausmą malšina didžiulėmis vaistų dozėmis.

Sausio 13-osios neužmiršiu niekada 
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Daktaras
Aiskauda

Artimiausiu metu bus pra-
dėtos kompensuoti naujos 
medicinos pagalbos prie-
monės. Jos būtinos sergan-
tiesiems vėžiu, ligoniams, 
kuriems taikoma paren-
terinės mitybos terapija, 
o taip pat pacientams, ku-
riems suformuota stoma. 
Už šias priemones pacien-
tams mokėti nereikės, nes 
jos bus apmokamos Priva-
lomojo sveikatos draudi-
mo fondo (PSDF) biudže-
to lėšomis. 

Stomuotiems žmonėms bus 
kompensuojama stomos odos 
priežiūrai ypač reikalinga hi-
drokoloidinė pasta (viena pa-
kuotė per mėnesį) bei hidro-
koloidinės masės žiedai (ne 
daugiau nei 10 vnt. per mėne-
sį). Tad artimiausiu metu li-
gonius gydantys medikai sa-
vo pacientams galės išrašyti 
šių kompensuojamųjų priemo-
nių receptus.

Siekiant pagerinti žmonių 
gyvenimo kokybę, kuriems 
namuose taikoma parenterinė 
mityba, naudojant parenteri-
nės mitybos pompą, buvo nu-
spręsta kompensuoti šiai pom-
pai tinkamų lašinimo sistemų 
įsigijimo išlaidas. Per mėnesį 
šiems ligoniams galės būti ski-
riama ne daugiau kaip 30 vnt. 
šių priemonių.

Onkologiniams pacien-
tams, kuriems būtinas chemo-
terapinis gydymas, bus pra-
dėtos kompensuoti chemote-
rapinių vaistų lašinimo siste-
mų išlaidos. Per mėnesį pagal 
gydytojo paskirtą chemote-
rapinių vaistų gydymo sche-
mą gali būti išrašoma tiek re-
ceptų, kiek ilgalaikių neper-
traukiamų infuzijų skiriama 
pacien tui (viename recepte iš-
rašomas vienas rinkinys). Šios 
chemoterapinių vaistų lašini-
mo vienkartinių sistemų išlai-
dos bus kompensuojamos die-
nos stacionaruose gydomiems 
pacientams.

PSDF biudžeto lėšomis 
kompensuojamosios medici-
nos priemonės išrašomos tik 
ambulatoriškai gydomiems 
privalomuoju sveikatos drau-
dimu apdraustiems pacien-
tams. Išrašyti pirmą kartą ski-
riamų kompensuojamųjų me-
dicinos pagalbos priemonių tu-
ri teisę gydytojas, nes jis diag-
nozuoja paciento ligą, dėl ku-
rios gali būti išrašomos kom-
pensuojamosios priemonės.

VlK ir „bičiulystės“ inf.

Konsultuojame, 
komentuojame

Bus kompensuojama 
daugiau medicinos 
pagalbos priemonių Šie vaisiai kildinami iš Mek-

sikos. Žmonėms jie žinomi 
nuo senų laikų. Antai tyrinė-
tose mumijų kapavietėse, da-
tuojamose 750 m. prieš Kris-
tų, buvo rasta gerai išsilaikiu-
sių avokadų kauliukų. Vadina-
si, tuo metu apie šį nuostabų 
vaisių ne tik buvo žinoma, bet 
taip pat jis buvo labai mėgsta-
mas. Dar daugiau: ant uolų ras-
ti avokadus vaizduojantys pie-
šiniai, kuriems – 12 tūkst. metų. 
Taigi nors šis vaisius keliauto-
jams ir buvo žinomas gana se-
niai, Europoje jis atsirado tik 
XX a. viduryje.

1998 m. rugsėjo 25 d. avoka-
das įtrauktas į Gineso rekordų 
knygą kaip pats maistingiau-
sias ir pats kaloringiausias pa-
saulyje vaisius, pagal šias sa-
vybes pranokstantis mėsą ir 
kiaušinius.

Šiuo metu avokadai augina-
mi tropikuose ir subtropikuo-
se: kai kuriuose JAV rajonuose, 
Brazilijoje, Izraelyje, Afrikoje. 
Vieno medžio derlingumas sie-
kia apie 200 kg vaisių. Iš vieno 
medžio derlių galima imti vidu-
tiniškai 5 metus. Beje, avokadui 
būdingas polimorfizmas: yra ži-
noma per 350 įvairių šio auga-
lo atmainų.

Avokadas – visžalis 
atogrąžų medis

Avokadas (sinonimai: ali-
gatoriškoji kriaušė, amerikie-
tiškoji persėja, maloniausio-
ji persėja, miško aliejus, var-
guolio karvė, agakatas ir kt.) 
yra greitai augantis 6–20 m 
aukščio laurinių šeimos visža-
lis atogrąžų medis Persea gra-
tissima. Jo vainikas platus, la-
pai (augalas juos meta ištisus 
metus) stambūs (jų ilgis gali 
siekti iki 30 cm), kieti, ištęstos 
elipsės formos, žiedai smul-
kūs, nelabai ryškūs, gelsvai 
žali, šakų viršūnėse susitelkę 
šluotelėmis. Vaisiai stambūs, 
išoriškai panašūs į kriaušę 
(taip pat gali būti rutuliški bei 
elipsiški), turi daug švelnaus 
ir riebaus minkštimo (prime-
na gelsvai žalsvą sviestą), vi-
duje – graikinio riešuto didu-
mo kauliukas. 

Prinokęs vaisius sveria nuo 
40 g iki 2 kg, jo skersmuo gali 
siekti iki 25 cm. Minkštimo sko-
nis būna labai švelnus, primena 
žalumynų su riešutais ir svies-
tu skonį su menka spygliuočių 
sakų priemaiša. Kad būtų iš-
vengta ilgiau laikomo supjaus-
tyto avokado minkštimo oksi-
dacijos, jo gabaliukai turi būti 
apšlakstyti citrinos sultimis. 
Minkštimo nepatartina apdo-
roti termiškai, nes gali atsiras-
ti kartumas.

Pastaba: vaisiaus odelė bū-
na įvairių žalios spalvos atspal-
vių: nuo šviesiai žalios iki juo-
dos; beje, patys populiariausi 
yra juodi rutulio formos avo-
kadai Hass.

Cheminė sudėtis
Avokado minkštime ras-

ta: vandens, organinių rūgščių 

(viena jų – oleino rūgštis, ), an-
gliavandenių, riebalų, baltymų, 
maistinių skaidulų, karotenoi-
dų, mineralų (aliuminio, boro, 
cinko, chloro, fluoro, fosforo, 
geležies, jodo, kalcio, kalio, ko-
balto, magnio, mangano, natrio, 
rubidžio, seleno, sieros, silicio, 
vario), vitaminų (A, B grupės, C, 
D, E, F, H, K, PP) ir dar kai kurių 
kitų medžiagų.

Paaiškinimai: 
1) oleino rūgštis žmogaus 

organizme reguliuoja choles-
terolio kiekį, todėl reguliariai 
vartojant kasdien tik po vie-
ną avokadą, didele dalimi su-
mažėja rizika susirgti maža-
kraujyste, ateroskleroze, iš-
emine širdies liga, miokardo 
infarktu;

2) išeminė širdies liga (ko-
ronarinė liga) – širdies raumens 
pažeidimas dėl sumažėjusios 
arba kartais ir visai nutrūku-
sios širdies vainikinių arterijų 
kraujotakos;

3) miokardo infarktas – 
staigi ribota širdies raumens 
(miokardo) žūtis; viena sun-
kiausių išeminės širdies ligos 
formų; dažniausiai taip atsi-
tinka sergant ateroskleroze, 
kai vainikinę arteriją susiau-
rina susikaupusios ateroskle-
rozinės plokštelės, užspaudžia 
spazmas arba užkemša trom-
bas (krešulys).

Avokadų nauda  
sveikatai

 Avokadai padeda įsisavin-
ti karotenoidus – organines me-
džiagas, darančias teigiamą po-
veikį akims, odai, dantims. Tik 
50 g avokadų minkštimo pade-
da žmogaus organizmui įsisa-
vinti karotenoidus 200 %.
  Nustatyta, kad regulia-

riai vartojant avokadus page-
rėja nuotaika, dingsta nervinis 
dirglumas, mieguistumas, nuo-
vargis, padidėja darbingumas, 
dėmesio koncentracija, page-
rėja bendra savijauta, atsiran-
da galimybė normaliai skyd-
liaukės veiklai, sustiprėja rau-
donųjų kraujo kūnelių gamyba. 
Apskritai žmonės, dažnai var-
tojantys avokadus, rečiau serga 
kandidoze (grybeline gleivinių 
ir odos infekcija), hepatitu (ke-
penų uždegimu), gripu, ente-
rokolitu (plonosios ir storosios 
žarnos uždegimu).

 Avokadų sudėtyje esantis 
kalis normalizuoja nervinių im-
pulsų perdavimą, atstato rau-
menų sistemos darbą (šiuose 
vaisiuose esantys proteinai pa-
deda padidinti raumenų masę), 
teigiamai veikia vandens bei 
druskų balansą.
  Silicis, kurio nestokoja 

avokadai, stabdo aterosklero-
zės vystymąsi, mažina miokar-
do infarkto ir insulto riziką, lė-
tina odos suvytimą, stiprina 
plaukus ir nagus. Be to, kartu 
su B grupės vitaminais bei vi-
taminu C silicis stiprina imuni-
nę sistemą, didina organizmo 
atsparumą virusinėms ir bak-
terinėms infekcijoms.
 Magnis, kurio avokaduo-

se taip pat yra didelis kiekis, re-
guliuoja kraujyje gliukozės kon-
centraciją, šalina iš organizmo 
(jeigu esama) radioaktyviuo-
sius atomus, stiprina kaulų au-
dinį, dantų emalį, reguliuoja 
kvėpavimo funkcijas, neleidžia 
vystytis inkstų ir tulžies pūslės 
akmenligei.
 B grupės vitaminai, ku-

rių avokadai turi pakankamai, 
gerina apetitą, padeda išveng-
ti tachikardijos (dažno širdies 
plakimo) priepuolių, normali-
zuoja žarnyno darbą, mažina 
(normalizuoja) pakilusį arteri-
nį kraujospūdį.
 Avokaduose esantys an-

tioksidantai stabdo organizmo 
senėjimo procesus ir saugo ląs-
teles nuo neigiamo laisvųjų ra-
dikalų poveikio.

Paaiškinimai: 
1) antioksidantai – chemi-

niai junginiai, kurie suranda ir 
neutralizuoja laisvuosius radi-
kalus, neleisdami jiems pažeis-
ti kraujagyslių sienelių ir kitų 
sveikų ląstelių. Pagrindiniai 
antioksidantai yra vitaminas 
E, beta karotenas (vitamino 
A augalinė forma), vitaminas 
C ir selenas. Tyrimais nusta-
tytas apsauginis antioksida-
cinių vitaminų poveikis vėžio 
vystymuisi ir širdies krauja-
gyslių ligoms;

2) laisvieji radikalai – ne-
stabilūs atomai, molekulės, jo-
nai, kurie turi vieną ar daugiau 
nesuporintų elektronų. Jie pri-
sijungia elektronus iš kitų ląs-
telių molekulių ir sutrikdo nor-
malius organizmo cheminius 
procesus.

Pagrindiniai laisvųjų radi-
kalų šaltiniai: nuodingos me-
džiagos, taršalai, ląstelių apy-
kaitos produktai, jonizuojanti 
radiacija, traumos, rūkymas, 
nepakankama mityba, stresai. 
 Avokadai naudingi reabi-

litacijos metu po sunkių infek-
cinių ir kitų ligų bei trūkstant 
vitaminų.
 Kaip dietinis produktas 

avokadai naudingi sergant dia-
betu, skrandžio uždegimu (tiek 
esant sumažėjusiam, tiek pa-
didėjusiam rūgštingumui), hi-
pertonine liga, vidurių užkie-
tėjimu, esant dispepsijai (virš-
kinimo sutrikimas: ligonį var-
gina rėmuo, raugulys, sunku-
mo jausmas duobutėje po krū-
tinkauliu).
 Fosforas kartu su B gru-

pės vitaminais ir magniu gerina 
medžiagų apykaitą, stiprina są-
narius, jų raiščius, normalizuo-
ja nervų sistemos darbą.
 Avokadai moterims nor-

malizuoja hormoninį foną ir 
yra viena iš priemonių, tin-
kančių nevaisingumo profi-
laktikai.
  Avokaduose randamas 

reikiamas liuteino ir zeaksan-
tino kiekis saugo akis nuo ža-
lingo ultravioletinių spindulių 
poveikio, mažina riziką susirg-
ti katarakta.

Paaiškinimai:
1) liuteinas – geltonas pig-

mentas (C40H36O2), kuris sinte-
tinasi augaluose ir bakterijo-
se; padeda augalams bei gyvū-
nams kvėpuoti ir augti;

2) zeaksantinas – karotenoi-
dų grupės organinis pigmentas 
(savo struktūra panašus į liu-
teiną), kurio daugiausia randa-
ma tamsiai žaliose daržovėse, 
kiaušinio trynyje ir kai kuriuo-
se kituose maisto produktuose;

3) katarakta – akies lęšiuko 
drumstis; mažina regos aštru-
mą, nes į akis sunkiau patenka 
šviesos spinduliai.
 Vitaminas K dažnai ne-

pelnytai atsiduria vitamino 
D ir mineralo kalcio šešėlyje, 
nors šis vitaminas būtinas kau-
lų tvirtumui. 
 Avokaduose esanti folio 

rūgštis mažina riziką susirgti 
depresija.

Kada avokadai gali 
pakenkti 

  esant organizmo prie-
šiškumui avokadams (gali-
mi skausmai pilve, pykinimas, 
vėmimas, viduriavimas); beje, 
nei avokado odelė, nei kauliu-
kas nevalgomi (turi nuodingų 
medžiagų);
  kai dažnai kasdien su-

valgomas daugiau negu vie-
nas avokadas, gali niežtėti odą, 
skaudėti galvą, pykinti;

Pastaba: avokadai turi bū-
ti apipjaunami peiliu išilgai 
aplink visą vaisių, stengian-
tis neįpjauti kauliuko; jei šalia 
kauliuko matosi dalis sugedu-
sio minkštimo, toks avokadas 
nevartotinas (pavojus apsi-
nuodyti).

Romualdas oGiNSKAS

Kodėl avokadas įtrauktas  
į Gineso rekordų knygą

„bičiulystę“ skaitykite 
ir internete

www.biciulyste.lt
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Mokesčių pokyčiai gąsdina neįgaliųjų organizacijas

Bičiulystės skaitytojas 
J.K. teiraujasi, ar neįgalio-
jo pažymėjimas galioja už-
sienyje. 

Į klausimą atsako Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministeri-
jos Lygių galimybių skyriaus vy-
riausioji specialistė Rita Zilnienė.

Šiuo metu neįgaliojo statu-
so tarpusavio pripažinimo sis-
temos ES valstybėse narėse nė-
ra, todėl į kitas ES šalis vykstan-
tiems neįgaliems žmonėms ky-
la sunkumų. Pavyzdžiui, užsie-
nyje gali būti nepripažįstama 
kitoje šalyje išduota neįgaliojo 
kortelė. Todėl kitose ES šalyse 
Lietuvos neįgaliojo pažymėji-
mai negalioja, kaip ir Lietuvoje 
negalioja kitų ES šalių neįgalių-
jų pažymėjimai.

Reikėtų pažymėti, kad prie 
Europos Komisijos veikia Aukš-
to lygio darbo grupė negalios 
klausimais, į kurią įeina visų ša-
lių narių atstovai, sprendžiantys 
klausimus, susijusius su neįga-
liųjų integracijos politikos įgy-

vendinimu. Aukšto lygio darbo 
grupės posėdyje buvo nagrinė-
jamas klausimas dėl ES neįga-
liojo kortelės įvedimo. Posėdy-
je vyko diskusijos dėl tokio po-
būdžio dokumento kaip prie-
monės užtikrinti neįgaliesiems 
laisvą judėjimą Europos Sąjun-
goje. ES neįgaliojo kortele būtų 
užtikrintos vienodos galimybės 
naudotis tam tikromis lengvato-
mis, daugiausia kultūros, lais-
valaikio, sporto ir transporto 
srityse. Kortelė būtų pripažįsta-
ma sistemoje savanoriškai daly-
vaujančiose ES šalyse.

Yra pradėtas bandomasis 
projektas, kurį parengė speciali 
projekto darbo grupė, sudaryta 
iš valstybių narių ir iš pilietinės 
visuomenės organizacijų. Pažy-
mėtina, kad nacionaliniai neįga-
lumo nustatymo kriterijai arba 
taisyklės dėl kortelės nesikei-
čia. Valstybės narės, naudoda-
mosi nacionalinėmis negalios 
apibrėžtimis, pačios sprendžia, 
kas gali gauti neįgaliojo korte-
lę, ir nustato kortelių išdavimo 

tvarką. Lietuva pritaria idėjai 
dėl ES neįgaliojo kortelės ir pa-
siūlė apibrėžti sritį, kurioje bū-
tų naudojama ši kortelė.

Atsižvelgdami į pateiktą in-
formaciją, siūlytume šiuo me-
tu į užsienio šalis vykstan-
tiems neįgaliesiems turėti 
neįgaliojo pažymėjimo verti-
mą į dažnai vartojamą užsie-
nio kalbą, kurį būtų galima pa-
teikti, norint pasinaudoti neįga-
liesiems teikiamomis lengvato-
mis. Tačiau ar teisė pasinaudo-
ti norimomis lengvatomis bus 
suteikta, priklauso nuo šalyje, į 
kurią neįgalusis atvykęs, susi-
formavusios praktikos, darbuo-
tojų geranoriškumo ir nustaty-
tos teisinės tvarkos.

Vertimų biuro „Eurotradus“ 
projektų vadovė Jūratė Gaurylė 
pataria, ką daryti, norit išvers-
ti neįgaliojo pažymėjimą į už-
sienio kalbą. 

Vykstant į užsienį dažnai 
reikia išversti ir notariškai pa-
tvirtinti įvairius dokumentus: 

asmens dokumentus, teistumo 
pažymas ir kt. 

Dažniausiai notarinis verti-
mo tvirtinimas nėra privalomas, 
tačiau jei įstaiga to reikalauja, 
reikėtų: 1) su originaliu doku-
mentu (pasu, gimimo liudijimu, 
pažyma, neįgaliojo pažymėjimu) 
nuvykti pas notarą, kad jis pada-
rytų to dokumento notariškai 
patvirtintą kopiją – tiek vienetų, 
kiek jų reikės pateikti vertimo 
pageidaujančiai įstaigai; 2) nota-
riškai patvirtintą kopiją prista-
tyti į vertimų biurą, kad išvers-
tų į reikiamą kalbą; 3) vertimų 
biuras išverstą dokumentą suriš 
su notariškai patvirtinta kopi-
ja ir vyks pas notarą patvirtin-
ti vertėjo parašo tikrumą; 4) iš 
vertimų biuro gauti dokumentai 
bus parengti teikti vertimo pra-
šančiai įstaigai.

Kiek kainuos vertimas ir 
notarinis tvirtinimas, priklau-
so nuo vertimų biuro taikomų 
įkainių. Vieno lapo (pažymėji-
mo) vertimas su tvirtinimu ga-
li kainuoti nuo 15 eurų.

Neįgaliojo pažymėjimo vertimas Klausėte–atsakome

Nuo š. m. sausio 1 d. asmenims 
palengvinta neįgalių asme-

nų automobilių statymo korte-
lės išdavimo tvarka – pateikiant 
prašymą išduoti šią kortelę, ne-
bereikia pateikti vairuotojo pa-
žymėjimo, nes NDNT informaciją 
apie asmeniui suteiktą teisę vai-
ruoti lengvąjį automobilį iš Lietu-
vos Respublikos kelių transpor-
to priemonių vairuotojų registro 
gaus automatiniu būdu. Taip ma-
žinama asmenų, besikreipiančių 
į NDNT, administracinė našta.

Kriterijai, kam gali būti iš-
duota neįgalių asmenų automo-
bilių statymo kortelė, nesikeičia 
(juos nustato Neįgalių asmenų 
automobilių statymo kortelės iš-
davimo tvarkos aprašas). Neįga-
lių asmenų automobilių statymo 
kortelę gauti teisę turi:

• darbingo amžiaus asmenys, 
kuriems nustatytas darbingumo 
lygis nuo 0 iki 30 proc. ir kurie 
patys vairuoja lengvuosius au-
tomobilius;

• pensijos amžių sukakę as-
menys, kuriems yra nustatytas 
didelių specialiųjų poreikių lygis 
ir kurie patys vairuoja lengvuo-
sius automobilius;

• darbingo amžiaus asmenys, 
kuriems nustatytas nuo 0 iki 25 
proc. darbingumo lygis ir kurie 
patys nevairuoja lengvųjų auto-
mobilių, taip pat pensijos amžių 
sukakę asmenys, kuriems nusta-
tytas didelių specialiųjų poreikių 
lygis ir kurie patys nevairuoja 
lengvųjų automobilių;

• asmenys iki 18 metų, ku-
riems nustatytas sunkus neįga-
lumo lygis;

• pensijos amžių sukakę as-
menys, kuriems iki senatvės pen-
sijos amžiaus buvo nustatytas 30 
proc. darbingumo lygis ir kurie 
patys vairuoja lengvuosius au-
tomobilius;

• darbingo amžiaus ar pensi-
jos amžių sukakę asmenys, ku-
riems nustatyti specialieji porei-
kiai (specialusis nuolatinės slau-
gos poreikis, specialusis nuolati-
nės priežiūros (pagalbos) porei-
kis, specialusis lengvojo automo-
bilio įsigijimo ir jo techninio pri-
taikymo išlaidų kompensacijos 
poreikis, specialusis transporto 
išlaidų kompensacijos poreikis) 
ir kurie patys vairuoja lengvuo-
sius automobilius.

Neįgalių asmenų automobi-
lių statymo korteles išduoda ir 
keičia NDNT teritoriniai skyriai.

Neįgalių asmenų automo-
bilių statymo kortelė suteikia 
teisę asmenims sustoti (stovėti) 
neįgaliesiems skirtose vietose 
arba vietose, kuriose jiems susto-
ti (stovėti) nedraudžia Kelių eis-
mo taisyklės. Nuo 2014 m. sausio 
1 d. įsigaliojus Rinkliavų įstaty-
mo pataisoms, savivaldybių ta-
rybų nustatytose automobilių 
statymo vietose neįgalių asme-
nų automobilių statymo kortele 
pažymėtus automobilius galima 
statyti nemokamai. 

Palengvintas 
neįgalių asmenų 

automobilių 
statymo kortelės 

išdavimas

Konsultuojame, 
komentuojame

Tai reiškia, kad tiek žmonių, iš-
dirbę, tarkime, metus, nesu-
kauptų metų stažo pensijai. Šiuo 
metu būtinojo stažo neturi apie 
25 proc. išeinančiųjų į pensiją.

Sunkumų patirs 
dauguma NVO

Pasak Nacionalinio skurdo 
mažinimo organizacijų tinklo 
direktorės Aistės Adomavičie-
nės, apklausa parodė, kad apie 
80 proc. NVO (iš 240 užpildžiu-
sių anketą) dėl minėtų mokes-
čių pakeitimų patirs problemų. 
Daugelio nevyriausybinių orga-
nizacijų, bendruomenių finan-
savimas yra labai kuklus, todėl 
nėra galimybių žmonių įdarbin-
ti pilnu krūviu. Taip daroma ne 
dėl piktnaudžiavimo, kaip ga-
li pasitaikyti versle, o dėl NVO 
specifikos. Jos dažniausiai gy-
vena iš projektų, lėšos tiksliai 
suplanuotos, tad mokėti dides-
nių socialinio draudimo įmokų 
nėra iš ko. Ypač tai aktualu re-
gionuose, kur galimybės įsidar-
binti ribotos. Yra organizacijų, 
kurių finansavimas – vos 80 eu-
rų. Kai kurios bendruomenės 
yra gavusios paramą iš ES fon-
dų ir pagal projekto nuostatas 
turi keletą metų išlaikyti tam 
tikrą skaičių darbuotojų. Ta-
čiau projekto lėšų užtenka tik 
daliai etatų išlaikyti. Padengti 
mokesčių dalies taip pat nėra iš 
ko. Vien dėl mokesčių pasikeiti-
mų joms gali nepavykti įgyven-
dinti projektų reikalavimų. Be 
to, NVO veikloje dažnai būna 
vadinamųjų „tuščių“ mėnesių, 
kai dar neskirtas projekto fi-
nansavimas, tačiau darbuotojai 
neatleidžiami. Priverstinis mo-
kesčių mokėjimas tais laikotar-
piais bus nepakeliama našta. 

A. Adomavičienė apgailes-
tauja, kad prieš ruošiant šias 
pataisas nebuvo iki galo išdis-
kutuota, tartasi su NVO. Šie 
klausimai netgi nebuvo kelti 
NVO taryboje. 

Teks atleisti  
darbuotojus

Vilniaus miesto neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Jadvyga 
Rostovskaja mano, kad ši tvar-
ka sužlugdys neįgaliųjų organi-
zacijas. „Turime labai gerą rank-
darbių vadovę, moterys pripra-
to prie jos, ji turi daug patir-
ties, gerų sumanymų. Vadovė 
draugijoje įdarbinta 0,25 etato. 
Dar dirba pagal individualios 
veik los pažymą, tačiau nepai-
sant to, reikės mokėti mokes-
čius nuo viso etato. Pinigų tam 
mes neturime“, – apgailestauja 
J. Rostovskaja. Jos teigimu, įdar-
binti būrelių vadovų visu etatu 
nėra prasmės, nes darbas ne-
vyksta kiekvieną dieną. Be to, 
norisi pasiūlyti žmonėms dau-
giau veiklų – draugijoje yra fo-
tografijos būrelis, dirba pynimo 
iš vytelių mokytojas, psicholo-
gas. Pasak J. Rostovskajos, nė 
vienas draugijos darbuotojas 
nedirba pilnu krūviu. Buhalterė 
įdarbinta 0,5, pati draugijos va-
dovė – 0,75 etato. Dalis iš jų yra 
neįgalieji ar pensinio amžiaus, 
tad problemų nekils, tačiau tik-
riausiai teks atsisveikinti su 
niekur kitur nedirbančia neį-
galų vaiką slaugančia mama. 
Liūd niausia, kad niekas nežino, 
ką daryti – projektų paraiškos 
jau pateiktos ir įvertintos, be-
veik nieko keisti nebegalima. 

Visagino neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Joana Krau-
jalienė taip pat apgailestauja, 
kad apie mokesčių pasikeiti-
mus NVO sužinojo tik gruodžio 
antroje pusėje – projektus pa-
rengti reikia iki spalio vidurio, 
o įstatymas pakeistas gruodį. 
Žinant iš anksto galbūt galima 
kitaip planuoti veiklas. 

Pasak J. Kraujalienės, pa-
ti įstatymo nuostata gal ir tei-
singa, kai kalbama apie priva-
čiame sektoriuje dirbančiuo-
sius – tai prevencija prieš atly-
ginimus vokeliuose. Tačiau or-
ganizacijoms, kurios gyvena tik 
iš projektų, tai visiškai netinka, 
nes pinigų kiekis labai ribotas. 
J. Kraujalienė tikisi, kad neį-
galiųjų organizacijos nuo šios 
tvarkos bus atleistos. 

Panevėžio rajono neįgalių-
jų draugijos vadovė Aurelija 
Petronienė sako dėl naujosios 
mokesčių tvarkos atleidinėjan-
ti žmones. „Teks atsisveikinti su 
mankštos specialiste. Tai drau-
gijai bus didžiulis praradimas – 
ji buvo ilgametė, patyrusi dar-
buotoja. Deja, neturiu iš ko su-
mokėti mokesčius – jos atlygini-
mas siekė tik 100 eurų“, – sako 
draugijos vadovė. Pasak A. Pet-
ronienės, visų neįgaliųjų drau-
gijų finansavimas labai kuklus. 
Jos dažniausiai neturi galimy-
bių įdarbinti žmonių visu etatu. 

Šiemet ką nors pakeisti 
sudėtinga

Nacionalinio skurdo ma-
žinimo organizacijų tinklo di-
rektorė sako, kad Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijo-
je vykusiame pasitarime išsa-
kė NVO pastabas ir tikisi, kad į 
jas bus atsižvelgta. A. Adomavi-
čienė įsitikinusi, kad iš projek-
tų gyvenančioms organizaci-
joms turėtų būti daromos išim-
tys. Deja, kažką greitai pakeis-
ti bus sudėtinga, nes mokesčių 
pasikeitimus reglamentuoja 
įstatymas. Nebent galima būtų 
atidėti „Sodros“ mokėjimus, ta-
čiau tai neišspręs problemos iš 
esmės. Kita išeitis, kurią siūlo 
A. Adomavičienė – galbūt pro-
jektus įgyvendinančioms orga-
nizacijoms specialistus reikėtų 
ne įdarbinti, o samdyti paslau-
goms atlikti. Tačiau tai taip pat 
nėra paprasta – ne visi projek-
tai tai leidžia.

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento direktorė Asta Kandra-
tavičienė apgailestauja, kad 
įvedant mokesčių pakeitimus 
nebuvo įvertinta, kaip tai pa-
lies NVO. „Suprantu, kad gal-
vojama apie verslą, tačiau ne 
apie projektus įgyvendinan-
čias organizacijas“, – sako di-
rektorė. Deja, šiuo metu dau-
gelyje savivaldybių jau pasi-
rašytos sutartys projektams 
įgyvendinti, todėl ką nors pa-
keisti sudėtinga. A. Kandrata-
vičienė siūlo peržiūrėti savo 
veiklas, prireikus jas koreguo-
ti, esant galimybei įdarbinti 
žmones pilnu etatu. Pagal pro-
jekto aprašą negalima įtraukti 
naujų veiklų, tačiau galima ko-
reguoti krūvius. 

Pasak Neįgaliųjų reikalų de-
partamento direktorės, situaci-
ja nėra palanki NVO, bet galbūt 
šioje blogybėje galima įžvelgti 
ir pliusų – reikia tikėtis, kad bus 
įdarbinta daugiau neįgaliųjų. 

Aurelija bAbiNSKiENė 
Autorės nuotr.

Neįgaliųjų draugijų vadovės tikisi, kad NVO nuo naujų mokesčių bus atleistos.



6 psl.2018 m. sausio 11–17 d., Nr. 2 (1391), „Bičiulystė“

6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ – PENktADIENĮ:  
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40 – La-
bas rytas, Lietuva. 6.30, 7.00, 7.30,  
8.00, 8.30 – žinios. 6.35, 8.05 – orai.  
7.05, 7.35, 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti tV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Pirmadienis, sausio 15 d. 
09:05 Senis. N-7. 229 s. 10:05 Štut-

garto kriminalinė policija 1. N-7. 19 s. 
10:55 Detektyvas Monkas 7. N-7. 7/9 
s. 11:40 Savaitė. Visuomenės aktualijų 
laida. (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. 217 s. 17:30 Ži-
nios (su vertimu į gestų k.). 17:55 Spor-
tas. 17:58 Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gimę tą pačią dieną. 20:25 Lo-
terija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 21:20 Sportas. 
21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 
LRT forumas. 22:25 Premjera. Istorijos 
perimetrai. 23:15 Premjera. Kolekcija. 
N-14. 1 s. 00:15 Premjera. Detektyvas 
Monkas 8. N-7. 8/11 s. 01:00 LRT radi-
jo žinios. 01:05 Gimę tą pačią dieną. 
(kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05 
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT 
radijo žinios. 03:05 Beatos virtuvė. 
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 
Pramoginė laida „Editos šou“. (kart.). 
05:00 Seserys. N-7. 217 s. (kart.).

Antradienis, sausio 16 d. 
09:05 Senis. N-7. 230 s. 10:05 Štut-

garto kriminalinė policija 1. N-7. 20 s. 
10:55 Detektyvas Monkas 7. N-7. 7/10 
s. 11:40 Beatos virtuvė. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klaus-
kite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Sese-
rys. N-7. 218 s. 17:30 Žinios (su vertimu 
į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 
Klauskite daktaro. 19:30 Emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija „Jė-
ga“. 21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Istorijos detektyvai. (subtitruo-
ta). 23:20 Valdžios tvirtovė. N-7. 5, 6 s. 
01:20 LRT radijo žinios. 01:30 Klausi-
mėlis.lt. (kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 
02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 
LRT radijo žinios. 03:05 Istorijos peri-
metrai. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Emigrantai. (kart.). 05:00 Sese-
rys. N-7. 218 s. (kart.).

trečiadienis, sausio 17 d. 
09:05 Senis. N-7. 231 s. 10:05 Štut-

garto kriminalinė policija 2. N-7. 2/1 s. 
10:55 Detektyvas Monkas 7. N-7. 7/11 
s. 11:40 Emigrantai. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klaus-
kite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Sese-
rys. N-7. 219 s. 17:30 Žinios (su vertimu 
į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 Orai. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 
Klauskite daktaro. 19:30 Gyvenimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Pa-
norama. 21:05 Dėmesio centre. 21:20 
Sportas. 21:25 Orai. 21:29 Loterija 
„Jėga“. 21:30 Auksinis protas. 22:50 
Klausimėlis.lt. 23:20 Valdžios tvirto-
vė. N-7. 7, 8 s. 01:20 LRT radijo žinios. 
01:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauski-
te daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo ži-
nios. 03:05 Istorijos detektyvai. (sub-
titruota, kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 
04:05 Gyvenimas. (kart.). 05:00 Sese-
rys. N-7. 219 s. (kart.).

ketvirtadienis, sausio 18 d.
09:05 Senis. N-7. 232 s. 10:05 Štut-

garto kriminalinė policija 2. N-7. 2/2 s. 
10:55 Detektyvas Monkas 7. N-7. 7/12 
s. 11:40 Gyvenimas. (kart.). 12:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klaus-
kite daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 
Žinios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Sese-
rys. N-7. 220 s. 17:30 Žinios (su ver-
timu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Spe-
cialus tyrimas. 20:25 Loterija „Keno 
Loto“. 20:30 Panorama. 21:05 Dėme-
sio centre. 21:20 Sportas. 21:25 Orai. 
21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Pokalbių 
laida „Svarbios detalės“. 22:30 Dvira-
čio žinios. 23:00 Laiptai į dangų. Ry-
tojaus ilgesys. N-7. 00:35 Klausimėlis.
lt. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios. 01:05 
Specialus tyrimas. (kart.). 02:00 LRT ra-

dijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. 
(kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 
Dviračio žinios. (kart.). 03:30 Laisvės 
vėliavnešiai. (kart.). 04:00 LRT radijo 
žinios. 04:05 Dokumentinė apybrai-
ža „Mes nugalėjom“. (kart.). 05:00 Se-
serys. N-7. 220 s. (kart.).

Penktadienis, sausio 19 d. 
09:05 Senis. N-7. 233 s. 10:05 Štut-

garto kriminalinė policija 2. N-7. 2/3 s. 
10:55 Detektyvas Monkas 7. N-7. 7/13 
s. 11:40 Stilius. (kart.). 12:40 TV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite 
daktaro. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 15:00 Ži-
nios. Orai. 15:10 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba 
diena, Lietuva. 16:30 Premjera. Sese-
rys. N-7. 221 s. 17:30 Žinios (su verti-
mu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Beatos 
virtuvė. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 
20:30 Panorama. 20:52 Sportas. 20:57 
Orai. 20:59 Loterija „Jėga“. 21:00 Duo-
kim garo! 22:35 Gamtos inspektoriai. 
23:00 Fantastiškas penktadienis. N-7. 
00:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.). 
01:00 LRT radijo žinios. 01:05 Pokalbių 
laida „Svarbios detalės“. (kart.). 02:00 
LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite dak-
taro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 
03:05 Mūsų gyvūnai. (kart.). 03:30 Ry-
to suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.). 
04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Stilius. 
(kart.). 05:00 Seserys. N-7. 221 s. (kart.).

Šeštadienis, sausio 20 d. 
06:05 Beatos virtuvė. (kart.).07:00 

Premjera. Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2. 2/40, 2/41 s.07:20 Prem-
jera. Alvinas ir patrakėliai burundu-
kai 1. 47 s.07:30 Premjera. Detekty-
vė Miretė. 7 s.07:45 Premjera. Džero-
nimas 3. 3/21 s.08:10 Karinės paslap-
tys.09:00 Labas rytas, Lietuva.09:30 
Žinios. Orai.09:35 Labas rytas, Lietu-
va.10:30 Žinios. Orai.10:35 Labas rytas, 
Lietuva.11:30 Žinios. Orai.11:35 Labas 
rytas, Lietuva.11:50 Pasaulio doku-
mentika. Didingi nariuotakojai. (sub-
titruota).12:45 Pasaulio dokumenti-
ka. Premjera. Grizlių karalystė. (sub-
titruota).13:40 Puaro 13. N-7. 13/1 s. 
Drambliai nieko nepamiršta.15:15 
Dokumentinė apybraiža „Mes nuga-
lėjom“.15:45 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų kalbą).16:00 Sveikinimų kon-
certas.17:30 Žinios (su vertimu į ges-
tų k.).17:55 Sportas.17:58 Orai.18:00 
Teisė žinoti.18:30 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba.19:30 Stilius.20:25 Loteri-
jos „Keno Loto“ ir „Jėga“.20:30 Pano-
rama.20:52 Sportas.20:57 Orai.21:00 
„Eurovizija 2018“. Nacionalinė atran-
ka.23:20 Geriau nebūna. N-14. (sub-
titruota).01:35 Pasaulio dokumenti-
ka. Didingi nariuotakojai. (subtitruo-
ta, kart.).02:25 Pasaulio dokumen-
tika. Grizlių karalystė. (subtitruota, 
kart.).03:10 Teisė žinoti. (kart.).03:35 
Keliai. Mašinos. Žmonės. (kart.).04:00 
Karinės paslaptys. (kart.).04:45 Auksi-
nis protas. (kart.).

Sekmadienis, sausio 21 d. 
06:05 Istorijos detektyvai. (subti-

truota, kart.). 07:00 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom“. (kart.). 07:30 
Šventadienio mintys. 08:00 Gimtoji 
žemė. 08:30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. 09:00 Brolių Grimų pasakos. 
20 s. Jorindė ir Joringelis. 10:00 Gusta-
vo enciklopedija. (subtitruota). 10:30 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 11:25 
Mūsų gyvūnai. 11:50 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. Atšiaurioji Kanada. 
2 d. Laukiniai vakarai. (subtitruota). 
12:45 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Jeloustouno gamta. 1 d. Ledinis 
paribys. (subtitruota). 13:30 Daktaras 
Jonas Basanavičius. 14:00 Nepriklau-
somybės Akto parodos atidarymas. 
14:30 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. 
15:15 Laisvės vėliavnešiai. 15:45 Ži-
nios. Orai (su vertimu į gestų kalbą). 
16:00 Auksinis protas. (kart.). 17:15 
Klausimėlis.lt. 17:30 Žinios (su verti-
mu į gestų k.). 17:55 Sportas. 17:58 
Orai. 18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
18:30 Pramoginė laida „Editos šou“. 
19:30 Savaitė. 20:30 Panorama. 20:52 
Sportas. 20:57 Orai. 21:00 Premjera. 
Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. 21:55 
Ana Karenina. N-14. 24:00 Fantastiš-
kas penktadienis. Drakono širdis. Nau-
ja pradžia. N-7. (kart.). 01:25 Pasaulio 
dokumentika. Atšiaurioji Kanada. 2 d. 
Laukiniai vakarai. (subtitruota, kart.). 
02:20 Nepriklausomybės Akto paro-
dos atidarymas. (kart.). 02:50 Savaitė. 
Visuomenės aktualijų laida. (kart.). 
03:45 „Eurovizija 2018“. Nacionalinė 
atranka. (kart.).

(11). N-7. 07:55 Pasmerkti 2 (69). N-7. 
08:25 Pasmerkti 2 (70). N-7. 08:55 Mei-
lės sūkuryje (2751). N-7. 10:00 TV Pa-
galba. N-7. 12:00 Miestas ar kaimas. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis (7). 
N-7. 13:30 Simpsonai (12). N-7. 14:00 
Simpsonai (13). N-7. 14:30 Pažadėto-
ji (2272). N-7. 15:00 Pažadėtoji (2273). 
N-7. 15:30 Pažadėtoji (2274). N-7. 16:00 
Pažadėtoji (2275). N-7. 16:30 TV Pagal-
ba. N-7. 18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 
sportas. 19:25 TV3 orai. 19:30 Bruto 
ir Neto (73). N-7. 20:00 Miestas ar kai-
mas. 21:00 Moterys meluoja geriau 
(73). N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Kobra 11 (16). N-7. 23:35 Gau-
dynės (6). N-7. 00:30 Kaulai (11). N-7. 
01:30 Kaip išsisukt įvykdžius žmog-
žudystę (10). N-7. 02:20 Specialioji 
jūrų policijos tarnyba (9). N-7. 03:10 
Amerikiečiai (9). N-7. 04:05 Trapučio 
parkas (9). N-14.

Antradienis, sausio 16 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (7) (kart.). N-7. 
06:55 Simpsonai (12) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (13) (kart.). N-7. 07:55 Pa-
smerkti 3 (1). N-7. 08:25 Pasmerkti 3 
(2). N-7. 08:55 Meilės sūkuryje (2752). 
N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Bru-
to ir Neto (73). N-7. 12:30 Moterys me-
luoja geriau (73). N-7. 13:00 Kempiniu-
kas Plačiakelnis (8). N-7. 13:30 Simpso-
nai (14). N-7. 14:00 Simpsonai (15). N-7. 
14:30 Pažadėtoji (2276). N-7. 15:00 Pa-
žadėtoji (2277). N-7. 15:30 Pažadėto-
ji (2278). N-7. 16:00 Pažadėtoji (2279). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Bruto ir Neto (74). N-7. 
20:00 Prieš srovę. N-7. 21:00 Moterys 
meluoja geriau (74). N-7. 21:30 TV3 va-
karo žinios. 22:15 TV3 sportas. 22:25 
TV3 orai. 22:30 Gili aistros jūra. N-14. 
00:35 Kaulai (12). N-7. 01:30 Kaip išsi-
sukt įvykdžius žmogžudystę (11). N-7. 
02:20 Specialioji jūrų policijos tarny-
ba (10). N-7. 03:10 Amerikiečiai (10). 
N-7. 04:05 Trapučio parkas (10). N-14.

trečiadienis, sausio 17 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (8). N-7. 06:55 
Simpsonai (14). N-7. 07:25 Simpsonai 
(15) (kart.). N-7. 07:55 Pasmerkti 3 (3). 
N-7. 08:25 Pasmerkti 3 (4). N-7. 08:55 
Meilės sūkuryje (2753). N-7. 10:00 TV 
Pagalba. N-7. 12:00 Bruto ir Neto (74). 
N-7. 12:30 Moterys meluoja geriau 
(74). N-7. 13:00 Kempiniukas Plačia-
kelnis (9). N-7. 13:30 Simpsonai (16). 
N-7. 14:00 Simpsonai (17). N-7. 14:30 
Pažadėtoji (2280). N-7. 15:00 Paža-
dėtoji (2281). N-7. 15:30 Pažadėtoji 
(2282). N-7. 16:00 Pažadėtoji (2283). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Bruto ir Neto (75). N-7. 
20:00 Gero vakaro šou. N-7. 21:00 Mo-
terys meluoja geriau (75). N-7. 21:30 
TV3 vakaro žinios. 22:15 TV3 sportas. 
22:20 TV3 orai. 22:25 Viking Lotto. 
22:30 Juodoji jūra. N-14. 00:55 Kaulai 
(13). N-7. 01:45 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę (12). N-7. 02:35 Speci-
alioji jūrų policijos tarnyba (11). N-7. 
03:25 Amerikiečiai (11). N-7. 04:15 Tra-
pučio parkas (11). N-14.

ketvirtadienis, sausio 18 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (9) (kart.). N-7. 
06:55 Simpsonai (16) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (17). N-7. 07:55 Pasmerkti 
3 (6). N-7. 08:25 Pasmerkti 3 (7). N-7. 
08:55 Meilės sūkuryje (2754). N-7. 
10:00 TV Pagalba. N-7. 12:00 Bruto ir 
Neto (75). N-7. 12:30 Moterys meluo-
ja geriau (75). N-7. 13:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (10). N-7. 13:30 Simpso-
nai (18). N-7. 14:00 Simpsonai (19). N-7. 
14:30 Pažadėtoji (2284). N-7. 15:00 Pa-
žadėtoji (2285). N-7. 15:30 Pažadėto-
ji (2286). N-7. 16:00 Pažadėtoji (2287). 
N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 18:30 TV3 
žinios. 19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 
orai. 19:30 Bruto ir Neto (76). N-7. 20:00 
Farai. N-7. 21:00 Moterys meluoja ge-
riau (76). N-7. 21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:15 TV3 sportas. 22:25 TV3 orai. 
22:30 Amerikietiškas pyragas 2. N-14. 
00:35 Kaulai (14). N-7. 01:35 Kaip išsi-
sukt įvykdžius žmogžudystę (13). N-7. 
02:25 Specialioji jūrų policijos tarny-
ba (12). N-7. 03:15 Amerikiečiai (12). 
N-7. 04:10 Trapučio parkas (12). N-14.

Penktadienis, sausio 19 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kempi-

niukas Plačiakelnis (10) (kart.). N-7. 
06:55 Simpsonai (18) (kart.). N-7. 07:25 
Simpsonai (19) (kart.). N-7. 07:55 Pa-
smerkti 3 (7) (kart.). N-7. 08:25 Pa-
smerkti 3 (8). N-7. 08:55 Meilės sūku-
ryje (2755). N-7. 10:00 TV Pagalba. N-7. 
12:00 Bruto ir Neto (76). N-7. 12:30 Mo-
terys meluoja geriau (76). N-7. 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis (11). N-7. 
13:30 Simpsonai (20). N-7. 14:00 Simp-
sonai (21). N-7. 14:30 Pažadėtoji (2288). 
N-7. 15:00 Pažadėtoji (2289). N-7. 15:30 
Pažadėtoji (2290). N-7. 16:00 Pažadė-
toji (2291). N-7. 16:30 TV Pagalba. N-7. 

Pirmadienis, sausio 15 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Didysis žvejys“ (1). 07:00 „Madagas-
karo pingvinai“ (1). 07:30 „Tomas ir 
Džeris“ (8). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (10). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (11). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40 24 valandos (kart.). N-7. 12:30 
Bus visko (kart.). 13:25 „Rožių karas“ 
(71). 14:25 „Dvi širdys“ (459). 14:55 
„Dvi širdys“ (460). 15:25 „Dvi širdys“ 
(461). 15:55 „Dvi širdys“ (462). 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 va-
landos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2. N-7. Infošou. 
20:00 „Meilė gydo“ (53). 20:30 Nuo... 
Iki... 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Nindzė 
žudikas. N14. 00:20 „Kortų namelis“ 
(1). N14. 01:20 „Vampyro dienoraščiai“ 
(14). N14. 02:05 Gravitacija (kart.). N-7.

Antradienis, sausio 16 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Didysis žvejys“ (2). 07:00 „Madagas-
karo pingvinai“ (2). 07:30 „Tomas ir 
Džeris“ (9). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (12). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (13). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40 24 valandos (kart.). N-7. 12:40 
Nuo... Iki... (kart.) 13:25 „Rožių karas“ 
(72). 14:25 „Dvi širdys“ (463). 14:55 „Dvi 
širdys“ (464). 15:25 „Dvi širdys“ (465). 
15:55 „Dvi širdys“ (466). 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 
„Meilė gydo“ (54). 20:30 Kitu kam-
pu. 21:30 Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Kruvi-
nas deimantas. N14. 01:10 „Vampyro 
dienoraščiai“ (15). N14. 02:00 Nindzė 
žudikas (kart.). N14.

trečiadienis, sausio 17 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Didysis žvejys“ (3). 07:00 „Madagas-
karo pingvinai“ (3). 07:30 „Tomas ir 
Džeris“ (10). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (14). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (15). N-7. 09:50 
24 valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. 
N-7. 11:40 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 
12:35 Anapus nežinomybės. N-7. 13:25 
„Rožių karas“ (73). 14:25 „Dvi širdys“ 
(467). 14:55 „Dvi širdys“ (468). 15:25 
„Dvi širdys“ (469). 15:55 „Dvi širdys“ 
(470). 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 „Meilė gydo“ (55). 
20:30 Moterys prieš vyrus. N-7. 21:30 
Žinios. 22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 
VAKARO SEANSAS Jaunatis. N14. 01:00 
„Vampyro dienoraščiai“ (16). N14. 
01:50 Kruvinas deimantas (kart.). N14.

ketvirtadienis, sausio 18 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Didysis žvejys“ (4). 07:00 „Madagas-
karo pingvinai“ (4). 07:30 „Tomas ir 
Džeris“ (11). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (16). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (17). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 

11:40 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:35 
KK2 (kart.). N-7. Infošou. 13:00 KK2 
(kart.). N-7. Infošou. 13:25 „Rožių ka-
ras“ (74). 14:25 „Dvi širdys“ (471). 14:55 
„Dvi širdys“ (472). 15:25 „Dvi širdys“ 
(473). 15:55 „Dvi širdys“ (474). 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. 21:30 Žinios. 
22:24 Sportas. 22:28 Orai. 22:30 VA-
KARO SEANSAS Žaidėjas. N14. 00:15 
„Kortų namelis“ (2). N14. 01:15 „Vam-
pyro dienoraščiai“ (17). N14. 02:00 Al-
chemija. Švietimo amžius. 02:25 RE-
TROSPEKTYVA. Kultūrinė dokumen-
tika. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, sausio 19 d. 
06:30 Dienos programa. 06:35 

„Didysis žvejys“ (5). 07:00 „Madagas-
karo pingvinai“ (5). 07:25 „Tomas ir 
Džeris“ (12). 07:55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ (18). N-7. 08:50 „Volkeris, 
Teksaso reindžeris“ (19). N-7. 09:50 24 
valandos. N-7. 10:35 Yra, kaip yra. N-7. 
11:40 Yra, kaip yra (kart.). N-7. 12:35 
KK2 (kart.). N-7. Infošou. 13:00 KK2 
(kart.). N-7. Infošou. 13:25 „Rožių ka-
ras“ (75). 14:25 „Dvi širdys“ (475). 14:55 
„Dvi širdys“ (476). 15:25 „Dvi širdys“ 
(477). 15:55 „Dvi širdys“ (478). 16:30 
Labas vakaras, Lietuva. 17:35 24 va-
landos. N-7. 18:30 Žinios. 19:25 Spor-
tas. 19:28 Orai. 19:30 KK2 penktadie-
nis. N-7. 21:00 SAVAITĖS HITAS Elizie-
jus. N14. 23:05 Beverli Hilso policinin-
kas 2. N-7. 01:05 Žaidėjas (kart.). N14.

Šeštadienis, sausio 20 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Madagaskaro pingvinai“ (4) (kart.). 
06:55 „Tomas ir Džeris“ (11) (kart.). 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. An-
čiukai Duoniukai“ (1). 07:45 „Kung Fu 
Panda“ (15). 08:10 „Keista šeimynėlė“ 
(16). 08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“ 
(9). 09:00 „Peliukas Stiuartas Litlis“ 
(13). 09:30 „Tinginių miestelis“ (60). 
10:00 „Ogis ir tarakonai“ (28). 10:10 
KINO PUSRYČIAI Volisas ir Gromitas. 
Kiškiolakio prakeiksmas. 11:50 Karališ-
kasis Sofijos ir Rouzės nuotykis. 13:25 
Margi, pirmyn!. 15:20 Nuogas gin-
klas 33 1/3. Paskutinis įžeidimas. N-7. 
17:00 „Vaikai šėlsta“ (8). 17:30 Bus vis-
ko. 18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 
Orai. 19:30 SUPERKINAS Vėžliukai nin-
dzės. N-7. 21:20 Keistas penktadienis. 
23:10 Laukinės aistros 2. N14. 01:00 Eli-
ziejus (kart.). N14.

Sekmadienis, sausio 21 d. 
06:25 Dienos programa. 06:30 

„Madagaskaro pingvinai“ (5) (kart.). 
06:55 „Tomas ir Džeris“ (12) (kart.). 
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. An-
čiukai Duoniukai“ (2). 07:45 „Kung Fu 
Panda“ (16). 08:10 „Keista šeimynėlė“ 
(17). 08:35 „Tomo ir Džerio pasakos“ 
(10). 09:00 „Ogis ir tarakonai“ (1). 09:10 
„Ogis ir tarakonai“ (2). 09:20 „Ogis ir 
tarakonai“ (3). 09:30 „Tinginių mies-
telis“ (61). 10:00 „Ogis ir tarakonai“ 
(29). 10:10 KINO PUSRYČIAI Laikro-
džių stabdytojai. 12:00 Trys nindzės 
imasi veikti. N-7. 13:45 Lesė. 15:40 „Pri-
čiupom!“ (1). 16:10 „Vaikai šėlsta“ (9). 
16:40 Ne vienas kelyje. 17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 19:25 Sportas. 19:28 Orai. 
19:30 Pramogų pasaulio apdovanoji-
mai „Žmonės 2018“. 22:00 Gangsterių 
medžiotojai. N14. 00:10 Apsėstieji. S. 
01:50 Laukinės aistros 2 (kart.). N14.

Pirmadienis, sausio 15 d. 
06:40 „F. T. Budrioji akis“ (11). 

07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (355) 
(kart.). N-7. 08:35 „Muchtaro sugrį-
žimas“ (710) (kart.). N-7. 09:35 „Tokia 
tarnyba“ (30) (kart.). N-7. 10:30 „Su-
dužusių žibintų gatvės“ (4) (kart.). 
N-7. 11:35 „Nepataisomi“ (14) (kart.). 
N-7. 12:40 „Teisingumo agentai“ (16) 
(kart.). N-7. 13:40 „Prokurorų patikri-
nimas“ (356). N-7. 14:50 „Muchtaro su-
grįžimas“ (711). N-7. 15:55 „Tokia tarny-
ba“ (31). N-7. 16:55 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (5). N-7. 18:00 Info diena. 
18:25 „Teisingumo agentai“ (17). N-7. 
19:30 „Nepataisomi“ (15). N-7. 20:30 
Farai. N-7. 21:00 Lošėjas. N14. 23:05 
„Dakaras 2018“ (11). 23:35 Akis (kart.). 
N14. 01:15 „Gyvi numirėliai“ (4) (kart.). 
N14. 02:15 „Reali mistika“ (9) (kart.). 
N-7. 03:05 „Vanity Fair. Visiškai slap-
tai“ (1) (kart.). N-7.

Antradienis, sausio 16 d. 
06:40 „F. T. Budrioji akis“ (12). 

07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (356) 
(kart.). N-7. 08:35 „Muchtaro sugrį-
žimas“ (711) (kart.). N-7. 09:35 „Tokia 
tarnyba“ (31) (kart.). N-7. 10:30 „Su-
dužusių žibintų gatvės“ (5) (kart.). 
N-7. 11:35 „Nepataisomi“ (15) (kart.). 
N-7. 12:40 „Teisingumo agentai“ (17) 
(kart.). N-7. 13:40 „Prokurorų patikri-
nimas“ (357). N-7. 14:50 „Muchtaro su-
grįžimas“ (712). N-7. 15:55 „Tokia tarny-
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18:30 TV3 žinios. 19:20 TV3 sportas. 
19:25 TV3 orai. 19:30 Nerealieji. N-7. 
21:50 A komanda. N-7. 00:40 Geriau-
sias egzotiškas Marigold viešbutis 2. 
N-7. 02:50 Gili aistros jūra. N-14.

Šeštadienis, sausio 20 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Aladi-

nas (4). 07:00 Legenda apie Korą (23). 
N-7. 07:30 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai (5). N-7. 08:00 Aladinas (5). 
08:30 Superekspertai. 09:00 Virtuvės 
istorijos. 09:30 Gardu Gardu. 10:00 
Svajonių ūkis. 10:30 Kačių motina. N-7. 
12:20 Meilė keliauja laiku. Smaragdas. 
N-7. 14:45 Dantukų fėja. N-7. 16:55 Eks-
trasensai detektyvai (21). N-7. 18:00 
Misija: vestuvės. N-7. 18:30 TV3 žinios 
(312). 19:15 TV3 sportas. 19:20 TV3 
orai. 19:25 Eurojackpot. 19:30 Veidro-
dėli, veidrodėli. N-7. 21:40 Volterio Mi-
čio slaptas gyvenimas. N-7. 23:55 Ke-
rė. S. 01:50 Drakonų karai. N-14. 03:20 
Merlinas. Sugrįžimas. N-7.

Sekmadienis, sausio 21 d. 
06:15 Televitrina. 06:30 Aladinas 

(5) (kart.). 07:00 Legenda apie Korą 
(24). N-7. 07:30 Transformeriai. Mas-
kuotės meistrai (6). N-7. 08:00 Aladinas 
(6). 08:30 Simpsonai (12). N-7. 09:00 
Simpsonai (16). N-7. 09:30 Penkių 
žvaigždučių būstas (8). 10:00 Pasau-
lis pagal moteris. 10:30 Svajonių sodai 
(59). 11:30 Skruzdėliukas Z. N-7. 13:05 
Sugrįžimas į Nimės salą. N-7. 15:00 Ma-
loningasis vaiduoklis. N-7. 16:55 Eks-
trasensai detektyvai (22). N-7. 18:00 
Raudonas kilimas. 18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas. 19:25 TV3 orai. 
19:30 X Faktorius. N-7. 22:30 Vienas 
šūvis. Dvi kulkos. N-14. 00:55 Juodo-
ji auklės knygelė. N-14. 02:30  Kerė. S.
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ba“ (32). N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų 
gatvės“ (6). N-7. 18:00 Info diena. 18:25 
„Teisingumo agentai“ (18). N-7. 19:30 
„Nepataisomi“ (16). N-7. 20:30 Farai. 
N-7. 21:00 Apsuptyje. N14. 23:00 „Da-
karas 2018“ (12). 23:30 Lošėjas (kart.). 
N14. 01:25 „Juodasis sąrašas“ (4). N-7. 
02:10 „Juodasis sąrašas“ (7) (kart.). 
N-7. 02:55 „Pragaro katytė“ (11) (kart.).

trečiadienis, sausio 17 d. 
06:40 „F. T. Budrioji akis“ (13). 

07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (357) 
(kart.). N-7. 08:35 „Muchtaro sugrį-
žimas“ (712) (kart.). N-7. 09:35 „Tokia 
tarnyba“ (32) (kart.). N-7. 10:30 „Su-
dužusių žibintų gatvės“ (6) (kart.). 
N-7. 11:35 „Nepataisomi“ (16) (kart.). 
N-7. 12:40 „Teisingumo agentai“ (18) 
(kart.). N-7. 13:40 „Prokurorų patikri-
nimas“ (358). N-7. 14:50 „Muchtaro su-
grįžimas“ (713). N-7. 15:55 „Tokia tarny-
ba“ (33). N-7. 16:55 „Sudužusių žibin-
tų gatvės“ (7). N-7. 18:00 Info diena. 
18:25 „Teisingumo agentai“ (19). N-7. 
19:30 „Stoties policija“ (9). N-7. 20:30 
Farai. N-7. 21:00 Poseidonas. N14. 
22:50 „Dakaras 2018“ (13). 23:20 Ap-
suptyje (kart.). N14. 01:15 „Juodasis 
sąrašas“ (5). N-7. 02:00 „Pragaro katy-
tė“ (12) (kart.).

ketvirtadienis, sausio 18 d. 
06:40 „F. T. Budrioji akis“ (14). 

07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (358) 
(kart.). N-7. 08:35 „Muchtaro sugrį-
žimas“ (713) (kart.). N-7. 09:35 „Tokia 
tarnyba“ (33) (kart.). N-7. 10:30 „Su-
dužusių žibintų gatvės“ (7) (kart.). 
N-7. 11:35 „Stoties policija“ (9) (kart.). 
N-7. 12:40 „Teisingumo agentai“ (19) 
(kart.). N-7. 13:40 „Prokurorų patikri-
nimas“ (359). N-7. 14:50 „Muchtaro su-
grįžimas“ (714). N-7. 15:55 „Tokia tar-
nyba“ (34). N-7. 16:55 „Sudužusių ži-
bintų gatvės“ (8). N-7. 18:00 Info die-
na. 18:25 „Teisingumo agentai“ (20). 
N-7. 19:30 „Stoties policija“ (10). N-7. 
20:30 Savaitės kriminalai. N-7. 21:00 
Čempionas 3. Išpirkimas. N14. 22:55 
„Dakaras 2018“ (14). 23:25 Poseido-
nas (kart.). N14. 01:10 „Juodasis sąra-
šas“ (6). N-7. 01:55 Savaitės kriminalai 
(kart.). N-7. 02:20 Šlymano įpėdiniai. 
Vokiečių Hanzos iškilimas.

Penktadienis, sausio 19 d. 
06:40 „F. T. Budrioji akis“ (15). 

07:35 „Prokurorų patikrinimas“ (359) 
(kart.). N-7. 08:35 „Muchtaro sugrįži-
mas“ (714) (kart.). N-7. 09:35 „Tokia tar-
nyba“ (34) (kart.). N-7. 10:30 „Sudužu-
sių žibintų gatvės“ (8) (kart.). N-7. 11:35 
„F. T. Budrioji akis“ (11) (kart.). 12:40 
„Teisingumo agentai“ (20) (kart.). N-7. 
13:40 „Prokurorų patikrinimas“ (360). 
N-7. 14:50 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(715). N-7. 15:55 „Tokia tarnyba“ (35). 
N-7. 16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“ 
(9). N-7. 18:00 Info diena. 18:25 „Teisin-
gumo agentai“ (21). N-7. 19:30 „Ekstra-
sensų mūšis“ (12). N-7. 21:45 Jūrų pėsti-
ninkai. N14. 23:50 „Dakaras 2018“ (15). 
00:20 Čempionas 3. Išpirkimas (kart.). 
N14. 02:00 „Juodasis sąrašas“ (7). N-7. 
02:45 Jūrų pėstininkai (kart.). N14.

Šeštadienis, sausio 20 d. 
06:00 „F. T. Budrioji akis“ (12) 

(kart.). 06:55 „F. T. Budrioji akis“ (13) 
(kart.). 07:50 „F. T. Budrioji akis“ (14) 
(kart.). 08:45 Sveikatos ABC televitri-
na. 09:00 Autopilotas. apie automo-
bilius. 09:30 Apie žūklę. 10:00 „Nutrū-
kę nuo grandinės“ (37). 10:30 „Praga-
ro katytė“ (13). 11:30 „Liūčių sezono 
belaukiant“ (1). 12:40 „Reali mistika“ 
(10). N-7. 13:40 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“ (2). N-7. 14:40 „Kas žudikas?“ 
(15). N-7. 15:50 „Kas žudikas?“ (10). N-7. 
17:00 LKL čempionatas. Lietuvos rytas 
– Lietkabelis. 19:30 Muzikinė kaukė. 
Geriausieji. 21:55 MANO HEROJUS Mi-
sija „Neįmanoma“ 2. N-7. 00:10 „Daka-
ras 2018. Savaitės apžvalga“ (2). 00:40 
„Dakaras 2018“ (16). 01:10 AŠTRUS KI-
NAS Baubas 2. S. 02:35 „Juodasis są-
rašas“ (6) (kart.). N-7. 03:20 „Juodasis 
sąrašas“ (7) (kart.). N-7.

Sekmadienis, sausio 21 d. 
06:35 Galiūnų čempionų lyga. 

Meksika. I dalis (kart.). 07:35 „F. T. Bu-
drioji akis“ (15) (kart.). 08:30 Tauro 
ragas. N-7. 09:00 Galiūnų čempionų 
lyga. Meksika. II dalis. 10:00 „Nutrū-
kę nuo grandinės“ (38). 10:30 „Pra-
garo katytė“ (14). 11:30 „Liūčių sezo-
no belaukiant“ (2). 12:40 „Vandeny-
no paslaptys su Džefu Korvinu“ (57). 
13:10 „Vandenyno paslaptys su Džefu 
Korvinu“ (58). 13:40 Sveikinimai. Pra-
moginis sveikinimų koncertas. 16:00 
„Policijos akademija“ (16). N-7. 17:00 
LKL čempionatas. Neptūnas – Žalgi-
ris. 19:30 Seniai-plėšikai. N-7. 21:20 
„Juodasis sąrašas“ (8). N-7. 22:15 „Gy-
vi numirėliai“ (5). N14. 23:10 „Dakaras 
2018“ (17). 23:40 Misija „Neįmanoma“ 
2 (kart.). N-7. 01:45 „Ekstrasensų mū-
šis“ (12) (kart.). N-7.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, sausio 15 d. 
06:10 Televitrina. 06:25 Kem-

piniukas Plačiakelnis (6). N-7. 06:55 
Simpsonai (10). N-7. 07:25 Simpsonai 
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„Mūsų žmonės, be abejo, labai 
džiaugiasi, kad atsirado įvažia-
vimas į mokesčių inspekciją. 
Reiškia, procesas po truputį ju-
da. Sėdintys vežimėliuose neįga-
lieji nebebus priklausomi nuo ki-
tų žmonių malonės. Taip pat no-
rime pasidžiaugti, kad vis dau-
gėja tokių įstaigų, kur yra pri-
taikytas įvažiavimas neįgalie-
siems. Džiaugiamės ir naujais 
turėklais, kurie veda į kultūros 
centrą, taip pat įrengta neįga-
liųjų žvejybos vieta Liepų alėjo-
je. Nepaisant to, kad mieste vis 
daugėja įstaigų, į kurias neįga-
lieji gali patekti be didesnių pro-
blemų, yra tokių vietų, kur jiems 
tai padaryti be kitų asmenų pa-
galbos neįmanoma. Apskritai 
žvelgdamas į mūsų miesto ga-
tves, galiu pasakyti, jog atnau-
jinus šaligatvius per visą mies-
tą neįgalusis gali vežimėliu va-
žiuoti savarankiškai. O tai jau di-
delis pasiekimas. Taip pat labai 
džiaugiamės, kad miestas tampa 
patogesnis akliesiems ir silpna-
regiams. Įrengtos specialios sa-
lelės, specialios perėjos.  Kol ne-
buvo lifto, buvo neįmanoma pa-
tekti pas šeimos daktarus Kė-
dainių pirminės sveikatos prie-
žiūros centre. Dabar ši problema 
išspręsta“, – kalbėjo Rimantas 
Dubosas, Kėdainių rajono neį-
galiųjų draugijos pirmininkas.

Įrengė nuovažą

 Dimitrijus Kuprijanovas 
Kėdainių krašto naujienų 
portale www.rinkosaiks-
te.lt rašo, kad nuo šiol pasi-
konsultuoti įvairiais mokes-
čių klausimais negalią tu-
rintiems kėdainiečiams bus 
patogiau – prie Kauno aps-
krities valstybinės mokesčių 
inspekcijos Kėdainių posky-
rio įrengta speciali nuovaža.  

Neurofibromatozė niekis, kai 
nestokoji gyvenimo džiaugsmo 

Neįgalieji  
pasaulyje

Žiniasklaidoje apie 
neįgaliųjų gyvenimą

Sandrai – 53-eji. Ji gyvena 
Rio de Žaneire (Brazilija) ir 
kenčia nuo 1-ojo tipo neuro-
fibromatozės. Šis genetiškai 
paveldimas susirgimas iš-
tinka vieną žmogų iš 3000. 
Jo yra įvairių tipų – sunkių ir 
visai lengvų, tačiau liga vi-
suomet labai pavojinga. Vie-
niems žmonėms pasiseka, 
kitiems – nelabai. Sandros 
kančia – tai sudarkytas gro-
žis, bet su ta netektim ji ne-
sunkiai susitaikė, juoba kad 
šalia turi Chosė, kuris jau 27 
metus nenuleidžia nuo jos 
įsimylėjusių akių.

Tarsi šeimos 
prakeikimas

„Kartais toks didelis liūde-
sys apimdavo, kai pažiūrėdavau 
į save veidrodyje ar pastebėda-
vau praeivių reakciją. Bet nega-
liu pasiduoti. Visa šeima mane 
palaiko“, – sako Sandra.

Visi keturi Sandros vaikai 
paveldėjo šią ligą. Vienas iš jų, 
vos sulaukęs 6-erių, mirė. Varg-
šelis daug kančios patyrė nuo 
skausmų, kuriuos kėlė visą kū-
ną surakinę augliukai. Nors 
pastarieji, kaip įprasta esant 
šiam negalavimui, buvo gery-
biniai, bet dėl įvairių aplinky-
bių išaugo į piktybinį auglį. Pa-
skaičiuota, kad taip atsitinka 
10-čiai procentų sergančiųjų 
neurofibromatoze.

Gydytojai slėpė nuo San-
dros, kad berniukas mirė nuo 
ligos, kurią jam „padovanojo“ 
mama. Jai buvo paprasčiau gal-
voti, kad kaltas plaučių uždegi-
mas ar dar kas. Tik po kurio lai-
ko ji perskaitė mirties liudijimą, 
o ten parašyta: „Sarkoma, kilusi 
dėl neurofibromatozės.“

Moteris puolė į depresiją, il-
gai gydėsi. Sergant šia liga, vai-
kų ir neišvengiamo ligos pavel-

dimumo klausimas – pats skau-
džiausias.

„Siurprizas“  
atkeliavo pačiu 

pavojingiausiu metu
Sandrą neurofibromatozė 

aplankė paauglystėje. Vaikys-
tėje ši liga dažniausiai apie sa-
ve praneša balintos kavos spal-
vos dėmelėmis. Vėliau ima ras-
tis įvairaus dydžio neurofibro-
mų, tokių apgamėlių ar karpų 
formos augliukų. 

Kai Sandrai diagnozavo šią 
ligą, nedaug apie ją žinota. Net 
ir gydytojai negalėjo pasakyti, 
kas jos laukia. Galima įsivaiz-
duoti, kaip kentėjo paauglė. To-
kiame amžiuje net ir strazdana 
ant nosies gali sukelti isteriją

„Kas rytą pastebėdavau ant 
odos naują augliuką, – pasako-
ja Sandra. – Mano išvaizda vis 
prastėjo, tačiau aš vis dar bėg-
davau į pasimatymus, turėjau 
ne vieną kavalierių. Gal jie tie-
siog po truputį apsiprasdavo su 
mano besikeičiančia išvaizda, 
nes kasdien matydavo?“ Krū-
tinė, liemuo, nugara pasidengė 
augliukais lyg kokiu kilimu. Ne-
trukus jie pasiekė ir veidą.

Vienas ištikimas jaunuolis 
kartu su ja iki šiol. Chosė tiki-
na, kad įsimylėjo Sandrą iš pir-
mo žvilgsnio, o liga nė kiek jo 
netrikdo. Atvirkščiai, anot vy-
riškio, šis ypatingumas netgi 
traukia, žavi.

Pora jau 27 metus kartu, ir 
Chosė nepavargsta įtikinėti my-
limąją, kad ji – nepakartojama.

Nepasidavė – dabar 
padeda kitiems

Rodos, dar taip neseniai 
Sandra panikavo, alpo iš neži-
nios ir siaubo dėl vis naujų aug-
liukų, kurie lyg kokie pergalingi 
kirminai žygiavo jos kūnu.

Bet dabar yra pakankamai 
informacijos apie ligą. Sužino-
jo ir apie tai, kad ją galėjo iš-
tikti daug sunkesnio tipo neu-
rofibromatozė, kai sunki nega-
lia plinta į akis, ausis, kaulus, 
raumenis... Susitaikiusi, prisi-
taikiusi, pasikausčiusi žinio-
mis, dabar Sandra padeda su-
sidoroti su šiuo negalavimu ki-
tiems žmonėms, taip pat ir savo 
vaikams. Jie jokiu būdu nekalti-
na savo mamos. Juk geriau bū-
ti štai tokiems ypatingiems, nei 
visai negimti.

Lietuvos parolimpinis ko-
mitetas (LPOK) sportinin-
kams šiais metais skirs 
70 proc. daugiau lėšų nei 
pernai. Startavus kelioms 
naujoms LPOK paramos 
ir skatinimo programoms, 
įvairioms neįgaliųjų sporto 
piramidės grandims bus iš-
dalinti 73 tūkst. eurų. Pasak 
LPOK prezidento Mindaugo 
Biliaus, išaugęs finansavi-
mas – tai darbo su naujai-
siais partneriais ir rėmėjais 
rezultatas, padėsiantis pa-
matus ateities pergalėms 
aukščiausio rango tarptau-
tinėse varžybose.

das. Šiai visiškai naujai paramos 
programai skirta 15 tūkst. eurų.

Antrame sąraše – 10 pers-
pektyviausių šalies sportininkų, 
kurie lėšas pasirengimui gaus 
kas mėnesį. Iš viso jiems planuo-
jama skirti 36 tūkst. eurų. Pernai 
ši suma siekė 21 600 eurų.

„Žinau, kokia svarbi ši para-
ma. Mūsų sportininkai iki šiol 
jautė didelį aukšto lygio star-
tų stygių, o tai trukdydavo dar 
sėk mingiau pasirodyti per svar-
biausias metų varžybas. Progra-
moje yra numatytos lėšos ir šių 
sportininkų treneriams, tech-
niniams pagalbininkams. Labai 
džiaugiamės, galėdami išplėsti 
šią programą“, – sako M. Bilius.

Daugiau investuoti planuo-
jama ir į naujos sportininkų 
kartos ruošimą. Lietuvoje šiuo 
metu iš viso veikia 9 aklųjų 
ir 20 neįgaliųjų sporto klubų. 
LPOK pirmą kartą istorijoje 
pradeda klubų skatinimo prog-
ramą. Šiai programai 2018 m. 
numatyta iš viso 10 tūkst. eu-
rų. Kaip sako LPOK preziden-
tas, būtent klubai yra neįgalių-
jų sporto piramidės pagrindas, 

todėl jiems bus siekiama ir to-
liau skirti kaip įmanoma dau-
giau dėmesio.

„Būtent čia prasideda kelias 
į didįjį sportą. Turime labai gra-
žių ir sektinų klubų veikimo pa-
vyzdžių. Tačiau kai kuriems iš jų 
reikėtų pasitempti, pasisteng-
ti į savo veiklą pritraukti dau-
giau neįgalių žmonių. Tikimės, 
kad naujoji skatinimo progra-
ma, sukursianti konkurenci-
nę aplinką, taps taip reikalinga 
varomąja jėga. Programos esmė 
labai paprasta: geriausių rezul-

tatų šiais metais pasieksiantys 
klubai bus skatinami finansiš-
kai – sulauks premijų“, – žada jis.

Pasak M. Biliaus, klubų veik-
los vertinimo kriterijus arti-
miausiu metu nustatys specia-
li darbo grupė, kurią sudaro 
LPOK generalinis sekretorius 
Paulius Kalvelis, Lietuvos neį-
galiųjų sporto federacijos gene-
ralinė sekretorė Irena Burim ir 
Lietuvos aklųjų sporto federa-
cijos generalinė sekretorė Ma-
rina Dynda.

Jau patvirtinta ir naujoji 

LPOK finansinės paramos prog-
rama, į kurios lėšas galės pre-
tenduoti bet kuris projektą pa-
teikęs sportininkas ar klubas. 
Jai šiemet iš viso numatyta 12 
tūkst. eurų. LPOK prezidentas 
tvirtina, kad naujosios sporti-
ninkų paramos ir klubų skati-
nimo programos – tai tik vienas 
iš pirmųjų žingsnių, didinant 
neįgaliųjų sporto finansavimą.

„Privalome visomis išgalė-
mis gerinti sąlygas sportinin-
kams. Taip užtikrinsime ne tik 
kokybiškesnį pasirengimą var-
žyboms, bet ir visiškai kitokį 
psichologinį nusiteikimą. No-
rime, kad sportininkai žinotų 
esantys svarbūs, jaustų LPOK 
paramą. Ne ką mažiau svar-
bus ir efektyvesnis žmonių su 
negalia pritraukimas į sportą. 
Norime paskleisti žinią, kad šie 
žmonės yra laukiami klubuose. 
Iš patirties žinau, kaip spor-
tas gali padėti turintiems ne-
galią. Kiekvienas, atėjęs spor-
tuoti, parolimpiniu čempionu 
netaps, bet judėti ir turėti tiks-
lą yra svarbu“, – sako M. Bilius.

lPoK ir „bičiulystės“ inf.

Neįgaliųjų  
sportas

LPOK parama sportininkams šiemet padvigubės

LPOK prezidentas Mindaugas Bilius (dešinėje) ir LPOK generalinis sekretorius 
Paulius Karvelis.

LPOK Vykdomasis komite-
tas patvirtino du sąrašus spor-
tininkų, kurių pasirengimas ir 
dalyvavimas varžybose bus fi-
nansuojamas iš naujųjų para-
mos programų lėšų. Pirmajame 
sąraše – 10 aukščiausio meistriš-
kumo atletų, kuriems LPOK šie-
met padengs dalyvavimo vieno-
se papildomose varžybose išlai-

Šeima laikosi nuostatos, kad 
reikia tiesiog džiaugtis gyve-
nimu. Sandra eina į pliažą su 
atviru maudymosi kostiumė-
liu ir nekreipia dėmesio į piktus 
žvilgsnius. Beje, tokios reakci-
jos sulaukia vis rečiau, nes pas-
taraisiais metais visame pasau-
lyje dažniau rašoma apie įvai-
rias retas ir keistas ligas.

Visuomenė ima su jomis 
apsiprasti. Žmonės nebesibai-
mina, nes žino, kad jų niekas 
neapkrės. Tik tiek ir trūko di-
desniam supratimui – daugiau 
tikslių žinių. Tad Sandra be jo-
kių kompleksų vaikšto pajūriu, 
o jos smagus bendravimas su 
vyru ir vaikais byloja aplinki-
niams: jei ir jus aplankys ši liga, 
nebijokite, mylėkite, gimdyki-
te. Juk svarbiausia yra tai, kiek 
meilės turite širdyje. Visa kita – 
niekai. Štai pažvelkite į Sandrą. 
Jos veidas švyti iš laimės!

O kaip sekasi kitiems San-
dros vaikams? Vieni jau pažen-
klinti augliukais, o štai 16-metė 
Luana kol kas jaudinasi tik dėl 
balintos kavos spalvos dėmelių 
pažastyse. Gal merginai pavyks 
apgauti likimą? Juk kartais li-
goniai visą gyvenimą nugyve-
na tik su dėmelėmis.

Deja, šiandien neurofibro-
matozės dar neįmanoma išgy-
dyti. Kartais jaunos merginos 
ryžtasi operacijoms, kai vienas 
po kito šalinami augliukai, bet 
tai nepaprastai skausminga ir 
pavojinga. Sandra tikina, kad ji 
su vaikais ramiai lauks, kol bus 
išrastas efektyvus medikamen-
tas šiai genetinei ligai gydyti. 
Gal mokslininkai net pačius ge-
nus „pareguliuos“, kad jie neak-
tyvuotų savo klaidų.

O kol kas galima džiaugtis 
gyvenimu. Tam liga netrukdo.

Pagal užsienio spaudą parengė 
brigita bAliKiENė
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Neišgalvota meilės istorijaPrie kūrybos šaltinio

Tu ateik
Tu ateik, kada obelys baltos
Savo žiedlapius bers ant takų.
Tu ateik iš vaikystės pasaulio, 
Iš baltų kūdikystės sapnų. 

Tu ateik per žaliuojantį lauką
Su papievių ramunėm baltom
Ir atneški jaunystės paveikslą, 
Nutapytą gražiausiom spalvom.

Tu ateik, kai nukris medžių 
lapai, 

Kai į širdį ruduo pasibels. 
Tu ateiki, nes laukiu kas rytą 
Prie pageltusios sodo obels,

Tu ateiki per girgždantį sniegą,
Baltą šerkšną paberk ant 

plaukų.
Tu ateiki, kai žemė dar miega,
O aplinkui tylu ir ramu.

Tu ateik, tu ateik – nevėluoki,
Nes labai pasiilgus esu.
Užliūliuosiu tave, užliūliuosiu
Dainomis iš jaunystės dienų.

Kaip norėčiau...
Kaip norėčiau sugrįžt į vaikystę, 
Pabraidyt žalių pievų rasom,
Bet vaikystė su vėjais nubėgo, 
Pasipuošus kasom geltonom. 

Nukvatojo kvatoklė jaunystė,
Nusinešus gražiausius metus.
Tiktai paukščiai pavasarį grįžta,
O jaunystė pamiršo takus. 

Sena svirtis prie šulinio mena 
Išdainuotas gražiausias dainas.
Tu, paėmęs armoniką seną, 
Man priminki jaunystės dienas. 

Išeisime 
Išeisime po du,
Išeisime po vieną.
Išeisim vasarą, 
Speiguotą žiemą. 
Išeisim vakarą
Ar šviesią dieną.
Išeisime po du, 
Išeisime po vieną.

Šiandieną einu aš,
Rytoj gal tu išeisi,
Poryt gal eisime
Abu kartu?
Tačiau išeisim 
Vieną kartą – 
Šiandieną aš, 
Rytoj gal tu?

Paliksim viską, 
Ką mylėjom.
Ką nuskriaudėm
Ir ko gailėjom.
Ką garbinom,
Kam pavydėjom.
Paliksim viską, 
Ką turėjom. 

Aldona RAišiENė, Kupiškio r. 

 Iš „Bičiulystės“ 
bičiulių  kūrybos

Konkursas  „Po gimtinės dangum“ 

Gražinos Kalvaitienės nuotr., Kazlų Rūda



Nerimas 

Ji bėgo, kiek neša kojos, skuo-
dė neatsisukdama ir nesidai-

rydama į šalis. Niekas jos neturi 
sutrukdyti, niekas jai negali su-
kliudyti. Greičiau, greičiau – pas 
Jį. Gal dar suspės, gal dar Jį ras.

Štai ir tas namas, štai ir pažįs-
tama laiptinė. O, Ji visada pažintų 
Jo kvapą – tabako dūmų, prakai-
to ir kvepalų kvapą. Su niekuo jo 
nesupainiotų. Dabar – kuo grei-
čiau į antrą aukštą, šuoliais, per 
dvi laiptų pakopas. Ir Ji jau prie 
Jo buto durų, pro kurias abu įei-
davo. Kai tik jos užsitrenkdavo, 
Jis paimdavo ją ant rankų, atsi-
sėsdavo ir glostydavo, glostyda-
vo Jos švelnius medaus spalvos 
plaukus, Jos nugarą, meiliai kuž-
dėdamas: „Lialia, mano mažu-
te, švelnute Lialia“. Jo ranka ant 
Jos nugaros buvo maloniai sun-
ki. Ji iš neapsakomo malonumo 
prisimerkdavo, grakščiai išries-
davo nugarą, išsitiesdavo visu 
ūgiu – tada buvo Jam iki smak-
ro. Įsiremdavo į Jo krūtinę ir il-
gai žiūrėdavo vienas kitam į akis 
su meile ir susižavėjimu. Paskui 
nuleisdavo galvą, prisiglausdavo 
prie Jo krūtinės ir klausydavosi, 
kaip plaka mylinti širdis. O Jis te-
beglostydamas kalbėdavo: „Liū-
te, mano liūte“. Ji taip galėjo būti 
ir būti – nejudėdama, nekruste-
lėdama, apsvaigusi nuo Jo šilu-
mos ir artumo.

Paskui lėtai pakeldavo galvą, 
vėl pažiūrėdavo Jam į akis ir im-
davo laižyti veidą, kaklą, rankas. 
Tada Jis paimdavo Ją į glėbį ir neš-
davosi į savo lovą, kur prasidė-
davo mieli žaidimai: pasiguldęs 
Ją vartydavo, kutendavo, glosty-
davo kaklą, pilvuką, ausytes. Ji 
visiškai nesipriešindavo, mielai 
atsiduodavo Jo glamonėms, viską 
leisdavo. Jų meilė buvo platoniš-
ka, bet Ji netgi džiaugdavosi tuo –
svarbu buvo būti su Juo, užmigti 
prie Jo prisiglaudus ir mėgautis ta 
intymaus artumo akimirka, kai 
šalia nėra Konkurentės, kai tik 
jie vienu du. Ai, apie Konkurentę 
geriau negalvoti. Kad tik Jį rastų...

Deja. Durys buvo uždarytos. 
Įdėmiai paklausė – anapus buvo 
visiškai tylu, nebuvo girdėti jokių 
balsų. Laiptais nulipdamas kai-
mynas įtariai į Ją pažiūrėjo, bet 
nieko nesakė. Ji paklebeno du-

ris – tyla. Aišku, jei Jis būtų, būti-
nai Ją įsileistų. Kur Jis dingo? Jau-
tė dar šviežią Jo kvapą, tas kva-
pas rodė kryptį, ir Ji vėl pasileido 
laiptais žemyn, į lauką, į automo-
bilių aikštelę. 

O, taip: čia jie įlipdavo į „pra-
bangią“ Jo mašiną ir išvažiuoda-
vo pasivažinėti. Tai buvo Jos di-
džiausia laimė ir pramoga. Tie-
sa, kartais šalia Jo atsisėsdavo ir 
Konkurentė. Bet tai Jos nejaudi-
no. Jis buvo apkabinęs ir glostė ne 
Konkurentę, bet vairą. Nejaudino 
Jos ir tai, kad kai kas dėl tų pasi-
važinėjimų vadindavo Ją bara-
kuda. Ji tvirtai žinojo, kad ne dėl 
„Škodos“. Galėtų Ji važiuoti ir su 
traktorium, ir su tralu, ir su tan-
ku. Svarbu, kad su Juo – kad ir į 
pasaulio kraštą.

Šį kartą aikštelė buvo tuščia. 
Ji liūdnai nuleido galvą ir tyliai 
suinkštė, kad nepravirktų bal-
su. Nejaugi Jis Ją paliko, išdavė, 
pametė? Ji negalėjo tuo patikėti...

Ilgesys

Liūdna Ji grįžo į namus. Be Jo. 
Viena. Nesinorėjo nieko – net 

kąsnelio praryti, net bendrauti 
su savais, nes pats saviausias ir 
brangiausias buvo Jis. O dabar 
Jo nėra...

Susirangė ant savo mėgsta-
mos sofos, nelaimingu žvilgsniu 
apžvelgė kambarį ir atsiduso. Ją 
kankino nežinia. Kodėl Jis išva-
žiavo vienas? Be Jos? Ir be Kon-
kurentės? Kokie ten slapti ir Jai 
nežinomi reikalai? 

Tiesa, atsisveikindamas Jis 
kalbėjo: „Grįšiu. Lauk manęs.“ 
Bet kada grįš, kiek reikės laukti, 
Ji nežinojo. Būtų bėgusi, lėkusi, 
pilvu šliaužusi kad ir tūkstantį 
mylių, jei tik būtų žinojusi kelią, 
kuriuo Jis išvažiavo. Konkuren-
tė dažnai kalba su Juo telefonu, 
tai ji tikriausiai žino kryptį, bet 
kodėl tada ji nebėga paskui? Jie 
kalba, juokauja, lyg Jis būtų čia. 
O Jai visai ne juokai. Ji klausosi 
ištempusi ausis, išgirsta Jo bal-
są. O jeigu Konkurentė būna ge-
ros nuotaikos, tai netgi atkiša Jai 
telefoną – tada Jis kalba Jai – kad 
pasiilgo, kad tuoj grįš... O kada 
tas „tuoj“? Ją kankina ilgesys. Ir 
Ji supranta, kad nieko kito nebe-
lieka – tik laukti. Apsišarvuoti šu-
niška kantrybe ir laukti.

Ji susirietė sofos kamputy ir 
vėl davė valią prisiminimams. 
Kaip būdavo gera, kai jie išva-
žiuodavo į miestą. Jei Jis kur nu-
eidavo, Ji likdavo saugoti Jo ma-
šiną. Tegul tik pabando kas ati-
daryti dureles!

O vieną kartą Jis Ją įkėlė į di-
džiulę mašiną, siaubingai urz-
giančią ir bildančią. Ir važiavo to-
li, toli. Pradžioje Ji truputį bijojo, 
bet kai Jis pasisodino ant kelių, ir 
Ji pamatė, kad šita galinga, burz-
gianti pabaisa visiškai klauso Jo 
tvirtų rankų, liko rami: su Juo – 
nors ir į pragarą.

Ne. To pragaro nereikia. Jai 
rojus, kai su Juo išvažiuoja prie 
upės. Jis žvejoja, Ji apžiūrinėja 
pakrantes. O kai pavargsta, gu-
li šalia Jo žolėje, stebi šokuojan-
čias varles, plasnojančius dru-
gelius, klauso upės srovenimo. 
Laiminga Ji tomis valandėlėmis 
dar ir dėl to, kad šalia nėra Kon-
kurentės, kad visas Jo dėmesys – 
tik Jai vienai. O kad taip galėtų jie 
visada gyventi vieni du namelyje 
ant upės kranto...

Svajones nutraukė Konku-
rentė, pašaukusi Ją vardu ir pa-
siūliusi pietų. Ji iš mandagumo 
priėjo, bet nejautė jokio noro ska-
nėstams. Pavaikščiojo po kamba-
rį ir priėjo prie durų. Konkurentė 
suprato Jos norą, abi išėjo į kiemą.

Įdomūs Jos santykiai su Kon-
kurente. Kol Jo nebuvo, buvo ne-
išskiriamos draugės. Dabar – 
kiek kitaip. Jai nepatinka, kai Jis 
ne Ją, bet Konkurentę pasisodina 
ant kelių, glosto ne Jos gelsvus, 
bet Konkurentės juodus plaukus. 
Dar labiau nepatinka, kai nusine-
ša ją į lovą. Primanytų – į gabalus 
sukandžiotų. Ne, į smulkius ga-
balėlius – tiesiog guliašą pada-
rytų. Bet žino – anos pirmenybė. 
Tad tyli sukandusi dantis. O sy-
kį, netekusi kantrybės, išėjo į ki-
tą kambarį, kad akys nematytų, 
ausys negirdėtų, bet širdelę oi, 
kaip skaudėjo... 

Na, palauks, kol ateis Jos va-
landa, kai bus tik jie dviese. Tada 
tegul nebando niekas jiems truk-
dyti. Kai vieną kartą jų intymu-
mo valandėlę bandė sutrukdyti 
Konkurentė, neišlaikė nervai ir 
suleido dantis į jos ranką. Drau-
gės – ne draugės – konkurencinė-
je kovoje nebūna lygiųjų...

Kieme, pavaikščiojusi šen bei 
ten, Ji nuskubėjo vėl prie Jo na-
mo – patikrinti, gal jau grįžęs, bet 
nebuvo jokių ženklų anei kvapo. 
Teks laukti. Ir vėl – laukti...

Laimė

Vieną dieną Ji pastebėjo, kad 
Konkurentė iš pat ryto dabi-

nasi, kvėpinasi – ruošiasi kažkur 
eiti. Pakvietė ir Ją. Kaip Ji apsi-
džiaugė, kai pasuko Jo namo link. 
Durų niekas neatidarė, kambary 
Jo nebuvo, bet ore tvyrojo kažko-
kia laukimo nuotaika, tiesiog šu-
niška nuojauta sakė, kad laukia 
malonūs įvykiai. 

Ji atidžiai klausėsi, kas dedasi 
kieme. Staiga lyg žaibas persmel-
kė Ją visą – išgirdo pažįstamą Jo 
mašinos ūžimą. Iš tūkstančių ki-
tų atskirtų šitą garsą. Nejaugi tik-
rai? Nejaugi tuoj pamatys Jį?

Trinktelėjo uždaromos maši-
nos durelės, ir tada Jos ilgesio iš-
kankinta širdis neišlaikė – pasi-
šokinėdama puolė prie durų, bet 
tos buvo užrakintos. Lėktų stačia 
galva žemyn laiptais Jo pasitikti, 
bet Konkurentė neišleido. Ji jau 
negalėjo tylėti, visu balsu šaukė: 
„Aš čia, aš laukiu, greičiau ateik.“

Durys atsidarė, į kambarį 
įžengė Jis – purvinas ir pavar-
gęs po kelionės. Greičiau už Kon-
kurentę puolė prie Jo, apkabino 
kojas, linksmai šokinėdama iš 
džiaugsmo stengėsi sugauti Jo 
žvilgsnį.

Vos padėjęs lagaminą, Jis paė-
mė Ją ant rankų ir priglaudė prie 
veido, o Ji laižė, laižė nuo Jo veido 
sūrias kelionės dulkes ir džiaugė-
si – išsvajota susitikimo valanda 
atėjo, Jis grįžo. Ji aplenkė Kon-
kurentę, pirmoji Jį pasitiko – šį 
kartą laimėjo konkurencinę ko-
vą. O visada Konkurentė Jį sutin-
ka, apkabina, sėdasi ant kelių. Ji 
ne tokia – moka kantriai laukti, 
priglus prie Jo kojų ir lauks, kol 
paims ant rankų, prispaus prie 
krūtinės.

Dabar iš Jo rankų bus skanu 
ir pieniškos dešrelės. Dabar Ji bus 
su Juo visą laiką, kol Jis vėl dings – 
kartu važiuos, kartu valgys, kar-
tu miegos.

DABAR JI – LAIMINGIAUSIA 
KALYTĖ PASAULYJE.

birutė JoNEliENė 
Prienai


