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Aktualijos

Vieniems pensijas kompensuoja, 
kitiems – pamiršo 

Praėjusią savaitę per 
Lietuvos televiziją su-
rengtos akcijos metu 
kiekvienas norintis ga-
lėjo pasidalyti gerumu – 
paaukoti keletą eurų, 
kurie atiteks sunkiai 
sergantiems, negalių, 
skurdo varginamiems 
vaikams. Akcijos inicia-
torė, labdaros ir para-
mos fondo „Algojimas“ 
vadovė Aušra Stanči-
kienė sako šios akcijos 
nesureikšminanti – ne 
mažiau svarbi vaikui 
yra ir nemateriali do-
vana, pagalba šeimai, 
draugystė su ja. 

Tolerancijos link

(nukelta į 3 psl.)

Prasidėjus pensijų kom-
pensavimui, visi negalią 
turintieji ar pensininkai 
nekantraudami laukė 
pranešimo, kad jiems bus 
sugrąžinti pinigai, kurių 
jie neteko ekonominės 
krizės metu apkarpius 
išmokas. Daugelis iš 
jų pinigus (ar dalį jų) 
jau gavo, tačiau ne visi. 
Nors buvo skelbiama, 
kad negautos pajamos 
bus kompensuojamos vi-
siems senatvės ir netekto 
darbingumo pensijų ga-
vėjams, neįgaliais tapu-
sieji dėl profesinės ligos 
ar darbe patirtos trau-
mos į tą sąrašą nepateko. 

Integracijos keliu A. Dovydėnienė teigia, kad 
vyro dėl profesinės ligos gauna-
ma išmoka sumažėjo daugiau 
nei 200 litų, per 2 metus, pridė-
jus dar ir slaugos išmokos su-
mažinimą, susidarė apie 7 tūkst. 
Lt. Tai – šeimai labai daug. „To-
kie, kaip mano vyras – patys 

sunkiausi ligoniai. Buvo kalbė-
ta, kad jiems pensijos iš viso ne-
nuims, tad kodėl dabar negrąži-
na, kaip kitiems“, – stebisi A. Do-
vydėnienė. 

Moteris pasakoja, kad jie – 
ne vieninteliai patekę į tokią si-
tuaciją. Vien jų gatvėje gyvena 3 
žmonės, susidūrę su panašiom 
bėdom. „Bičiulystei“ paskambi-
no ir biržiečio Povilo Piestinio 
žmona: traktorininku dirbusiam 
vyrui taip pat pripažintas profe-
sinis susirgimas – vibracinė liga. 
Be to, vyriškis serga ir cukriniu 
diabetu, šuntuota širdis. Pasak 
Renės Piestinienės, jam žalos at-
lyginimo išmoka buvo sumažin-
ta 100 litų. „Sau atsistatė atlygi-
nimus, o mums pamiršo“, – jau-
čia nuoskaudą moteris. O pinigų 
neįgaliesiems labai reikia – vien 
vaistams per mėnesį išeina apie 
300 Lt, nors ir kompensuoja dau-
gumą jų.

Išmoka – keliais šimtais 
mažesnė

„Bičiulystę“ pasiekė nusivy-
lusių neįgaliųjų skundai – kodėl 
tiems, kurie neįgaliais tapo dar-
be, mokamos išmokos nebus 
kompensuojamos. Biržietė An-
gelė Dovydėnienė susirūpino dėl 
vyro gaunamos išmokos. Vyriš-
kis vibracine liga susirgo po 30 
metų darbo su ekskavatoriumi. 
Sovietmečiu, pasak moters, nie-
kas per daug nesigilino, nustatė 
neįgalumą ir tiek, o prieš 10 me-
tų Algirdui Dovydėnui buvo ofi-
cialiai pripažinta profesinė liga. 
Liga paveikė rankas, kojas, visą 
kūną. Šiuo metu, pasak žmonos 
Angelės, jis niekur nebeišeina iš 
namų, vos vos pereina per kam-
barį. Tačiau pavalgyti, apsireng-
ti pats nepajėgia. Vyriškiui nu-
statytas 15 proc. darbingumas 
ir nuolatinės slaugos poreikis. 
„Kaip mažas vaikas, – sako mo-
teris, – reikia nuolat būti prie jo.“ 

Gerumas slypi ne dovanose

Svajonėse – paprasti 
dalykai 

Kiekvienas vaikas turi sva-
jonių. Jos padeda eiti į priekį, 
stengtis, tikėti ateitim. Neįgaliųjų 
svajonės – tokios pat, kaip ir ki-
tų vaikų: žaislai, telefonas, kom-
piuteris... Deja, neretai šių vaikų 
tėveliai priversti gyventi iš ne-
didelių neįgalumo išmokų, ne-
gali dirbti ir nepajėgia nupirkti 
net paprastų dalykų. Lietuvoje 
tai – vis dar realybė, o ne išim-
tis. Nenuostabu, kad vaikų sva-

jonių sąraše atsiduria šiltesni 
batai, žieminė striukė ar megz-
tinis... Na, o patys tėvai neretai 
svajoja apie kitus dalykus: apie 
keltuvą, padedantį kilnoti sunkų 
ligonį, gimnastikos sienelę, prie 
kurios vaikas gali treniruotis ir 
daugelį kitų dalykų, kurie reika-
lingi geresnei negalią turinčio 
vaiko raidai, tačiau kurių patys 
nepajėgia nupirkti. Svajonių są-
raše neretai – ir pagalba (medi-
cininė, socialinė ir kitokia) ne-
galios paliestai šeimai. 

Šios misijos ėmėsi labdaros 
ir paramos fondas „Algojimas“, 
vadovaujamas A. Stančikienės, 
subūręs mūsų šalies žmones 
kilniam tikslui – padėti išpildy-
ti neįgalių vaikų svajones, padė-
ti jiems gyventi gražesnį gyve-
nimą. Tai kol kas sekasi neblo-
gai – kalėdinės akcijos metu gerų 
žmonių, socialiai atsakingų įmo-
nių dėka išpildytos šimtų vai-
kų svajonės. Deja, kai kurių iš jų 
gyvenimui pagerinti neužtenka 
vieno žmogaus gerumo. Įveikti 

didžiules, kompleksines bėdas, 
šalia kurių glaudžiasi skurdas ir 
nepriteklius, gali padėti tik susi-
telkusi bendruomenė.

Istorijos – graudžios, bet 
viltingos

Raseiniškė Jurgita viena au-
gina sūnų Edviną, sergantį sun-
kia cerebrinio paralyžiaus for-
ma. Moteris pati nuo 14 metų ser-
ga cukriniu diabetu. Edviną dar 

„Kartais gyvenime taip nutin-
ka, kad žmogui yra sunku ap-
sirūpinti maistu, jis patiria ne-
priteklių. Todėl Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerija, 
naudodamasi Europos pagal-
bos labiausiai skurstantiems 
asmenims fondo lėšomis, ga-
li pagelbėti šiems žmonėms. 
Preliminariai 2015 metų biu-
džetas šiai priemonei sudaro 
8,2 mln. eurų“, – teigia minis-
trė Algimanta Pabedinskienė.

Pasak ministrės, šią paramą 
gali gauti žmonės, kurių viduti-
nės mėnesinės pajamos nevir-
šija 1,5 Vyriausybės patvirtin-
tų valstybės remiamų pajamų, 
t.y. 153 eurų (528 Lt), tačiau 
savivaldybės paramą gali skir-
ti ir kitais atvejais, pvz., žmo-
gaus neįgalumo, sunkios ligos, 
nelaimės ir panašiais atvejais, 
net kai šeimos pajamos yra ir 
didesnės.

Prašymus dėl paramos 
maisto produktais gyventojai 
turi teikti savivaldybių sociali-
nių paslaugų skyriams.

Praėjusiais metais para-
ma pasiekė daugiau kaip 272 
tūkst. gavėjų. Manoma, kad 
šiemet gavėjų skaičius bus pa-
našus.

Labiausiai skurstantiems 
asmenims maisto produktų 
paketus padės paskirstyti sa-
vivaldybės, Lietuvos Raudono-
jo Kryžiaus draugija bei labda-
ros ir paramos fondas „Maisto 
bankas“.

SADM ir „Bičiulystės“ inf.

Labiausiai 
skurstantys 

šalies gyventojai 
sulauks paramos 

maistu
Iš Europos pagalbos la-
biausiai skurstantiems 
asmenims fondo nuo sau-
sio 12 dienos daugiau nei 
270 tūkstančių vargin-
giausių Lietuvos gyvento-
jų gauna paramą maistu.

(nukelta į 5 psl.)
K. Liolaitė tikisi, jog bus kompensuo-
tos ir nukentėjusiųjų darbe išmokos.

Kaunietis Tadas Dulinskas neslėpė emocijų po skrydžio lėktuvu – tai buvo viena iš jo svajonių.



Mūsų krašte gyvenimo trukmė, palyginti su kitais 
europiečiais, yra viena trumpiausių. Tačiau pasta-

raisiais metais aštuoniasdešimtmečių ir vyresnių žmo-
nių sparčiai daugėja. Prognozuojama, kad 2016 metais 
šalyje jų bus daugiau nei 140 tūkst. Žmonėms senstant 
jų sveikata prastėja. Ne tik mūsų krašte, bet ir visose 
Europos valstybėse sparčiai daugėja žmonių, kaip sa-
koma, „ant patalo“. Jau dabar trūksta, o ateityje dar la-
biau trūks gerai parengtų darbuotojų darbui su sene-
liais. Ypač nesugebama kvalifikuotai dirbti su demen-
cija sergančiais ligoniais. O jų vis daugėja. Specialus pa-
siruošimas reikalingas ne tik profesionalams. Senstant 
mūsų tėvams, iš anksto ruoštis šiam sunkiam gyveni-
mo atvejui pravartu visiems. Pastaruoju metu pasiro-
dė knygų, kurios gali labai padėti. Olandų žurnalistė ir 
rašytoja Stella Braam aštuonerius metus stebėjo savo 
tėvo, mokslininko ir rašytojo Rene van Neero, sirgusio 
Alzheimerio liga, gyvenimą. Tai ką ji patyrė, ką išjautė, 
sudėjo į knygą „Alzheimerio liga. Mano tėvo istorija“. 

Demencija sergantys ligoniai dažnai išeina iš įpras-
to laiko režimo. Naktimis jie kambaryje kuičiasi, tartum 
kažko ieško, ruošiasi kažkur eiti. Stella Braam teigia, 
kad darbą su demencija sergančiais žmonėmis sunki-
na tai, kad dažnai ligoniai būna nervingi ar net agresy-
vūs. Olandijos statistikos duomenimis, agresyvūs būna 
70–90 proc. demencija sergančiųjų ligonių. Agresijos 
priežastys įvairios. Ligonį labai erzina įvairiausi dirgi-
kliai, apie jį tariamai esantis didelis šurmulys, triukš-
mas, jam norisi iš šios aplinkos pabėgti. Dažnai jis taip 
ir padaro. Ligonį kankina nesugebėjimas išsiaiškinti, 
išreikšti savo mintis, jausmus. Kaip nesijaudinsi, kaip 
nepyksi, kai iš tavo kalbos slysta žodžiai, jie tiesiog iš-
keliauja ir su siaubu patiri, kad tampi analfabetu. Ne-
rimas ir pyktis ligoniui sukyla tuomet, kai pajunta, kad 
pats nesugeba atlikti paprasčiausių darbų, įsijungti te-
levizorių, išsivirti kavos, nesiseka naudotis telefonu, 
pasirašyti, kiekviename žingsnyje turi laukti pagalbos 
iš kitų. Autorės nuomone, sunkiai valdomos agresijos 
priežastis yra ir globėjų menkas pasiruošimas dorotis 
su ligonių liguisto elgesio problemomis. Trumpas epi-
zodas. Į slaugos įstaigos palatą, kurioje guli Renė, įeina 
jauna slaugė ir ligonio dukrai skundžiasi: „Negaliu už-
megzti su juo ryšio. Į klausimus jūsų tėvas nereaguoja.“ 
Stella jaunajai slaugei pataria, kaip reikia bendrauti su 
Alzheimerio liga sergančiu ligoniu: „Prieikite prie pat 
ligonio, paimkite jo ranką, ištarkite vardą, žvelkite jam 
į akis. Kalbėkite paprasčiausiais sakiniais. Nesudėkite į 
vieną sakinį dviprasmės informacijos. Jei ligonis nere-
aguoja, kiek palaukite ir užduokite klausimą iš naujo.“ 

Neseniai „Alma littera“ išleido Vilniaus miesto slau-
gos ir globos komisijos pirmininkės Rūtos Vanagaitės 
knygą „Pareigos metas“. Tai labai vertingas leidinys apie 
artimųjų senatvę ir slaugą. Knygoje dalijamasi asme-
nine savo tėvų slaugymo patirtimi. Tėvų slaugą auto-
rė suvokia kaip žmogaus asmenybės brandą, kuri pra-
turtina ir mus pačius. Knygos įžangoje rašoma: „Senas 
žmogus bijo vieno: būti apleistas ir mirti vienatvėje. Pa-
dėk jam – ir tau bus atlyginta. Rūpinimasis senu žmo-
gumi padaro mus dvasingesnius ir leidžia suvokti sa-
vo pačių mirtingumą. Rūpinimasis senu žmogumi iš-
moko mus vertinti šią gyvenimo akimirką ir suprasti, 
kas iš tikrųjų gyvenime svarbu.“

Šioje knygoje randame toli gražu ne tik medicini-
nių, slaugos patarimų. Joje labai jautriai patariama, 
kaip atliekant didžiąją slaugos pareigą nenualinti sa-
vęs, nepaaukoti viso savo vienintelio gyvenimo. „Atli-
kite Pareigą Tėvams, tačiau nepamirškite Pareigos 
Sau“, – pataria autorė. 

Vertingų knygų turime. Galime mokytis, šviestis. 
Reikia tikėtis, kad jau artimiausiu laiku mūsų senų žmo-
nių slaugoje įvyks permainos, galudienių žmonių die-
nos ir naktys bus šviesesnės, ramesnės ir dvasingesnės.

Prie galudienio 
žmogaus

Apie tai,
kas

jaudina Savivaldybės jau paskirstė Sociali-
nės reabilitacijos paslaugų neįga-

liesiems bendruomenėje projektams 
įgyvendinti skirtas lėšas. Internete 
skelbiamose suvestinėse vardijamos 
ne vien finansavimo sulaukusios ne-
įgaliųjų organizacijos. Socialinės rea-
bilitacijos paslaugų teikėjų ratas išsi-
plėtė daugelyje savivaldybių. Jau an-
trus metus šiame projekte dalyvauja 
ir Kazlų Rūdos bendruomenių asoci-
acija. Neįgaliųjų draugiją ir Bendruo-
menių asociaciją savivaldybė vertina 
kaip rimčiausius partnerius.

Bendruomenių  
iniciatyvai – savivaldybės 

palaikymas
Kazlų Rūdos savivaldybės Soci-

alinės paramos ir sveikatos priežiū-
ros skyriaus vedėja Judita Simona-
vičienė džiaugiasi, kad nuo pat sa-
vivaldybės susikūrimo 2000-aisiais 
bendruomeniškumo tradicijų puo-
selėjimui daug dėmesio skiriančioje 
savivaldybėje kelią skinasi vis naujos 
iniciatyvos. Bendruomenių asociaci-
jos paraiška teikti socialinės reabi-
litacijos paslaugas neįgaliesiems – 
viena tokių. 

Praėjusiais metais Bendruome-
nių asociacijos kartu su savivaldybe 
atliktas tyrimas parodė, kad neįga-
liesiems teikiamomis paslaugomis 
didžiąja dalimi – net 90 proc. – nau-
dojasi pačioje Kazlų Rūdoje gyve-
nantieji, o kaimų gyventojai yra už-
miršti. Nemažai atokiose vietovėse 
gyvenančių neįgaliųjų net nebuvo 
įtraukti į jokius sąrašus, jų niekas 
nelankė, nesidomėjo jų problemo-
mis, nepadėjo. Buvo rasta net be ga-
liojančių dokumentų (su pasibaigu-
siais pasų ar tapatybės kortelių ter-
minais) gyvenančių žmonių. 

Savivaldybė palaikė Bendruome-
nių asociacijos narių pasiryžimą rū-
pintis šiais žmonėmis, skyrė lėšų ir 
iš Socialinės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenėje pro-
jekto, ir iš pačios savivaldybės biu-
džeto. Pasak J. Simonavičienės, šio fi-
nansavimo dėka vieni negalią turin-
tys žmonės savo namuose sulaukia 
karšto maisto, asmeninio asistento, 
pavėžėjimo paslaugų, kiti įsitraukia 
į socialinę-kultūrinę veiklą. 

Deja, jau antri metai iš Sociali-
nės reabilitacijos paslaugų neįga-
liesiems bendruomenėje projekto 
vykdytojų yra iškritusi sutrikusio 
intelekto žmonių globos bendrija 
„Kazlų Rūdos Viltis“. Pasak J. Simo-
navičienės, buvo stengtasi visaip or-
ganizacijai padėti, tačiau jos veiklos 
atgaivinti taip ir nepavyko. O pas-

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Kazlų Rūda: Daugiau ir įvairesnių 
paslaugų – nauda 
neįgaliesiems

laugų šiai bendrijai priklausantiems 
žmonėms labai trūksta. Vyresniems 
sutrikusio intelekto negalios žmo-
nėms sudarytos sąlygos lankytis So-
cialinės paramos centre, įsitraukti į 
Dienos užimtumo padalinio veiklą, 
o vaikų tėvai į centrą, deja, neveda. 

Ir toliau bus vykdomos 
tęstinės veiklos 

Kazlų Rūdos savivaldybės neįga-
liųjų draugija naujus metus pradeda 
optimistiškai nusiteikusi. Jau žino-
dama Socialinės reabilitacijos pas-
laugų neįgaliesiems bendruomenė-
je finansavimo rezultatus, draugijos 
pirmininkė Ramutė Sarapinavičienė 
džiaugiasi, kad savivaldybė palaikė 
jų tęstines veiklas, joms įgyvendin-
ti skyrė 20 070 eurų (daugiau kaip 
69 tūkst. Lt). Tai netgi šiek tiek dau-
giau nei pernai. Kazlų Rūdos neįga-
liesiems ir toliau bus teikiamos pa-
sirūpinimo šeimoje, buityje, (skalbi-
mosi, maudymosi), savimasažo, as-
mens asistento paslaugos, bus su-
darytos sąlygos įsitraukti į užimtu-
mą: veiks darbščiųjų rankų būrelis, 
bus ugdomi jų meniniai gebėjimai 
(draugija turi 2 meno mėgėjų kolek-
tyvus – ansamblį „Sidabrinė gija“ ir 
kaimo kapelą „Jankai“), bus skati-
nami sportuoti, dalyvauti ne tik sa-
vivaldybės, bet ir apskrities, respu-
blikinėse sporto varžybose. 

Į projekto paraišką nėra įtrauk-
ta dar viena labai svarbi – kultūrinė 
veikla. Kazlų Rūdos neįgalieji yra 
itin pamėgę teatrą. Gana dažnai pil-
nutėlis autobusas žmonių išsiruošia 
į Kauno dramos, muzikinį teatrus. Į 
šias kultūrines išvykas jie leidžiasi 
už savo pinigėlius. Svarbiausia, kad 
yra kas juos suburia, pasiūlo, kelio-
ne pasirūpina.

Nors projektui įgyvendinti skir-
tas finansavimas dar negautas, 
draugijos durys neįgaliesiems atvi-
ros – galima užeiti, pabendrauti, pa-
sikonsultuoti. Nuo sausio vidurio 
jau kviečiama pasinaudoti ir skal-
bimosi, maudymosi paslaugomis. 
Pasak R.  Sarapinavičienės, mažoje 
savivaldybėje jos labai reikalingos: 
praėjusiais metais suteiktos 1377 
skalbimosi ir 383 maudymosi pas- 
laugos, o jomis pasinaudojo 228 neį-
galieji. Paslaugų gavėjų neturėtų su-
mažėti ir šiemet. Už iš neįgaliųjų ren-
kamą simbolinį mokestį (0,60 Eur) 
už vieną skalbimąsi, pernai įsigyta 
nauja automatinė skalbyklė (iš viso 

draugija turi 4). Populiari ir savima-
sažo paslauga – ja pernai pasinaudo-
jo 58 neįgalieji. 

Be pertraukų dirba ir Lilovatės 
Cibulskienės vadovaujamas ansam-
blis „Sidarbrinė gija“. R. Sarapinavi-
čienė sako, kad žiema – laikas, kai 
žmonėms ypač reikia bendravimo, 
buvimo kartu. O daina pakelia nuo-
taiką, leidžia pamiršti negalią, su-
teikia gyvenimui įvairesnių spalvų. 
Į repeticijas noriai renkasi ir Biru-
tės Endriušienės vadovaujama „Jan-
kų“ kapela. 

Padeda vieni kitiems
Nuo kovo mėnesio veiks ir darbš-

čiųjų rankų būrelis. Praėjusiais me-
tais į jį buvo įsitraukusios 26 neįga-
lios moterys. Draugijos pirmininkė 
džiaugiasi ne tik jų sukurtais dar-
beliais, kurie puikiai reprezentuoja 
organizaciją įvairiuose renginiuose, 
mugėse, bet ir tuo, kad moterų nu-
megztos kojinės, pirštinės, šalikai ar 
kepurės tampa mielomis dovano-
mis sunkiausios negalios, nevaikš-
tantiems, dėl silpnos sveikatos į ak-
tyvią draugijos veiklą įsitraukti ne-
pajėgiantiems žmonėms (draugija 
vienija 498 žmones, jos veikloje ak-
tyviai dalyvauja, teikiamomis pas-
laugomis naudojasi 396). Artėjant 
didžiausioms metų šventėms jų na-
muose paprastai apsilanko draugijos 
pirmininkė, jos pagalbininkai, nuve-
ža dovanų, išsikalba, sužino, kokie 
rūpesčiai jiems neduoda ramybės, 
stengiasi patarti, padėti. Pernai buvo 
aplankyti 56 draugijos nariai. 

R. Sarapinavičienė pasakoja, kad 
į draugijos veiklos planus įtrauktas 
konsultavimas sveikatos ir psichinės 
gerovės klausimais – labai reikalin-
gas. Pasak jos, žmonėms labai trūks-
ta psichologų pagalbos, nes daugelis 
neįgaliųjų nedrįsta net išeiti iš namų. 
Nors draugijos kaimynystėje yra įsi-
kūrusi Kazlų Rūdos pedagoginė psi-
chologinė tarnyba, neįgalieji varžosi 
praverti jos duris. Pirmininkė svars-
to, ar į kitų metų draugijos teikiamų 
paslaugų sąrašą neįtraukus psicho-
logo paslaugos. 

Nuoširdžiai dirbančių, silpnes-
niaisiais besirūpinančių žmonių, or-
ganizacijų niekada nebus per daug. 
O dirbant visiems kartu, susitelkus 
galima ir socialinę atskirtį sumažinti, 
ir pagalbos reikalingiems žmonėms 
labiau padėti.

Aldona DELTUVAITĖ

Kazlų Rūdos savivaldybės neįgaliųjų draugijos darbščiųjų rankų būrelio moterys primezgė pirštinių, kojinių silpniausiems orga-
nizacijos nariams. 

2 psl.2015 m. sausio 15–21 d., Nr. 2 (1241), „Bičiulystė“



(atkelta iš 1 psl.)

Turbūt ne vienas esame susidūrę su situacija, kai miršta artimas 
giminaitis ir palieka turtą. Kyla klausimas – ką tokiu atveju dary-
ti ir kur kreiptis? Ar giminaitis iš viso turėjo turto? O kas tą turtą 
paveldės?

Komentuojame, konsultuojame

Paveldėjimas pagal 
įstatymą

Atsakymas paprastas: jei mirusysis turto turėjo, jį paveldės įs-
tatyminiai arba testamentiniai įpėdiniai. Per 3 mėnesius nuo 

palikėjo mirties reikia kreiptis į notarą ir pateikti mirusiojo mirties 
liudijimą bei priimti palikimą. Pirmiausia yra tikrinama, ar palikė-
jas buvo sudaręs testamentą. Visi testamentai yra įregistruoti Cen-
trinėje hipotekos įstaigoje. Net jei yra sudarytas labai senas testa-
mentas ir jis nėra panaikintas arba pakeistas, jis taip pat galios. To-
kio testamento galiojimą patikrins notaras. Tuomet palikėjo turtą 
paveldi testamentiniai įpėdiniai taip, kaip surašyta testamente, iš-
skyrus tuos atvejus, kai po palikėjo mirties yra gyvas sutuoktinis 
arba po palikėjo mirties yra asmenų, kuriems palikėjo mirties die-
ną yra reikalingas išlaikymas. O ką daryti, jei testamento nebuvo? 
Tuomet turtas yra paveldimas pagal įstatymą, t.y. LR Civiliniame 
kodekse numatyta tvarka. 

Dabar aptarsiu tik artimiausios, pirmos–ketvirtos eilės pavel-
dėtojus, tačiau LR Civilinis kodeksas numato dar penktos ir šeš-
tos eilės paveldėtojus. Visų pirma žiūrima, ar palikėjas turėjo vai-
kų ar įvaikių. Palikėjo vaikai ir įvaikiai turtą paveldi lygiomis dali-
mis, tuomet turto nepaveldi žemesnės (antros, trečios ir kt.) eilės 
įpėdiniai. Jei palikėjas vaikų ir įvaikių neturėjo arba jie yra numi-
rę, tuomet turtą paveldi palikėjo tėvai, jei yra gyvi, ir (arba) pali-
kėjo vaikaičiai. Atitinkamos eilės paveldėtojai turtą paveldi lygio-
mis dalimis ir žemesnės eilės (trečios, ketvirtos ir kt.) įpėdiniai į 
palikimą nepretenduoja.

I eilė Palikėjo vaikai (įvaikiai)
II eilė Palikėjo tėvai ir vaikaičiai (anūkai)
III eilė Palikėjo seneliai, palikėjo provaikaičiai
IV eilė Palikėjo broliai ir seserys

Turto paveldėjimas pagal įstatymą, kai yra gyvas 
palikėjo sutuoktinis

Tačiau situacija keičiasi, palikimo dalys apskaičiuojamos kitaip, 
jei palikėjas mirties momentu yra santuokoje ir sutuoktinis yra gy-
vas palikimo priėmimo momentu. Sutuoktiniui priklauso ¼ dalis 
palikėjo turto. Tuomet dar papildomai yra nustatoma palikėjo tur-
to kilmė. Pavyzdžiui, palikėjo vardu yra įregistruotas butas ir sodo 
namelis. Butas yra nupirktas, kai palikėjas jau gyveno santuokoje 
su savo sutuoktine, kuri dabar yra gyva, o sodo namelis yra palikė-
jo paveldėtas mirus jo tėvams. Tuomet butas bus laikomas bendra 
jungtine nuosavybe, o sodo namelis bus laikomas asmenine pali-
kėjo nuosavybe. Svarbu tai, kad nustačius bendros jungtinės nuo-
savybės turto režimą, konstatuotina, kad visas butas palikėjui ne-
priklausė, butas priklausė palikėjui ir jo sutuoktinei per pusę, to-
dėl paveldima bus tik pusė buto. Tarkime, po palikėjo mirties turtą 
paveldi du jo vaikai ir sutuoktinė (kuri, beje, gali būti ir ne palikėjo 
vaikų motina, o tiesiog moteris, kuri buvo santuokoje su palikėju). 
Tuomet turtas bus paveldimas tokia tvarka:

 Paveldėjimas atstovavimo teise
Labai svarbi ir gana dažnai pasitaikanti situacija, kai turtą pa-

veldi palikėjo vaikai, tačiau vienas iš vaikų jau yra miręs dar iki at-
sirandant palikimui. Tarkim, tėvas Kazys augino du sūnus – Joną 
ir Antaną. Iš pradžių mirė Antanas, paskui mirė tėvas Kazys. Vadi-
nasi, palikimą priims tik Jonas. Tačiau šiuo atveju yra svarbu tai, ar 
Antanas turėjo vaikų. Jei Antanas turėjo vaikų, tie vaikai (mirusiojo 
anūkai) Kazio turtą paveldės atstovavimo teise kartu su Jonu. Kaip 
jau buvo minėta, vaikai turtą paveldi lygiomis dalimis. Atkreiptinas 
dėmesys, kad šiuo atveju nėra svarbu, ar Antanas yra vedęs, kadangi 
Antano sutuoktinė paveldėjimo santykiuose nedalyvaus, tokia tei-
sė numatyta tik mirusiojo vaikaičiams arba provaikaičiams. Taigi 
tėvo Kazio turtas bus paveldėtas tokia tvarka: 

½ buto yra 
palikėjo 
sutuoktinės 
nuosavybė

¼ iš ½ buto paveldi 
palikėjo sutuoktinė

¾ iš ½ buto  
paveldi vaikai 
lygiomis dalimis

Butas, bendra jungtinė nuosavybė

¼ Sodo namelio paveldi 
palikėjo sutuoktinė

¾ paveldi vaikai 
lygiomis dalimis

Sodo namelis, palikėjo 
asmeninė nuosavybė

Reiktų atkreipti dėmesį, 
kad kiekvienas paveldėjimo 
atvejis yra vis kitoks. Šioje 
trumpoje konsultacijoje pa-
veldėjimas aptariamas tik  
pagrindiniais bruožais.

Audronė BALSIUKIENĖ
Lietuvos neįgaliųjų draugijos teisininkė

½ turto 
atitenka 
Jonui

½ turto 
atitenka 
mirusio 
Antano 
vaikams po 
lygiai

ankstyvoje kūdikystėje pradė-
jo varginti epilepsijos priepuo-
liai, teko iškęsti ne vieną galvos 
operaciją. Nuo moters, auginan-
čios sunkią negalią turintį vaiką, 
nusisuko tėvai, o prieš porą mė-
nesių ji palaidojo onkologine li-
ga sirgusį vyrą. Susitvarkyti vie-
nai su užgriuvusia našta Jurgitai 
nepaprastai sunku. Ji sako, kad 
Edvinui būtinai reikia nuolatinių 
masažų, kineziterapijos, mankš-
tos pratimų. Tų, kuriuos apmo-
ka valstybė, neužtenka. Auko-
jantieji akcijos „Ištiesk gerumui 
ranką“ metu gali padėti Edvinui 
sustiprėti. 

kabinasi į gyvenimą: sulaukė jau 
2 metų, nors buvo žadėta, kad ir 
mėnesio netemps. Mamai tenka 
ją maitinti per vamzdelį, kuris 
įvestas tiesiai į mergaitės skran-
dį. Deja, tam reikalingos priemo-
nės greitai susidėvi, be to, tenka 
pirkti ir specialų maistą. Gauna-
mos neįgaliojo išmokos mamai 
viskam neužtenka. 

Šiaulietis Matas nekalba, ne-
vaikšto, net ašarų negali nusi-
šluostyti. Nepaisant to, mama 
Sandra jį vežasi visur, kur tik gali. 
Deja, jau nebepakelia 45 kilogra-
mus sveriančio sūnaus – pakirto 
nugarą. Šeimai būtina teleskopi-
nė mobili kilnojimo įranga. 

3-metis Jokūbas serga Ro-
džerso sindromu. Vaikui buvo 
diagnozuotas cukrinis diabetas, 
jis pradėjo kursti, akti, gali ištikti 
insultas, infarktas. Kad išlaikytų 
ryšį su pasauliu, jam reikia nuo-
latinių logopedo užsiėmimų. Tel-
šiuose, kur šeima gyvena, tokių 
specialistų nėra. Tenka važiuoti 
į didžiuosius miestus, o kelionės 
suryja labai daug pinigų. 

4 metukų Arnas vos 3 mėne-
sių būdamas pateko į ligoninę po 
stipraus sukrėtimo, kuris paliko 

Šiuo metu, pasak A. Stanči-
kienės, problemų šeimos, augi-
nančios negalią turinčiuosius, 
patiria išties daug, į fondą jų 
kreipiasi šimtai. Akcijos metu 
finansinę paramą gaus tos šei-
mos, kurioms reikalinga skubi, 
kartais net gyvybiškai svarbi pa-
galba. Pasirenkama padėti tais 
atvejais, kai valstybė negelbsti. 
Dažnai, pasak, A. Stančikienės, 
pasikalbėjus su šeimom, kurios 
kreipiasi, jų problemai išspręsti 
užtenka teisingos informacijos, 
paaiškinimo. Tokių atvejų labai 
daug. Tai rodo, jog, deja, neįga-
lius vaikus auginančios šeimos 
dažnai nesulaukia pagalbos iš 
tų žmonių, kurių pareiga yra tai 
daryti. 

A. Stančikienės teigimu, bū-
dų padėti yra, bet pagalbos ne-
įgaliesiems sistema pernelyg 
griozdiška, sudėtinga. Nėra vie-
ningos informavimo sistemos. 
Negalios ištiktai šeimai labai 
sunku susigaudyti teisės aktų 
maišalynėje. Socialinės apsau-
gos ir darbo, Švietimo, Sveika-
tos ministerijos dirba atsietai 
viena nuo kitos. Kreipusis pa-
galbos į vieną, liks neaiškumų 
kitoje srityje... 

Gerumas slypi ne dovanose

didelį pėdsaką vaiko raidoje: iš-
sivystė smegenų vandenė, prasi-
dėjo epilepsijos priepuoliai. Ar-
nu rūpinamasi Šiaulių sutrikusio 
vystymosi vaikų globos namuo-
se. Jo priežiūra – išties sudėtin-
ga. Vaikas yra maitinamas per 
specialų prietaisą, kvėpuoti jam 
taip pat padeda aparatas. Norint 
užtikrinti kokybišką vaiko prie-
žiūrą, reikia papilomų lėšų. 

Akcijos metu surinktos lėšos 
padės šiems vaikams gyventi ko-
kybiškesnį gyvenimą, o gal net 
pratęs jų gyvenimą. 

Trūksta pagalbos 
neįgaliesiems sistemos 

Akcijos „Ištiesk gerumui ran-
ką“ iniciatorė A. Stančikienė sa-
ko, kad šis, plačiajai visuomenei 
matomas renginys – tik viena 
fondo „Algojimas“ darbo dalis. Ir 
svarbiausia, pasak A. Stančikie-
nės, ne surinkti pinigų, o keisti 
visuomenės požiūrį į negalią tu-
rinčias šeimas. Ir tai fondui seka-
si – per kalėdinę akciją „Išpildyk 
svajonę“ dovanų sulaukė šimtai 
vaikų. Tačiau nebūtinai dovana 
turi būti materiali – „Algojimo“ 
vadovė sako norinti, kad tie, ku-
rie išpildo vaiko svajonę, taip 
pat taptų ir jo draugu: lankytųsi 
šeimoje, galbūt pakviestų vaiką 
kartu su sese ar broliu į sodybą, 
o gal pasiliktų vakare su negalią 
turinčiu vaiku ir išleistų mamą 
su tėčiu į kino teatrą... Tai gali 
būti labai svarbi dovana šeimai. 
Ir tokių draugystės pavyzdžių 
esama ne vieno. 

A. Stančikienė labdaros akcijai skir-
to renginio metu nusifotografavo 
su Urte.

Kita, ne mažiau skaudi – 
Pauliaus iš Švenčionėlių istori-
ja. Berniuko vystymasis – sudė-
tingas. Jam jau 12 metų, o sveria 
vos 10 kilogramų. Gydytojai sa-
kė, kad vaikas, gimęs kilogramo 
svorio, gyvens vos mėnesį. Pau-
liui nustatytas Dauno sindro-
mas, rimti skydliaukės ir širdies 
sutrikimai. Berniukui viskam 
reikia daug daugiau pastangų, 
nei kitiems: tik neseniai išmoko 
vaikščioti, pats negali net paval-
gyti (o valgo tiktai trintą mais-
tą), nekalba, be to, dar ir nakti-
mis mamai neretai tenka keltis 3 
valandą nakties jį neužmiegan-
tį prižiūrėti. Šios šeimos istoriją 
taip pat lydi tragedija: tėtį, gal 
nepakėlusį vaiko negalios, pakir-
to širdies smūgis. Mamai vienai 
tenka atlaikyti didelę naštą. O ji 
sunki ir finansiškai: labai daug 
kainuoja Pauliaus sauskelnės, 
kitos higienos priemonės, ne-
mažai lėšų atitenka ir vaistams, 
ypač kai Paulius rimčiau suser-
ga. Šeima gyvena iš Pauliaus gau-
namos neįgaliojo išmokos. O rei-
kia ir stogą taisyti, Pauliui – nau-
jo vežimėlio. Apie tai moteris tik 
svajoja. Bet juk labdaros akcija ir 
pildo svajones...

Pagalba gali padėti ir 
išgyventi

Mildutė iš Kupiškio rajono 
Subačiaus – tikras ligų kamuo-
lys, gydytojų nuo gimimo „nu-

Pauliui mamos globa reikalinga 
nuolat.

Mildutei reikalinga nuolatinė prie-
žiūra.

Arnas slaugomas Šiaulių sutrikusio 
vystymosi kūdikių namuose.

Artimiausiuose A. Stančikie-
nės planuose – netrukus Vilniuje 
duris atversianti „Pojūčių klini-
ka“. Čia bus teikiamos individua- 
lizuotos paslaugos vaikui ir jo 
šeimai: pradedant išsamiu situa- 
cijos vertinimu ir baigiant įvai-
riausiom terapijos formom, ku-
rios kompleksiškai bus taikomos 
ir vaikui, ir jo šeimos nariams. 

„Dažnai, turint prieš akis vai-
ką su negalia, matome ne jį pa-
tį, o diagnozę, ligą. Noriu, kad į 
vaiką būtų žiūrima ne kaip į li-
gonį, o kaip į savą kelią gyveni-
me turintį asmenį. Investavus į 
jį nuo ankstyvo amžiaus galima 
pasiekti, kad jis būtų kuo sava-
rankiškesnis, kuo mažiau pri-
klausomas nuo kitų. 

Emilija SToNKUTĖ 
R. Vitkaus ir labdaros ir paramos fondo 

„Algojimas“ ir nuotr.

Viktorijos svajonė – liečiamas tele-
fonas buvo išpildyta.

rašyta“. Tačiau jos mama Jūratė 
nepasiduoda ir stengiasi įveikti 
sunkumus: iškęsti kartu su Mil-
dute sunkias operacijas, įveikti 
nuolat užpuolančius skausmą, 
dusulį. Kvėpuoti mergaitei pa-
deda tik nuolatinis plaučių at-
siurbinėjimas. Užtat Mildutė ir 
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trą dieną, gydymo kursas 8–10 
procedūrų.

Pastabos:
1. Bendros vonios dažniau-

siai daromos tuomet, kai alergi-
ja pasireiškia krūtinės, nugaros, 
šlaunų srityse arba apima ne vie-
ną, o kelias kūno vietas. Jei nie-
žėjimas, bėrimas, odos parau-
dimas ir kitokie alergijos sukel-
ti nemalonumai apima rankas 
iki alkūnių arba kojas iki kelių, 
pakanka daryti vietines vonias, 
naudojant mažesnes vandens 
talpas. Atitinkamai turi būti per-
skaičiuotas reikiamas laurų lapų 
kiekis. Jeigu, pavyzdžiui, nau-
dosime indą, kurio vandens tal-
pa 50 litrų (standartinės vonios 
talpa 200 litrų), laurų lapų pri-
reiks 4 kartus mažiau. Taip pat 
bus 4 kartus mažesnis vandens 
kiekis, kuriuo pradinėje nuoviro 
ruošimo stadijoje užplikomi lau-
rų lapai (šiuo konkrečiu atveju 
pakaks stiklinės vandens).

2. Kai alergija pasireiškia 
veido ar kaklo srityje, gydomasi 
laurų lapų nuoviro kompresais 
arba naudojamasi šiuo nuoviru 
sumirkytais (ir nugręžtais) va-
tos tamponais. 

Beje, visais atvejais, kai nau-
dojami laurų lapų nuovirai, lau-
rų lapų aliejus ir dar kitokios 
vaistų formos, labai svarbu sau-

goti akių ir kitų vietų gleivinę 
nuo nudeginimo (lapuose yra 
didelis kiekis eterinio aliejaus).

3. Laurų lapai (pageidautina, 
kad jie būtų be dėmių, vienodos 
spalvos, nesutrupėję) laikomi 
pakuotėje nurodytą laiką sanda-
riai uždarytame stiklainyje sau-
soje patalpoje.

Testai
Žinotina, jog kai kuriems 

žmonėms „vaistai nuo alergi-
jos“, t. y. laurų lapai patys ga-
li sukelti... alergiją. Norint suži-
noti, ar esate alergiški laurų la-
pams, teks atlikti du nesudėtin-
gus testus. 

Pradžioje (pirmasis testas) 
keletą minučių tarpusavyje pat- 
rinami du lapai, paskui vienu jų 
(trinta puse) nestipriai 5 kartus 
įtrinamas į šviežiai nuplautą šil-
tu vandeniu (be muilo) ir nenu-
šluostytą rankos riešą. 

Jei po 5 valandų nepasireiš-
kė alergija, atliekamas antrasis 
testas: 5 laurų lapai užplikomi 
stikline vandens, 15 min. pa-
virinama, po to įpilama virin-
to vandens vietoj nugaravusio; 
atvėsusiu nuoviru patepamas 
riešas iš vidinės pusės (ta vie-
ta nenušluostoma, palaukiama, 
kol išdžius). 

Jeigu po 8 valandų neatsi-
rado alergijos požymių, galima 
atlikti pirmąją bendrą ar vieti-
nę vonios procedūrą. Pastaro-
ji (atsargumo dėlei) turėtų būti 
3 kartus trumpesnė, jai naudo-
jamas nuoviras – 2 kartus silp- 
nesnis (paruoštas iš mažesnio 
laurų lapų kiekio). Jei po paros 
nebus alergijos požymių, kitos 
procedūros atliekamos šio re-
cepto pradžioje nurodyta tvarka. 

Rizikinga vartoti gausiai 
ir dažnai

Beje, jeigu laurų lapų testai 
ar vonios sukelia alergiją, tokiam 
žmogui tikriausiai teks atsisa-

kyti ir maisto produktų, kuriuo-
se naudojami (kaip prieskoniai) 
laurų lapai. Nėštumo ir žindymo 
metu, mažiems vaikams, žmo-
nėms su sutrikusia medžiagų 
apykaita, taip pat sergantiems 
sunkia diabeto forma, skran-
džio, kepenų, inkstų ir širdies 
ligomis, patartina riboti lauro 
lapų vartojimą (kiekvienu kon-
krečiu atveju pravartu pasitarti 
su gydytoju). 

Ir dar: net ir sveikiems žmo-
nėms nedera pernelyg gausiai ir 
dažnai vartoti laurų lapų turin-
čių maisto produktų, nes tai ga-
li sukelti vidurių užkietėjimą ar 
net apsinuodijimą (ypač tai tai-
kytina žmonėms, geriantiems 
laurų lapų užpilus, nuovirus ir 
trauktines; šiame rašinyje tokie 
liaudies medicinos receptai ne-
pateikiami).

Liaudiški receptai
Galvos odos pleiskanojimas. 

25 laurų lapai užplikomi termo-
se litru verdančio vandens, po 
2 val. užpilas perkošiamas per 
dvigubą marlės atraižą (ar spe-
cialų sietelį). Ištrinkti ir dar šla-
pi galvos plaukai perplaunami 
šiuo užpilu. 

Pernelyg riebi veido oda. Ruo-
šiamas nuoviras: 2 laurų lapai 
užplikomi 0,5 stiklinės verdan-
čio vandens, 3 min. pavirinama 
ant nestiprios ugnies, įpilama 
virinto vandens vietoj nugara-
vusiojo. Veidas valomas atvėsu-
siame nuovire sumirkytu ir nu-
gręžtu vatos tamponu.

Smulkios raukšlės. Gamina-
mas laurų aliejus: 2 laurų lapai 
užpilami alyvuogių aliejumi, in-
das (stiklainis, butelis) užsan-
darinamas, paliekamas šiltoje 
vietoje (pavyzdžiui, šalia radia-
toriaus), po 2 savaičių naudoja-
mas vietoje naktinio kremo. Po 
procedūros laurų aliejus patal-
pinamas į šaldytuvą.

Pastaba. Šis aliejus taip pat 

Daktaras
Aiskauda

tiks (kaip papildoma priemonė) 
sergant osteochondroze (oste-
ochondrozė – stuburo liga, ku-
ri pažeidžia tarpslankstelinius 
diskus, slankstelius, tarpslanks-
telinius sąnarius ir stuburo raiš-
čius. Laurų aliejumi prieš miegą 
plonai patepamos skaudančios 
stuburo vietos (šis aliejus maži-
na skausmą).

Padidėjęs pėdų prakaitavi-
mas. 30 laurų lapų užplikoma 
stikline verdančio vandens, in-
das uždengiamas, palaukia-
ma 30 min., paskui perkošiama 
įprastu būdu ir supilama į šilto 
vandens vonelę (ar kibirą). Šia-
me užpile pėdos laikomos apie 
10 min. Pirmąją savaitę proce-
dūros atliekamos kasdien, an-
trąją – kas antrą dieną, jei pra-
kaitavimas nesumažėja – pro-
cedūros daromos kasdien. Esant 
reikalui, po 10 dienų pertraukos 
gydymą galima pakartoti. Jei vis 
vien prakaitavimas nesumažėjo, 
taikomos kitos priemonės (gal-
būt teks gydytis kompleksiškai, 
naudojant ne tik išorines, bet ir 
vidines priemones).

Nemalonus burnos kvapas. 
2–3 kartus per dieną po valgio 
pakramtoma laurų lapų, po to 
bent valandą nieko negeriama 
ir nevalgoma. Ilgai gydytis šia 
priemone nepatartina, svarbu 
kuo anksčiau nustatyti ir paša-
linti nemalonų kvapą sukelian-
čią priežastį. Tai gali būti, pa-
vyzdžiui, gingivitas (dantenų 
uždegimas), stomatitas (bur-
nos gleivinės uždegimas) ir ki-
tokios ligos. 

Nemiga. Po pagalvės užvalka-
lu užkišami 1–2 laurų lapai (jie 
keičiami ne vėliau kaip kas 7–10 
dienų) arba padedami ant greta 
lovos esančio naktinio stalelio 
(ar panašaus baldo). Pastebėta, 
jog ši priemonė kai kam padeda 
užmigti greičiau negu geriami 
valerijonų lašai.

Romualdas oGINSKAS

Laurų lapai liaudies medicinoje

Lauras – visžalis lapuotis me-
delis, kilęs iš Mažosios Azi-

jos, paplitęs Pietų Europoje, 
Šiaurės Afrikoje, Azorų ir Kana-
rų salose, Madeiroje, Kaukazo 
vakaruose ir kitose šalyse. Kva-
pumu pasižymi ne tik lauro la-
pai (jie vartojami kaip priesko-
nis bei gydymo tikslams), bet ir 
mediena (iš jos gaminami bran-
gūs baldai).

Beje, laurai (lotyniškai lau-
rus – lauro medis, lauro šaka, 
vainikas) – šlovės simbolis; Se-
novės Graikijoje laurų vainiku 
būdavo vainikuojami poetai ir 
didvyriai. Senovės Romoje šiuo 
būdu pagerbdavo poetus, var-
žybų, konkursų nugalėtojus. Ap-
vainikuoti laurų vainiku būdavo 
vadinami laureatais. Vėlesniais 
laikais laureatais imta vadinti 
ne tik laurais apvainikuotus po-
etus, didvyrius, konkursų nu-
galėtojus, bet taip pat asmenis, 
pasižymėjusius mokslo srityje, 
visuomeninėje veikloje ir kitur.

Receptai 
Alergija. 20–30 išdžiovintų 

laurų lapų užplikoma puode lit- 
ru verdančio vandens, puodas 
uždengiamas dangčiu ir 5 min. 
pavirinama. Puodas išoriškai ap-
šiltinamas (šaliku, rankšluosčiu 
ir pan.) ir paliekamas 20 min. 
Po to per kiaurasamtį nuoviras 
supilamas į paruoštą šilto van-
dens vonią (+ 360 –380 C). Opti-
malus buvimo vonioje laikas 15 
min. Šiuo būdu gydomasi kas an-

Visi žinome, kad vartoti daug 
druskos yra nesveika. Ta-

čiau daugeliui žmonių sunku at-
sisakyti šio prieskonio, nes ma-
noma, jog maistas be druskos 
bus beskonis. Ar toks įsitikini-
mas turi pagrindo? Pasak gydy-
tojos dietologės Editos Gavelie-
nės, saikingai vartojama druska 
organizmui nekenkia, priešin-
gai – druską sudarantys natris 
ir chloras yra gyvybiškai svar-
bios cheminės medžiagos, todėl 
visiškai atsisakyti šio prieskonio 
nevertėtų.

Tačiau vartodami per daug 
druskos, rizikuojame susirgti 
širdies ir kraujagyslių, inkstų li-
gomis ar net vėžiu.  E. Gavelienės 
teigimu, norint vartoti tinkamus 
druskos kiekius, pirmiausia rei-
kia žinoti, kiek jos jau natūraliai 
yra maiste. Tuomet sūdydami 
maistą nepersistengsime. „Pa-
vyzdžiui, 100 gramų juodos duo-
nos turi apie 2-3 gramus drus-
kos. O tai jau yra beveik pusė 

Vartoti mažiau druskos – paprasta:  
7 patarimai, kurie tikrai padės

rekomenduojamos dienos nor-
mos“, – sako gydytoja.  Pasak jos, 
tyrimai rodo, jog lietuviai drus-
kos vartoja gerokai per daug ir 
beveik du kartus viršija specia-
listų rekomenduojamas normas.

„Nestlé mitybos instituto“ 
specialistai sako, kad dažniau-
siai druskos vartojame per daug 
tiesiog iš įpročio ir net nesusi-

mąstome, kad jos atsisakę nieko 
neprarasime. Priešingai, sumaži-
nus druskos kiekius, pavyks gy-
venti ne tik sveikiau, bet ir atras-
ti natūralų maisto skonį. Keletas 
patarimų, kurie padės mėgautis 
sveiku ir skaniu maistu.

1. Žinokite, nuo ko pradėti
Sumažinti vartojamos drus-

kos kiekį bus sunku, jei nežino-
site, kiek jos vartoti siūlo mity-
bos specialistai. Pasaulio sveika-
tos organizacija rekomenduoja 
per dieną suvartoti iki 5 gramų 
druskos – maždaug pilną arba-
tinį šaukštelį. Tai verta įsidėmėti 
ruošiantis mažinti druskos kie-
kius maiste. 

2. Prieš sūdydami – ragau-
kite 

Daugelis mūsų įsiberiame 
druskos dar prieš valgydami, 
nes tai yra tapę tam tikru įpro-
čiu. Sulaužykite šį ritualą. Jei 
ranka jau kyla bertis papildomą 

kiekį druskos, bent paragauki-
te patiekto maisto ir įsitikinki-
te, ar jums jos tikrai reikia. Ti-
kėtina, kad nepastebėsite jokio 
skirtumo. 

3. Atidžiau rinkitės maisto 
produktus

Visuomet atkreipkite dėme-
sį, ką dedate į pirkinių krepše-
lį. Pasitikrinkite etiketėse, ku-
rie jūsų mėgstami produktai tu-
ri mažiau druskos. Šiais laikais 
yra daug produktų, turinčių ma-
žiau druskos, todėl tereikia šiek 
tiek atidumo.  

4. Mėgaukitės natūraliu 
maisto skoniu 

Nebijokite, kad maistas su 
mažiau druskos bus ne toks ska-
nus. „Nestlé mitybos instituto“ 
specialistų teigimu, žmogaus 
skonio receptoriai greitai pri-
pranta prie pokyčių, o nepersū-
dytas maistas leidžia pajusti ti-
krąjį skonį. Kaskart gamindami 
berkite vis mažiau druskos. 

5. Atraskite kitokius re-
ceptus 

Galima rasti daugybę recep-

tų su mažu druskos kiekiu, kurie 
atitiks kiekvieno skonį. Pasirin-
kite, kas jums patinka, improvi-
zuokite pridėdami kažką savo ir 
mėgaukitės skaniu maistu. 

6. Ar tikrai reikia druskos 
berti du kartus?

Dažno patiekalo recepte nu-
rodoma įberti žiupsnį druskos. 
Tačiau daugybė žmonių įsiberia 
druskos papildomai. Kam reikia 
dvigubo kiekio? Gamindami ber-
kite druskos kuo mažiau, o prie 
pietų stalo kiekvienas jos įsibers 
pagal savo skonį. Žinoma, nerei-
kia pamiršti, kad kai kuriems pa-
tiekalams druska yra būtina, vis 
dėlto neverta jos berti daug.  

7. Atraskite kitus natūra-
lius prieskonius 

Druska nėra vienintelis bū-
das pagardinti maistą. Savo 
prieskonių krepšelyje nesunkiai 
rasite žolelių, prieskonių, kitų 
gamtos gėrybių, kurios puikiai 
pakeis druską. Berkite juos vie-
toje druskos ir atraskite naujus 
skonius, naudodami skirtingas 
prieskonines žoleles.

„Bičiulystės“ inf. 
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Prieš pat šventes Nacionali-
niame dramos teatre parodyta 
Dantės „Dieviškoji komedija“, 
režisuota Eimunto Nekrošiaus, 
išsiskyrė specialia paslauga ne-
regiams ir silpnai matantiems 
žmonėms – garsiniu komenta-
ru, kurio aklieji klausėsi per be-
vielius ausinukus. Tokio pobū-
džio spektaklis Lietuvoje – jau 
penktasis. 

„Šio projekto tikslas – kul-
tūrinės aplinkos pritaikymas 
akliesiems ir silpnaregiams, sie-
kiant pagerinti teatro meno pri-
einamumą. Vakarų Europoje to-
kia praktika yra labai populiari: 
žmonėms su regėjimo negalia 
pritaikomos įvairios meno rū-
šys, kurioms suprasti paprastai 
reikalingas regėjimas. Džiaugia-
mės, kad jau galime pakviesti į 
teatrą ir mūsų šalies regėjimo 
negalią turinčius žmones. Nuo 
2012 m. tokie spektakliai vyks-
ta dukart per metus“, – sakė Li-
na Puodžiūnienė, LASS (Lietu-
vos aklųjų ir silpnaregių sąjun-
ga) respublikinio centro vyr. 
specialistė. 

Ne tik „Dieviškąją komedi-
ją“, bet ir visus kitus regėjimo 
negalią turintiesiems pritaiky-
tus spektaklius įgarsino aktorė 
Adrija Čepaitė. „Paprastai, ruoš-
damasi spektaklio įgarsinimui, 
kone išmokstu jį mintinai. Iš-
jungusi garsą, vis iš naujo žiū-
riu įrašus, kad išmokčiau ma-
tyti tai, kas kiekvienoje scenoje 
svarbiausia – juk garsą silpna-
regiai girdi, o mano užduotis – 
taupant žodžius nupasakoti tai, 
kas vyksta scenoje. Didžiausias 
iššūkis – kai pastarojoje būna 
keli aktoriai ar vyksta daug vei-
kėjų įtraukiantis veiksmas – tuo-
met reikia rasti geriausiai kon-
tekstą atspindinčias detales“, – 
sakė A. Čepaitė. 

Aktorė pastebėjo, kad savęs 
neklausia, ar tai, ką daro, jai yra 
įdomu. „Ko gero, gyvai vykstan-
tis spektaklio įgarsinimas yra 
sunkesnis, nei sinchroninis ver-
timas, todėl Europoje tai daro 
nedaug žmonių. Tačiau gyveni-
me turime išmokti duoti, o spek-

taklio įgarsinimas man – viena iš 
tokių galimybių“, – sakė aktorė. 

Spektaklį žiūrėjęs Arvydas 
Juchna sakė, kad šis E. Nekro-
šiaus spektaklis nėra lengvas. 
„Dieviškoji komedija“ be išanks-
tinio pasiruošimo būtų sunkiai 
suprantama, tačiau su kūriniu 
buvau susipažinęs dar moky-
kloje, – įspūdžiais dalijosi ne-
regys. – Šiame spektaklyje tai, 
kas vyksta scenoje, skiriasi nuo 
to, ką kalba aktoriai, todėl gy-
vas nupasakojimas mums, ne-
regiams – vienintelė galimybė 
suprasti spektaklį.“ Jo teigimu, 
įgarsinimas netrukdė susidary-
ti asmeninę nuomonę, o kitąkart 
veiksmo būdavo tiek daug, kad 
nelikdavo nė minutės pasinerti 
į pamąstymus. 

Garsinis komentavimas ar 
garsinis vaizdavimas – tai tech-
nologija, užtikrinanti geresnį vi-
zualiųjų menų supratimą. Gar-
sinis vaizdavimas padeda ne-
regiams geriau suprasti teat- 
ro spektaklius, kino filmus, te-
levizijos laidas, dailės parodas, 
sporto varžybas. Spektaklio me-
tu vizualizuojamos nebyliosios 
scenos, komentarai įterpiami 
natūraliose pauzėse tarp dialo-
gų. Juose yra apibūdinamas ak-
torių elgesys ir kūno kalba (ges-
tai, mimika t.t.), scenografijos 
pasikeitimai, kostiumai, spek- 
taklio vaizdinė instaliacija bei 
kiti vizualiniai aspektai. Garsinis 
vaizdavimas transliuojamas FM 
bangomis iš siųstuvo į bevieles 
ausines, kurias dėvi neregintie-
ji žiūrovai.

Nuo 2012 m. neregiams ir 
silpnaregiams pritaikyti 4 spek-
takliai su garsiniu vaizdavimu: 
A. Čechovo „Dėdė Vania“, reži-
sierius Eric Lacascade; H. Ibse-
no „Visuomenės priešas“, reži-
sierius Jonas Vaitkus; F. Molnar 
„Lilijomas“, režisierius Laszlo 
Bagossy; J. Marcinkevičiaus „Ka-
tedra“, režisierius Oskaras Kor-
šunovas.

Spektaklius su garsiniu vaiz-
davimu jau aplankė 155  žmo-
nės su regos negalia. 
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Regos negalią turintieji 
spektaklį „pamatė“ 
moderniu būdu

Nusivylė nesulaukusi 
kompensacijos

Kad kompensuojant neįga-
liųjų pensijas pamiršti nuken-
tėjusieji darbe, nepatenkinta ir 
tauragiškė Kristina Liolaitė. Jos 
gaunama išmoka buvo suma-
žinta 150 Lt. Kadangi ją sumaži-
no netikėtai (tiesiog vieną dieną 
į sąskaitą buvo pervesta mažiau 
pinigų), moteris, planavusi savo 
pajamas, netgi įklimpo į skolas. 
K. Liolaitė sako irgi labai tikėju-
sis, kad žalą patyrusiesiems su-
mažintos išmokos bus kompen-
suotos, kaip ir kitiems neįgalie-
siems, tačiau labai nusivylė ne-
sulaukusi jokio pranešimo apie 
tai. Jos teigimu, nuo kitų pensijų 
nuėmė nedidelę sumą, o čia susi-
daro pakankamai daug. Be to, tuo 
pačiu juntamai sumažėjo ir mo-
teriai mokama priežiūros (pagal-
bos) išlaidų tikslinė kompensaci-
ja – vietoj 360 Lt kurį laiką gau-
davo 306 Lt. „Pikčiausia, kad val-
dininkai savo didelius atlygini-
mus suskumba atstatyti, o mažai 
gaunančiuosius skriaudžia“, – sa-
ko K. Liolaitė. Pasak jos, jei vals-
tybė pasiryžta grąžinti kurį lai-
ką negautas neįgaliųjų išmokas, 
tegu tai daro visiems vienodai. 

Moteris pasakoja, kad trau-
mą darbe patyrė būdama 29 
metų – netyčia įjungtas trans-
formatorius jai nutraukė abi ko-
jas. Buvusiai sportininkei, artis-
tei tai buvo didelis smūgis, pri-
reikė nemažai laiko, kol susitai-
kė su esama padėtimi, sugrįžo į 
gyvenimą. Dabar ji nepasiduoda 
niūriai nuotaikai: gyvena akty-
vų gyvenimą, vairuoja automo-
bilį, dalyvauja visuomeninėje 
veikloje, netgi augina sūnų, kurį 
pagimdė jau po traumos. Žino-
ma, kojų niekas nesugrąžins, o 
kiek reikėjo iškęsti kančių, pa-
tirti operacijų... 

Kodėl šie neįgalieji liko 
„už borto“? 

Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos Socialinio drau-
dimo skyriaus vedėjas Vaidotas 
Kalinauskas situaciją komentuo-
ja taip: „Lietuvos Respublikos 
Konstitucinis Teismas 2012 m. 
vasario 6 d. nutarime „Dėl Lie-
tuvos Respublikos teisės aktų 
nuostatų, kuriomis reguliuoja-

mas pensijų perskaičiavimas ir 
mokėjimas valstybėje susida-
rius itin sunkiai ekonominei, fi-
nansinei padėčiai, atitikties Lie-
tuvos Respublikos konstitucijai“ 
pasisakė dėl valstybinių sociali-
nio draudimo pensijų, valstybi-
nių socialinio draudimo netekto 
darbingumo (invalidumo) pen-
sijų bei dėl jų sumažinimo pagal 
Lietuvos Respublikos socialinių 
išmokų perskaičiavimo ir mokė-
jimo laikinąjį įstatymą, tačiau KT 
nutarime nebuvo pasisakyta dėl 
kitų periodinių kompensacinių 
išmokų, mokamų pagal LR žalos 
atlyginimo dėl nelaimingų atsi-
tikimų darbe ar susirgimų pro-
fesine liga laikinąjį įstatymą ar 
LR nelaimingų atsitikimų darbe 
ir profesinių ligų socialinio drau-
dimo įstatymą.

Todėl 2014 m. gegužės 15 d. 
priimtas Lietuvos Respublikos 
valstybinių socialinio draudimo 
senatvės ir netekto darbingumo 
(invalidumo) pensijų kompensa-
vimo  įstatymas XII-886  numa-
tė kompensuoti tik valstybinio 
socialinio draudimo senatvės 
ir valstybinio socialinio draudi-
mo netekto darbingumo (inva-
lidumo) pensijas,  kitų išmokų 
kompensacijos  įstatyme nebu-
vo numatyta.“

V. Kalinauskas paaiškino, kad 
periodinės draudimo išmokos, 
mokamos netekus tam tikro pro-
cento darbingumo, apskaičiuo-
jamos pagal formulę (į šios for-
mulės dėmenis įskaičiuojamas 
sužalojimo laipsnio koeficientas,  
darbo užmokestis, įvykio (profe-
sinės ligos ar susižalojimo metu) 
buvusios einamųjų metų drau-
džiamosios pajamos ir nelaimin-
go atsitikimo darbe (profesinės 
ligos) mokėjimo metu nustaty-
tos einamųjų metų draudžiamo-
sios pajamos. Taigi periodinių iš-
mokų dydis kinta priklausomai 
nuo patvirtintų einamųjų metų 
draudžiamųjų pajamų dydžio, 
kuris kiekvienais metais nusta-
tomas skirtingas (arba palieka-
mas prieš tai galiojusių metų). 

Einamųjų metų draudžia-
mųjų pajamų dydžiai kinta at-
sižvelgiant į atitinkamų metų 
ar atitinkamo metų laikotar-
pio Valstybinio socialinio drau-
dimo fondo biudžeto pajamas 
ir išlaidas. Mažėjant Valstybi-
nio socialinio draudimo fon-

do biudžeto pajamoms, viduti-
nio darbo užmokesčio dydžiui, 
tvirtinamos mažesnės einamų-
jų metų draudžiamosios paja-
mos. Pvz., 2008 einamųjų me-
tų draudžiamųjų pajamų dydis 
buvo 1 414 Lt, 2009 m. jis padi-
dintas iki 1 488 Lt, na, o 2010 m. 
mažėjo iki 1 170 Lt ir atstatytas 
iki 1 488 Lt buvo 2012 m. (toks 
yra ir dabar – t.y. 431 Eur). Ta-
da atstatytas ir žalos atlyginimo 
išmokos dydis, o 2010–2011 m. 
negautų pajamų kompensuoti 
kol kas nežadama. 

Ar daug žmonių tai 
aktualu? 

Profesinėmis ligomis kasmet 
suserga nemažai žmonių. Vals-
tybinio profesinių ligų registro 
duomenimis, vien per 2014 me-
tų 3 ketvirčius buvo registruoti 
252 profesinių ligų atvejai. 2013 
metais iš viso profesinė liga pa-
tvirtinta 412 žmonių. Rekordi-
nis skaičius sergančiųjų pasiek-
tas 2005-aisiais – 1 380 atvejų 
per metus. Iš viso 2000–2013 
metais profesinė liga nustatyta 
daugiau nei 11 tūkst. asmenų. 

Gerokai dažniau (2 kartus) 
profesinėmis ligomis serga vy-
rai, nei moterys. Pastaraisiais 
metais dažniausiai darbas su-
kelia jungiamojo audinio ir ske-
leto–raumenų sistemos ligas, 
neretos ausies, nervų sistemos 
ligos. Įdomu tai, kad vibracinė 
liga 2000–2002 m. sudarė apie 
40 proc. visų susirgimų, o pas-
taraisiais metais šios ligos atve-
jų nepasitaiko. 

Dažniausiai profesinėmis li-
gomis serga įrenginių ir mašinų 
operatoriai, surinkėjai, papras-
tai dirbantys statybos, gamybos 
sektoriuje. 

Tiesa, reikia paminėti, kad 
netekto darbingumo periodinės 
kompensacijos (mokamos pagal 
LR žalos atlyginimo dėl nelai-
mingų atsitikimų darbe ar susir-
gimų profesine liga laikinąjį įsta-
tymą ar LR nelaimingų atsitiki-
mų darbe ir profesinių ligų soci-
alinio draudimo įstatymą) nėra 
vienintelės jas gaunančiųjų pa-
jamos. Nemaža dalis šių išmokų 
gavėjų taip pat gauna ir valstybi-
nio socialinio draudimo pensiją 
ar valstybinio socialinio draudi-
mo netekto darbingumo pensiją.

Aurelija BABINSKIENĖ 

Vieniems pensijas 
kompensuoja, kitiems – pamiršo 

Neįgaliesiems – palankesni mokesčiai

Pateikiame Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos So-
cialinio draudimo skyriaus 
vedėjo Vaidoto Kalinausko 
paaiškinimą. Dėl platesnių 
išaiškinimų ministerija pra-
šo kreiptis „Sodros“ informa-

lėšų suma, kuri deklaruojama 
Valstybinei mokesčių inspekcijai 
kaip su darbo santykiais ar jų es-
mę atitinkančiais santykiais su-
sijusios pajamos.
• Jei asmuo vienu metu yra ir 
individualios įmonės savinin-
kas (MB narys, TŪB (KŪB) ti-
krasis narys) ir samdomą darbą 
dirbantis asmuo arba socialinio 
draudimo senatvės ar netek-
to darbingumo (invalidumo) 
pensijos gavėjas, arba asmuo 
iki 29 metų (taikoma už laiko-
tarpį iki kalendorinių metų pa-
baigos, kai asmeniui sukanka 29 
metai), tai socialinio draudimo 
įmokų bazę sudaro išsiimama 

asmeniniams poreikiams lėšų 
suma, kuri deklaruojama Valsty-
binei mokesčių inspekcijai kaip 
su darbo santykiais ar jų esmę 
atitinkančiais santykiais susiju-
sios pajamos.
• Vyresnių nei 29 metų, neturin-
čių darbo santykių ar negaunan-
čių socialinio draudimo pensijos, 
individualių įmonių savininkų 
(MB, TŪB, KŪB narių) sociali-
nio draudimo įmokų bazę suda-
ro lėšų suma, kuri kalendoriniais 
metais išsiimama asmeniniams 
poreikiams ir kuri kalendorinių 
metų mėnesį negali būti mažes-
nė kaip minimalioji mėnesinė al-
ga. Tuo atveju, jeigu asmuo yra 

individualios įmonės savinin-
kas ir mažosios bendrijos narys, 
ir (ar) ūkinės bendrijos tikrasis 
narys arba kelių mažųjų bendri-
jų ar ūkinių bendrijų tikrasis na-
rys, socialinio draudimo įmokas 
nuo minimaliosios mėnesinės al-
gos apskaičiuoja draudėjas, kuris 
yra įregistruotas anksčiausiai.

Socialinio draudimo įmokos 
neskaičiuojamos ir nemokamos, 
jeigu individuali įmonė, mažoji 
bendrija ar ūkinė bendrija veik- 
los laikinai nevykdo ir yra tai 
deklaravusi Mokesčių adminis-
travimo įstatymo ir jo įgyven-
dinamųjų teisės aktų nustaty-
ta tvarka.

www.biciulyste.lt

Klausėte – 
atsakome

„Pirmame šių metų „Bičiu-
lystės“ numeryje perskaičiau, 
kad savarankiškai dirban-
tiems neįgaliesiems taikomi 
mažesni mokesčiai. Norėčiau 
sužinoti daugiau informa-
cijos apie tai“, – į redakciją 
kreipėsi skaitytojas A.M. iš 
Vilniaus.

ciniu numeriu 1883. 
Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsi-

galiojo Valstybinio socialinio 
draudimo įstatymo pakeitimai, 
kuriais numatyta, kad sociali-
nio draudimo įmokos skaičiuo-
jamos taip:
• individualios įmonės sa-
vininko, mažosios bendrijos 
(MB) nario, taip pat ūkinės 
(TŪB (KŪB)) bendrijos tikrojo 
nario socialinio draudimo įmo-
kų bazę vienus metus nuo pir-
mosios veiklos pradžios sudaro 
išsiimama individualios įmonės 
savininko, mažosios bendrijos 
nario ar ūkinės bendrijos tikrojo 
nario asmeniniams poreikiams 

2015 m. sausio 15–21 d., Nr. 2 (1241), „Bičiulystė“5 psl.



6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. PIRMADIENĮ–PENKTADIENĮ:  
6.05, 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 – eks-
pertas. 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 19 d. 
9.00 Komisaras Reksas (7) N-7. 

9.50 Miestelio ligoninė (2/3). 10.40 
Pasaulio panorama (kart.). 11.10 
Savaitė (kart.). 11.40 Pienas. Dok. f. 
Kanada, JAV, 2012 m. (subtitruota, 
kart.). 12.40 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės (kart.). 13.05 Istorijos detektyvai 
(kart.). 13.50 Lašas po lašo (kart.). 
14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, Lie-
tuva. 15.00 LRT radijo žinios. 15.05 
Laba diena, Lietuva. 16.00 Žinios. 
16.15 Hartlando užuovėja (6/11). 
17.00 Premjera. Akis už akį (2/11) 
N-7. 17.45 Premjera. Naisių vasara 
6 (9). 18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 18.45 2014 m. Lietuvos 
sporto apdovanojimai. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 
Dėmesio centre. 21.29 Loterija „Per-
las“. 21.30 Teisė žinoti. 22.20 Pinigų 
karta. 23.10 Vakaro žinios. 23.40 Se-
nis (318) N-7. 0.45 Istorijos detekty-
vai (kart.). 1.35 Laba diena, Lietuva 
(kart.). 3.30 Teisė žinoti. (kart.). 4.20 
Pinigų karta (kart.). 5.05 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite. (kart.).

Antradienis, sausio 20 d. 
9.00 Komisaras Reksas (8) N-7. 

9.50 Miestelio ligoninė (2/4). 10.40 
Teisė žinoti (kart.). 11.30 „Eurovizi-
ja 2015“. Nacionalinė atranka (kart.). 
13.05 Pinigų karta (kart.). 14.00 Ži-
nios. 14.15 Laba diena, Lietuva. 15.00 
LRT radijo žinios. 15.05 Laba diena, 
Lietuva. 16.00 Žinios. 16.15 Hartlan-
do užuovėja (6/12). 17.00 Premjera. 
Akis už akį (2/12) N-7. 17.45 Prem-
jera. Naisių vasara 6 (10). 18.15 
Šiandien (su vertimu į gestų kalbą). 
18.45 Premjera. Muškietininkai (8) 
N-7. 19.40 Emigrantai. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 
Dėmesio centre. 21.29 Loterija „Per-
las“. 21.30 Specialus tyrimas. 22.20 
Istorijos detektyvai 23.10 Vakaro ži-
nios. 23.40 Muškietininkai (8) (kart.) 
N-7. 0.35 Senis (319) N-7. 1.35 La-
ba diena, Lietuva. (kart.). 3.30 Emi-
grantai (kart.). 4.20 Specialus tyrimas 
(kart.). 5.10 Istorijos detektyvai (kart.). 

Trečiadienis, sausio 21 d. 
9.00 Komisaras Reksas (9) N-7. 

9.50 Miestelio ligoninė (2/5). 10.40 
Emigrantai (kart.). 11.30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai (kart.). 12.20 
Tikri vyrai (kart.). 13.05 Specialus ty-
rimas (kart.). 14.00 Žinios. 14.15 La-
ba diena, Lietuva. 15.00 LRT radi-
jo žinios. 15.05 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. 16.15 Hartlando užuo-
vėja (6/13). 17.00 Premjera. Akis už 
akį (2/13) N-7. 17.45 Premjera. Nai-
sių vasara 6 (11). 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.45 Prem-
jera. Muškietininkai (8) N-7. 19.40 
Gyvenimas. 20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 21.05 Dėmesio 
centre. 21.29 Loterija „Perlas“. 21.30 
Auksinis protas. 22.45 Žingsnis po 
žingsnio. Būstas. 23.10 Vakaro ži-
nios. 23.40 Muškietininkai (8) (kart.) 
N-7. 0.35 Senis (320) N-7. 1.35 Laba 
diena, Lietuva (kart.). 3.30 Gyvenimas 
(kart.). 4.20 Auksinis protas (kart.). 
5.30 Durys atsidaro (kart.). 

Ketvirtadienis, sausio 22 d. 
9.00 Komisaras Reksas (10) 

N-7. 9.50 Miestelio ligoninė (2/6). 
10.40 Gyvenimas (kart.). 11.30 Auk-
sinis protas (kart.). 12.45 Žingsnis 
po žingsnio. Būstas (kart.). 13.05 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
25-mečiui. Mūsų laisvės metai. 1990 
m. 2 dalis. (kart.). 14.00 Žinios. 14.15 
Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT radi-
jo žinios. 15.05 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios. 16.15 Hartlando užuo-
vėja (6/14). 17.00 Premjera. Akis už 
akį (2/14) N-7. 17.45 Premjera. Nai-
sių vasara 6 (12). 18.15 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.45 Premje-
ra. Muškietininkai (9) N-7. 19.40 Tikri 
vyrai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Perlas“. 21.30 Prem-
jera. Laiškas Evai (1) N-7. 23.10 Va-
karo žinios. 23.40 Muškietininkai (9) 
(kart.) N-7. 0.35 Senis (321) N-7. 1.35 
Laba diena, Lietuva. (kart.). 3.30 Tikri 
vyrai (kart.). 4.20 Stilius (kart.). 5.10 
Bėdų turgus (kart.). 

Penktadienis, sausio 23 d. 
9.00 Komisaras Reksas (11) 

N-7. 9.50 Miestelio ligoninė (3/1). 

10.40 Bėdų turgus (kart.). 11.30 Sti-
lius (kart.). 12.20 Ryto suktinis su Zi-
ta Kelmickaite (kart.). 13.10 Gimi-
nės. Gyvenimas tęsiasi. Daugiaseri-
jinis vaidybinis f. 2015 m. ( 2) (kart.). 
14.00 Žinios. 14.15 Laba diena, Lie-
tuva. 15.00 LRT radijo žinios. 15.05 
Laba diena, Lietuva. 16.00 Žinios. 
16.15 Hartlando užuovėja (6/15). 
17.00 Premjera. Akis už akį (2/15) 
N-7. 17.45 Tautos balsas. 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.50 
Baronas Miunhauzenas. Nuotykių f. 
Vokietija, 2012 m. (2). 20.25 Loterija 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 20.59 Lo-
terija „Perlas“. 21.00 Duokim garo! 
22.40 Premjera. Drakonas. Fantasti-
nis siaubo trileris. JAV, Kanada, 2009 
m. N-14. 0.15 Senis (322) N-7. 1.15 
Mokslo ekspresas (kart.). 1.35 Laba 
diena, Lietuva (kart.). 3.30 Tautos bal-
sas (kart.). 4.00 Duokim garo! (kart.). 
5.30 Popietė su Algimantu Čekuoliu 
(subtitruota, kart.). 

Šeštadienis, sausio 24 d. 
6.05 Tikri vyrai (kart.). 6.55 Emi-

grantai (kart.). 7.45 Specialus tyrimas 
(kart.). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Prem-
jera. Mūsų kaimynai marsupilamiai. 
Animacinis serialas. Prancūzija, Vo-
kietija, 2012 m. (3/4). 9.25 Premjera. 
Animalija (2). 9.50 Džeronimas (16). 
10.15 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite. 11.10 Durys atsidaro. 11.40 
Mokslo ekspresas. 12.00 Pasaulio 
dokumentika. Didžiosios migraci-
jos. 1 d. Gimę judėti. Didžioji Brita-
nija, 2010 m. 13.00 Inspektorius Lui-
sas (2/1) N-7. 14.30 Popietė su Algi-
mantu Čekuoliu. (Subtitruota). 15.00 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
25-mečiui. Mūsų laisvės metai. 1991 
m. 1 dalis. 16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą). 16.15 Sveikinimų kon-
certas. 18.40 Bėdų turgus. 19.30 Sti-
lius. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 „Eurovizija 2015“. 
Nacionalinė atranka. 22.40 Užsispy-
rusi blondinė 2. Komedija. JAV, 2003 
m. (Subtitruota) N-7. 0.15 Senis (323) 
N-7. 1.15 Žingsnis po žingsnio. Būs-
tas (kart.). 1.30 Lietuvos nepriklau-
somybės atkūrimo 25-mečiui. Mū-
sų laisvės metai. 1991 m. 1 dalis. 
(kart.). 2.25 Inspektorius Luisas (2/1) 
(kart.) N-7. 4.00 Eurovizija 2015. Na-
cionalinė atranka (kart.). 5.30 Gimto-
ji žemė (kart.). 

Sekmadienis, sausio 25 d. 
6.05 Durys atsidaro (kart.). 6.35 

Popietė su Algimantu Čekuoliu (Sub-
titruota, kart.). 7.00 Šventadienio min-
tys. 7.30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite (kart.). 8.30 Girių horizontai. 
9.00 Premjera. Mūsų kaimynai mar-
supilamiai (3/5). 9.25 Premjera. Vaka-
vilis (12). 9.50 Džeronimas (17). 10.15 
Aviukas Šonas (4/5). 10.25 Gustavo 
enciklopedija (Subtitruota). 10.55 Pi-
nokis. Pasaka. Vokietija, 2013 m. 
12.00 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Jeloustouno nacionalinis parkas. 
Didingiausias Amerikos stebuklas. 
Dokumetinis f. JAV, 2013 m. (subti-
truota). 13.00 Auksinė Agatos Kris-
ti kolekcija. Puaro (12/3) N-7. 14.30 
Radiofobija. Dok. f. Ispanija, 2005 
m. (subtitruota). 15.30 Tautos balsas 
(kart.). 16.00 Žinios (su vertimu į ges-
tų kalbą). 16.15 Krepšinis. LKL čempi-
onatas. Pasvalio „Pieno žvaigždės“ – 
Utenos „Juventus“. 18.00 Keliai. Ma-
šinos. Žmonės. 18.30 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai. 19.30 Pasaulio pa-
norama. 19.55 Savaitė. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Premjera. Giminės. Gy-
venimas tęsiasi. Daugiaserijinis vaidy-
binis f. 2015 m. (3). 21.50 „Auksinės 
bitės 2014“. 23.20 Premjera. Alisa. 
Fantastinė drama (1, 2). 2.15 Auksinė 
Agatos Kristi kolekcija. Puaro (12/3) 
(kart.) N-7. 3.45 Pasaulio panorama 
(kart.). 4.15 Savaitė (kart.). 4.40 Gi-
minės. Gyvenimas tęsiasi. Daugiase-
rijinis vaidybinis f. 2015 m. (3) (kart.). 
5.30 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.). 

žinios. 19.30 VIRAL'as. N-7. 20.30 
Farai N-7. 21.00 Rezidentai (5) N-7. 
21.30 TV3 vakaro žinios. 22.10 Kerš-
tas (19) N-14. 23.10 Privati praktika 
(1) N-7. 0.10 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba (18) N-14. 1.10 Daugiau nei 
draugai (5) N-7. 1.35 Naujokė (9) N-7. 
2.00 Skandalas (9) N-14. 2.50 Vilfre-
das (9) N-7. 

Antradienis, sausio 20 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Simp-

sonai (20, 21) N-7. 7.50 Gydytojos 
dienoraštis (1) N-7. 8.55 Meilės sū-
kuryje (2019). 10.00 Aistros spal-
vos (86) N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 
12.55 Ančiukas Donaldas ir draugai 
(42). 13.30 Legenda apie Korą (6) 
N-7. 14.00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
14.30 Simpsonai (22, 23) N-7. 15.30 
Nemylima (97) N-7. 16.30 TV Pagal-
ba N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Prieš 
srovę N-7. 20.30 VIP (19) N-7. 21.00 
Rezidentai (6) N-7. 21.30 TV3 vakaro 
žinios. 22.10 Transporteris (4) N-14. 
23.15 Krizė (1) N-14. 0.15 CSI krimi-
nalistai (313) N-14. 1.10 Daugiau nei 
draugai (6) N-7. 1.35 Naujokė (10) 
N-7. 2.00 Skandalas (10) N-14. 2.50 
Vilfredas (10) N-7. 

Trečiadienis, sausio 21 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Simp-

sonai (22, 23) (kart.) N-7. 7.50 Gydy-
tojos dienoraštis (2) N-7. 8.55 Meilės 
sūkuryje (2020). 10.00 Aistros spal-
vos (87) N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 
12.55 Ančiukas Donaldas ir draugai 
(43). 13.30 Legenda apie Korą (7) 
N-7. 14.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis. 14.30 Simpsonai (24, 25) N-7. 
15.30 Nemylima (98) N-7. 16.30 TV 
Pagalba N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Žvaigždžių dešimtukas N-7. 21.00 
Rezidentai (7) N-7. 21.30 TV3 vaka-
ro žinios. 22.05 Vikingų loto. 22.10 
Peržengta riba. Veiksmo f. Kanada, 
2011 m. N-14. 0.05 Elementaru (18) 
N-7. 1.05 Daugiau nei draugai (7) N-7. 
1.30 Naujokė (11) N-7. 1.55 Skanda-
las (11) N-14. 2.45 Vilfredas (11) N-7. 

Ketvirtadienis, sausio 22 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Simp-

sonai (24, 25) (kart.) N-7. 7.50 Gydy-
tojos dienoraštis (3) N-7. 8.55 Meilės 
sūkuryje (2021). 10.00 Aistros spal-
vos (88) N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 
12.55 Ančiukas Donaldas ir draugai 
(44). 13.30 Legenda apie Korą (8) 
N-7. 14.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis. 14.30 Simpsonai (1, 2) N-7. 15.30 
Nemylima (99) N-7. 16.30 TV Pagal-
ba N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Gin-
čas be taisyklių N-7. 20.30 Opiumas 
liaudžiai N-7. 21.00 Rezidentai (8) 
N-7. 21.30 TV3 vakaro žinios. 22.10 
Bibliotekininkai (1, 2) N-7. 0.10 Kau-
lai (16) N-14. 1.10 Daugiau nei drau-
gai (8) N-7. 1.35 Naujokė (12) N-7. 
2.00 Skandalas (12) N-14. 2.55 Vilf-
redas (12) N-7. 

Penktadienis, sausio 23 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Simp-

sonai (1, 2) (kart.) N-7. 7.50 Gydyto-
jos dienoraštis (4) N-7. 8.55 Meilės 
sūkuryje (2022). 10.00 Aistros spal-
vos (89) N-7. 11.00 TV Pagalba N-7. 
12.55 Ančiukas Donaldas ir draugai 
(45). 13.30 Legenda apie Korą (9) 
N-7. 14.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis. 14.30 Simpsonai (3, 4) N-7. 15.30 
Nemylima (100) N-7. 16.30 TV Pa-
galba N-7. 17.15 Laidos pertraukoje 
– Kaip ant delno. 18.15 Euras 2015. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Ledynmetis 
3. Animacinė komedija. JAV, 2009 m. 
21.20 Šešios dienos, septynios nak-
tys. Nuotykių komedija. JAV, 1998 m. 
N-7. 23.30 Tranzitas. Trileris. JAV, 
2012 m. N-14. 1.10 Draugai su vai-
kais. Komedija. JAV, 2012 m. N-14. 

Šeštadienis, sausio 24 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Re-

dakajus (7) N-7. 7.30 Bidamanų tur-
nyras (6) N-7. 8.00 Didvyrių draugu-
žiai (52). 8.30 Būrys (7) N-7. 9.00 
Svajonių ūkis. 9.30 Mamyčių klubas. 
10.00 Mitybos balansas. 10.30 Ka-
pitono Granto beieškant (5). 12.00 
Seržantas Bilko. Komedija. JAV, 
1996 m. N-7. 13.50 Gyvenimo ban-
gos (5). Drama. Turkija, 2013 m. 
N-7. 16.15 Kurt Sejitas ir Šura (34) 
N-7. 17.20 Ekstrasensai detektyvai 
(6) N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 Šok 
su manimi. N-7. 19.30 Konkurso per-
traukoje – Eurojackpot. 22.00 Ir čia 
priėjo Poli. Komedija. JAV, 2004 m. 
N-7. 23.50 Purvini šokiai. Romanti-
nė drama. JAV, 1987 m. N-7. 1.45 
Peržengta riba. Veiksmo f. Kanada, 
2011 m. N-14. 

Sekmadienis, sausio 25 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Re-

dakajus (8) N-7. 7.30 Bidamanų tur-
nyras (7) N-7. 8.00 Mažylių nuotykiai 

Pirmadienis, sausio 19 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (12). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (52) (kart.). 7.25 
Keista šeimynėlė (13) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (121) 
N-7. 8.45 Kodas. L.O.B.I.A.I. Nuoty-
kių f. JAV, 2004 m. (kart.) N-7. 11.05 
G būrys. Nuotykių filmas šeimai. 
JAV, 2009 m. (kart.). 12.45 Oplia! 
N-7. 13.15 Mažieji Tomas ir Džeris 
III (53). 13.40 Keista šeimynėlė (14). 
14.05 Na, palauk! (11). 14.20 Ugnis 
ir Ledas (69) N-7. 16.30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.15 Yra kaip yra. N-7. 
18.30 Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.25 
Nuo... Iki.... 21.30 Žinios. 22.10 VA-
KARO SEANSAS. PREMJERA Hana. 
N-14. Veiksmo trileris. Didžioji Britani-
ja, JAV, Vokietija, 2011 m. 0.15 Tai-
kinys (8) N-7. 1.10 Detektyvė Džon-
son (5) N-7. 2009 m. 2.05 Detektyvė 
Džonson (12) N-7. 2005 m. 

Antradienis, sausio 20 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (13). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (53) (kart.). 7.25 
Keista šeimynėlė (14) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (122) 
N-7. 8.50 Blondinė eina į karą. Nuo-
tykių komedija. JAV, 2008 m. (kart.) 
N-7. 10.40 Hanos auksas. Nuotykių 
f. šeimai. JAV, 2010 m. (kart.). 12.25 
Oplia! N-7. 12.50 Tomo ir Džerio 
nuotykiai (13) (kart.). 13.15 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (54). 13.40 Keis-
ta šeimynėlė (15). 14.05 Na, palauk! 
(12). 14.20 Ugnis ir Ledas (70) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.15 
Yra kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
KK2. N-7. 20.25 Pagalbos skambu-
tis. N-7. 21.30 Žinios. 22.10 VAKA-
RO SEANSAS Trys karaliai. Veiksmo 
f. JAV, 1999 m. N-14. 0.20 Taikinys 
(9) N-7. 1.15 Detektyvė Džonson (6) 
N-7. 2009 m. 2.10 Detektyvė Džon-
son (13) N-7. 2005 m. 

Trečiadienis, sausio 21 d. 
5.55 Dienos programa. 6.00 

Labas vakaras, Lietuva (kart.). 6.35 
Smalsutė Dora (14). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (54) (kart.). 7.25 
Keista šeimynėlė (15) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (123) 
N-7. 8.50 24 valandos (kart.) N-7. 
9.50 Yra kaip yra (kart.) N-7. 11.00 
Nuo... Iki... (kart.). 11.55 KK2 (kart.). 
N-7. 12.45 Oplia! N-7. 13.15 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (55). 13.40 Keis-
ta šeimynėlė (16). 14.05 Na, palauk! 
(13). 14.20 Ugnis ir Ledas (71) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.15 
Yra kaip yra. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 
KK2. N-7. 20.25 Gyvenimo receptai 2 
(3) N-7. 21.30 Žinios. 22.10 VAKARO 
SEANSAS Karo kelias. Veiksmo tri-
leris. JAV, 2009 m. N-14. 23.50 Tai-
kinys (10) N-7. 0.45 Detektyvė Džon-
son (7) N-7. 2009 m. 1.40 Detektyvė 
Džonson (14) N-7. 

Ketvirtadienis, sausio 22 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (15). 7.00 Mažieji 
Tomas ir Džeris III (55) (kart.). 7.25 
Keista šeimynėlė (16) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (124) 
N-7. 8.50 24 valandos (kart.) N-7. 
9.50 Yra kaip yra (kart.) N-7. 11.00 
Gyvenimo receptai 2 (3) (kart.) N-7. 
11.55 KK2 (kart.) N-7. 12.45 Oplia! 
N-7. 13.15 Mažieji Tomas ir Džeris 
III (56). 13.40 Keista šeimynėlė (17). 
14.05 Na, palauk! (14). 14.20 Ugnis 
ir Ledas (72) N-7. 16.30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.15 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. 19.30 Valanda su Rū-
ta. 21.30 Žinios. 22.10 VAKARO SE-
ANSAS Maksimali bausmė. Veiksmo 
f. JAV, 2012 m. N-14. 0.10 Taikinys 
(11) N-7. 1.05 Detektyvė Džonson (8) 
N-7. 2009 m. 2.00 Sveikatos ABC te-
levitrina (kart.). 

Penktadienis, sausio 23 d. 
6.30 Dienos programa. 6.35 

Smalsutė Dora (16). 7.00 Mažieji 

Tomas ir Džeris III (56) (kart.). 7.25 
Keista šeimynėlė (17) (kart.). 7.50 
Volkeris, Teksaso reindžeris (125) 
N-7. 8.50 Pagalbos skambutis (kart.) 
N-7. 9.50 Yra kaip yra (kart.) N-7. 
10.50 K11. Komisarai tiria. Žaidimas 
su ugnimi. N-7. 11.20 K11. Komisarai 
tiria. Šeima mirtiname pavojuje. N-7. 
11.55 KK2 (kart.) N-7. 12.45 Oplia! 
N-7. 13.15 Mažieji Tomas ir Džeris 
III (57). 13.40 Keista šeimynėlė (18). 
14.05 Na, palauk! (15). 14.20 Ugnis 
ir Ledas (73) N-7. 16.30 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.15 24 valandos. N-7. 
18.30 Žinios. 19.30 KK2 penktadienis. 
N-7. 22.20 Karalius Artūras. Nuotykių 
f. Airija, Didžioji Britanija, JAV, 2004 
m. N-7. 0.40 PREMJERA Samanta 
Darko. Trileris. JAV, 2009 m. N-14. 

Šeštadienis, sausio 24 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (15). 6.55 Super-
didvyrių komanda (7). 7.20 Kaukė 
(9). 7.45 Kas naujo, Skūbi-Dū? (5). 
8.10 Katino Leopoldo pasivaikščio-
jimas. Animacinis f. Rusija, 1982 m. 
8.25 Leopoldo gimimo diena. Ani-
macinis f. Rusija, 1982 m. 8.35 To-
mo ir Džerio nuotykiai (14). 9.00 Po-
nas Bynas (18). 9.30 Na, palauk! (7, 
8). 10.00 KINO PUSRYČIAI. PREM-
JERA Vėžliuko Semio nuotykiai 2. 
Animacinis f. Belgija, JAV, Prancū-
zija, 2012 m. 11.50 Čarlio angelai. 
N-7. Veiksmo komedija. JAV, Vokie-
tija, 2000 m. 13.45 Mano puikioji au-
klė (156, 157). 14.50 Didingasis am-
žius (144) N-7. 16.55 Šventę švęsti. 
18.30 Žinios. 19.00 SUPERKINAS 
Užkerėtoji. Filmas šeimai. JAV, 2007 
m. 21.00 Seni vilkai. Komedija šei-
mai. JAV, 2009 m. 22.40 Tikras tei-
singumas. Juodas kerštas. Veiksmo 
f. JAV, Kanada, 2010 m. N-14. 0.25 
Karo kelias. Veiksmo trileris. JAV, 
2009 m. (kart.) N-14. 

Sekmadienis, sausio 25 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (16). 6.55 Super-
didvyrių komanda (8). 7.20 Kaukė 
(10). 7.45 Kas naujo, Skūbi-Dū? (6). 
8.10 Katino Leopoldo vasara. Ani-
macinis f. Rusija, 1983 m. 8.20 Inter-
viu su katinu Leopoldu. Animacinis f. 
Rusija, 1984 m. 8.25 Katino Leopol-
do automobilis. Animacinis f. Rusija, 
1987 m. 8.35 Tomo ir Džerio nuotykiai 
(15). 9.00 Sveikatos ABC televitrina. 
9.30 Mes pačios. 10.00 KINO PUS-
RYČIAI Princas ir aš. Karališkas me-
daus mėnuo. Nuotykių f. JAV, 2008 
m. 11.45 Gyvenimas ant ratų. Nuoty-
kių komedija. Didžioji Britanija, JAV, 
Vokietija, 2006 m. N-7. 13.45 Mano 
puikioji auklė (158, 159). 14.50 Di-
dingasis amžius (145) N-7. 17.00 Ne 
vienas kelyje. 17.30 Teleloto. 18.30 
Žinios. 19.00 Alfa savaitė. 19.30 Lie-
tuvos supermiestas. 22.00 PREM-
JERA Užkratas. Trileris. JAV, Jungt.
Arabų Emyratai, 2011 m. N-14. 0.05 
Skaistuolė amerikietė. Romantinė ko-
medija. JAV, 2009 m. N-14. 1.40 Čar-
lio angelai. Veiksmo komedija. JAV, 
Vokietija, 2000 m. (kart.) N-7. 

Pirmadienis, sausio 19 d. 
6.35 Sveikatos ABC televitrina. 

7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 
8.00 Mistinės istorijos (9) (kart.) N-7. 
9.00 Bosas (9) (kart.) N-7. 10.00 Bo-
sas (10) (kart.) N-7. 11.00 Kalbame ir 
rodome (376) N-7. 11.55 Prokurorų 
patikrinimas (242) (kart.) N-7. 13.00 
Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 
Komisaras Aleksas (5) N-7. 15.00 
Amerikos talentai (31). 16.00 Pro-
kurorų patikrinimas (243) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Vedęs ir turi vaikų (16) 
N-7. 19.00 Policija ir Ko (9) N-7. 20.00 
Visa menanti (9) N-7. 21.00 Patrulis. 
N-7. 21.30 Be kompromisų. Veiksmo 
trileris. JAV, 2011 m. N-14. 23.10 Ti-
kras kraujas (9) N-14. 0.15 Visa me-
nanti (9) (kart.) N-7. 1.05 Prokurorų 
patikrinimas (243) (kart.) N-7. 2.10 
Bamba TV. S. 

Antradienis, sausio 20 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (9) (kart.) N-7. 
9.00 Brolis už brolį (9, 10) N-7. 11.00 
Kalbame ir rodome (377) N-7. 11.55 
Prokurorų patikrinimas (243) (kart.) 
N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Komisaras Aleksas 
(6) N-7. 15.00 Amerikos talentai (32). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (244) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Vedęs ir turi vai-

kų (17) N-7. 19.00 Policija ir Ko (10) 
N-7. 20.00 Visa menanti (10) N-7. 
21.00 Farai. N-14. 21.30 Superagen-
tas Simonas. Veiksmo komedija. JAV, 
1999 m. N-7. 23.05 Tikras kraujas (10) 
N-14. 0.10 Visa menanti (10) (kart.) 
N-7. 1.00 Prokurorų patikrinimas (244) 
(kart.) N-7. 2.05 Bamba TV. S. 

Trečiadienis, sausio 21 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (10) (kart.) 
N-7. 9.00 Brolis už brolį (11, 12) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (378) N-7. 
11.55 Prokurorų patikrinimas (244) 
(kart.) N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Komisaras Aleksas 
(7) N-7. 15.00 Amerikos talentai (33). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (245) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Vedęs ir turi vaikų 
(18) N-7. 19.00 Policija ir Ko (11) N-7. 
20.00 Visa menanti (11) N-7. 21.00 
Farai. N-14. 21.30 Mirtinas numeris. 
Trileris. Australija, Didžioji Britanija, 
2007 m. N-14. 23.25 Persekiotojai 
(1) N-7. 0.20 Visa menanti (11) (kart.) 
N-7. 1.10 Prokurorų patikrinimas (245) 
(kart.) N-7. 2.15 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, sausio 22 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (11) (kart.) N-7. 
9.00 Superagentas Simonas. Veiksmo 
komedija. JAV, 1999 m. (kart.) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (379) N-7. 
11.55 Prokurorų patikrinimas (245) 
(kart.) N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Komisaras Aleksas 
(8) N-7. 15.00 Amerikos talentai (34). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (246) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Vedęs ir turi vaikų 
(19) N-7. 19.00 Policija ir Ko (12) N-7. 
20.00 Visa menanti (12) N-7. 21.00 
Farai. N-14. 21.30 Vaikai Lobių sa-
loje. Salos pabaisa. Nuotykių f. JAV, 
2004 m. N-7. 23.05 Persekiotojai (2) 
N-7. 23.55 Visa menanti (12) (kart.) 
N-7. 0.45 Prokurorų patikrinimas (246) 
(kart.) N-7. 1.50 Bamba TV. S. 

Penktadienis, sausio 23 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (12) (kart.) N-7. 
9.00 Vaikai Lobių saloje. Salos pabai-
sa. Nuotykių f. JAV, 2004 m. (kart.) 
N-7. 11.00 Kalbame ir rodome (380) 
N-7. 11.55 Prokurorų patikrinimas 
(246) (kart.) N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 14.00 Komisaras 
Aleksas (9) N-7. 15.00 Amerikos talen-
tai (35). 16.00 Prokurorų patikrinimas 
(247) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Vedęs ir turi 
vaikų (20) N-7. 19.00 Amerikietiškos 
imtynės (49) N-7. 21.00 Savaitės kri-
minalai. N-7. 21.30 Nindzė. Veiksmo f. 
JAV, 2009 m. N-14. 23.05 Spartakas. 
Prakeiktųjų karas (1, 2) N-14. 1.00 
Prokurorų patikrinimas (247) (kart.) 
N-7. 2.05 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, sausio 24 d. 
7.00 Amerikos talentai (34, 35) 

(kart.). 9.00 Laba diena. N-7. 9.30 
Apie žūklę. 10.00 Padėkime augti. 
10.30 Šefas rekomenduoja. 11.00 
Pasaulio galiūnų čempionų lygos eta-
pas Rumunijoje. 12.00 Arčiau mūsų. 
12.30 Patrulis (kart.) N-7. 13.00 Džiun-
glių princesė Šina (35) N-7. 14.00 Šei-
mynėlė (65–68) N-7. 16.00 Muchta-
ro sugrįžimas N-7. 17.00 Bosas (11) 
N-7. 18.00 Mistinės istorijos (10) N-7. 
19.00 PREMJERA Dainuok mano dai-
ną. Muzikinis šou. 21.00 MANO HE-
ROJUS Mirtinas smūgis. Veiksmo f. 
JAV, Kanada, 2008 m. N-14. 22.50 
AŠTRUS KINAS Internetinis žudikas. 
Trileris. JAV, 2011 m. N-14. 0.30 Se-
nosios Kristinos nutikimai (15–18) N-7. 
2.10 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, sausio 25 d. 
7.00 Mistinės istorijos (10) (kart.) 

N-7. 8.00 Pirmas kartas su žvaigžde. 
N-7. 8.30 Tauro ragas. N-7. 9.00 Au-
topilotas. 9.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu. 10.00 Sekmadienio ry-
tas. 11.00 Sveikatos kodas. 11.52 Na-
cionalinė loterija. 12.00 Arčiau namų. 
13.00 Melagių žaidimas (1) N-7. 14.00 
Sveikinimai. 16.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 17.00 Bosas (12) N-7. 18.00 
Mistinės istorijos (11) N-7. 19.00 MEI-
LĖS ISTORIJOS Emilija Richards. 
Praeities pėdsakai. Romantinė dra-
ma. Vokietija, 2012 m. N-7. 21.00 
Bordžijos (5, 6) N-14. 23.00 Matrica. 
Perkrauta. N-7. Veiksmo trileris. JAV, 
2003 m. 1.30 Senosios Kristinos nuti-
kimai (19–21) N-7. 2.45 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

(1). 8.30 Būrys (8) N-7. 9.00 Svajonių 
sodai. 10.00 Virtuvės istorijos. 10.30 
Kapitono Granto beieškant (6). 12.00 
Pelės medžioklė. Komedija. JAV, 
1997 m. N-7. 13.55 Gyvenimo ban-
gos (6) N-7. 16.15 Kurt Sejitas ir Šu-
ra (35) N-7. 17.20 Ekstrasensai detek-
tyvai (7) N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Savaitės komentarai. 19.30 Tūkstan-
tis žodžių. Komedija. JAV, 2012 m. 
N-7. 21.15 Pasaulių karas. Fantas-
tinė veiksmo drama. JAV, 2005 m. 
N-14. 23.45 Ledi. Biografinė drama. 
D.Britanija, Prancūzija, 2011 m. N-14. 

Pirmadienis, sausio 19 d. 
6.35 Teleparduotuvė. 6.50 Simp-

sonai (18, 19) (kart.) N-7. 7.50 Gydy-
tojos dienoraštis (8) N-7. 8.55 Meilės 
sūkuryje (2018). 10.00 Aistros spal-
vos (85) N-7. 11.00 Ledynmetis 2. 
Eros pabaiga. Animacinė komedija. 
JAV, 2006 m. 12.55 Ančiukas Donal-
das ir draugai (41). 13.30 Legenda 
apie Korą (5) N-7. 14.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis. 14.30 Simpsonai (20, 
21) N-7. 15.30 Nemylima (96) N-7. 
16.30 TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Viešosios įstaigos „SocACTI-
VA" vadovė kaunietė Raminta 
Daščiorienė teigia, jog vis dau-
giau neįgaliųjų artimųjų įverti-
na mankštos su šunimis naudą 
varginamiems sudėtingų nega-
lavimų. Neįgalią dukrą auginan-
ti moteris sako, jog socialinės 
veiklos ji ėmėsi norėdama, kad 
tai, kas smagu ir duoda teigia-
mų rezultatų, patirtų kuo dau-
giau šeimų. R. Daščiorienės tei-
gimu, vieną iš VšĮ „SocACTIVA" 
vykdomų veiklų yra „Neįgalių-
jų mankšta kartu su šunimis". 
Fiziniai pratimai reikalingi at-
kurti ar palaikyti sutrikusias fi-
zines savybes. „Be to, tiesioginis 
ryšys tarp žmogaus ir gyvūno 
teigiamai veikia emocijas, slo-
pina agresiją, tobulina empati-
ją ir gerina savivertę. Projektas 
inicijuotas asmenine iniciatyva, 
ieškant, kaip padėti cerebriniu 
paralyžiumi sergančiai dukrai, 
kuri nepripažino jokių kinezite-
rapeutų, jokių mankštų ar masa-
žų ir kuri puikiai atlieka fizinius 
pratimus kartu su šunimi“, – aiš-
kino moteris. 

R. Daščiorienė, baigusi aukš-
tąjį mokslą, gydymo įstaigoje 
dirbo medicinos sesele. Prieš 
15 metų gimė dukra Paulina. 
Kad kūdikio raida yra ne tokia, 
kaip turėtų būti, pastebėjo pir-
maisiais gyvenimo metais. Mer-
gaitei neįgalumas dėl cerebrinio 
paralyžiaus pripažintas, kai jai 
suėjo vos metukai. Medicinos 
mokslus krimtusi ir darbą pagal 
specialybę dirbusi jauna mama 
suprato, kiek laiko reikės skirti 
dukrelei, kiek teks ją mankštin-
ti, rūpintis specialiu ugdymu, 
todėl pajamų iš turimo darbo 
nepakaks. Tada R. Daščiorienė 
nusprendė keisti veiklą ir kartu 

su vyru ėmėsi prekybos. Drauge 
su sutuoktiniu ji dažnai vykda-
vo į Lenkiją prekių. Viena iš to-
kių kelionių baigėsi tragiškai – į 
kelią išbėgo šernas, tapęs vyro 
gyvybę nusinešusios avarijos 
kaltininku. Raminta po avarijos 
pateko į ligoninę, kur jos laukė 
daugybė operacijų ir kojos am-
putacija. Visą tą laikotarpį, kol 
moteris kovojo dėl savo gyve-
nimo, Paulinai buvo skiriama 
mažiau dėmesio. „Kai grįžome 
prie mankštų, dukra nebenorė-
jo, kad ją kas nors liestų... Teko 
ieškoti išeities. Pirmiausia atro-
dome baseiną. Po to – mankštą 
su šunimis“, – prisiminė moteris. 
2010-aisiais ji viešėjo Vengrijo-
je, kur buvo pristatoma nauja 
efektyvi terapija. Savo akimis jos 
naudingumu įsitikinusi Ramin-
ta įgytas žinias pritaikė šeimoje. 
„Paulinai mankšta labai patiko. 
Pirmiausia neįgalus vaikas, ben-
draudamas su šunimi, net nesu-
pranta, jog tuo pat metu atlieka 
reikiamus būklei pagerinti fizi-
nius pratimus. Jis tą daro ne ver-
čiamas, bet savo noru“, – aiškino 
pašnekovė. 

Patirtimi ji pradėjo dalytis 
su kitais įvairią negalią turinčių 
vaikų tėvais. Taip po truputį idė-
ja virto realiu projektu, jau tre-
jus metus finansuojamu Kauno 
miesto savivaldybės. Šiuo me-
tu „SocACTIVA" darbuotojai po 
keletą kartų per savaitę aplan-
ko tris Kauno įstaigas – Lietuvos 
sutrikusio intelekto žmonių glo-
bos bendriją „Viltis“, J. Laužiko 
specialiąją mokyklą ir Vilijam-
polės socialinės globos namus. 
Iš viso jose su šuneliais kartu 
mankštinasi pusšimtis vaikų. 
Kiekvieną būrelį lanko trys has-
kiai ir du bigliai. 

Neįgalių vaikų draugystė su 
šunimis

Neįgali sesuo 
išmokė atjautos 

visiems

Neįgalieji  
pasaulyje

„Lietuvos žiniose“ išspausdintas Kristinos Kučinskaitės 
straipsnis, kuriame pasakojama, kokią naudą negalią tu-
rintiesiems teikia bendravimas su šunimis. 

Praėjusių metų pabaigoje sta-
tybininkai Kelmės rajono savi-
valdybės atstovams įteikė sim-
bolinį raktą nuo patalpų, ku-
riose įrengti 7 socialiniai būs-
tai nepasiturinčioms šeimoms. 
Erdvūs koridoriai, vonios ir tua-
leto kambariai, šilumos mazgas, 
leisiantis individualiai spręsti, 
kiek šildytis patalpas, moder-
niai įrengti kambariai. Juose ap-
sigyvens 7 šeimos. Socialiniai 
būstai įrengti buvusios Profe-
sinio rengimo centro valgyklos 
patalpose, įgyvendinus projek-
tą ,,Socialinio būsto plėt-ra Kel-
mės mieste”.

Bendra projekto tinkamų 
finansuoti išlaidų suma siekia 
1 milijoną 178 tūkstančius 520 
litų. Būstai – netradicinio plana-
vimo. Primena individualų na-
mą. Su plačiais ir ilgais korido-
riais, aplink kuriuos išsidėsčiu-

sios kambarių, virtuvės, vonios 
ir tualeto patalpos. Ir pirmame, 
ir antrame aukšte – bendri erd- 
vūs holai.

Erdvė saikingai tuštins gy-
ventojų kišenes. Mat kiekvieno 
būsto šeimininkai patys gali re-
guliuoti, kiek nori šilumos. Re-
konstruojant valgyklos patalpas 
į socialinį būstą, pertvarkyta ir 
šilumos sistema. Didžiąją da-
lį mokesčio už šilumą sudarys 
bute sunaudotos šilumos kilo-
vatvalandės. Dalį – mokestis už 
bendrų patalpų šilumą.

Kadangi pastaruoju me-
tu socialinio būsto pirkta labai 
mažai, o jo poreikis labai dide-
lis, per metus įrengti 7 sociali-
niai būstai – labai didelė paspir-
tis nepasiturinčioms šeimoms. 
Pirmas aukštas pritaikytas as-
menims su specialiaisiais po-
reikiais.

Sofija Virgainytė „Šiaulių krašte“ rašo apie naujus sociali-
nius būstus, kuriuose vietą rado ir negalią turintieji. 

Natalija Vodianova – visame pasaulyje garsus super-
modelis. Ji nepaliauja stebinti ne tik savo ypatingu gro-
žiu, bet ir visuomenine veikla. Nors nuo paauglystės 
gyvena užsienyje, gimtojoje Rusijoje per pastaruosius 
kelerius metus įrengė šimtą žaidimų parkų, aikštelių, 
pritaikytų ir vaikams su specialiaisiais poreikiais. Pav-
lovske, prie Sankt Peterburgo, atidarė specialiai proto 
negalią turintiems vaikams skirtą žaidimų teritoriją. 
Neįgaliems vaikams skirti beveik visi supermodelio 
įsteigto fondo „Apnuogintos širdys“ planai.

Septynios šeimos Kelmėje 
persikėlė į naują būstą

iš užribio – į užsienį!
Natalija buvo 7-erių, kai ma-

ma iš gimdymo namų parvežė 
sesutę Oksaną. Naujagimės li-
gos lape buvo įrašyta diagnozė 
„cerebrinis paralyžius“. Vėliau 
patikslino: „autizmas“. Iš tikrųjų 
niekam ir nerūpėjo ta diagnozė, 
juk manyta, kad sergančio ne-
gražaus kūdikio šeima atsisa-
kys. Tačiau mama tokio varian-
to net nesvarstė.

Po daugelio metų Natalija 
pasakė žurnalistams: „Fondą 
„Apnuogintos širdys“ aš įstei-
giau galvodama apie tą mažą 
mergaitę Natašą – save. Juk Ok-
sana nieko nesuprato, gyveno 
saugoma mūsų meilės ir rūpes-
čio, o ką teko man ir mamai pa-
tirti... Kaip visą laiką stigo mais-
to, drabužių, žaidimų. Vaikams 
labai reikia visko, ką turi kiti 
vaikai, labai svarbu būti tokiems 
patiems, kitaip – krenti kažkur 
į užribį. Oksana buvo kitokia, o 
aš visą vaikystę ją „ganiau“, tad 
abi ir iškritome. Labai skaudu 
mažam jausti, kad esi atstum-
tas, izoliuotas.“ 

Oksana suplėšydavo, ištep-
davo Natalijos vadovėlius, to-
dėl mokykloje jos vengdavo lyg 
raupsuotosios. Jei šešias valan-
das kasdien (!) nepasivaikščio-
davo, Oksana imdavo šaukti ir 
draskytis. Kartu, aišku, vaikš-
čiodavo ir Natalija.

Kita vertus, tokia vaikystė 
užgrūdino Nataliją, išmokė ko-
voti. Dar išmokė meilės ir kan-
trybės – tik taip buvo galima 
bendrauti su Oksana, kuri piktų 
žodžių tarsi išvis negirdėdavo. 
Todėl Natalija labai dėkinga už 
naudingas gyvenimo pamokas 
savo šeimai ir ypač Oksanai, su 
kuria kadaise miegojo vienoje 
lovoje mažo butelio koridoriuje.

Būsimasis supermodelis nuo 
11 metų Žemutinio Naugardo 
(Nižnij Novgorodo) turguje par-
davinėjo daržoves. Tikra pelenė! 
O vos sulaukusi 16-kos ji nugir-
do apie modelių atranką. Atkir-
po sijono gabalą, mat komisi-
ja reikalavo mini, ir sudalyva-
vo, laimėjo. Netrukus išbildėjo 
dirbti į užsienį net ir mokyklos 
nepabaigusi.

Netradicinis modelis
Išties tradicine manekene 

Natalijos nepavadinsi. Ji turi 
keturis vaikus, gyvena su ant- 
ru vyru, dirba modeliu, vaidi-
na filmuose, lanko įvairius ren-
ginius ir... niekada nepamiršta 
Rusijoje paliktos savo šeimos. 
Sunkia autizmo forma sergan-
ti Oksana jau užaugo, jai 27-eri. 
Jos veidelį labai gadina vadina-
masis vilko gomurys. Deja, Ru-
sijoje tokias operacijas daro tik 
mažiems vaikams. 

Natalija pradėjo ruošti Ok-
saną būsimai kelionei į užsie-
nį. Prieš porą metų buvo nuve-
žusi ją pasižmonėti į sveikiems 
ir sergantiems vaikams skirtą 
bendrą stovyklą. Nevalia skubė-
ti, iš lėto pratins ją prie svetimų 
žmonių. Ar pavyks Oksaną ka-
da nors įvilioti į lėktuvą ir vykti 
operuotis – dar neaišku.

Į minėtą stovyklą Natali-

ja buvo nusivežusi ir mamą, ir 
tris savo vaikus. Žadėjo paatos-
togauti, bet jos atostogos – lyg 
Bonifacijaus iš populiaraus ani-
macinio filmo. Tik spėk suktis...

Beje, milijonierės Natalijos 
mama ir šiandien eina į turgų 
pardavinėti jei ne daržovių, tai 
pyragų. Jai mielas šis darbas.

„Mano profesija 
būtų labai sunki, jei 

nesuprasčiau, kam man 
viso šito reikia“, –

kartą atvirai prisipažino Na-
talija. Nes jei neturėtų aukštes-
nio tikslo, tai tik skaičiuotų ant 
podiumo minutes ir eurus, per 
tas minutes įkrentančius į sąs-
kaitą. O kas toliau?!

padėties be išeities – ji baigė 
kursus prestižiniame Prancūzi-
jos verslo koledže, pasigavo ten 
naujų idėjų, dar kartą įsitikino 
pasirinkto kelio teisingumu. Ir 
toliau gilinasi į neįgalių vaikų 
problemas. Blizgių žurnalų ko-
respondentės gal ir sutrinka, 
kai ji ima didžiuotis ir pasakoti: 
„Mes apie viską pagalvojame. Jei 
siunčiame į internatą vaikams 
specialius modernius vežimė-
lius, tai organizuojame ir kursus 
auklėtojoms, sanitarėms, kad iš-
moktų teisingai juos naudoti. Jei 
iškart sugadins ar paliks sandė-
lyje, tai kam tada mūsų vargas? 
O kai viską darai labai teisingai, 
tai ir kainuoja brangiai.“

Supermodelis į labdaros po-
kylius sugeba pakviesti tokias 
ryškias žvaigždes, tokius turtin-
gus verslininkus, kad per vieną 
vakarą į fondo sąskaitą įkren-
tantis milijonas eurų – joks ste-
buklas. Štai vienas Natalijos or-
ganizuotuas pokylis vyko Mo-
nake, jo globėju sutiko būti ku-
nigaikštis Alberas. Tą kartą pa-
vyko surinkti 3 milijonus eurų.

Turint stiprų finansinį pa-
grindą, galima kurti ir įgyven-
dinti labai reikalingas progra-
mas. Natalija žino, kaip sunku 
šeimai, kuri namuose augina ne-
įgalų vaiką. Ji nepamiršo Oksa-
nai paaukotos savo vaikystės, to-
dėl viena iš programų remia bū-
tent tokias šeimas. Ši parama – 
tai tarsi garantija, kad neįgalus 
vaikutis liks šeimoje, o jo tėvai, 
broliai, seserys nebus nublokš-
ti į užribį. Natalija svetimus 
žmones moko to, ko pati kadai-
se, gaila, nemokėjo. Ir džiaugia-
si, kad fonde dirbantys specia- 
listai padeda ir Oksanai. Ji įgijo 
draugų, ėmė džiaugtis gyveni-
mu, naujais drabužiais.  

Pagal užsienio spaudą parengė 

Brigita BALIKIENĖ

Seserys Vodianovos (iš kairės) Oksana, Natalija ir Kristina su mama Larisa.

„Be abejo, joks modelis ne-
išėjo iš proto vien skaičiuoda-
mas uždirbamus pinigus ir mė-
gaudamasis šlove, – juokiasi Na-
talija. – Bet aš taip negaliu. Man 
svarbiausia – sėkminga fondo 
„Apnuogintos širdys“ veikla, ga-
lėčiau atsiduoti vien jam. Tie-
są sakant, jau kurį laiką fondas 
man – pats svarbiausias, nes 
modeliu dirbu maždaug 2 mė-
nesius per metus. Kitu laiku vis 
važinėjame po pasaulį fondo rei-
kalais. Turiu daug uždirbti, kad 
išlaikyčiau šeimą, be to, nema-
žas būrys žmonių dirba fonde, 
jiems aš moku algas.“

Pajutusi, kaip stinga žinių 
vadovaujant vis plečiančiam 
savo veiklą fondui, Natalija pa-
sigailėjo, jog nebaigė vidurinės, 
nestojo į aukštąją. Betgi nėra 
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Žvilgsnis
Šventėje, kurioje daug pažįstamų, seniai matytų draugų, ne-

tikėtai susitikau ir tave. Su kiekvienu pasisveikini, apsikei-
ti keliomis nereikšmingomis frazėmis ir jau užkalbina kitas. 
Mudu irgi nesitikėjom daug išsikalbėti, tačiau žvelgei į mane 
kažkokiu ypatingu žvilgsniu. Nuo jo jaučiau šilumą, man at-
rodė, kad jis tarytum rentgenas tyrinėjo mano sielą, giliausias 
jos kerteles. Jis vertė mane dar labiau gūžtis, tačiau nuo tokio 
žvilgsnio pasislėpti sunku. Jo suteikta jėga net ir praėjus ilgam 
laikui sunkiomis minutėmis priverčia širdį stipriau plakti, sa-
kyte sako – laikykis, drauguži.

Egidijus ŠATAS

Žiema. Saulė nebepajėgia 
pakilti aukščiau. Trumpai 

švystelėjusi vis giliau lenda į sto-
rą debesį, skelbdama ilgų juodų 
naktų metą.

Genovaitės pirkia tuščia, vy-
rą senai palydėjo į anapilį, dukrą 
išleido į miestą. Gera dukra, vi-
sada lankė motiną, gardesnį kąs-
nelį atveždavo, darbus padėdavo 
nudirbti ir pačią Genovaitę nu-
siveždavo į miestą, anūkėlę ap-
lankydavo, miesto gatvėmis pa-
sigrožėdavo. Bet metai bėgo ir 
dukra matė, kad motina vis daž-
niau suvaitoja pro sukąstus dan-
tis, lenkdama nugarą, kad be laz-
delės jau niekur neina. 

Neįkyriai iš tolo ėmė kalbin-
ti Genovaitę ateiti gyventi arčiau 
jos, nes mieste likęs anūkės ma-
žas butas tuščias, mat mergai-
čiukė išvažiavo į užsienį ir, rodos, 
visai nesiruošia grįžti, sakosi ge-
rai ten įsitaisiusi...

Nenorėjo Genovaitė į 
miestą, bet ir savo pir-

kioje buvo dienų, kad vaikščiojo 
kaip apdujusi, nieko nebematy-
dama, kvaitulio pagauta svyri-
nėdavo į šalis.

Neprieštaravo, sutiko, kai 
dukra, sukrovusi nedidelę man-
tą, vežė ją į anūkės butą. Ji ir 
anksčiau lankėsi tame daugia-
butyje, užsukus trumpam pas 
anūkėlę matė, kaip viskas gra-
žu, patogu. Dukra šalia gyvena, 
kas dieną lankys, gydytojai ar-
čiau, vaistinė čia pat, žiemą šil-
ta, jauku. Vaizdas žvelgiant iš 
balkono baugino Genovaitę – 
tokioje aukštybėje nedrąsu dai-
rytis į šalis, bet ko gi ten stovė-
ti? Ir per langą galima pavėpso-
ti, jei tik panorėsianti.

Pirmas mėnuo po svetimu 
stogu prabėgo greitai. Dukra vis 
rodė, aiškino, kaip patogiau įsi-
kurti, kaip duris užsirakinti, kaip 
naujovišku telefonu naudotis ir 
dar visokių patarimų negailėjo.

Visiems tada atrodė, kad 
tai geriausias sprendi-

mas, tik pati Genovaitė paslapčia 
galvojo kitaip. Juk ji visą gyve-
nimą nugyveno kaime – ten jos 
vieta. Gal būtų galėjusi dar vie-
ną žiemą pasilaikyti savo trobo-
je? Kaip išsivers be artimiausių 
kaimynų, kurie liko kaime? Kaip 
žinos, ar kaimynų lange dega ži-
burys, ar jau miegot nuėję? Kaip 
supras, kas po kiemą vaikšto? 
Kaime visada šunys pirmi pra-
neša apie užsukusi kaimyną ar 
laiškanešę. 

Praėjo gal pora mėnesių, kol 
išdrįso laiptais nusileisti į kiemą. 
Šaltu sidabru pasipuošę medžiai 
priminė sodžių. Tik Genovaitę 
labai stebino tyliai praskuban-
tys kaimynai. Net ir vaikai, kaip 

Su pulkais 
paukštelių

maži voriukai, sulinkę po savo 
kuprinėmis, nudelbę akis prabė-
ga pro šalį. Neduok Dieve, tokio 
skubėjimo, lėkimo nežinia kur... 
Jos kaime visi sveikinasi, net ir 
nepažįstamam galvą linkteli. 

Senolė iškvėpė krūtinėje su-
sitvenkusi orą ir koja už kojos 
kėlėsi laiptais į viršų. Tik vienas 
vyrukas paklausė:

– Ar liftas neveikia, kad laip-
tais lipate?

Genovaitė bijojo lifto, nes 
nežinojo, kaip ten atida-

ryti ar uždaryti duris, daug ko 
nežinojo... Visai nesuprasdavo, 
kodėl vėlai vakare ar vidurnak-
tį suskamba telefonas ir atsi-
liepus pasigirsta pypsėjimas ar 
tolimas jaunimo juokas. Gal tik 
kartą kažkas atsiprašė, kad „ne 
čia pataikė“. Dukra patarė visai 
neatsiliepti. Juk visokie aferis-
tai gali paskambinti ir pinigų 
paprašyti... Taip ir padarė. Vie-
nintelis ryšys su anūkėle buvo 
telefonas, o dabar jau ir anūkė 
negali iš užsienio paskambin-
ti – niekas jai neatsilieps. Durų 
taip pat niekam neatidarydavo, 
nors girdėdavo už jų skambutį, 
kartais net labai įkyrų. Dukra 
turi savus raktus, kai reiks, pa-
ti atsirakins. 

Nieko daugiau Genovai-
tė mieste neturėjo, vi-

sai nieko. Ir diena po dienos vis 
dažniau prisimindavo savo tro-
belę. Gal ir vėl kieme sukiojasi 
kurapkų pulkelis, kas joms pa-
birų pabers, o tie zuikiai gal ir 
vėl sode šeimininkauja, kaip ir 
ankstesnėmis žiemomis? Kas 
zylutėms palangėje pakabins 
lašinių kąsnelį? Kaip kaimynai 
žiemoja savo nemandrose tro-
bose? Kokios paskutinės kaime 
naujienos, kurias papasakoda-
vo laiškanešė, atnešdama pen-
siją? Nenuramino senosios jokie 
miesto patogumai. Atrodė, visas 
pasaulis nusigręžė į šalį.

Kai šaltis atlėgdavo, Geno-
vaitė su dukra išsiruoš-

davo į bažnyčią. Kai tik prie di-
džiojo altoriaus uždegdavo žva-
kes, suskambėdavo varpelis ir 
užgrodavo vargonai, trindama 
skaudančius kelius, Genovaitė 
prašydavo Aukščiausiojo ma-
lonės – dar leisti pastiprėjusiai 
sugrįžti į senąją pirkią. Grįžusi 
iš bažnyčios ji pasijusdavo pati 
nelaimingiausia pasaulyje. Die-
nos neatnešdavo nieko naujo, 
todėl ir nebelaukdavo nei pir-
madienio, nei penktadienio... 
Sėdėdama prie lango, jau žino-
jo, kas kada praeina pro šalį, iš 
tolo atpažindavo grįžtančios po 
darbo dukros siluetą.

– Mamyte, suliesėjai, sublo-

gai. Gal pas gydytoją važiuokim?
– Ne, ką tu? – Ir įkvėpusi oro 

sušnabždėjo dukrai: – Į kaimą, 
į savo pirkią noriu grįžti. Ma-
tyt, teisybę kalba žmonės, jog 
daug ką galima užmiršti – vi-
sus džiaugsmus, visas ašaras. 
Tik niekas neužmiršta savo tė-
vų namų, savo pramintų takų. O 
mano takas šią žiemą iki šulinio 
taip ir liko nepramintas. Smin-
ga į širdį rūstus nujautimas. Pas-
kutinė, jau paskutinė šita žiema. 
Nejaugi man skirta šitame gyve-
nime dieneles užbaigti ne savo 
trobelėje? 

– Aš negaliu, tikrai negaliu 
tavęs į sodžių išvežti, mamyte 
brangioji, juokų man nekrėsk, – 
pašoko dukra.

– Nesaldus buvo mano gyve-
nimas senoje pirkioje, bet dar 
labiau jis apkarto miesto dau-
giabutyje. Negerai, kai žmonės 
padilbom žiūri vienas į kitą, dar 
blogiau, kai bijo vieni kitų, net 
sveikintis bijo, nusišypsoti ven-
gia, o ką jau bekalbėti apie kai-
myniškus pasikalbėjimus...

Atsisėdo duktė palangėje, 
parėmė rankomis galvą 

ir paskendo nemaloniose min-
tyse. Ji nežinojo, ką atsakyti mo-
tinai, atrodo, gerai savo pareigas 
atlieka – lanko, prižiūri, tačiau su 
apmaudu suprato, kodėl motina 
naktimis nemiega, kodėl prigesę 
jos akys, kartais ir apsiašaroju-
sią užtikdavo... Ne vien ligos ja 
kamuoja, ne vien..

–  Gerai, kaip nori, – tepasakė. 
Staiga krūptelėjusi prisi-

minė:
– Mamyte, o jei tau katinėlį 

ar porą paukštelių įkurdinčiau, 
vis ne viena būtum?

–  Nieko nebus, nieko gero 
nebus. Vos nutirpus sniegui vež-
kite mane atgal. Kaip savo pas-
togėje miegu, niekur gyvenime 
taip nemiegojau. Šiame daugia-
aukštyje neturiu nė vienos ker-
tės. Čia viskas nesava, neįprasta. 
Kenčiau ir galvojau – apsiprasiu. 
Negalvok dukrele, kad esu pik-
čiurna ar sena bjauri boba... – 
pasakė ir apkabino dukrą. Abi 
suprato viena kitą.

Kiekvienas pavasaris Ge-
novaitei – nepaprasta 

naujiena. Neapsakomai gera ir 
linksma būdavo matant bundan-
čią saulę, grįžtančius paukščius. 
Šį pavasarį ir ji kartu su paukš-
čiais sugrįš į savo trobelę. Vėl 
skrisdama gegutė kartos savo 
kū-kū kū-kū ir skaičiuos seno-
lės metus. O ji sėdės vijokliais 
apaugusiame gonkelyje ir lauks 
iš miesto grįžtančios dukros. Vi-
sada taip buvo ir taip bus.

Genovaitė ADIKLIENĖ

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Vitražas
Mano pasaulis toks mažas –
apšalęs langas – man vitražas.
Jame ir skaisčios spalvos ryto,
ir paukščiai kažkokie nematyti.
Tviska šaltis aplinkui ledinis.
Vietoj saulės – vitražo ratilai.
Kiek svajonių, kiek troškimų
saugo langas dabar, amžinai...

Sausiai bėga
Kaip greitai šuoliuoja.
Kaip tie sausiai bėga...
Toks laukinio žirgo –
mūsų laiko būdas.
Nerimas kankina,
naktimis nemiegam, –
ko tie mūsų sausiai
lyg patrakę bėga?

Tą sausį...
Karštas kraujas sniegą tirpdė,
žemėm jį užklojo.
Brolio kapas nesupiltas
buvo mums po kojom...
Iš rasos, krauju dažytos
ryto paukščiui giedant,
ir pašoko, ir pražydo
baltas Laisvės žiedas.
Baltas kapo žolynėli,
kuo tave palaistyt,
kad šalna nakčia užėjus
nepakąstų Laisvės?

Patylėkim
Patylėkim.
Tegu kalba sniegynai balti
apie tyrą ir švelnią draugystę.
Mes tie patys,
o gal jau kiti?
Liko žodžiai širdy netarti...
Patylėkim,
tegu kalba sniegynai balti.

Ada MAKNAVIčIENĖ

Žiemos idilė 
Šiaurys gėlėmis langus išdabina.
Laukan išėjus skruostus išbučiuos.
Įkaitins juos lyg nuo raudono vyno,
palikęs snaigių keletą plaukuos.
O snaigės vis šoka ir šoka tango.
O gal tai pievų balti drugiai?
Pūga arimuose takus išrango.
O gal tai vilnijantys rugių laukai?
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