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Aplinka visiems

Seimas 2014-uosius pa-
vadino vaikų sveikatos 
metais. Kad ši sritis aktu-
ali, turbūt neabejoja nie-
kas  – juk tai, kaip auga 
dabartiniai vaikai, lems 
mūsų visuomenės atei-
tį. O spręstinų problemų 
yra, ir nemažai. 

Aktyvaus tipo vežimėliai
Panthera

www.NeigaliojoVezimelis.lt
Nemokmas tel. 8 800 00899

Seimo dėmesys – vaikų sveikatai
Padėdami vaikui 

pagelbstime ir jo šeimai 
Dažnai viešai kalbama, kad vaikų 
sveikata blogėja, kad būtina susi-
rūpinti jų mityba, fiziniu aktyvu-
mu, žalingais įpročiais, emocine 
savijauta ir pan. Daugėja ir pir-
mą kartą nustatomo neįgalumo 
atvejų. Jei šios problemos nebus 
sprendžiamos, tikėtina, kad neį-
galumo atvejų, sunkių chroniškų 
ligų, psichikos sutrikimų tik dau-

gės. Tačiau svarbu nepamiršti ir 
neįgaliųjų – vaikų, kuriems jau 
dabar reikia didesnio dėmesio ir 
pagalbos. Graudu matyti, kad per 
įvairias labdaros akcijas yra pra-
šoma neįgaliųjų vežimėlių, orte-
zų, insulino pompų – to, kuo tarsi 
turėtų pasirūpinti valstybė. 

Labdaros ir paramos fondo 
„Algojimas“, besirūpinančio ne-
įgaliais vaikais ir jų šeimomis, 

Interneto svetainė – 
svarbus informacijos 

šaltinis 
Interneto svetainės kūrėjai išsikė-
lė ambicingą tikslą – visoje šalyje 
įvertinti kuo daugiau įvairios pa-
skirties objektų ir pateikti išsamią 
informaciją apie jų prieinamumą 
neįgaliesiems, kad padėtų jiems 
orientuotis aplinkoje, atskleis-
tų esamus trūkumus bei paska-
tintų pastatų savininkus pritai-
kyti juos visoms gyventojų gru-
pėms (ir senyviems žmonėms, ir 
mažus vaikus auginančioms šei-
moms). Svetainėje pateikta infor-
macija apie įvairių statinių pri-
taikymą suskirstyta į 8 kategori-

Projektas „Be slenksčių“: universalu, 
informatyvu, naudinga

Aplinka, kurioje galima 
nevaržomai judėti – vie-
na svarbiausių neįgalaus 
žmogus visaverčio gy-
venimo, jo įsiliejimo į vi-
suomenę sąlygų. Nevy-
riausybinės neįgaliųjų 
organizacijos yra atliku-
sios ne vieną tyrimą, su-
rengusios netgi tarptau-
tinio lygio konferencijų, 
stengdamosi atkreipti at-
sakingų žinybų, jų parei-
gūnų dėmesį į nepritaiky-
tos aplinkos problemas, 
perteikti jiems užsienio 
šalių patirtį, tačiau teigia-
mi poslinkiai labai lėtai 
skinasi kelią. Neįgalieji ir 
toliau lieka nepritaikytos 
aplinkos įkaitais, netgi ne-
žinantys, kokie objektai 
bent iš dalies jiems priei-
nami. Situaciją sušvelnin-
ti pasiryžo Lietuvos žmo-
nių su negalia sąjungos 
(LŽNS) sukurta ir jau vei-
kianti interneto svetainė 
www.beslenksciu.lt. 

jas: kultūra, laisvalaikis, maitini-
mo įstaigos, nakvynės paslaugos, 
sveikata, švietimo įstaigos, trans-
porto paslaugos, valstybinės įs-
taigos. Kiekvienoje iš jų pateik-
ti neįgaliųjų apžiūrėti, įvertinti, 
nufotografuoti, detaliai aprašyti 
objektai, kad juos aplankyti besi-
rengiantis žmogus iš anksto žino-
tų, su kokiais sunkumais jam gali 
tekti susidurti.

Svetainės lankytojams jos 
kūrėjai siūlo ir keletą lankytinų 
maršrutų, ypač aktualių į Lietu-
vą atvykstantiems svečiams. Pro-
jekto „Be slenksčių“ koordinatorė  

Į Šv. Kazimiero bažnyčią Vilniuje neįgaliesiems patekti padeda įrengtas keltuvas.

(nukelta į 3 psl.)

Tolerancijos link

Nuo sausio 1 d. atkurtos slau-
gos ar priežiūros išlaidų tikslinės 
kompensacijos neįgaliesiems, ku-
rios 15 procentų buvo sumažintos 
2010 metais. Tai palies beveik 100 
tūkstančių neįgalių žmonių. Tam 
papildomai numatyta 86 mln. litų 
valstybės biudžeto lėšų.

Slaugos išlaidų tikslinių kom-
pensacijų neįgaliesiems dydis 
nuo 2014 metų sudarys 900 Lt (2,5 
bazinės pensijos).

Priežiūros išlaidų tikslinių 
kompensacijų dydžiai žmonėms 
su negalia bus:
neįgaliems vaikams:

– su sunkiu neįgalumu – 1 ba-
zinė pensija (360 Lt);
– su vidutiniu neįgalumu – 0,5 
bazinės pensijos (180 Lt);

asmenims, pripažintiems darbin-
gais ar iš dalies darbingais:

– netekusiems 75-100 procentų 
darbingumo – 1 bazinė pensi-
ja (360 Lt);
– netekusiems 60-70 procentų 
darbingumo – 0,5 bazinės pen-
sijos (180 Lt).

senatvės pensijos amžių sukaku-
siems asmenims –  0,5 bazinės 
pensijos (180 litų).

Šios kompensacijos mokamos 
už praėjusį mėnesį, todėl sausio 
mėnesį bus mokama už gruodį.

Socialinės 
pašalpos – per 
savivaldybes

Nuo 2014 m. sausio 1-osios soci-
alinės pašalpos teikimas perduo-
damas savivaldybėms vykdyti 
kaip savarankiška funkcija, tad 
visos savivaldybės turės daugiau 
teisių ir atsakomybės skiriant so-
cialinę pašalpą nepasiturintiems 
gyventojams.

Tokiu būdu socialinės pa-
šalpos skyrimas bus taiklesnis, 
veiksmingesnis, bus sudarytos 
geresnės sąlygos užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui pinigine socia-
line parama, kad socialinės pašal-
pos nesikreiptų asmenys, oficia-
liai nurodantys mažesnes gauna-
mas pajamas, negu yra iš tikrųjų.

Aktualijos

Atkurtos slaugos 
ar priežiūros 

tikslinės 
kompensacijos 
neįgaliesiems

 Be to, ir pačios savivaldy-
bės nuo šiol bus labiau suintere-
suotos, kad parama pasiektų tik 
tuos, kam ji išties yra reikalinga, 
nes socialinės pašalpos teikimui 
skirtų finansuoti nepanaudotų 
lėšų savivaldybės neturės grą-
žinti į valstybės biudžetą, kaip 
buvo iki šiol, todėl nepanaudo-
tas lėšas galės panaudoti viešie-
siems poreikiams tenkinti.

Nemokamas 
automobilių 

statymas 

Nuo šių metų pradžios įsigaliojo 
Seimo priimtos Rinkliavų įstaty-
mo pataisos, kuriomis atsisaky-
ta vietinės rinkliavos už automo-
bilių, pažymėtų neįgalių asmenų 
automobilių kortele, statymą sa-
vivaldybių tarybų nustatytose 
vietose. Iki šiol savivaldybėse 
buvo taikoma skirtinga tvarka.

Įsigaliojus naujoms nuosta-
toms, vienodos sąlygos bus tai-
komos visose savivaldybėse gy-
venantiems neįgaliesiems sta-
tant automobilius, pažymėtus 
neįgalių asmenų statymo korte-
le, savivaldybių tarybų nustaty-
tose vietose.

Iki šiol galiojusiame įstatyme 
buvo numatyta, kad savivaldy-
bės taryba turi teisę savo terito-
rijoje nustatyti vietines rinkliavas 
už naudojimąsi savivaldybės ta-
rybos nustatytomis vietomis au-
tomobiliams statyti.

Rinkliavų įstatymo pataisos, 
kurios įsigaliojo 2014 m. sau-
sio 1 d., priimtos pernai gegu-
žės 14 d.



Marijampolė:

Žmogui patarti, kaip gyventi,  labai sunku, o gal ir visai 
neįmanoma. Vieni, netausodami savęs, gyventi skuba, 
nemąstydami čiumpa menkiausią galimybę, kiti yra ro-
mūs, kantrūs, moka nuosekliai ir atkakliai dirbti. Kas ge-
riau? Ar galima vienodu greičiu nesustojus automobiliu 
pervažiuoti šiuolaikinį miestą, kai kelyje tiek daug san-
kryžų, šviesoforų ir spūsčių? Efektyviausias ir vienin-
telis galimas važiavimas yra naudojant keletą pavarų. 
Skubėti mokame, o ar mokame, ar esame įpratę laukti?

Mokėti laukti – reiškia mokėti numatyti ateitį. Nėra 
taip, kad laukdami prarastume laiką. Laukdami leidžia-
me augti savo sielai. Jei dorai gyveni – laikas dirba tavo 
naudai, jei esi nedoras – laikas veikia prieš tave. Skubo-
tumas būna ir nesėkmės priežastimi. O.Balzakas rašė: 
„Viskas laiku ateina tiems, kurie moka laukti.“ Žengti į 
priekį galima dviem būdais: evoliuciniu ir revoliuciniu. 
Evoliucija – tai atsargūs maži žingsneliai, bet jų dėka 
galima padaryti labai daug, pasiekti reikiamų rezulta-
tų. Aukščiausias kantrybės menas – laukti nejaučiant, 
jog kažko lauki. Mokėjimas laukti būdingas Rytų kul-
tūrai. Vakarų civilizacija vis intensyviau ragina skubėti.

Psichologams gerai žinomi Kolumbijos universiteto 
profesoriaus Valterio Misčelo tyrimai. Praėjusio amžiaus 
7-ojo dešimtmečio pabaigoje ir 8-ojo pradžioje jis atliko 
plačiai išgarsėjusius „zefyro testus“. Tyrime dalyvavo 
4 metų vaikai. Jie buvo palikti vieni kambaryje su lėkš-
te zefyrų. Vaikai galėjo juos suvalgyti suaugusiems vos 
išėjus iš kambario, o pakentėję, palaukę 15 min., būtų 
gavę du papildomus zefyrus. Maždaug trečdalis vaikų 
15 min. ištvėrė ir gardėsio nesuvalgė. Po 20 metų bu-
vusius vaikus tyrė dar kartą. Pasirodė, kad kantresnie-
ji, nesuvalgę skanumyno ilgiau už kitus, mokyklą baigė 
geresniais pažymiais, geriau pažinojo žmones, sudėtin-
gose situacijose mokėjo susikaupti, buvo atsakingesni. 
Gebantys laukti vaikai vėliau sukūrė tvirtesnes šeimas, 
sėkmingiau kopė karjeros laiptais, buvo finansiškai sta-
bilesni. Po šio eksperimento kai kurie mokslininkai sa-
vidrausmę pasiūlė laikyti net patikimesniu protinių ge-
bėjimų rodikliu už intelekto koeficientą.

Kas nemoka laukti – rizikuoja patirti visokiausių ne-
malonumų. Laiko negalima paskubinti. Nenorintys ar 
negalintys laukti tampa laiko aukomis. Dar Artūras Šo-
penhaueris rašė: „Aplenkti laiką reikia tik teoriškai, tik 
numatant, kaip jis veiks, o ne praktiškai, ne užbėgant 
jam už akių, t.y. reikalaujant iš anksto to, kas gali ras-
tis tik laikui bėgant.“ Daugelis iš mūsų kantriai lauk-
ti nemokame ir nenorime. Vartotojiškoje visuomenėje 
vyrauja greito pasitenkinimo nuostata. Reklama bru-
ka panacėjas. Nuo kiekvieno diegliuko, veido raukšly-
tės, nusičiaudėjimo, kostelėjimo – tabletės, maisto pa-
pildai, mikstūros, stebuklingi aparatai. Ir juos įsigyti 
reikia daug negalvojant, nes, kaip tikina reklamos, pre-
kių kiekis ribotas.

Amerikiečių filosofas Ralfas Emersonas pastebi: „Kai 
slidinėji ant plono ledo, saugumas priklauso nuo grei-
čio.“ Tačiau skubant dažnai galima laukti ne tik sėkmės, 
bet ir klaidų, nusivylimo. Tas pat R.Emersonas yra rašęs: 
„Žmonija, kaip ir atskiras žmogus, kiekviename amžiu-
je serga savo ligomis.“ Dabar pasaulį apsėdęs jaunystės 
ir kūno grožio siutas. Kad žmonės rūpinasi savo svei-
kata, antsvoriu, nori jį reguliuoti – gerai. Tačiau atsisa-
kyti įprastinio gausaus stalo daug kam nesinori, neuž-
tenka valios. Didelę paklausą turi specialistai, siūlan-
tys stebuklingus svorio reguliavimo būdus nė truputį 
nevaržant savęs. Tačiau praktika rodo, kad bet kokioje 
veikloje norint pasiekti gerų rezultatų reikia laiko, pa-
stangų, sunkaus darbo. 

Vištos smegenys – žirnio didumo. Nepaisant to, jai 
užtenka kantrybės ant kiaušinių ištupėti 21 dieną. Ir tai 
ji kantriai daro, nors savo kūnu šildomuose kiaušiniuo-
se nepastebi jokių pokyčių. Tačiau už 3 savaičių kiauši-
niai pradeda skilti. Pasipila cypsintys geltonpūkiai viš-
čiukai. Kiek tada perekšlei būna džiaugsmo, laimingo 
karksėjimo! Tai stebėdami mes, žmonės, turėtume gė-
dytis. Mums būtina aiškiai suvokti, kad kantrybė yra 
saviugdos pagrindas.

 „Bičiulystei“ laiškelį at-
siuntusi Lina Cvirkienė pa-
sidalijo įspūdžiais iš šventi-
nių renginių, kuriais gražiai 
palydėti besibaigiantys metai.

Bėgant paskutinėms se-
nųjų metų dienoms, Mari-
jampolės savivaldybės ne-
įgaliųjų draugijos ansam-
blis „Gija“, vadovaujamas 
Danės Jančienės, apsilankė 
Šv. Arkangelo Mykolo glo-
bos namuose. Vos tik per-
žengę jų slenkstį, pasijuto-
me čia labai laukiami: į salę 
rinkosi žmonės, jų veidai 
švietė, visi norėjo paklau-
syti koncerto. Pasveikino-
me juos sulaukus šv. Kalė-
dų, palinkėjome laimingų 
Naujųjų metų. O tada sus-
kambo dainos – apie meilę, 
jaunystę, apie mūsų kraš-
to grožį.

Po koncerto ansam-
blio nariai skubėjo į Petro 
Kriaučiūno viešąją biblio- 
teką. Ten vyko popietė 
„Sudie, praėję metai“. Tai 
buvo paskutinis nuošir-
dus pabuvimas kartu be-
sibaigiančiais metais. Šio-
je gražioje popietėje sulau-
kėme ir svečių: apsilankė 
Seimo narys Albinas Mit-
rulevičius, Marijampolės 

savivaldybės mero pava-
duotojas Gintautas Stan-
kevičius, Socialinių rei-
kalų departamento di-
rektorė Daiva Pankaus-
kienė, savivaldybės tary-
bos narys Karolis Podols-
kis. Nors už lango snie-
go nebuvo, renginio ve-
dėja pasirūpino, kad kiek- 
vienam į renginį atvyku-
siajam būtų prisegta bliz-
ganti snaigė. Ansamblis ir 
visi svečiai su žvakutėmis 
rankose padainavo bendrą 
dainą. Neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Dalia Greb- 
liauskienė kiekvienam pa-
dovanojo po angelėlį. 

Svečiai negailėjo an-
sambliečiams gerų žodžių, 
džiaugėsi, kad jie daug 
koncertuoja, dalyvauja 
įvairiuose festivaliuose, 
renginiuose ir skina lau-
rus ne tik savo mieste, bet 
ir visoje šalyje. Toks gra-
žus įvertinimas įkvėpė an-
samblį ir suteikė jėgų dar 
skambesnėms dainoms. 

Renginyje apsilankė ir 
Kalėdų Senelis su dideliu 
maišu dovanų. Jis ne tik vi-
sus džiugiai nuteikė, pra-
linksmino, bet ir kiekvie-
ną apdovanojo. Gaunant 
dovaną, reikėjo kažką pa-
pasakoti, padeklamuoti. 

Keblių klausimų neišven-
gė ir pats Kalėdų Senelis. 
Visiems labai rūpėjo suži-
noti, kas gi tas Senelis, ta-
čiau tik renginio pabaigo-
je išaiškėjo , kad į jį juo šį-
kart buvo persikūnijusi an-
samblio narė Aldona Vaiš-
norienė. 

Kalėdų Seniui išėjus, 
renginys nesibaigė. Jo ve-
dėja pasiūlė kiekvienam 
nusikabinti nuo eglės ša-
kos po snaigę ir atlikti pa-
siūlytą užduotį ar atsakyti 
į klausimą. Trys patys šau-
niausieji buvo apdovanoti 
prizais. Laikas drauge pra-
bėgo labai greitai. 

Atsisveikinimo su besibaigiančiais metais popietė visiems paliko malonių įspūdžių. 

 Vievio neįgaliųjų vardu 
redakcijai parašiusi Karo-
lina Naprienė papasakojo 
apie Vievio neįgaliųjų drau-
gijoje praėjusiais metais nu-
veiktus darbus. 

Jau verčiame naujo ka-
lendoriaus lapelius. Pasku-
tinės metų dienos pralėkė 
viena už kitą sparčiau. Už-
tat Advento naktys – niū-
rios, ilgos, pilnos nerimo 
ir apmastymų. Turi lai-
ko apgalvoti: kokie metų 
darbai atlikti, ką dar ga-
lima suspėti, kuo galime 
pasidžiaugti, o dėl ko su-
simąstyti. Tokie „paskai-
čiavimai“ užplūsta kiek-
vieną iš mūsų. Jie kelia ne-
rimą ir  Marijonai Pacevi-
čienei –Vievio neįgaliųjų 
draugijos pirmininkei. Juk 
jos žinioje – per 400 neįga-
liųjų, kiekvienas iš jų – su 
savais poreikiais, savom 
ligom, savais interesais ir 
sugebėjimais. Pirmininkė 
šiai didelei šeimai vado-
vauja jau 12 metų, bet nie-

kad nelieka abejinga sve-
timam skausmui ir nelai-
mėms. Ir tai nestebina, nes 
M.Pacevičienė iš prigim-
ties yra jautri, rūpestinga, 
dėmesinga kitiems ir la-
bai pareiginga. O darbų – 
begalė. Svarbiausia – ten-
kinti neįgaliųjų poreikius, 
rūpintis jiems teikiamomis 
paslaugomis. Tenka priim-
ti vis naujus draugijos na-
rius ar atsisveikinti su išei-
nančiais... deja, Anapilin...

Bet visa tai – buitis. 
Kasdieniai darbai, atgu-
lantys į ataskaitų skiltis, 
greit pamirštami. O štai 
ekskursijos, koncertai, iš-
vykos, muziejų lankymas, 
poezijos popietės, paro-
dos, rankdarbių prista-
tymai ir aptarimai ar tie-
siog pokalbiai prie arba-
tos puodelio ilgam atgula 
mūsų širdyse džiaugsmo 
kruopelėmis. Ir tų kruo-
pelių susidaro daug. Kiek 
nuveikta vien per praėju-
sius metus: kaip ir kasmet, 

dalyvauta savo miesto gy-
venime, kultūros centro 
organizuojamuose rengi-
niuose, koncertinėse prog- 
ramose, rudens darbelių 
šventėse, vykta į Kaziuko 
mugę, giedotas Lietuvos 
himnas kartu su mieste-
lėnais, dainuotos liaudies 
dainos prie improvizuo-
to laužo, sukurto Sausio 
13-osios aukoms pagerbti.

Vieviečiai sėkmingai 
dalyvavo Elektrėnų savi-
valdybės neįgaliųjų drau-
gijos sporto šventėse, Ka-
zokiškių seniūnijos pa-
gyvenusių žmonių susi-
būrime, kaišiadoriečių 
organizuotoje vakaro-
nėje „Vilties paukštė“, 
Vilniaus tarptautiniame 
„Spalvų muzikos“ festi-
valyje, šventėje „Tau, Vil-
niau“, Lietuvos nacionali-
nėje filharmonijoje vyku-
siame koncerte Neįgalių-
jų dienai. Didelį įspūdį vi-
siems paliko išvyka į Ope-
ros ir baleto teatrą.

Tiesa, norinčių daly-
vauti panašiose išvykose 
yra žymiai daugiau, negu 
leidžia draugijos galimy-
bės, todėl pirmininkei kar-
tais tenka eiti į kompromi-
są: į vykstančiųjų sąrašus 
įtraukti tik pačius akty-
viausius draugijos narius. 
O ir jų yra nemažas būrys. 
Štai į LND 25-mečio jubi-
liejinę šventę Talačkoniuo-
se (Pasvalio r.) vyko net 40 
draugijos narių. Tiek pat 
žmonių važiavo į baigia-
mąjį metų renginį Kauno 
Vytauto Didžiojo univer-
siteto salėje, Lietuvos es-
trados grandų Nelės ir Ar-
vydo Paltinų šventinį kon-
certą. O į labiausiai trokš-
tamą išvyką – savaitės po-
ilsį Šventojoje – kasmet va-
žiuoja 45 neįgalieji.

Už visas čia išvardin-
tus (ir neišvardintus) dar-
bus esame dėkingi mūsų 
visų gerbiamai, rūpestin-
gai ir nepailstančiai M. Pa-
cevičienei. 

Vievis:

 Albina Balodienė pasi-
dalijo įspūdžiais iš daug gra-
žių įspūdžių suteikusios ke-
lionės. 

Akmenės seniūnijos 
neįgalūs žmonės, vado-
vaujami Vidos Veignorie-
nės, buvo išvykę į pažinti-
nę kelionę po Rygą. 

Įmonės „Gudonas“ au-
tobusu kartu su Šiaulių ke-
lionių centro gide važiavo-
me pažiūrėti, kaip Ryga 

pasipuošusi šv. Kalėdų 
šventėms, sužinoti dau-
giau Rygos istorijos ir tie-
siog pabendrauti tarpu-
savyje. Gidė pravažiuo-
jant vaizdžiai papasakojo 
apie Žagarę, Joniškį, Jelga-
vą, Rygą... Pavaikščiojome 
po senąją Rygą, jos sena-
miestį, pajutome Latvijos 
sostinės viduramžių dva-
sią. Aplankėme Farmaci-
jos muziejų, iš alchemiko 

rankų gavome paragauti 
„Juodojo balzamo“...

Paskui nuvykome į 
„Lido“ pramogų ir laisva-
laikio centrą, apžiūrėjome 
labai gražiai papuoštą šio 
centro teritoriją. Tokį gro-
žį retai galima pamatyti...

Grįžome dvasiškai 
praturtėję, gavę neįkai-
nojamų žinių iš gidės pa-
sakojimų, linksmi ir lai-
mingi.

Akmenė:
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 Kudirkos Naumiesčio bendruo-
menės ir neįgaliųjų dienos užim-
tumo centro jubiliejinio renginio 
įspūdžiais su „Bičiulystės“ skaity-
tojais pasidalijo Ona Kudirkienė.

Prieš 10-metį įkurtas Ku-
dirkos Naumiesčio bendruo-
menės ir neįgaliųjų dienos už-
imtumo centras paminėjo pir-
mą gražią sukaktį – 10-ąsias 
veiklos metines. Šia proga su-
laukta nemažai garbingų sve-
čių, didelio būrio Šakių rajo-
no neįgaliųjų draugijos Kudir-
kos Naumiesčio seniūnijos bei 
miestelio bendruomenės na-
rių. Renginio metu didžiulia-
me ekrane susirinkusieji galė-
jo stebėti Dienos centro veik- 
los akimirkas.

Šventinis koncertas prasidė-
jo mažųjų bendruomenės na-
rių sveikinimu. Vaikų darželio 
„Linelis“ auklėtiniai, vadovau-
jami auklėtojos Renatos Kun-
dokienės ir muzikos mokyto-
jo Aurelijaus Bacevičiaus, atli-
ko trumpą programėlę. Darže-
lio vedėja Gema Javaitienė pa-
sveikino susirinkusiuosius su 
Dienos centro jubiliejumi ir pa-
dovanojo mažą kalėdinę eglu-
tę. Kadangi rajono meras Juo-
zas Bertašius skubėjo į kitą ren-
ginį, savo sveikinimo žodžius 
taip pat tarė renginio pradžio-
je. Jis pasidžiaugė, jog susirinko 
gausus būrys žmonių, įteikė py-
ragą ansambliečiams, o purpu-
riniu kaspinu perrištus rausvų 
amarilių žiedus – dviem centro 
veikla besirūpinančioms mote-
rims: Neįgaliųjų draugijos se-
niūnijos kuratorei Dalei Šulcie-
nei ir socialinei darbuotojai Ge-
novaitei Vabalienei. 10-mečio 
šventės dovaną pažadėjo įteikti 
vėliau, kai sugalvosime, ko la-
biau reikia centrui ir čia besi-
lankantiems žmonėms.

Koncertą tęsė neįgaliųjų ir 
miesto bendruomenės senjorų 
ansamblis, vadovaujamas Al-
donos Danilevičienės. Tai mo-
teris, kuri paprašyta padėti or-
ganizuojant renginius, niekuo-
met neatsisako pagelbėti, negai-
li savo laiko, muzikinio talento, 
neišsenkančio gerumo. Ansam-
blio programėlę sudarė dvi da-
lys: pirmoji skirta Dienos cent- 
ro 10-mečiui, antroji – Adven-
tui paminėti. Antrosios dalies 
pradžioje parapijos kunigas Ro-

Dienos 
centras 

paminėjo 
veiklos  
10-metį

mualdas Vitkovskis uždegė ket- 
virtąją adventinio vainiko žva-
kelę ir papasakojo apie Adven-
to reikšmę žmogaus gyvenime. 

Su gražiu Dienos centro ju-
biliejumi susirinkusiuosius pa-
sveikino Kudirkos Naumies-
čio seniūnas Algirdas Stankevi-
čius. Jis pasidžiaugė įsitikinęs, 
kad centras iš tikrųjų reikalingas 
žmonėms. Seniūnas padėkos 
raštus įteikė D.Šulcienei, Janinai 
Kemežienei, A.Danilevičienei, 
G.Vabalienei. Šiltai visus pasvei-
kino Socialinių paslaugų centro 
direktorė Vilma Bielskienė. Ne-
įgaliųjų draugijos pirmininkas 
Saulius Rakauskas bei socialinė 
darbuotoja Edita Zabramskie-
nė gražiausių žodžių nepagai-
lėjo kuratorei D.Šulcienei bei 
J.Kemežienei. Jų įteikta gėlė il-
gai puoš centro patalpas, o 
didžiulė kalėdinė žvakė, pa-
sak G.Vabalienės, bus uždega-
ma centre vyksiančių renginių 
metu. Bendruomenės pirmi-
ninkas Edvardas Belevičius pa-
dovanojo pluoštą atšvaitų, kad 
anksti temstant renginio daly-
viai saugiai grįžtų į namus. Mo-
terų klubo pirmininkė Vitalija 
Vaitkienė pasidžiaugė, kad su-
derinus laiką, tomis pačiomis 
patalpomis „Ievos“ klubo mo-
terys gali pasidalinti su neįga-
liaisiais bei Vaikų dienos cen-
tru. Šachmatų turnyrų organi-
zavimo rūpesčiais pasidalinęs 
Zenonas Šliuževičius palinkė-
jo centrui ilgų gyvavimo metų.

Neįgaliųjų draugijos seniū-
nijos kuratorė D.Šulcienė pa-
sveikino jubiliatus ir šventės 
svečius, įteikė jiems po kalėdi-
nės eglės žaisliuką su balta snai-
ge, ant kurios parašytas linkė-
jimas: „Sveikatos ir Dievo pa-
laimos“. Visiems popietės da-
lyviams buvo įteiktos Dienos 
centro 10-mečio simbolinės em-
blemos.

Šventę užbaigėme prie arba-
tos puodelio dalindamiesi savo 
rūpesčiais, prisiminimais, atei-
ties planais. 

Jubiliejinį renginį paįvairino neįgaliųjų ir senjorų ansamblis.

Šakių r.:

vadovė Aušra Stančikienė labai 
džiaugiasi, kad 2014-aisiais dė-
mesys skirtas būtent vaikams. 
Dar džiugiau, pasak jos, kad Ka-
talikų bažnyčia šiuos metus pa-
vadino šeimos metais – vaikas 
neatsiejamas nuo šeimos, todėl 
padedant jam yra pagelbstima ir 
artimiesiems. Tikėdamiesi, kad 
bus atkreiptas didesnis dėme-
sys į šeimą, vaikus, jų sveikatą, 
„Algojimas“ 2014-uosius vadi-
na vilties metais. Pasak A. Stan-
čikienės, neįgalus vaikas – pir-
miausia vaikas, todėl jis turėti 
tokias pat teises, kaip ir kiti ma-
žieji. Tačiau kol kas jos nėra už-
tikrinamos.

Kalbant apie negalią turin-
čiųjų sveikatą, pasak A.  Stan-
čikienės, didelė problema – re-
tos ligos. Jomis sergančių vaikų 
daugėja. Šiems vaikams dažnai 
reikia sudėtingo gydymo, nepa-
prastai brangūs medikamentai. 
Jie nekompensuojami arba kom-
pensuojami išimtiniais atvejais. 
Kyla nepasitenkinimas, nes gy-
dymas ne visiems apmokamas, 
skiriamos nevienodos sumos ir 
pan. Šią problemą, „Algojimo“ 
vadovės teigimu, būtina spręsti. 

Į negalią reikia žiūrėti 
kompleksiškai

Kita didelė problema – nega-
lia tebegydoma. O tai nėra vien 
medicininė problema. Čia reikė-
tų kompleksinio požiūrio – svei-
kata, socialinis gyvenimas ir ug-
dymas turėtų būti kaip vienos 
rankos pirštai. 

Tarkim, techninės pagalbos 
priemonės yra kompensuojamos 
pagal valstybės galimybes – ve-
žimėliui skiriama iki 3 tūkst. litų. 
Deja, A. Stančikienės teigimu, už 
šią sumą galima nupirkti tik uni-
versalų vežimėlį, kuris nepritai-
kytas individualiems vaiko po-
reikiams ir neretai dėl to jam iš-
sivysto skoliozė, kontraktūros ir 
pan., o tai priveda prie operacijų. 
Tinkamas, individualiems vaiko 
poreikiams pritaikytas, jo „nega-
dinantis“ vežimėlis kainuoja nuo 
9 tūkst. Lt. Tai reiškia, kad tėvai, 
norėdami tokį įsigyti, trūkstamą 
sumą turi primokėti. Kitas niu-
ansas – vežimėliai skiriami kas 
4 metus, po vieną. O jei vaikas 
yra ugdomas (t.y. jei jam pasi-
sekė, kad buvo priimtas į ugdy-
mo įstaigą ir gali ją lankyti), tė-
vai turi kasdien vaiką į mokyklą 
ar darželį gabenti su „baldais“: 
vežimėliu, specialia kėde ir pan. 
Arba nupirkti antrą priemonę. O 
juk neįgalaus vaiko mama (nere-
tai ji būna vienintelė šeimos mai-
tintoja) dažniausiai negali dirbti 
ir vaikui skiriama išmoka būna 
vienintelis jų pragyvenimo šal-
tinis, tad apie papildomas prie-
mones nėra ko ir svajoti.

Pasak Aušros, vaiko nega-
lia – našta ne dėl jo kitonišku-
mo, o dėl to, kad apriboja kito 
žmogaus galimybes. Todėl la-
bai svarbu suteikti neįgaliųjų šei-
moms jiems reikalingas paslau-
gas, kad tėvai galėtų dirbti, o ne-
galią turintysis būtų ugdomas, 
prižiūrimas. Ne visada finansi-
nė parama yra geriausia. Šią pro-
blemą galima būtų išspręsti ir su 

esamomis lėšomis, tinkamai or-
ganizuojant paslaugas. Bėda ta, 
kad Socialinių paslaugų katalo-
gas labiau orientuotas į vyres-
nio amžiaus žmones, nenuma-
tyta pagalba besimokantiems, 
dirbantiems. 

Trūksta reabilitacijos 
paslaugų

Neįgalius vaikus globojančio 
klubo „Sauliukas“ vadovė Da-
lia Šatinskienė taip pat pabrė-
žia, kad kalbant apie vaikų svei-
katą išties yra dar daug spręsti-
nų klausimų. Didžiausia proble-
ma negalią turintiems vaikams – 
reabilitacijos trūkumas. Tai, kas 
šiuo metu yra apmokama valsty-
bės – lašas jūroje. D. Šatinskienės 
nuomone, sunkią ir vidutinę ne-
galią turintiems vaikams būtina 
sudaryti sąlygas gauti nuolatinę 
reabilitaciją. Skirtingas diagno-
zes turintiesiems reikia vis kito-
kios pagalbos, todėl ji turi būti 
pritaikyta jų ligai. Dabar net nu-
vykus į sanatoriją siūloma ne tai, 
ko konkrečiam vaikui labiausiai 
reikia. „Sauliuko“ vadovės teigi-
mu, jei vaikas negauna tinkamos 
reabilitacijos, jam gresia opera-
cijos. Klube lankosi ir po 16–18 
operacijų iškentusių vaikų. 

Neatsiejama reabilitacijos 
dalis – techninės pagalbos ir 
ortopedinės priemonės: veži-
mėliai, ortezai, protezai, batai. 
D. Šatinskienės manymu, au-
gančiam organizmui tai be galo 
svarbu. Laiku ir tinkamai parin-
kus kokybišką priemonę, vaikas 
geriau vystosi, lengviau įveikia 
dėl negalios kylančius sunku-
mus. Lietuvoje gaminamos or-
topedijos priemonės yra nepa-
kankamai kokybiškos, nepade-
da vaikui stiprėti, riboja jo ga-
limybes. O geros kainuoja ir 5 
tūkst. eurų. Deja, valstybė tokios 
sumos nekompensuoja.

D. Šatinskienei teko lanky-
tis Vokietijoje, kur buvo paga-
mintas ortezas jos sūnui. Mo-
teris sako, kad ten pagal vaiko 
dėvimus ortopedinius batus ar 

Seimo dėmesys – vaikų sveikatai

neįgalūs vaikai 2012 m. 15544

       mergaitės 6372 

      berniukai 9272 

Neįgalūs vaikai pagal nustatytą neįgalumo lygį: 

Lengvas neįgalumo lygis 7199 

Vidutinis neįgalumo lygis 5668 

Sunkus neįgalumo lygis 2459 

Vaikai invalidai, kuriems nenustatytas neįgalumo 
lygis

218

(atkelta iš 1 psl.)

protezą yra sprendžiama apie 
tai, iš kokios šalies jis atvažiavo 
ir kaip ten rūpinamasi neįgaliai-
siais. Deja, mes, lietuviai, kartu 
su kaimynais laviais atrodome 
skurdžiausiai. 

Tikimasi dėmesio vaikų 
problemoms

„Sauliuko“ vadovės teigimu, 
per lėtai sprendžiamos ir sociali-
nės problemos. Nėra sudarytos 
sąlygos negalią turintįjį integ-
ruoti į visuomenę, nes aplinka 
dar labai daug kur nepritaiky-

ta. Moteris džiaugiasi, jog jos va-
dovaujamo klubo globojami ma-
žieji yra laukiami bene vienin-
teliame Lietuvoje neįgaliesiems 
pritaikytame „Girstučio“ basei-
ne: sudaromos palankios sąly-
gos sportuoti vaikams su mamo-
mis, su jais dirba treneriai. Vai-
kai turi galimybę gerinti savo 
fizinę sveikatą, taip pat pasie-
kia puikių rezultatų varžybose. 

Tiek D. Šatinskienė, tiek 
A. Stančikienė viltingai žiūri į 
Seimo iniciatyvą skirti daugiau 
dėmesio vaikų sveikatai. Gal iš-
ties bus įsiklausyta į neįgalių šei-
mų poreikius, jie išgirsti ir pri-
imti rimti sprendimai, padėsian-
tys neįgaliems vaikams kuo har-
moningiau augti, būti visaver-
čiais visuomenės piliečiais. 

Aurelija BABINSKIeNė
„Algojimo“ ir „Sauliuko“ nuotr.

„Algojimo“ surengtoje labdaros akcijoje neįgalūs vaikai sulaukė daug dė-
mesio.

Kaune vaikams sudarytos geros są-
lygos mokytis plaukti.
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Persimono tėvynė – Kinija, 
vėliau jis buvo auginamas 

kai kuriose Rytų Azijos šalyse, 
paskui pateko į Japoniją (čia jis 
įgavo pačias geriausias savo sa-
vybes), XVIII a. pasiekė Prancū-
ziją. Kadangi tuo metu dar ne-
buvo išvesta stambiavaisių ir 
saldžių veislių, pastarojoje šaly-
je, kaip ir visoje Europoje, per-

Saldžiavaisiai persimonai – gardu ir sveika
simonas nesulaukė didelio susi-
domėjimo. Tik XIX a. pabaigoje, 
kai pasirodė pirmieji saldžiavai-
siai persimonai, apie juos suži-
nojo visas pasaulis. Šiuo metu 
daugiausiai persimonų augina-
ma Kinijoje, Italijoje, Ispanijoje, 
Egipte, kai kuriose arabų šaly-
se, Pietryčių Azijoje, Amerikoje 
ir kitur, kur vyrauja subtropikų 
ir tropikų klimatas. Beje, yra ir 
tokių persimono veislių, kurios 
atsparios trumpalaikiams oro at-
šalimams net iki –200 C.

Persimonai valgomi švie-
ži, naudojami salotoms, maisti-
niams ledams, iš jų gaminamas 
marmeladas, džemas, jų deda-
ma į jogurtą, kepinius. Kai kurio-
se šalyse labai populiarūs džio-
vinti persimonai. Taip pat iš per-
simonų gaminamas sidras, alus 
ir vynas. Beje, Japonijoje iš ne-
prinokusių persimonų daroma 
degtinė. Skrudintos persimonų 
sėklos gali būti vartojamos kaip 
pupelių kavos pakaitalas.

500 rūšių
Savo forma vienų persimo-

no rūšių (iš viso priskaičiuoja-

ma apie 500 rūšių) vaisiai labiau 
primena pomidorus, kitų – obuo-
lius, dar kiti būna šiek tiek kam-
puoti (vertikaliai), sveria 80–500 
gramų. Vaisių odelė būna plona, 
lygi, blizganti, minkštimas švie-
sus, jame būna (gali ir nebūti) iki 
8 kauliukų. Dažniausiai prekiau-
jama oranžiniais, geltonais ir rau-
donais persimonais. Beje, kartais 
tenka matyti ir vadinamuosius 
egzotiškus persimonus, sverian-
čius 700–900 gramų. Savo skoniu 
ir spalva šie persimonai primena 
juodąjį šokoladą, todėl vadina-
mi „šokoladiniu pudingu“ arba 
„juoduoju obuoliu“. Antai Filipi-
nuose auga persimonas, vedan-
tis raudonus vaisius, kurie vadi-
nami „aksominiais obuoliais“. Iš 
šio persimono medienos gamina-
mi įvairūs muzikos instrumentai.

Pastabos 
1. Prinokęs vaisius turi cukrų 

(sacharozės ir fruktozės), tanino, 
proteino, riebalų, provitamino A, 
vitaminų C, P, mineralų (cinko, 
jodo, geležies, kalio, natrio, ma-
gnio, fosforo, vario), obuolių ir 
citrinų rūgšties ir kai kurių kitų 
medžiagų.

2. Kai persimonai laikomi šal-
dymo kamerose nuo 0 iki minus 
10 C temperatūroje ir santykinė 
oro drėgmė yra 85–90 proc., išsi-
laiko per 3 mėnesius. 

3. Svarbu nesužaloti vaisiaus 
odelės – persimonas pradės ges-
ti, ant jo atsiras juodų taškelių 
ar dėmių. 

„Dievų maistas“
Rytų šalyse persimonas vadi-

namas „oranžine saule“, pasau-
lyje paplitęs prekinis pavadini-
mas „churma“ (išvertus iš tiur-
kų kalbos – „saldi, mylima“), 
lotyniškai pavadintas „Diospy-
ros“ („dievų maistas“). Graikai 
persimonus vadina „dieviškai-
siais vaisiais“ (mat nuo seno ti-
kima, jog jie padeda įveikti dau-
gelį ligų), kinai šiuos vaisius lai-
ko amžinos meilės simboliu, to-
dėl juos dovanoja jaunavedžiams 
(beje, Kinijos medicinoje gydymo 
tikslams persimonai naudojami 
per 2 tūkst. metų). Antai Mek-
sikoje augantys juodieji persi-
monai (jų odelė žalia, o minkšti-
mas juodas) pasaulyje vadinami 
„black sapote“.

VLK kviečia žmones nebūti abe-
jingais savo sveikatai ir išnaudo-
ti visas valstybės siūlomas ga-
limybes nemokamai ją išsitirti. 
Už paslaugas, kurios suteikia-
mos pagal šiuo metu Lietuvoje 
vykdomas 6 prevencines prog-
ramas, žmogui nereikia mokėti, 
nes jos kompensuojamos Privalo-
mojo sveikatos draudimo fondo 
(PSDF) biudžeto lėšomis.

VLK Sveikatos priežiūros 
paslaugų departamento direk-
toriaus Viačeslavo Zakso teigi-
mu, šiuo metu vykdomos pre-
vencinės programos bus tęsia-
mos ir toliau, nes jų rezultatai 
džiugina. „Kasmet vis daugiau 
žmonių pavyksta išgelbėti nuo 
klastingiausios šio amžiaus li-
gos – vėžio, nes kiekvienais me-
tais vis daugiau asmenų daly-
vauja minėtose programose. Štai 
jau beveik dešimtmetį Lietuvoje 
moterys gali nemokamai išsitir-
ti dėl gimdos kaklelio vėžio, o jų 
mirtingumas nuo šios progra-
mos įgyvendinimo pradžios su-
mažėjo beveik trečdaliu. Progra-
mos, pagal kurias galima išsitir-
ti dėl krūties, prostatos, storosios 
žarnos vėžio, širdies ir kraujagys-
lių ligų veikia daugiau nei kele-
rius metus“, – tvirtino VLK atsto-
vas V.Zaksas. 

Aktyviau dalyvaukite prevencinėse programose
Valstybinė ligonių kasa 
prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos (VLK) ragi-
na žmones aktyviau da-
lyvauti Lietuvoje vyk-
domose prevencinėse 
programose ir nemoka-
mai pasitikrinti sveika-
tą. Nepaisant to, kad jose 
dalyvauti ir gauti profe-
sionalių medikų įvertini-
mą apie sveikatos būklę 
nieko nekainuoja, vis tik 
tai daroma vangiai. 

Daugelyje Vakarų Europos 
valstybių prevencinės progra-
mos, padedančios dar anksty-
voje stadijoje diagnozuoti klas-
tingą ligą ir užbėgti jai už akių, 
pradėtos vykdyti jau prieš kelis 
dešimtmečius ir buvo pasiekta 
gerų rezultatų. „Pageidautina, 
kad mūsų šalyje vykdomose pre-
vencinėse programose dalyvau-
tų visi tikslinės amžiaus grupės 
asmenys, nes ne tik užsienio pa-
tirtis, bet ir atlikti moksliniai ty-
rimai įrodo, kad įgyvendinant 
gimdos kaklelio, krūties, storo-
sios žarnos vėžio atrankinės pa-
tikros programas Europos Są-
jungos specialistų rekomenduo-
jamose amžiaus grupėse, gali-
ma gerokai sumažinti mirtin-
gumą nuo šių ligų. Pvz., Islan-
dijoje taikant atrankinę patikrą 
dėl gimdos kaklelio vėžio per 35 
metus sugebėta mirtingumą nuo 
šios ligos sustabdyti net 80 pro-
centų“, – teigė V.Zaksas. 

Be to, viena prevencinė pro-
grama skirta ir vaikams. Pagal ją 
vaikų krūminiai dantys nemoka-
mai dengiami silantais – specialia 
apsaugine medžiaga, kuri vaikų 
dantukus apsaugo nuo karieso ir 
neleidžia pradėti anksti gesti. Tai 
viena iš priemonių apsaugoti au-
gančios kartos dantis.

V.Zakso teigimu, 2014 me-
tais šioms prevencinėms progra-
moms įgyvendinti bus skirta už-
tektinai lėšų, todėl gydymo įstai-
goms, sudariusioms sutartis su 
ligonių kasomis, bus visiškai ap-
mokėtos suteiktų paslaugų pagal 
šias programas išlaidos. Pacien-
tams nereikėtų nerimauti – jiems 
tai nekainuos nei lito. 

VLK primena, kad norintie-
ji savo sveikatą pasitikrinti pa-
gal minėtas prevencines progra-
mas, turėtų kreiptis į šeimos gy-
dytoją. Jis, įvertinęs paciento am-
žių, sveikatos būklę, žmogų pla-

Lietuvoje vykdomos prevencinės programos
prevencinė 
programa kam skirta programa programos priemonės 

Gimdos kaklelio 
piktybinių navikų 
prevencinių prie-
monių finansavi-
mo programa 

Moterims nuo 25 iki 60 
metų

kartą per 3 metus atliekamas citologinio tepinėlio 
tyrimas. Gavus jo rezultatus gali būti atliekama biop-
sija, leidžianti objektyviai patvirtinti arba paneigti 
ligos diagnozę

Atrankinės mamo-
grafinės patikros 
dėl krūties vėžio 
finansavimo pro-
grama

Moterims nuo 50 iki 69 
metų

kartą per 2 metus atliekamas mamografinis tyri-
mas. Gavus šeimos gydytojo siuntimą atlikti mamo-
grafinį tyrimą, galima iš anksto užsiregistruoti (atvy-
kus arba telefonu) mamografijos įrenginį turinčioje 
sveikatos priežiūros įstaigoje, atliksiančioje tyrimą. 
Tyrimo rezultatus praneša šeimos gydytojas, gavęs 
juos iš mamogramas vertinančios įstaigos

Priešinės liaukos 
(prostatos) vėžio 
ankstyvosios dia-
gnostikos finansa-
vimo programa

Vyrams nuo 50 iki 75 metų 
ir vyrams nuo 45 metų, 
jei jų tėvai ar broliai sirgo 
priešinės liaukos vėžiu

kartą per 2 metus atliekamas kraujo tyrimas, paro-
dantis prostatos specifinio antigeno (PSA) koncen-
traciją kraujyje. Jei PSA kiekis viršija normą, šeimos 
gydytojas išduoda siuntimą konsultuotis pas urolo-
gą, o šis prireikus atlieka tam tikrą tyrimą – priešinės 
liaukos biopsiją 

Asmenų, priskir-
tinų  širdies ir 
kraujagyslių ligų 
didelės rizikos 
grupei, atrankos ir 
prevencijos prie-
monių finansavi-
mo programa

Vyrams nuo 40 iki 55 metų 
ir moterims nuo 50 iki 65 
metų 

kartą per 1 metus šeimos gydytojas nustato rizi-
kos veiksnius ir, jei reikia, sudaro individualų širdies 
ir kraujagyslių ligų prevencijos planą. Jei gydytojas 
nustato, kad širdies ir kraujagyslių ligų tikimybė yra 
didelė, jis siunčia pacientą į specializuotus centrus iš-
samiau ištirti, o prireikus – skiriamas gydymas. Svar-
bu žinoti, kad vieną kartą per metus nemokamai gali 
būti nustatoma gliukozės, cholesterolio, trigliceridų 
koncentracija kraujyje, atliekama elektrokardiogra-
ma ir kiti tyrimai, parodantys, ar žmogus priskirtinas 
didelės rizikos grupei

Storosios žarnos 
vėžio ankstyvo-
sios diagnostikos 
finansavimo pro-
grama

Asmenims, kurie yra 
50–74 metų amžiaus. Šiuo 
metu programa vykdoma 
septyniose Lietuvos aps-
krityse: Panevėžio, Tau-
ragės, Klaipėdos, Šiaulių, 
Vilniaus, Kauno ir Alytaus 
apskrityje

kartą per 2 metus pacientui atliekamas slapto 
kraujavimo testas. Jei testo atsakymas neigiamas – 
pacientas sveikas, jei atsakymas teigiamas – šeimos 
gydytojas išduos siuntimą pas gydytoją specialistą. 
Kolonoskopija ir, prireikus, biopsija yra būdai objek-
tyviai patvirtinti storosios žarnos vėžio diagnozę

Vaikų krūminių 
dantų dengimo 
silantinėmis me-
džiagomis pro-
grama

Vaikams nuo 6 iki 14 metų Vaikų dantis silantais gali padengti gydytojai odon-
tologai arba burnos higienistai, dirbantys gydymo 
įstaigose, sudariusiose sutartis su teritorinėmis ligo-
nių kasomis dėl šių paslaugų finansavimo 

Naudinga vartoti esant:
• prastam apetitui, 
• norint sumažinti alkio pojūtį,
• sumažėjus bendram darbin-

gumui,
• nusilpus nervų sistemai, imu-

nitetui,
• peršalus,
• sergant širdies ir kraujagyslių 

ligomis,
• atsiradus mažakraujystei,
• turint polinkį sirgti mazginiu 

venų išsiplėtimu.

Kada nevartojama
Persimonų nedera vartoti po 

skrandžio ir žarnyno chirurgi-
nių operacijų, esant viduriuose 
sąaugų ir tais atvejais, kai virš-
kinimo sistema veikia pastebi-
mai prastai. Taip pat, nepasitarę 
su gydytoju, šių vaisių neturėtų 
vartoti linkusieji tukti ir sergan-
tieji cukralige. Sveikiems žmo-
nėms patartina per dieną suval-
gyti 1–3 vaisius (pirmą kartą – 
tik vieną; mat kai kuriems žmo-
nėms gali atsirasti žarnų nepra-
einamumas).

Romualdas OGINSKAS

čiau supažindins su prevencinė-
mis programomis ir skirs jose nu-
matytus tyrimus. Mažųjų dantis 
silantais gali padengti gydytojai 
odontologai arba burnos higie-

nistai, dirbantys gydymo įstai-
gose, sudariusiose sutartis su te-
ritorinėmis ligonių kasomis dėl 
šių paslaugų finansavimo. 

Be to, atkreipiame dėmesį į 

tai, kad nemokamai dalyvauti 
šiose programose gali asmenys, 
kurie moka arba už kuriuos yra 
mokamos privalomojo sveikatos 
draudimo įmokos (apdraustieji). 

Daktaras
Aiskauda

Komentuojame–
konsultuojame
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Atsako Neįgalumo ir darbin-
gumo nustatymo tarnybos prie 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos direktoriaus pava-
duotojas Alvidas Garšva.

Nuo 2011 m. sausio 1 d. įsi-
galiojo NDNT direktoriaus 2010 
m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 
V-116 „Dėl išvados dėl darbo po-
būdžio ir sąlygų formos patvir-
tinimo“ patvirtinta nauja išva-
dos dėl darbo pobūdžio ir sąly-
gų forma (toliau – Išvada). Joje 
nėra dalies dėl neįgaliajam reko-
menduojamo dirbti darbo laiko. 

Išvadą NDNT asmeniui iš-
duoda darbingumo lygio nusta-
tymo metu, jei asmuo pripažįsta-
mas iš dalies darbingu, t.y. jam 
nustatomas 30-55 proc. darbin-
gumo lygis. Nedarbingais pri-
pažintiems  neįgaliesiems, t.y. 

Klausėte – 
atsakome: 

Jei nustato, 
kad esi 
iš dalies 

darbingas...
Neįgalusis A.B., kuriam 
nustatytas 35 proc. dar-
bingumas, baiminasi, kad 
darbdavys jį gali atleisti iš 
darbo ar sutrumpinti dar-
bo laiką prieš darbuoto-
jo valią, remiantis Išvada 
dėl darbo pobūdžio ir są-
lygų, kurioje nurodyta re-
komendacija neįgaliajam 
dirbti ne pilną darbo die-
ną. Asmuo mano galintis 
dirbti jam pavestą darbą 
nekenkdamas savo svei-
katai ir iki šiol problemų 
nekildavo. A.B. redakci-
jos klausia, kaip išspręsti 
tarp jo ir darbdavio kilu-
sią įtampą.

Projektas „Be slenksčių“: 
universalu, informatyvu, naudinga

Jurgita Masiulionytė pasako-
ja, kad jau vasarį svetainė turė-
tų pradėti veikti ir anglų kalba, 
tad bus prieinama dar plates-
niam neįgalių lankytojų ratui. 
Iš kitų šalių atvykę žmonės sve-
tainėje turėtų rasti informacijos, 
kaip pasiekti norimą objektą, pa-
sirinkti įdomų maršrutą, sužino-
ti, ar neįgaliajam reikės asistento 
pagalbos. 

Siekdami aktyvinti neįgalių-
jų pilietiškumą, svetainės kūrė-
jai numatė galimybę ir jiems pa-
tiems įvertinti dar neaprašytus 
objektus – užpildyti anketą-klau-
simyną, išmaniuoju telefonu nu-
fotografuoti jų aplankytą objek-
tą bei visą šią informaciją įkelti į 
svetainę. Tai padaryti bus galima 
jau kovo mėnesį.

J. Masiulionytė džiaugiasi, 
kad per pirmąsias dvi svetainės 
gyvavimo savaites sulaukta dau-
giau kaip 500 ja susidomėjusių 
lankytojų – taigi toks informaci-
jos šaltinis neįgaliesiems iš tiesų 
reikalingas. 

Ilgo darbo rezultatas
LŽNS sumanytas projektas 

„Be slenksčių“ nuėjo gana neleng- 
vą kelią. Per 5-erius metus viso-
je Lietuvoje įvertinta apie 2 tūkst. 
pastatų. Pirmiausia pradėta do-
mėtis savivaldybių, darbo biržų, 
Sodros, ligoninių, poliklinikų – 
dažniausiai neįgaliųjų lanko-
mų įstaigų – pritaikymu. Anke-
tos, kurias pildė savanorių lydi-
mi neįgalūs ekspertai, buvo vos 
puslapio apimties, o svarbiausiu 
kriterijumi tapo suvokimas – pa-
togu ar nepatogu žmogui patekti 
į vieną ar kitą pastatą. Dabar ver-
tinimo kriterijai bei jų spektras 
gerokai išsiplėtė: matuojamas ir 
fiksuojamas durų plotis, žiūri-
ma, į kurią pusę jos atsidaro, ar 
lieka vietos vežimėliui įvažiuoti, 
apsisukti, ar įrengti ranktūriai ir 
pan. – stengiamasi sukaupti kuo 
daugiau tikslinės informacijos. 
Šiandieninės anketos-klausimy-
nai apima visus svarbiausius bet 
kurio objekto prieinamumo neį-
galiesiems aspektus. 

Projekto „Be slenksčių“ ko-
ordinatorė Nijolė Zenkevičiūtė 
pasakoja, kad kiekvienas objek-
tas pradedamas vertinti nuo gali-
mybės prie jo atvykti: žiūrima, ar 

yra kur pastatyti transporto prie-
monę, koks automobilių stovėji-
mo aikštelę juosiančio bordiūro 
aukštis, ar yra nuolydis nuo va-
žiuojamosios dalies ant šaliga-
tvio. Taip pat vertinama, ar ne-
toliese yra visuomeninio trans-
porto stotelė (juk ne visi neįgalie-
ji turi automobilius), koks atstu-
mas nuo jos iki lankytino objek-
to, kokia jo link vedanti grindi-
nio danga. Kitas etapas – galimy-
bė patekti į patį objektą. Eksper-
tai skaičiuoja į jį vedančius laip-
telius, vertina įvažiavimą (ar jis 
lygus), domisi, ar galima į jį pa-
tekti ne per pagrindinį įėjimą. 
Pasak N. Zenkevičiūtės, ypatin-
gas dėmesys skiriamas įėjimo 
durims, mat dažnai neįgaliajam 
kelią pastoja tarpduryje įrengtas 
aukštokas slenkstis, o pačios du-
rys sunkiai varstomos ar atsidaro 
į išorę, o aikštelės vežimėliui ša-
lia jų nėra. Svarbus ir durų plo-
tis – ne pro visas telpa platesnia-
me vežimėlyje sėdintis žmogus. 
Pačiame objekte ekspertams taip 
pat užtenka darbo: reikia įvertin-
ti galimybę po jį judėti, pakilti į 
kitus aukštus (jeigu pastatas ne 
vienaukštis), patikrinti, ar nesli-
di grindų danga, ar yra žmones 
link įėjimo/išėjimo nukreipiantys 
ženklai, ar nėra kokių nenumaty-
tų kliūčių ir pan.

Įvairios paskirties objektų 
pritaikymo neįgaliesiems ty-
rėjams sukaupus pakankamai 
daug informacijos, susimąsty-
ta apie kuo platesnį jos priei-
namumą neįgaliesiems, prakti-
nę naudą. Estijos kolegų sukur-
ta interneto svetainė, kurioje pa-
teikiama informacija apie neįga-
liesiems pritaikytus įvairios pa-
skirties objektus, tapo savotišku 
kelrodžiu ir projekto „Be slenks-
čių“ vykdytojams Lietuvoje. Šią 
idėją įgyvendinti padėjo ir gau-
ta finansinė parama – informa-
cinės svetainės sukūrimą parė-
mė Kultūros ministerija ir pers-
pektyvius NVO projektus finan-
suojantis Norvegijos Karalystės, 
Islandijos Respublikos ir Lich-
tenšteino Kunigaikštystės fon-
das „EEA grants“.

Universalaus 
projektavimo 

rekomendacijos 
Projekto „Be slenksčių“ ko-

ordinatorės atkreipia dėme-

sį dar į vieną svarbią interneto 
svetainės nuorodą – skyrelį „Su-
sipažinkite su universalaus pro-
jektavimo rekomendacijomis“. 
Pasak jų – tai puiki pagalba ne 
tik svetainėje pateiktų dar ne vi-
siškai pritaikytų objektų savi-
ninkams, bet ir naujas statybas 
ar rekonstrukcijos darbus nu-
mačiusioms institucijoms.

Pavyzdžių, kad tokia infor-
macija labai reikalinga, netrūks-
ta. N. Zenkevičiūtė pasakoja pa-
tyrusi šoką apsilankiusi lanky-
tojams duris atvėrusiame už ES 
lėšas rekonstruotame Vilniaus 
universiteto Šv. Jonų varpinės 
bokšte. Paaiškėjo, jog į varpi-
nės bokšto pritaikymą neįga-
liesiems pažiūrėta labai forma-
liai – į apžvalgos aikštelę, iš ku-
rios atsiveria išties nepakartoja-
mas senamiesčio vaizdas, turin-
tis pakelti keltuvas įrengtas 1,5 
aukšto lygyje, į jį patekti galima 
tiki įveikus bene 10 siaurų ir pa-
kankamai stačių laiptelių. Nors 
buvo siūlyta patarti, pakonsul-
tuoti, kaip tinkamai pritaikyti 
neįgaliesiems šį objektą, susi-
domėjimo nesulaukta. Nei ra-
teliuose sėdintis, nei sunkiai ar 
tik su ramentais judantis žmo-
gus to nepadarys... Jeigu šios 
rekonstrukcijos projekto auto-
riai būtų pasidomėję universa-
laus projektavimo rekomenda-
cijomis, galbūt tokio akibrokšto 
būtų išvengta.

N.Zenkevičiūtė prisimena 
ir dar vieną charakteringą si-
tuaciją – projekto „Be slenks-
čių“ įgyvendintojams į Signata-
rų namus teko belstis net 3 kar-
tus, kol pavyko įtikinti, jog neį-
rengus skambučio ir šalia – neį-
galiojo ženklo, nurodančio, kad 
čia galima išsikviesti darbuoto-
ją, kuris padėtų patekti į pasta-
tą, šio objekto negalima laikyti 
pritaikytu neįgaliesiems. 

Kartais trūksta visai nedaug, 
kad kultūros paveldo ar kitos 
paskirties objektais galėtų ne-
varžomai mėgautis ir rateliais 
judantys žmonės. Tereikia pata-
rimo, rekomendacijos, kryptin-
gos nuorodos. Interneto svetai-
nės www.beslenksciu.lt kūrėjai 
visiems besidomintiems drau-
giškos aplinkos kūrimu pasi-
ryžę suteikti tokią informaciją.

Aldona DeLTUVAITė

(atkelta iš 1 psl.)

Sostinės Verkių parko rūmai neįgaliųjų nelaukia.

Kelmė:
 Redakcijai parašiusi Gražina 
Rudzevičiūtė papasakojo, kaip 
įdomiai senuosius metus palydėjo 
Kelmės neįgalieji.

Besibaigiantiems metams 
skaičiuojant paskutines die-
nas, mus aplanko nuostabiau-
sios šventės. Kelmės rajono ne-
įgalieji taip pat įsisuko į šven-
tinį siautulį. Susirinkę draugi-
joje šurmuliavo, klegėjo, spin-
duliavo puikia nuotaika. Šven-
tė prasidėjo dovanėlių pasikei-
timu. Buvo linksma ir netikėta. 

Susirinkusius draugijos na-
rius pagerbė Seimo narė Alma 
Monkauskaitė ir Kelmės visuo-
menės sveikatos biuro direktorė 
Lina Balčiūnienė. Viešnios pa-
sveikino neįgaliuosius, išsakė 
daug nuoširdžių linkėjimų, įtei-
kė dovanų – plakatą su Lietuvos 

Pakvietė 
apsilankyti 

Seime

Viešnios kelmiškiams padovanojo plakatą – Lietuvos Respublikos himną.

Respublikos himnu ir pakvietė 
Kelmės rajono neįgaliųjų drau-
gijos narius atvykti į Seimą.

Staiga draugijos duris su-
drebino beldimas – kokios žie-
mos šventės be Kalėdų Sene-
lio! Nepamiršo jis aplankyti ir 
susirinkusiųjų draugijoje. Visi 
noriai deklamavo eilėraščius, 
dainavo Kalėdų Seneliui, o už 
tai buvo apdovanoti mielomis 
dovanėlėmis.

Pilni spalvingų įvykių Kel-
mės rajono neįgaliųjų draugijai 
buvo 2013-ieji. Tegu ir ateinan-
tys metai bus šviesūs, lengvi, 
sėkmingi ir būtinai išpildantys 
mūsų svajones.

tiems, kuriems nustatytas 0-25 
procentų darbingumo lygis, Iš-
vada išduodama tik asmeniui 
prašant. Tokiu atveju išvadoje 
pažymima, kad asmuo gali dirb-
ti pagal negalios pobūdį pritai-
kytoje darbo vietoje. 

Šiuo metu NDNT išduotoje 
Išvadoje nurodomi tik bendrieji 
rizikos veiksniai, kuriems esant 
neįgalus asmuo dėl jam diagno-
zuotų susirgimų ir dėl to suma-
žėjus darbingumo lygiui nega-
li dirbti. 

Asmens sveikatos būklė 
vertinama ir apribojimai dėl 
darbo pobūdžio ir sąlygų nu-
statomi kiekvienu atveju in-
dividualiai asmens sveikatos 
priežiūros įstaigoje, kai as-
muo tikrintis sveikatos krei-
piasi pats arba jį (įsidarbinant 
ar dirbantį) siunčia darbda-
vys. Asmens sveikatos prie-
žiūros įstaigoje asmenį gydan-
tis arba darbo medicinos gydy-
tojas įvertina, kokios yra konk- 
rečios darbo funkcijos, susiju-
sios su NDNT Išvadoje nustaty-
tais rizikos veiksniais ir asmens 
medicininėje knygelėje (forma 
F 048/a) nurodo, ar jis gali dirb-
ti konkretų darbą, nes pavojin-
gi darbai ir rizikos veiksniai kon-
krečioje darbo vietoje yra skir-
tingi. Gydytojo asmens medici-
ninėje kortelėje įrašytos išvados 
yra privalomos ir darbdaviui, ir 
darbuotojui.
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PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.00, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.34, 
8.03 – orai.  6.50 – ekspertas. 7.05, 
7.35 , 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, sausio 13 d. 
9.00 Kobra 11 (104) (kart.) N-7. 

10.00 Laisvės gynėjų diena. Iškilmin-
gas Laisvės gynėjų dienos minėjimas 
Seimo Kovo 11-osios salėje. 12.00 
Laisvės gynėjų diena. Vėliavų pakė-
limo ceremonija Nepriklausomybės 
aikštėje. 12.30 Sausio 13-oji. Dok. 
f. 2001 m. N-7. 13.00 Sausio mūšis. 
Lietuvos radijas ir televizija 1991 01 
13. 13.55, 14.10 Laba diena, Lietu-
va. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Viena 
byla dviem (84) N-7. 17.00 Laisvės 
varpas. Dok. f. 2000 m. N-7. 17.30 
Laisvės gynėjų diena. Šv. Mišių tie-
sioginė transliacija iš Vilniaus arkika-
tedros bazilikos. 18.30 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.55 Prem-
jera. Naisių vasara (10). 19.30 Naci-
onalinė paieškų tarnyba. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.15 
Dėmesio centre. 21.45 Teisė žino-
ti. Pertraukoje – 22.00 Loterija „Per-
las“. 22.45 Vakaro žinios. 23.00 Už-
sienio naujienos. 23.15 Mūsų lais-
vės metai – 1991. 2 d. 1.45 Dėme-
sio centre (kart.). 

Antradienis, sausio 14 d. 
9.00 Kobra 11 (105) N-7. 10.00 

„Eurovizijos“ dainų konkurso nacio-
nalinė atranka (kart.). 12.00 Name-
lis prerijose (207). 13.00 Nacionalinė 
paieškų tarnyba (kart.). 13.55, 14.10 
Laba diena, Lietuva. 14.00, 15.30 Ži-
nios. 14.05, 15.45 Orai. 15.40 Spor-
tas. 15.50 Viena byla dviem (85) 
N-7. 17.00 Kobra 11 (106) N-7. 
18.00 Šiandien (su vertimu į gestų 
kalbą). 18.55 Premjera. Naisių va-
sara (11). 19.30 Emigrantai. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.15 Dėmesio centre. 21.45 Pinigų 
karta. Pertraukoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 22.45 Vakaro žinios. 23.00 
Užsienio naujienos. 23.15 Prisikė-
lęs faras (35) N-7. 0.15 Viena byla 
dviem (85) (kart.) N-7. 1.30 Dėme-
sio centre (kart.).

Trečiadienis, sausio 15 d. 
9.00 Kobra 11 (106) (kart.) N-7. 

10.00 Birutės Dambrauskaitės ir šo-
kių teatro „AndreDance“ koncertas 
„Myliu“ (kart.). 12.00 Namelis pre-
rijose (208). 13.00 Emigrantai. So-
cialinės dokumentikos laida (kart.). 
13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva. 
14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Viena 
byla dviem (86) N-7. 17.00 Kobra 11 
(107) N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą). 18.55 Premjera. Nai-
sių vasara (12). 19.30 Bėdų turgus. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.15 Dėmesio centre. 21.45 
Istorijos detektyvai. Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 22.45 Vaka-
ro žinios. 23.00 Užsienio naujienos. 
23.15 Prisikėlęs faras (36) N-7. 0.15 
Viena byla dviem (86) (kart.) N-7. 
1.30 Dėmesio centre (kart.). 

Ketvirtadienis, sausio 16 d. 
9.00 Kobra 11 (107) (kart.) N-7. 

10.00 Duokim garo! (kart.). 12.00 
Premjera. Miestelio ligoninė (1). 
13.00 Bėdų turgus. Pokalbių laida 
(kart.). 13.55 Laba diena, Lietuva. 
Tiesioginė aktualijų laida. 15.50 Vie-
na byla dviem (87) N-7. 17.00 Kobra 
11 (108) N-7. 18.00 Šiandien (su ver-
timu į gestų kalbą). 18.55 Premjera. 
Naisių vasara (13). 19.30 Taip. Ne. 
20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pano-
rama. 21.15 Dėmesio centre. 21.45 
Specialus tyrimas. Pertraukoje – 
22.00 Loterija „Perlas“. 22.45 Vaka-
ro žinios. 23.00 Užsienio naujienos. 
23.15 Muzikinės kovos. Muzikinė ro-
mantinė komedija. JAV, 2009 m. 1.25 
Viena byla dviem (87) (kart.) N-7. 
2.40 Dėmesio centre (kart.). 

Penktadienis, sausio 17 d. 
9.00 Kobra 11 (108) (kart.) N-7. 

10.00 Naisių vasara (10-13) (kart.). 
12.00 Premjera. Miestelio ligoninė 
(2). 13.00 Istorijos detektyvai (kart.). 
13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva. 
14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Viena 
byla dviem (88) N-7. 17.00 Kobra 11 
(109) N-7. 18.00 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.30 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. 19.00 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.15 Duo-

kim garo! Pertraukoje – 22.00 Lote-
rija „Perlas“. 23.15 Detektyvė King 
(19) N-7. 0.15 Viena byla dviem (88) 
(kart.) N-7. 

Šeštadienis, sausio 18 d. 
6.00 Emigrantai (kart.). 7.00 

Bėdų turgus (kart.). 8.00 Pagalbos 
ranka. 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Dže-
ronimas (7). 9.25 Odisėjo klajonės 
(20). 9.50 Aviukas Šonas (3/9). 10.00 
Linksmoji knyga. 10.30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite. 11.30 Durys at-
sidaro. 12.00 Pasaulio dokumentika. 
Premjera. Žemynų raida 1 d. Didžio-
ji Britanija, 2013 m 13.00 Šeštadie-
nio detektyvas. Premjera. Inspekto-
rius Luisas (5/4) N-7. 15.00 Popietė 
su Algimantu Čekuoliu (subtitruota). 
15.30 Pasaulio panorama. 16.00 Ži-
nios (su vertimu į gestų kalbą). 16.10 
Sveikinimų koncertas. 18.30 Lyde-
rių turnyras „Žinių riteriai ir damos“. 
19.50 Visi namie. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.00 „Euro-
vizijos“ dainų konkurso nacionalinė 
atranka. 23.00 Premjera. Šokis ant 
ašmenų (3) N-7. 1.00 Pasaulio do-
kumentika. Žemynų raida 1 d. Afri-
ka. Didžioji Britanija, 2013 m. (kart.). 

Sekmadienis, sausio 19 d.
6.00 Popietė su Algimantu Če-

kuoliu (kart., subtitruota). 6.30 Šven-
tadienio mintys. 7.00 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite (kart.). 8.00 Girių ho-
rizontai. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 
Nuotykiai elfų šalyje (23). 9.25 Odisė-
jo klajonės (21). 9.50 Aviukas Šonas 
(3/10). 10.00 Gustavo enciklopedija 
(subtitruota). 10.30 Brolių Grimų pa-
sakos. Skiautinė. Vokietija, 2012 m. 
11.45 Klausimėlis.lt 12.00 Pasau-
lio dokumentika. Galapagai. 1 d. Iš-
kilusios iš ugnies. Didžioji Britanija, 
2006 m. (Subtitruota). 13.00 Detek-
tyvo klasika. Mis Marpl. „Beraramo“ 
viešbutis. Didžioji Britanija, 2007 m. 
(3/4) N-7. 15.00 Krepšinis. LKL čem-
pionatas. Kauno „Žalgiris“ – Prienų 
„Tonybet“. Pertraukoje – 16.00 Ži-
nios (su vertimu į gestų kalbą). 17.00 
Tėvų klasė. 17.30 Stilius. 18.30 Lietu-
vos balsai. Chorų „Eurovizija“. 20.30 
Panorama. 20.45 Savaitė. 21.15 LRT 
„Auksinės bitės 2013“. 23.30 Detek-
tyvo klasika. Mis Marpl. „Beraramo“ 
viešbutis (3/4) (kart.) N-7. 

Pirmadienis, sausio 13 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (11) (kart.). 
7.25 Simpsonai (16) (kart.) N-7. 7.55 
Meilės triumfas (161) (N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (1810). 10.00 Pamiršk 
mane (48, 49) N-7. 11.00 TV Pagal-
ba N-7. 12.25 Juodoji skylė (10) N-7. 
12.55 Ant bangos (20). 13.30 Pilotas 
Balu (14). 14.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (12). 14.30 Simpsonai (17) 
N-7. 15.00 Rosarija (54) N-7. 16.00 
Nepaklusni širdis (76) N-7. 17.00 TV 
Pagalba N-7. 17.55 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Mo-
terų laimė N-7. 20.00 Mafijos kroni-
kos. Vaidybinių dok. f. Ciklas. Lietu-
va, 2014 m. N-7. 21.00 Moterys me-
luoja geriau (1) N-7. 21.30 TV3 va-
karo žinios. 22.00 Kerštas (10) N-14. 
23.00 Specialioji jūrų policijos tarny-
ba (131) N-14. 0.00 Melo teorija (8) 
N-7. 1.00 Pabėgimo karaliai (5) N-14. 
1.50 Choras (1) N-7. 2.45 Nauja nor-
ma (6, 7) N-14. 

Antradienis, sausio 14 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (12) (kart.). 
7.25 Simpsonai (17) (kart.) N-7. 7.55 
Meilės triumfas (162) (N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (1811). 10.00 Pamiršk 
mane (50, 51) N-7. 11.00 TV Pagal-
ba N-7. 11.55 Kvieskite daktarą! N-7. 
12.25 Juodoji skylė (11) N-7. 12.55 
Ant bangos (21). 13.30 Pilotas Balu 
(15). 14.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (13). 14.30 Simpsonai (18) N-7. 
15.00 Rosarija (55) N-7. 16.00 Nepa-
klusni širdis (77) N-7. 17.00 TV Pa-
galba N-7. 17.55 Kvieskite daktarą! 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Moterų 
laimė N-7. 20.00 Inspektorius Mažy-
lis. TV filmas. Lietuva, 2013 m. N-7. 
21.00 Moterys meluoja geriau (2) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.00 
Tėvynė (6) N-14. 23.05 CSI krimina-
listai (18) N-14. 0.05 Melo teorija (9) 
N-7. 1.05 Pabėgimo karaliai (6) N-14. 
2.00 Choras (2) N-7. 2.50 Nauja nor-
ma (8, 9) N-14. 

Trečiadienis, sausio 15 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (13) (kart.). 
7.25 Simpsonai (18) (kart.) N-7. 7.55 
Meilės triumfas (163) (N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (1812). 10.00 Pamiršk 
mane (52, 53) N-7. 11.00 TV Pagal-
ba N-7. 11.55 Kvieskite daktarą! N-7. 
12.25 Juodoji skylė (12) N-7. 12.55 
Ant bangos (22). 13.30 Pilotas Balu 
(16). 14.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (14). 14.30 Simpsonai (19) N-7. 
15.00 Rosarija (56) N-7. 16.00 Nepa-
klusni širdis (78) N-7. 17.00 TV Pa-
galba N-7. 17.55 Kvieskite daktarą! 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Moterų 
laimė N-7. 20.00 Obelis nuo obels. 
Situacijų komedija. Lietuva, 2014 m. 
N-7. 20.30 Laikykis! N-7. 21.00 Mo-
terys meluoja geriau (3) N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 22.00 Vikingų 
loto. 22.05 Elementaru (16) N-7. 
23.05 CSI Niujorkas (15) N-14. 0.05 
Melo teorija (10) N-7. 1.00 Pabėgi-
mo karaliai (7) N-14. 1.55 Choras (3) 
N-7. 2.30 Nauja norma (10, 11) N-14. 

Ketvirtadienis, sausio 16 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (14) (kart.). 
7.25 Simpsonai (19) (kart.) N-7. 7.55 
Meilės triumfas (164) (N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (1813). 10.00 Pamiršk 
mane (54, 55) N-7. 11.00 TV Pagal-
ba N-7. 11.55 Kvieskite daktarą! N-7. 
12.25 Juodoji skylė (13) N-7. 12.55 
Ant bangos (23). 13.30 Pilotas Balu 
(17). 14.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis (15). 14.30 Simpsonai (20) N-7. 
15.00 Rosarija (57) N-7. 16.00 Nepa-
klusni širdis (79) N-7. 17.00 TV Pa-
galba N-7. 17.55 Kvieskite daktarą! 
N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Mote-
rų laimė N-7. 20.00 Kelionė pas ša-
maną. Paranormalių tyrimų laida. 
N-7. 21.00 Moterys meluoja geriau 
(4) N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.00 Kobra 11 (16) N-7. 23.05 Kau-
lai (16) N-14. 0.05 Melo teorija (11) 
N-7. 1.05 Pabėgimo karaliai (8) N-14. 
1.55 Choras (4) N-7. 2.50 Nauja nor-
ma (12, 13) N-14. 

Penktadienis, sausio 17 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (15) (kart.). 
7.25 Simpsonai (20) (kart.) N-7. 7.55 
Meilės triumfas (165) (N-7. 8.55 Mei-
lės sūkuryje (1814). 10.00 Pamiršk 
mane (56, 57) N-7. 11.00 TV Pagal-
ba N-7. 11.55 Kvieskite daktarą! N-7. 
12.25 Juodoji skylė (1) N-7. 12.55 Ant 
bangos (24). 13.30 Pilotas Balu (18). 
14.00 Kempiniukas Plačiakelnis (16). 
14.30 Simpsonai (21) N-7. 15.00 Ro-
sarija (58) N-7. 16.00 Nepaklusni šir-
dis (80) N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 
18.21 2X2. Apie mokymąsi ir karje-
rą. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Mega-
maindas. Animacinis f. JAV, 2010 
m. 21.15 Iksmenai 2. Veiksmo f. JAV, 
2003 m. N-7. 0.00 Rembo. Pirmasis 
kraujas 3. Veiksmo f. JAV, 1988 m. 
N-14. 1.55 Nepaprastų šokėjų legio-
nas. Veiksmo f. JAV, 2011 m. N-7. 

Šeštadienis, sausio 18 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (1) N-7. 7.30 
Mažieji išdykėliai (5, 6). 8.00 Smurfai 
(5). 8.30 Simpsonai (503) N-7. 9.00 
Skunk Fu (5, 6). 9.30 Mamyčių klu-
bas. 10.00 Svajonių sodai. 11.00 Pre-
zidento sūnus. Komedija. JAV, 1996 
m. 12.55 Lizės Magvair filmas. Ko-
medija. JAV, 2003 m. N-7. 14.45 Bu-
činys. Komedija. JAV, 2011 m. N-7. 
16.35 Gyvenimas su Maikiu. Kome-
dija. JAV, 1993 m. N-7. 18.20 Euro-
jackpot. 18.30 TV3 žinios. 19.00 Va-
karo pasakojimai. Komedija. JAV, 
2008 m. N-7. 20.55 Sachara. Veiks-
mo komedija. JAV, Ispanija, Vokieti-
ja, 2005 m. N-7. 23.15 Mačetė. Veiks-
mo komedija. JAV, 2010 m. N-14. 
1.20 Pamišėlis laisvėje. Komedija. 
JAV, 2010 m. N-7. 

Sekmadienis, sausio 19 d. 
6.45 Teleparduotuvė (2). 7.00 

Beibleidai. Metalo meistrai (2) N-7. 
7.30 Mažieji išdykėliai (7, 8). 8.00 
Smurfai (6). 8.30 Simpsonai (504) 
N-7. 9.00 Monstrų vidurinė. 10.30 
Mūsų gyvūnai. 11.00 Barbė ir jos 
sesės ponių istorijoje. Animacinis 
f. JAV, 2013 m. 12.30 Kalėdų Ku-
pidonas. Komedija. JAV, 2010 m. 
N-7. 14.10 Geriausias pasaulio ma-
gas. Filmas šeimai. JAV, 2005 m. 
N-7. 16.00 Sniego žmogus. Nuoty-
kių f. JAV, 1994 m. N-7. 18.20 2X2. 
Apie mokymąsi ir karjerą. 18.30 
TV3 žinios. 19.00 Savaitės komen-
tarai. 19.30 X Faktorius. 22.20 Dievo 

Pirmadienis, sausio 13 d. 
6.00 Labas vakaras, Lietuva 

(kart.). 6.30 Žuviukai burbuliukai 
(39). 6.55 Tomas ir Džeris (22). 7.20 
Keista šeimynėlė (8) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (189) 
N-7. 8.50 Žmogus-voras. Veiksmo 
f. JAV, 2002 m. (kart.) N-7. 11.10 
Alvinas ir burundukai 2. Nuotykių f. 
šeimai. JAV, 2009 m. (kart.) 12.55 
iKarli (31). 13.25 Keista šeimynėlė 
(9). 13.55 Audra (46) N-7. 15.00 At-
pildas (27) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.30 24 valandos N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2 
N-7. 20.25 Nuo... Iki... 21.30 Žinios. 
Verslas. 22.00 Judantis objektas 
(21) N-7. 23.00 Alkatrazas (7) N-7. 
23.55 Įstatymas ir tvarka. Specialių-
jų tyrimų skyrius (23) N-7. 0.50 Ka-
rališkos kančios (2) N-7. 1.45 Skai-
čiai (1) N-7. 

Antradienis, sausio 14 d. 
6.20 Žuviukai burbuliukai (40). 

6.50 Tomas ir Džeris (23). 7.20 Keis-
ta šeimynėlė (9) (kart.). 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (190) N-7. 
8.50 Jis sako Taip! (kart.) N-7. 11.00 
Didžioji sėkmė. Didysis filmas (kart.) 
N-7. 12.25 Ponas Bynas (17). 12.55 
iKarli (32). 13.25 Keista šeimynėlė 
(10). 13.55 Audra (47) N-7. 15.00 
Atpildas (28) N-7. 17.00 Labas va-
karas, Lietuva. 17.30 Tikras gyveni-
mas. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 
KK2 N-7. 20.25 Pašėlusios močiu-
tės. N-7. 21.30 Žinios. Verslas. 21.54 
Sportas. 21.58 Orai. 22.00 VAKARO 
SEANSAS Velniški žaidimai. Krimi-
nalinis trileris. JAV, 2007 m. N-14. 
0.20 Įstatymas ir tvarka. Specialių-
jų tyrimų skyrius (24) N-7. 1.15 Ka-
rališkos kančios (3) N-7. 2.10 Skai-
čiai (2) N-7. 

Trečiadienis, sausio 15 d. 
6.20 Smalsutė Dora (1). 6.50 

Tomas ir Džeris (24). 7.20 Keista 
šeimynėlė (10) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (191) N-7. 8.50 
KK2 (kart.) N-7. 9.40 Tikras gyveni-
mas. Slaptas patarėjas (kart.). 10.35 
Slavianski bazar 2013 (kart.). 12.55 
iKarli (33). 13.25 Keista šeimynėlė 
(11). 13.55 Audra (48) N-7. 15.00 
Atpildas (29) N-7. 17.00 Labas va-
karas, Lietuva. 17.30 Tikras gyveni-
mas. 18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 
KK2 N-7. 20.25 Baisiausia mano gy-
venimo savaitė (5) N-7. 21.05 Po-
nas Bynas N-7. 21.30 Žinios. Vers-
las. 21.45 Renkamės Europą. 22.00 
VAKARO SEANSAS Kelias. Veiks-
mo trileris. JAV, 2009 m. N-14. 0.15 
Įstatymas ir tvarka (25) N-7. 1.10 Ka-
rališkos kančios (4) N-7. 2.05 Skai-
čiai (3) N-7. 

Ketvirtadienis, sausio 16 d. 
6.20 Smalsutė Dora (2). 6.50 

Tomas ir Džeris (25). 7.20 Keista 
šeimynėlė (11) (kart.). 7.50 Volkeris, 
Teksaso reindžeris (192) N-7. 8.50 
KK2 (kart.) N-7. 9.40 24 valandos 
(kart.) N-7. 10.45 Nuo...Iki... (kart.). 
11.50 Pašėlusios močiutės (kart.) 
N-7. 12.55 iKarli (34). 13.25 Keis-
ta šeimynėlė (12). 13.55 Audra (49) 
N-7. 15.00 Atpildas (30) N-7. 17.00 
Labas vakaras, Lietuva. 17.30 Ti-
kras gyvenimas. 18.30 Žinios. Krimi-
nalai. 19.30 Valanda su Rūta. 21.30 
Žinios. Verslas. 22.00 VAKARO SE-
ANSAS Įstatymo tarnai. Veiksmo f. 
JAV, 1998 m. N-7. 0.40 Ties riba (11) 
N-14. 1.35 Sveikatos ABC (kart.). 

Penktadienis, sausio 17 d. 
6.20 Smalsutė Dora (3). 6.50 

Tomas ir Džeris (26). 7.20 Keista 
šeimynėlė (12) (kart.). 7.50 Volke-
ris, Teksaso reindžeris (193) N-7. 
8.50 KK2 (kart.) N-7. 9.40 KK2 penk-
tadienis (kart.) N-7. 11.05 Valan-
da su Rūta (kart.). 12.55 iKarli (35). 
13.25 Keista šeimynėlė (13). 13.55 
Audra (50) N-7. 15.00 Atpildas (31) 
N-7. 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 
17.30 Tikras gyvenimas. 18.30 Ži-
nios. Kriminalai. 19.30 KK2 penk-
tadienis N-7. 21.00 Deganti aistra. 
23.00 Dviveidis. Veiksmo f. JAV, 
1997 m. N-14. 1.45 Naujasis Veso 
Kreiveno košmaras. Siaubo f. JAV, 
1994 m. S. 

Šeštadienis, sausio 18 d.
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žaibo smūgis (26). 6.55 Burtininkai 
(5). 7.20 Policijos akademija (46). 
7.45 Krepšininkai (13). 8.10 Agen-
tas Šunytis (19). 8.35 Benas Tenas 
prieš ateivius. Lemiama kova (43). 
9.00 Receptų užkalbėtoja. 9.30 Pa-
dėkime augti. 10.00 KINO PUSRY-
ČIAI Astro vaikis. Animacinis f. Hon-
kongas, Japonija, JAV, 2010 m. 
11.45 Ieškokit Gudručio. Briusas ir 
Loidas siautėja. Veiksmo komedija. 
JAV, 2008 m. N-7. 13.15 Mano pui-
kioji auklė (18, 19). 14.30 Didingasis 
amžius (38) N-7. 16.50 Nuogas gin-
klas 2 1/2. Baimės kvapas. Juodo-
jo humoro komedija. JAV, 1991 m. 
N-7. 18.30 Žinios. 19.00 SUPERKI-
NAS Žmogus-voras 2. Veiksmo f. 
JAV, 2004 m. N-7. 21.35 Trigubas X. 
Veiksmo f. JAV, 2002 m. N-7. 0.00 
Iš kokios tu planetos? Komedija. 
JAV, 2000 m. N-14. 2.00 Dviveidis. 
Veiksmo f. JAV, 1997 m. (kart.) N-14. 

Sekmadienis, sausio 19 d. 
6.30 Žaibo smūgis (1). 6.55 

Burtininkai (6). 7.20 Policijos aka-
demija (47). 7.45 Krepšininkai (14). 
8.10 Agentas Šunytis (20). 8.35 Be-
nas Tenas prieš ateivius. Lemia-
ma kova (44). 9.00 Sveikatos ABC. 
10.00 KINO PUSRYČIAI Antis Hil-
degarda. Nuotykių f. šeimai. Aus-
tralija, 2001 m. 11.40 Purvini šokiai. 
Havanos naktys. Romantinė drama. 
JAV, 2004 m. N-7. 13.20 Mano pui-
kioji auklė (20, 21). 14.25 Didingasis 
amžius (39) N-7. 16.45 Ne vienas 
kelyje. 17.30 Teleloto. 18.30 Žinios. 
19.00 Alfa savaitė. 19.30 AUKSINIS 
SEKMADIENIO KINAS. PREMJERA 
Alvinas ir burundukai 3. Nuotykių 
filmas šeimai. JAV, 2011 m. 21.15 
Meksikietis. Veiksmo komedija. JAV, 
2001 m. N-7. 23.40 PREMJERA In-
formatorius! 2009 m. Kriminalinė ko-
medija. JAV. N-14. 1.45 Trigubas X. 
Veiksmo f. JAV, 2002 m. (kart.) N-7. 

Pirmadienis, sausio 13 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Nacionali-

nė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 8.00 Ekstrasensų mūšis 
(kart.) N-7. 9.00 Vasara Škotijoje. 
Romantinė drama. Vokietija, 2012 
m. (kart.) N-7. 11.00 Prokurorų pa-
tikrinimas (64) (kart.) N-7. 12.00 Kal-
bame ir rodome N-7. 13.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 Nuo-
takos siaubūnės (1) N-7. 15.00 Na-
rutas. Viesulo kronikos (67). 15.30 
Avataras (26) (Avatar). Animacinis 
serialas. JAV. 16.00 Prokurorų pa-
tikrinimas (65) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Mentalistas (47) N-7. 19.30 Žinios. 
20.00 Dviračio šou. 20.30 Prajuokink 
mane N-7. 21.30 PREMJERA Kara-
lienė. Drama. Didžioji Britanija, Italija, 
Prancūzija, 2006 m. N-7. 23.30 Da-
karas 2014. Savaitės apžvalga (1) 
(kart.). 0.00 Dakaras 2014 (9). 0.30 
Sausas įstatymas. Atviras karas (5) 
N-14. 1.30 Mentalistas (47) (kart.) 
N-7. 2.25 Prokurorų patikrinimas (65) 
(kart.) N-7. 3.20 Bamba TV. S. 

Antradienis, sausio 14 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. . 7.03 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 8.00 Mistinės istorijos 
(kart.) N-7. 9.00 Ostinas Pauersas – 
auksinis narys (kart.) N-7. 11.00 Pro-
kurorų patikrinimas (65) (kart.) N-7. 
12.00 Kalbame ir rodome N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
14.00 Nuotakos siaubūnės (2) N-7. 
15.00 Narutas. Viesulo kronikos (68). 
15.30 Avataras (27). 16.00 Prokuro-
rų patikrinimas (66) N-7. 17.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 
18.25 Mentalistas (48) N-7. 19.30 Ži-
nios. 20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra 
kaip yra. N-7. 21.30 Taksi 3. Veiks-
mo komedija. Prancūzija, 2003 m. 
N-7. 23.10 Dakaras 2014 (10). 23.40 
Gyvi numirėliai (16) N-14. 0.40 Men-
talistas (48) (kart.) N-7. 1.35 Prokuro-
rų patikrinimas (66) (kart.) N-7. 2.30 
Bamba TV. S. 

Trečiadienis, sausio 15 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra 
(kart.) N-7. 9.00 Jūrų velniai (19, 20) 
(kart.) N-7. 11.00 Prokurorų patikrini-
mas (66) (kart.) N-7. 12.00 Kalbame 

ir rodome N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 14.00 Nuotakos 
siaubūnės (3) N-7. 15.00 Narutas. 
Viesulo kronikos (69). 15.30 Avata-
ras (28). 16.00 Prokurorų patikrini-
mas (67) N-7. 17.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Men-
talistas (49) N-7. 19.30 Žinios. 20.00 
Dviračio šou. 20.30 Yra kaip yra. N-7. 
21.30 Įsibrovimas. Trileris. JAV, 2011 
m. N-14. 23.15 Dakaras 2014 (11). 
23.45 Taksi 3. Veiksmo komedija. 
Prancūzija, 2003 m. (kart.) N-7. 1.20 
Mentalistas (49) (kart.) N-7. 2.15 Pro-
kurorų patikrinimas (67) (kart.) N-7. 
3.10 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, sausio 16 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra 
(k). N-7. 9.00 Mistinės istorijos (kart.) 
N-7. 10.00 Ekstrasensų mūšis (kart.) 
N-7. 11.00 Prokurorų patikrinimas 
(67) (kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir ro-
dome N-7. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.00 Nuotakos siau-
būnės (4) N-7. 15.00 Narutas. Vie-
sulo kronikos (70). 15.30 Avataras 
(29) JAV. 16.00 Prokurorų patikrini-
mas (68) N-7. 17.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Men-
talistas (50) N-7. 19.30 Žinios. 20.00 
Dviračio šou. 20.30 Yra kaip yra. N-7. 
21.30 Kontroliuojamos ribos. Krimina-
linė drama. Japonija, JAV, 2009 m. 
N-14. 23.45 Dakaras 2014 (12). 0.15 
Karo vilkai. Likvidatoriai 3 (5) N-14. 
1.15 Mentalistas (50) (kart.) N-7. 2.10 
Prokurorų patikrinimas (68) (kart.) 
N-7. 3.05 Bamba TV. S. 

Penktadienis, sausio 17 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Naciona-

linė loterija. 7.03 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 8.00 Yra kaip yra 
(kart.) N-7. 9.00 Prajuokink mane 
(kart.) N-7. 10.00 Svotai (16) (kart.) 
N-7. 11.00 Prokurorų patikrinimas 
(68) (kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir ro-
dome N-7. 13.00 Muchtaro sugrįži-
mas (kart.) N-7. 14.00 Nuotakos siau-
būnės (5) N-7. 15.00 Narutas. Vie-
sulo kronikos (71). 15.30 Avataras 
(30). 16.00 Prokurorų patikrinimas 
(69) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Jaunavedžiai 
(3, 4) N-7. 19.30 Žinios. 20.00 Ameri-
kietiškos imtynės (51) N-7. 21.50 In-
ferno. Veiksmo f. JAV, 1997 m. N-14. 
23.35 Dakaras 2014 (13). 0.05 Įsibro-
vimas. Trileris. JAV, 2011 m. (kart.) 
N-14. 1.40 Bamba TV. S.

Šeštadienis, sausio 18 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Yra kaip 

yra (kart.). N-7. 8.00 Galileo (50) N-7. 
8.30 Atsargiai – moterys! (9) N-7. 9.00 
Nerealu! N-7. 9.30 Apie žūklę. 10.00 
Šefas rekomenduoja. 10.30 Liutau-
ro virtuvė. 11.00 Galiūnai (6). 12.00 
Dviese prieš gamtą. Montana (8) N-7. 
13.00 Dviračio šou (kart.). 14.00 Pra-
juokink mane (kart.) N-7. 15.00 Jau-
navedžiai (3, 4) (kart.) N-7. Humoro 
serialas. Rusija, 2011 m. 16.00 Much-
taro sugrįžimas N-7. 17.00 Jūrų vel-
niai (21) N-7. 18.00 Ekstrasensų mū-
šis N-7. 19.00 Savaitės kriminalai. 
N-7. 19.30 Ostinas Pauersas. Šni-
pas, kuris mane suvedžiojo. Veiksmo 
komedija. JAV, 1999 m. N-7. 21.30 
MANO HEROJUS Priverstas žudyti. 
Veiksmo f. JAV, 2003 m. N-14. 23.10 
Dakaras 2014 (14). 23.40 AŠTRUS 
KINAS Tamsioji sala. Siaubo f. Ka-
nada, 2010 m. S. 1.25 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, sausio 19 d. 
6.30 Televitrina. 7.00 Yra kaip 

yra (kart.) N-7. 8.00 Galileo (51) N-7. 
8.30 Tauro ragas N-7. 9.00 Autopilo-
tas. 9.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu. 10.00 Sekmadienio rytas. 
11.00 Sveikatos kodas. 12.00 Naci-
onalinė Geografija. Žuvys monstrai. 
Priešistorinė pabaisa (1). N-7. 13.00 
Nacionalinė loterija. 13.30 Dviračio 
šou (kart.). 14.00 Sveikinimai. 16.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 17.00 Jūrų 
velniai (22) N-7. Rusija, 2010 m. 
18.00 Mistinės istorijos N-7. 19.00 
MEILĖS ISTORIJOS Vasara Amalfy-
je. Romantinė drama. Vokietija, 2013 
m. N-7. 20.55 RUSŲ KINAS Įkvėpi-
mas žudyti. Trileris. Rusija, 2008 m. 
N-14. 23.00 Dakaras 2014 (15). 23.30 
Dakaras 2014. Savaitės apžvalga (2). 
0.00 Inferno. Veiksmo f. JAV, 1997 
m. (kart.) N-14. 1.40 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

siųstas. Trileris. JAV, Kanada, 2004 
m. N-14. 0.35 K2. Nuotykių drama. 
D.Britanija, Japonija, 1991 m. N-14. 
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www.balsas.lt publikuoja 
straipsnį apie sudėtingą ap-
linkos pritaikymo situaciją 
uostamiestyje. 

„Klaipėdoje neįgalieji nemylimi, 
o judant neįgaliojo vežimėliu ge-
riau iš namų nejudėti“, – sako uos-
tamiesčio neįgaliųjų atstovai. Me-
tai eina, o pažadai pritaikyti miestą 
neįgaliesiems ir lieka pažadais. Pas- 
kutiniame Klaipėdos tarybos posė-
dyje jos narė Lilija Petraitienė iškėlė 
seną problemą. Neįgaliesiems skir-
tas renginys vyko „Žvejų rūmuose“, 
tačiau vežimėliu į juos neįmano-
ma patekti. Paraginus tarybos na-
rius skirti lėšų šiam pastatui pritai-
kyti, tarybos valdančiųjų koalici-
jos atstovas atkirto, kad tam trūks-
ta lėšų. Esą jų galėtų skirti vyriau-
sybė – neva tai ne savivaldybės, o 
šalies pareiga. Visgi pinigų pasta-
tų pritaikymui neįgaliesiems pa-
žadėta rasti. Praėjus keletui dienų 
po šio pažado Klaipėdos kultūros 
centro „Žvejų rūmai“ direktorius Al-
vydas Juozas Lenkauskas apie tai 
nieko nebuvo girdėjęs. Anot Žve-
jų rūmų direktoriaus, įstaiga rūpi-
nasi neįgaliųjų poreikiais kiek išga-
li, iš savo lėšų. „Jei paprašome sa-
vivaldybės prisidėti, išgirstame at-
sakymą, jog trūksta pinigų ir pan. 
Iš savo įstaigos rezervo prieš porą 
metų nupirkome nešiojamą pan-
dusą. Prieš renginį jis sumontuo-
jamas, pasibaigus renginiui – iš-
montuojamas. Negalime jo palik-
ti lauke, nes bijome, kad gali būti 
pavogtas“, – sakė vadovas. 

Pasak A.Lenkausko, Žvejų rū-
mams reikia rekonstrukcijos, o tam 
būtinos didelės investicijos. „Visada 
esam pasiruošę padėti vežimėlyje 
sėdinčiam žmogui įsitaisyti salėje. 
Tai taip pat nelengva užduotis. Salė 
tam nepritaikyta, sodinam salės šo-
nuose, prie įėjimų arba net nešam 
vežimėliuose sėdinčius žmones į 
antrą aukštą“, – sakė A. Lenkaus-
kas. Direktorius akcentuoja, kad 
neįgalieji kultūros centre laukia-
mi ir sprendimas visada bus rastas. 

Aktyvus Klaipėdos visuomeni-
ninkas Andrejus Larionovas pasa-
kojo, jog turėdamas judėjimo ne-
galią į Savivaldybę pateksite sun-
kiai, į Socialinės paramos skyrių – 
taip pat. Graudžiai juokinga, bet 
į Neįgalumo nustatymo tarny-
bą – nepateksite. Jei jūsų būklė 
labai sunki – tai gydytojas jus ap-
žiūrės mašinoje, sustojus šalia tar-
nybos, jei – geresnė – būsite už-
neštas į vidų. Šiai įstaigai statomas 
naujas pastatas, tad į senąjį matyt 
nebeinvestuojama... tad situacija 
nėra gera. Pasak neįgalaus klaipė-
diečio, uostamiestyje nepritaikytos 
net kirpyklos. Sunku naudotis ban-
komatais –  jie įrengti per aukštai. 
Tas pats su viešosiomis interneto 
prieigomis – viename iš prekybos 
centrų įrengti kompiuteriai nepa-
siekiami, kai sėdi vežimėlyje. Atsar-
giam reikia būti išvažiavus pakvė-
puoti grynu oru prie Danės upės – 
dalis krantinių atviros, tad lengvai 
galima nuriedėti į vandenį. Sunku 
pakliūti ir prie jūros – esą dauge-
lis takelių skylėti arba jų visai nėra. 

Klaipėda vis dar 
nedraugiška 

neįgaliesiems

Inovatyvus prietaisas
Įvertinę tobulėjančias techno-

logijas ir jų pritaikymo galimy-
bes, Kauno technologijos univer-
siteto (KTU) mokslininkai kartu 
su UAB „Informacinių technolo-
gijų organizacija“ sukūrė siste-
mą, kuri leidžia akliesiems dirb-
ti su 2D grafika ir padeda orien-
tuotis erdvėje. Regos sutrikimą 
turinčiam žmogui tereikia turėti 
planšetinį kompiuterį arba išma-
nųjį telefoną ir specialų, moks-
lininkų sukurtą pjezoelektrinį 
liestuką. Pasikabinus ant kaklo 
išmanųjį telefoną ir jo ekraną 
skenuojat pjezoelektriniu prie-

Žiniasklaidoje apie 
neįgaliųjų gyvenimą

kryžiažodžio „eglutė“ atsakymai
Vertikaliai: 1. „Tegu“ 3. Adventas 4. Materija 5. Mašina 
7. Umarai 8. Minėti 10. Uigurė 12. Ira 14. Iki 15. km 17. 
US 20. Jaguarė 21. Alus 22. Amalfis 23. Gervės 24. ml 25. 

Auka. 26. Sėdėti 27. Turtas 28. Laso 29. On 30. Asketė 
32. Tara 34. Rami 35. Mano 37. Asas 38. Tada 40. „Aras“ 
42. Kad 44. Ska 47. Uta. Horizontaliai: 2. Pen 3. Aum 
5. MV 6. TU 8. Mae 9. Emu 11. Išnarai. 12. Init 13. Irgi 15. 

Krėna 16. Jauku 18. Matas 19. Airis 23. Gama 26. Salut 
28. Loma 31. Eglutė 33. Uranas 35. MRU 36. Kadastras 
39. LKA 41. Pavakarės 43. Atmosfera 45. Nėra 46. Atau-
dai 48. Kita 49.  Mosėdį 50.  -istas 51. Pasėsi.

Neįgalieji 
pasaulyje

Ką darytumėt, jeigu jūsų myli-
mas žmogus niekuomet ne-

galėtų pajausti, ką reiškia bėgant 
kirsti finišo liniją, įspirti įvartį į 
priešininko vartus, žaidžiant tink- 
linį atmušti kamuolį?

Koneris Longas turi jaunes-
nį brolį Kaideną, kuriam – 7-eri. 
Deja, mažajam broliui daug daly-
kų, kuriuos daro vyresnėlis, yra 
neįmanomi. Kaidenui sulaukus 
keturių mėnesių, gydytojai jam 
diagnozavo cerebrinį paralyžių. 
Jaunėlis dėl savo ligos negali nei 
kalbėti, nei vaikščioti. 

Dažnai berniukai tarpusavio 
ryšį užmezga būtent žaisdami 
kartu, sportuodami. Deja, ameri-
kiečių Longų šeimoje tokia gali-
mybė net nebuvo aptarinėjama... 
kol vyresnėlis sugalvojo, kaip šią 
problemą išspręsti.  

Prieš pusantrų metų broliai 
Longai pradėjo dalyvauti vaikų 
triatlono turnyruose kartu. Pa-
klausite – kaip? Ogi paprastai. 
Plaukimo rungtyje Koneris tem-
pia prie jo pritvirtintą pripučia-
mą valtį su joje įsitaisiusiu jau-
nesniuoju broliu, bėgdamas stu-
mia vežimėlį priešais save, va-
žiuodamas dviračiu veža brolį 
prie jo pritvirtintoje priekaboje. 
Tai suvienijo vaikus, paskatino 
siekti bendro tikslo – berniukai, 
dalyvaudami įvairiose varžybose 
bei turnyruose, apkeliavo nema-
žą dalį Tenesio valstijos.

Kai turi dėl ko stengtis – 
kliūčių nelieka

Nuo ko viskas 
prasidėjo?

Kartą Koneris pamatė ma-
mos žurnale reklamą, kur buvo 
skelbiama apie vaikų triatloną. 
Šis renginys vaikams, kuriame 
reikėjo varžytis plaukimo, bė-
gimo ir dviračių sporto rung-
tyse, iš karto sudomino berniu-
kus. Tik kilo klausimas – ar bus 
galima triatlone dalyvauti abiem 
broliams kartu? Kad ir kaip ma-
mai būna sunku sakyti „ne“ savo 
vaikams, šį kartą teko. Tačiau vy-
resnėlis tokio atsakymo nepriė-
mė ir nepaliaudamas prašė, kol 
tėvai nusprendė, kad suras būdą, 
kaip jų sūnūs galėtų dalyvauti 
šiame renginyje.  

Berniukų tėvai ėmėsi dar-
bo: jie paskambino reklamuo-
to triatlono organizatoriams ir 
iš jų gavo trenerės Mendės Gil-
derdlyv telefono numerį. Ji labai 
palaikė berniukų idėją ir parū-
pino visą reikalingą įrangą, kad 
abu broliai galėtų varžytis su ki-
tais rungtynių dalyviais.

Pirmasis Konerio ir Kaide-
no triatlonas prasidėjo 100 me-
trų plaukimu. Ši rungtis labiau-
siai patiko mažajam Kaidenui: 
jis plaukė kartu su broliu, prie 
vyresnėlio juosmens pritvirtin-
toje pripučiamoje valtyje. Atėjus 
lenktynių dviračiais metui, tre-
nerė nesutiko, kad Koneris vež-

tų savo mažąjį brolį kalvota triat- 
lono trasa – ji važiavo greta Ko-
nerio ir pati vežė Kaideną. Tačiau 
vyresnėlis vis prašė ir prašė, kad 
brolį vežti leistų jam. Galiausiai, 
kai jau nebuvo likę daug kalvo-
tų trasos vietų, trenerė Megė pri-
tvirtino vežimą su jame įsitaisiu-
siu Kaidenu prie Konerio dvira-
čio. Berniukai finišavo drauge.

Bėgimo rungtyje vyresnėlis 
stūmė vežimėlyje sėdintį brolį 
priešais save. Nubėgę pusę my-
lios berniukai kirto finišo lini-
ją. Kaidenas ir Koneris tuo labai 
džiaugėsi – tai buvo įrodymas 
kitiems, kad jie gali. Sau įrodi-
nėti nieko nereikėjo, jie nuo pra-
džių buvo tikri, kad viskas pasi-
seks puikiai. 

Nesustabdomi broliai
Po pirmojo triatlono broliai 

dalyvavo dar 14-oje varžybų. Jie 
tapo „žvaigždėmis“: kad ir į kokį 
sporto renginį nukeliautų, visuo-
met sulaukia daug dėmesio ir ap-
linkinių palaikymo. 

Daugelis Konerį laiko didvy-
riu, tačiau jis šio titulo niekaip ne-
sureikšmina. Vyresnėlio nuomo-
ne, dalyvavimas varžybose yra 
tiesiog būdas gerai praleisti lai-
ką su jaunesniuoju broliu.

Net ir to nesuprasdami, ma-
žieji broliai įkvepia kitus negalią 
turinčius žmones ar jų artimuo-

sius. Šie berniukai įrodė, kad net 
ir tuomet, kai daugelis gūžčioja 
pečiais ir sako, kad neįmanoma 
9-mečiui įveikti triatlono paskui 
save tempiant ar stumiant neį-
galų 7-metį, jie nereaguoja į to-
kias šnekas ir paprasčiausiai daro 
tai, kas jiems patinka. Beje, ir vi-
sas sportines varžybas sėkmin-
gai pabaigia.

Dabar didžiausias vyresnėlio 
noras – sudalyvauti Konoje, Ha-
vajuose, vyksiančiame triatlone. 
Kona – vieta, kur susirenka stip- 
riausi sportininkai. Kol vyks šis 
triatlonas, spės paaugti tiek Ko-
neris, tiek ir Kaidenas. Gali pa-
sirodyti, kad berniukų svajonė 
neįgyvendinama. Tačiau įmano-
ma viskas, kai turi dėl ko steng-
tis. O šie berniukai tikrai turi dėl 
ko: vienas dėl kito.

Pagal užsienio spaudą parengė:

Milda VICKUTė

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Aklųjų „baltąją lazdelę“ pakeis 
pjezoelektrinis liestukas

Vienintelė priemonė, pa-
dedanti akliesiems orien-
tuotis erdvėje, yra „bal-
toji lazdelė“. Tačiau ji 
visiškai neatitinka ne tik 
besikeičiančios visuome-
nės poreikių, bet ir sun-
kiai gelbsti norint nepa-
simesti miesto aplinkoje. 
Naudodamiesi „baltąja 
lazdele“, aklieji patiria di-
delių nepatogumų ban-
dydami nuvykti iš taško 
A į tašką B, norėdami ap-
lenkti kokią nors kliūtį ar 
identifikuoti kelyje pasi-
taikiusius objektus.

taisu, galima identifikuoti kliū-
tį ir jos išvengti. Naujoji sistema 
akliesiems gali nusakyti ir spal-
vą. Kaip šis prietaisas galėtų pa-
lengvinti aklųjų gyvenimą ir pa-
keisti „baltąją lazdelę“, papasa-
kojo projekto vadovas prof. Ra-
mutis Bansevičius.

Apie kliūtį praneš garsinis 
signalas arba impulsas. Liestu-
ku skenuojant ekraną kertamos 
linijos ar charakteringi specifi-
niam vaizdui kontūrai, o pro-
graminė įranga „paverčia“ juos 
tam tikro dažnio elektriniais sig- 
nalais. Jų dažnis priklauso nuo 
linijų, kontūrų ar fono spalvos. 
Nustačius, kad tam tikras dažnis 
atitinka tam tikrą spalvą, aklajam 
tampa įmanoma suvokti ne tik 
kliūtį, bet ir spalvą. „Planšetinio 
kompiuterio ar telefono objek-
tyvas lietimui jautriame ekra-
ne fiksuoja aplinkos vaizdą, ku-
ris programinės įrangos pagal-
ba jį filtruoja, palikdamas tik es-
minius objekto bruožus, pavyz-
džiui duris, laiptus, gatvės perė-
ją ir t.t.“, – veikimo principą nu-
sako R. Bansevičius.

Elektriniai signalai aklajam 
gali būti suvokiami 2 būdais: pa-
verčiant juos į girdimo diapazo-
no akustinius signalus arba per-
duodant juos į liestuke esančias ir 
su pirštu kontaktuojančias Brai-

lio adatėles. Pasak profesoriaus, 
aklieji turi ypatingai išvystytą ir 
jaurią klausą, todėl daugumai jų 
priimtiniau, kad apie kliūtį būtų 
pranešama impulsu, o ne garsi-
niu signalu. Tačiau kiekvienas 
gali rinktis.

„Baltosios lazdelės“ ir 
pjezoelektrinio liestuko 

skirtumai 
Norint suvokti, kaip aklasis 

jaučiasi tarp mums savaime su-
prantamų objektų, profesorius 
siūlo įsivaizduoti mišką: „Kaip 
aklajam eiti miške, neužkliūvant 
už medžių? Jam tereikia pasika-
binti mobilų telefoną ant kaklo, 
kad objektyvas fiksuotų vaizdą 
prieš jį. Programinė įranga fil-
truoja nereikalingas detales, pa-
likdama tik medžių kamienus. 
Pirštu (akustinis signalas) ar lies-
tuku (Brailio adatėlės poveikis 
į pirštą) skenuodamas ekraną, 
aklasis suvokia, kur yra kliūtis ir 
aplenkia ją“, – tikina R. Bansevi-
čius. Taigi, priešingai nei naudo-
jant „baltąją lazdelę“, kliūties pa-
liesti nereikės – apie ją informuo-
jama iš anksto. Be to, aklųjų sis-
tema padeda atpažinti ir spalvą. 

Vertinant „baltosios lazdelės“ 
ar pjezoelektrinio liestuko kainą, 
mokslininkų komanda tikina, 
kad tai nėra brangus išradimas. 

„Gaminti reikia tik pjezoelektri-
nį liestuką, o speciali programa, 
kuri gali būti visą laiką atnauji-
nama ar tobulinama, telefone ar 
planšetiniame kompiuteryje ins-
taliuojama atskirai. Paties liestu-
ko savikaina yra apie 50 litų“, – 
pasakoja profesorius.

Išradimas, kuris laukia 
pripažinimo

Ši naujoji sistema akliesiems 
buvo pristatyta „Vilniaus inova-
cijų forume“ tarp pačių pažan-
giausių išradimų. Kadangi tai 
naujas išradimas, masinės pjezo-
elektrinių liestukų gamybos dar 
laukiama – ieškomi investuoto-
jai. Kol kas planuojama atlikti 
dar daugiau bandymų, norint ir 
toliau tobulinti prietaisą.

Mokslininkai išradimą „Lies-
tukas, skirtas akliesiems ar sil-
pnaregiams dirbti su planšeti-
niais kompiuteriais ar išmaniai-
siais telefonais“ (autoriai R. Ban-
sevičius, M. Gudauskis, A. Žvi-
ronas, V. Jūrėnas, pareiškėjas – 
Kauno technologijos universi-
tetas) jau užregistravo Lietuvos 
Respublikos valstybiniame pa-
tentų biure. 2014 m. mokslininkų 
komanda planuoja gauti ir euro-
pinį patentą.

„Bičiulystės“ ir KTU inf.
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Šių laikų burtininkai tiek pri-
būrė, kaip sutikti Naujus me-

tus, kad net mano laisvamanis 
vyras užkibo ant jų kabliuko. At-
ėjęs į virtuvę, kur ruošiau tradici-
nę baltą mišrainę, kepiau vištą ir 
tepiau papločius „Napoleonui“, 
jis paklausė:

– Kokios spalvos suknelę už-
sivilksi?

– Teturiu vieną suknelę, va-
sarinę, gėlėtą.

– Netinka, gal turi žalios arba 
mėlynos spalvos palaidinę?

– Man netinka tos spalvos, to-
dėl neturiu.

– Tai ką turi drabužinėje?
– Septynis chalatus, septy-

Pasiruošimas Naujiems metams
Humoreska nias prijuostes ir septynias skir-

tingas šlepetes.
– Labai gerai, – apsidžiaugė 

vyras. – 7 – magiškas skaičius, 
labai tinkamas arklio metams.

– Kokie dar arklio metai, – pa-
sišaipiau, – visą gyvenimą plušu 
kaip arklys, kol jauna – lovoje, 
paskui su vaikais, o senatvėje... 

Tačiau vyras nereagavo į 
mano pašaipą, o pradėjo kažko 
ieškoti virtuvės spintoje.

– Ko ieškai? – neiškenčiau.
– Avižų.
– ???
– Ant naujametinio stalo re-

komenduoja avižinės košės, 
kampe pamesti šieno, vilkėti ža-
lios arba mėlynos spalvos dra-
bužiais. 

Laimė atsibudo kaip visa-
da laiminga ir pačiu laiku – 

kai jau nebenorėjo miego. Kaip 
ir kiekvieną rytą pasirąžė, pasi-
mankštino ir užsimetusi chalatą, 
pasižiūrėjo į savo darbo grafiką. 
Laimė truputį nustebo pamačiu-
si, jog darbo plane šią dieną nie-
ko konkretaus nenumatyta. 

– Teks improvizuoti, – pagal-
vojo laimė ir nusipraususi bei 
papusryčiavusi ėmė rengtis. Ką 
pusryčiams valgo laimė ir kuo ji 
rengiasi, tikiuosi, visi skaityto-
jai puikiai įsivaizduojate, tad to-
kiems dalykams aprašinėti ne-
gaišiu veltui laiko. Išduosiu jums 
paslaptį, jog laimė nusprendė 
kokį nors vieną jos tą dieną su-
tiktą nelaimingą, bet vertą lai-
mės žmogų padaryti laimingą – 
tai yra pasidovanoti jam save. 
Ne visam laikui – gal dienai, va-
karui, nakčiai, ar bent valandai, 
o gal tik akimirkai. Naivūs žmo-
nės galvoja, kad būna laimingų 
gyvenimų. Labai klysta. Laimė 
gali viešėti pas mus tik labai ri-
botą laiką, kita vertus, tas laikas 
gana dažnai priklauso nuo paties 
žmogaus. Jei pas mus ateina sve-
čias ir mes jam skiriame pakan-
kamai dėmesio, jį vaišiname gar-
dėsiais, rodome, koks jis laukia-
mas ir svarbus, toks svečias užsi-
bus ilgai. Tos pačios taisyklės ga-
lioja ir kalbant apie laimę. Tad ir 

Egidijaus Skipario nuotr.

Ko ieškojo laimė?

– Parodyk man žalią arba mė-
lyną arklį.

– Taigi žalio medinio arklio 
metai, prisimink vaikystės me-
dinius supamus arkliukus.

– Turėjom baltą gyvą kumelę, 
tai gal man užsivilkti baltos spal-
vos naktinukus?

Vyro kairysis skruostas pra-
dėjo trūkčioti, prisiminiau gydy-
tojo perspėjimą ir mečiau pasku-
tinę kortą:

– Kada prasideda kinų Nau-
jieji metai? Sausio 31? Tada ir at-
švęsime, gal kokį ponį nudažy-
sime žaliai, o aš įsigysiu dangiš-
kos spalvos suknelę, denk stalą.

P.S. Neleiskite vyrui žiūrėti 
filmukų suaugusiems.

Gražina ČeKAVIČIeNė

Humoreska

grįžkime prie jos, o nekalbėkime 
už jos akių. 

Žvali ir gerai nusiteikusi lai-
mė išėjo į kelią ieškoti to vienin-
telio, kuris jos labiausiai ilgisi ir 
daro viską, kad jos sulauktų. 

Vieni laimės kelyje sutikti 
žmonės buvo per daug susirūpi-
nę, paskendę savo kasdieniniuo-
se darbuose, kad atkreiptų į lai-
mę dėmesį, kiti tik svajojo apie 
ją, bet tingėjo net išeiti jos pasi-
tikti. Turtuoliai prabangiais au-
tomobiliais veltui važinėjo iš vie-
no egzotiško krašto į kitą, tikėda-
miesi kur nors rasti parduotuvę, 
kurioje galima būtų nusipirkti 
laimę. Jei tokiems turčiams būtų 
pavykę rasti tokį prekybos cent- 
rą, prekiaujantį laime, jie būtų 
įstengę prisipirkti jos urmu. Kar-
tais kokiems multimilijonieriams 
atrodydavo, jog rado tai, ko ieš-
kojo, bet po kurio laiko paaiškė-
davo, jog tai, ką nusipirko, visai 
ne laimė ir net nekvepia ja. Turė-
jo nusivilti ir tie, kurie, nepakel-
dami galvos ir neištiesdami nu-
garos, nepaleisdami iš rankų dar-
bo įrankių, vis dirbo ir dirbo ilgas 
valandas, tikėdamiesi pagaminti 
laimę. Tų darbų rezultatai, arba 
kitaip sakant, gaminiai, nė iš tolo 
nebuvo panašūs į laimę. Štai vie-
nam žmogeliui pasisekė loterijo-
je ir jis galvojo, jog turi savo glė-
byje laimę. Vargšelis gana greitai 
suprato, jog tai viso labo sėkmė – 
tik paauglė, laimės antros kartos 
pusseserė.  Draugai nusisuko iš 
pavydo, giminaičiai supyko, nes 
jiems atrodė, jog kitam iš to lai-
mėjimo buvo „atriektas didesnis 
pyrago gabalas“, o žmona, pasiė-
musi aukso puodą su visu dang-
čiu, kaip atlygį už valgio gamini-
mą, kambarių tvarkymą, drabu-
žių skalbimą bei lyginimą, vaikų 
gimdymą bei priežiūrą, pabėgo 
pas kitą vyriškį, kuris nieko ne-
turėjo, bet kažką jis vis tik turėjo. 

Laimė buvo kiek pamalo-
ninta, kai išgirdo, kaip keli ben-

draminčiai ketino jos ieškodami 
kopti į aukščiausią pasaulio kal-
ną – Everestą. 

– Jie verti manęs, – nuspren-
dė laimė, – bet dar ne laikas pa-
kliūti šiems drąsuoliams į rankas. 
Spėsiu juos nudžiuginti po kelių 
savaičių ar mėnesių, kai bus pa-
siekę savo tikslą, – samprotavo 
žmonių svajonių viršūnė. 

Parke ant suolelio susiglau-
dę, susikabinę rankutėmis sė-
dėjo mergina ir vaikinas. Laimė 
greitai pastebėjo, jog jų širdy-
se apsigyvenusi jos jaunesnioji 
sesė – Meilė. 

– Šią porelę reikia įrašyti į 
kandidatų sąrašą, bet šiandien 
jie dar per jauni, kad mane tin-
kamai įvertintų ir elgtųsi su ma-
nimi atsakingai, – dėliojo savo 
mintis laimužė. 

Ilgai tą dieną klaidžiojo lai-
mė keliais ir takeliais po gatves, 
skersgatvius, miškus, girias, par-
kus, žvalgėsi po įstaigų, namų ar 
butų langus, ieškodama verto-
jo apdovanojimo. Vienų širdyse 
buvo apsigyvenę tai pyktis ar ne-
pakantumas kito nuomonei, įsi-
tikinimams, tai neviltis, tai išdi-
dumas kartu su puikybe, kitiems 
trūko drąsos, ryžto priimti laimę 
tokią, kokia ji yra šiandien, čia ir 
dabar. Žmonės, paskendę liūde-
syje ar skausme, neprisileido ar-
tyn net minties apie laimingas 
valandas ar bent akimirkas. 

Saulė jau ruošėsi nerti į rims-
tančią vakaro jūrą, kai eidama 
gatve laimė žvilgtelėjo į vitrinos 
stiklą. Jame lyg kokiame veidro-
dyje ji pamatė save ir išsigando. 

Kaip manote, ko išsigan-
do laimė? Atsakymus siųski-
te mums. Priimsime tik tuos at-
sakymus, kurie bus su dovano-
mis. Mūsų adresas: Laimingas 
žmogus, laiminga gatvė, laimin-
gas miestas ir kaimas laimingo-
je šalyje!

Pranas PLIUŠKA

Prie kūrybos 
šaltinio

Iš „Bičiulystės“  
bičiulių kūrybos

o
Debesiui šešėlius 
metant
Kur auga medžiai dideli,
Toliau laukai – ten vasarojus,
Keliaudama ir tu gali 
Sutikti būsimą rytojų. 

Ten slėnio pakraščiu ramiai
Upelis siauras teka upėn,
Linksmai pražysta putinai
Ir paukštis lizdą savo suka.

Į aukštas žvilgteli pušis,
Viršūnės jų. Galva net svaigsta.
O niekas juk neužgesins 
Pavasarinio šito gaisro.

Nuo kalno vaizdas nuostabus.
Regi tu horizontą platų. 
Suskilęs debesis perpus 
Šešėlius du ant žemės meta. 

Našlė 
Jau saulė ritasi pabudus
Per kalvą, slėnį, ties mišku
Sustoja kaip našlė nuliūdus –
Viena palikus. Ne laiku

Išėjo vyras, ją mylėjęs.
Daug visko buvo – nebėra,
Tik slenka apsnigta alėja 
Dvasia jo, iki šiol gyva.

Sniege jokių pėdų nei nieko.
Praeina ši negirdimai.
Jai skruostu ašara nurieda – 
Kažkaip labai nyku čionai.

Vis lauka: jis gal pasirodys, –
Kas suskaičiuos? – jau daug dienų
Alėjoj palei baltą sodą
Ir palei tvorą akmenų. 

Norėjau, bet...
Ir aš norėjau keliauti, 
Bet negalėjau,
Auksinę žuvelę sugauti, 
Bet nemokėjau.

Ir aš norėjau skraidyti,
Bet neturėjau
Sparnų, kur keltų į skrydį
Su jaunu vėju.

Ir aš norėjau išvysti
Kraštų daugybę,
Bet norai gi ėmė vysti
Dar nepražydę.

Ir aš norėjau patirti 
Meilę aistringą,
Bet ji pro mane, beširdė, 
Tyliai praslinko. 

Egidijaus Skipario nuotr.

„Bičiulystės“ parengtam projektui „Požiūrio lūžis – nuo 
negalios iki galios“, kurį įgyvendinant savaitraštyje bus 
skelbiamos publikacijos aplinkos visiems, neįgaliųjų įsitrau-
kimo į darbo rinką, toleranciją skatinančiomis, kūrybinius 
proveržius atspindinčiomis temomis, Spaudos, radijo ir 
televizijos rėmimo fondas skyrė 35 tūkst. litų finansavimą.
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