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Jau trečius metus Socia-
linės reabilitacijos pas-
laugų neįgaliesiems ben-
druomenėje programa 
įgyvendinama per savi-
valdybes. Neįgaliųjų or-
ganizacijos skirtingai 
vertina tokią tvarką, pa-
sigirsta priekaištų ir pa-
čiai programai. O kaip į 
tai žiūri savivaldybės, tie 
žmonės, kurie yra atsa-
kingi, kad socialinės sri-
ties paslaugos pasiektų 
kuo daugiau žmonių? 

Aktualijos

Bendradarbiavimas
savivaldybėse

(nukelta į 5 psl.)

GRIKĖ «Med+» serijos gaminiai skirti pragulų profilaktikai ir gydymui. Grikių lukštų 
gaminiai yra efektyvi pragulų profilaktikos ir gydymo priemonė, nes puikiai praleidžia 
orą (todėl nesukelia prakaitavimo) ir užtikrina pakankamą kraujo apytaką. 
• Dvisluoksnis čiužinys (grikių lukštų ir putų poliuretano) 200x90x14. Kaina 395 Lt
• Grikių lukštų čiužinys 200x90x7. Kaina 240 Lt
• Grikių lukštų čiužinys – užtiesalas, dedamas ant įprastinio čiužinio 200x90x4.   
 Kaina 220 Lt

www.grike.lt

GRIKIŲ LUKŠTŲ GAMINIAI NUO PRAGULŲ
UAB „Metras“ gamina čiužinius pragulų profilaktikai. 
Suteikiame visus dokumentus kompensacijai gauti.

Politinė taryba pritarė Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 

siūlymams dėl pensijų kompensa-
vimo mechanizmo. Premjeras Algir-
das Butkevičius sako, kad šiais me-
tais pensijų kompensavimui bus skir-
ta 88,6 mln. litų. Ši suma numaty-
ta kompensuoti gaunantiems sena-
tvės ir neįgalumo pensijas šių metų 
ketvirtąjį ketvirtį.

„Sutarėme prioritetą suteikti ir 
negautas pensijas kompensuoti pa-
grindinei pensijų gavėjų grupei – se-
natvės, neįgalumo pensijas gaunan-
tiems. Jų Lietuvoje yra apie pusę mi-
lijono ir jie, mano nuomone, patyrė 
didžiausią žalą, nes jiems buvo suma-
žintas vienintelis pajamų šaltinis”, – 
pabrėžė socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė Algimanta Pabedinskienė.

„Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterija labai tiksliai viską paskaičiavo 
ir suplanavo, kad turi būti kompen-
suojama 443 milijonai litų, ir šių metų 
ketvirtąjį ketvirtį esame numatę kom-
pensuoti 88,6 mln. litų. Tai būtų 20 
proc. nuo kompensuoti numatytos 
sumos“, – sakė Vyriausybės vadovas. 
Pasak jo, likusi suma bus kompensuo-
jama 2015 ir 2016 metais.

„Kompensavimui reikalingi ištek- 
liai. Visi turi suvokti, kad valstybė po-
reikius tenkina tik lėšomis, kurias su-
neša mokesčių mokėtojai. Tad kaip 
vienas iš galimų šaltinių galėtų būti 
padidintas alkoholio akcizo mokestis. 
Tam bus parengtas įstatymo projek-
tas, kurį jau kovą teiksime Seimui“,   – 

Bus kompensuojamos ir 
sumažintos neįgalumo pensijos

sako Vyriausybės vadovas. Taip pat 
bus ieškoma vidinių rezervų. Vyriau-
sybės vadovas tikisi, kad pavyks ge-
riau surinkti pajamas į biudžetus ko-
vojant su šešėline ekonomika.

Valstybinio socialinio draudimo 
(SODROS) senatvės ir netekto dar-
bingumo pensijos 2010–2011 metais 
mažėjo dėl taikytų 318 litų mažesnių  
(nuo 1488 litų iki 1170 litų) draudžia-
mųjų pajamų. Tai lėmė, jog apie 400 
tūkstančių asmenų buvo mokamos 
mažesnės pensijos. 

Primename, kad nuo 2010 m. 
sausio 1 d. buvo perskaičiuojamos 
visų rūšių valstybinės socialinio drau-
dimo pensijos, išskyrus netekto dar-
bingumo pensijas, paskirtas asme-
nims, netekusiems 75–100 proc. dar-
bingumo (I grupės invalidumo pensi-
jas). Buvo sumažintos netekto darbin-
gumo pensijos, paskirtos asmenims, 
netekusiems 60–70 proc. darbingu-
mo (II grupės invalidumo pensijos), 
kurios viršijo ribinį valstybinės socia-
linio draudimo pensijos dydį – 650 Lt, 
taip pat netekto darbingumo pensi-
jos, paskirtos asmenims, netekusiems 
45–55 proc. darbingumo (III grupės 
invalidumo pensijos), kurios virši-
jo pusę ribinio valstybinės socialinio 
draudimo pensijos dydžio – 325 Lt.

2013 m. lapkričio duomenimis, 
senatvės pensijų gavėjų skaičius sie-
kė 599,4 tūkst., netekto darbingumo 
pensijų gavėjų buvo 143,9 tūkst., in-
validumo pensijų gavėjų – 70 tūkst.

„Bičiulystės“ inf.

Programa – naudinga
Ukmergės rajono savivaldy-

bės Socialinės paramos skyriaus 
vyriausioji specialistė Lina Sa-
baliauskienė sako, kad nuo 2012 
metų pradėjus neįgaliųjų socia-
linės integracijos srityje veikian-
čių nevyriausybinių organizaci-
jų projektų finansavimą organi-
zuoti per savivaldybę, nenusi-
vylė. „Manau, kad tai teisingas 
žingsnis, nes būtent savivaldybė 
geriausiai pažįsta savo teritorijo-
je dirbančias organizacijas, žino 
jų silpnąsias ir stipriąsias puses, 
įdirbį“, – sako specialistė. Ji pa-
sakoja, kad Ukmergės rajono sa-
vivaldybė su nevyriausybiniu 
sektoriumi glaudžiai bendradar-
biauja maždaug nuo 1999 metų, 
todėl matė, kaip šios organizaci-
jos būrėsi, tvarkėsi savo materiali-
nę bazę, kaip pradėjo veikti ir plė-
tojo paslaugas. „Tai, kad sociali-
nės reabilitacijos paslaugas neįga-
liesiems bendruomenėje per 2013 
metus gavo 1178 Ukmergės rajo-
no neįgalieji, iš jų 59 vaikai su ne-

Savivaldybės: neįgaliųjų organizacijų 
darbas mums reikalingas

galia ir 31 šeimos narys, rodo, jog 
ši programa savivaldybei naudin-
ga ir reikalinga“, – sako L. Saba-
liauskienė. 

Anykščių rajono savivaldy-
bės Socialinės paramos skyriaus 
vedėja Veneta Veršulytė pritaria 
išsakytai minčiai – jos teigimu, 
savivaldybės džiaugiasi, jog gali 
kuruoti šią programą, nes mato, 
kas žmonėms yra svarbiau, ko-
kios paslaugos aktualiausios. Pa-
sak V. Veršulytės, nevyriausybi-
nės organizacijos Anykščiuose 
tuo taip pat patenkintos – objek-
tyviau paskirstomos lėšos. Kie-
kvieną kartą prieš rengiant pro-
jektus yra susirenkama, disku-
tuojama, kuo gyvena savivaldy-
bė, kokių paslaugų labiausiai rei-
kėtų. Savivaldybė stengiasi palai-
kyti inovacijas, iniciatyvas, ska-
tinti jas. 

Kasmet bendradarbiaujama ir 
rengiant socialinių paslaugų pla-
ną, savivaldybė prašo neįgaliųjų 
organizacijų prisidėti ir prie socia- 
linių paslaugų tinklo plėtros. At-
randama niša, kur neįgaliųjų or-

ganizacijos yra stiprios ir gali įsi-
jungti, dažniausiai jos skatinamos 
teikti tas paslaugas, kurių nesiūlo 
Socialinių paslaugų centras. Kai 
kurios paslaugos, nefinansuoja-
mos iš programos, yra remiamos 
savivaldybės lėšomis.

Įgyvendinamos  
reikalingos veiklos

Anykščiuose didžiausia ne-
vyriausybinė organizacija ir pa-
gal teikiamų paslaugų spektrą, ir 
pagal jų gavėjų skaičių – Neįga-
liųjų draugija. V. Veršulytė džiau-
giasi, kad jos teikiamos paslau- 
gos pasiekia ir rajono gyventojus. 
Pasak specialistės, tai labai svar-
bu, nes paprastai paslaugų tei-
kimas apsiriboja miestu. Labai 
reikalingos draugijos teikiamos 
transporto, skalbimo ir kitos pa-
slaugos, draugijos vadovė Aldo-
na Šerėnienė kvalifikuotai atsto-
vauja neįgaliesiems: tarpininkau-
ja įvairiose institucijose, padeda, 
pataria. Draugija išsiskiria ir savo 

Anykščių rajono neįgaliųjų draugija garsėja amatų mokymais. Anykščių rajono neįgaliųjų draugijos nuotr.



Rietavas:

Būkime sveiki!

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Pabūti kartu nesutrukdė net 
dideli šalčiai

apie neįgaliesiems suteik-
tas paslaugas. Vyko įvairūs 
sveikos gyvensenos moky-
mai, buvo teikiamos asme-
ninio konsultanto paslau-
gos, vyko darbo terapijos 
ir meninių gebėjimų užsi-
ėmimai. Didelis dėmesys 
buvo skiriamas sportiniam 
ir neįgalių vaikų kūrybinių 
gebėjimų lavinimui.

Praėjusiais metais Ne-
įgaliųjų reikalų depar-
tamentas skyrė 39 tūkst. 
litų Socialinės reabilitaci-
jos paslaugų bendruome-
nėje neįgaliesiems progra-
mai vykdyti, o 3,9 tūkst. 
Lt prisidėjo savivaldybė. 
Per praėjusius metus su-
rinkta 1590 Lt nario mo-
kesčio ir 548 Lt 2 proc. gy-
ventojų pajamų mokesčio. 
Pirmininkė dėkojo masa-
žistei Vitalijai Gedmintie-

nei, kuri neįgaliesiems są-
žiningai teikė biosocia-
linių funkcijų atstatymo 
paslaugas. 

Praėjusiais metais pui-
kiai dirbo vaikų su fizine 
negalia ir jų tėvelių klu-
bas „Saulutės spinduliu-
kai“. Už darbą su vaikais 
pirmininkė padėkojo sa-
vanorei Ilonai Paulavičie-
nei. Jau 17 metų gyvuoja 
Neįgaliųjų draugijos spor-
to klubas „Energija“, klu-
bo sportininkai noriai da-
lyvauja įvairiose varžybo-
se, sveikatingumo dieno-
se. O.Žibelienė dėkojo vi-
siems, prisidėjusiems or-
ganizuojant sportinius 
renginius. 

O 2014-ais metais nu-
matyta tęsti visus pradė-
tus projektus ir toliau teik-
ti pagalbą neįgaliesiems.

Marijampolė:

Romos poetas Juvenalis rašė: mens sana in corpore 
sano (sveika siela sveikame kūne). Ir štai jau du 

tūkstančius metų šis posakis į kitas kalbas skirtingai 
verčiamas ir dar skirtingiau interpretuojamas. Neįga-
lūs žmonės, išgirdę šią sentenciją, sunerimsta. Kaip ją 
suprasti? Sveiko kūno jie jau neturi. Ar tai reiškia, kad 
jie negali turėti ir sveikos sielos? 

Šiais laikais netenka abejoti, kad mūsų aptariama 
sentencija dažnai interpretuojama neteisingai, reikia-
mai neįsiklausius į jos esmę. Tai aiškėja ir iš paties Ju-
venalio pasakytų žodžių: ,,Reikia stengtis, kad sveika-
me kūne būtų sveika siela.“ Kita vertus, kai labai dide-
lis dėmesys skiriamas kūnui lavinti ir demonstruoti, jo 
gali pritrūkti sielai. Dar Sokratas yra pasakęs: grožis – 
karalius, valdantis labai trumpai.

Pažinojau šviesios atminties gydytoją ftiziatrą Vy-
tautą Barkauską. Jis savo pacientams nuolatos kartojo: 
,,Sveikame kūne išsaugoti sveiką sielą natūralu, o ser-
gančiame kūne išsaugoti sveiką sielą yra žygdarbis.“ 

Įrodyta, kad dažnai ligas žmonės sau ,,įsikalba“. Jei 
dažnai galvosime ir kalbėsime apie ligas, dažnai ir sirg-
sime. Apie ką nekalbame, to ir nėra. Vienoje įstaigoje 
bendradarbiai nusprendė nubausti nusikaltusį kolegą. 
Ryte, jam pasirodžius darbe, vienas bendradarbis pri-
ėjo ir susirūpinusiu veidu paklausė: ,,Ar tu gerai jau-
tiesi? Esi lyg ir išbalęs“. Kitas pastebėjo: ,,Gal tu sergi, 
tavo akys šiandien tokios apsiblaususios.“ Trečias taip 
pat suabejojo bendradarbio sveikata. Klasta pavyko: 
kitą dieną bendradarbis darbe nepasirodė – susirgo.

Negatyvios mintys – organizmui didžiausias stre-
sas. Liūdnos, niūrios mintys neigiamai veikia visą ner-
vų sistemą. Džiaugsmas, juokas, teigiamos emocijos – 
geriausia apsauga nuo visų ligų. Mūsų gyvenimas toks, 
kokį jį daro mūsų mintys. Sveikas ir laimingas tas, ku-
ris toks jaučiasi. Todėl turime stengtis, kad mūsų gal-
va būtų kupina šviesių, pozityvių minčių. Patariama 
elgtis taip, ,,tarsi“ mes esame sveiki ir laimingi. Tai pa-
dės tokiems būti iš tikrųjų. 

Dar graikų filosofas Platonas tvirtino, kad būtina 
gydymo priemonė yra kūno ir proto mankšta. Protas, 
išmintis mūsų sveikatai turi labai didelę reikšmę. Pro-
tingas ir sveikai mąstantis žmogus visada jaučia tam 
tikras ribas, laikosi saiko ir aukso vidurio. Karininkai 
dar Pirmajame pasauliniame kare pastebėjo, kad inte-
ligentai kareiviai, nors ir būdami gležnesnio kūno su-
dėjimo, nei neišprusę sodiečiai, lengviau pakęsdavo 
alkį, skurdą, ligas ir parazitus. Dvasia palaiko kūną. Ir 
šiandien statistika rodo, kad aukštesnį išsilavinimą tu-
rintys žmonės gyvena ilgiau, yra sveikesni, Mūsų svei-
kata daug priklauso nuo protingo elgesio su savimi. Ar 
visada galvojame, ką ir kiek kemšame į skrandį, prieš 
keldami sunkų svorį ar pagalvojame apie stuburo są-
rangą, prieš lipdami kopėčiomis ar patikriname, kaip 
saugiai jos atremtos į žemę, sukdamiesi automobiliu 
ar pagalvojame apie kelio dangą, išcentrinės jėgos pa-
sekmes? Nesunku įsitikinti, kad depresijos priežastis 
dažniausiai būna ne tragedijos, materialiniai sunku-
mai, o netvarka. Namuose, visuomenėje, mintyse ir 
visoje mūsų aplinkoje. Žmonės serga ir miršta ne nuo 
besaikio darbo, o nuo beprasmio jėgų eikvojimo, ne-
tvarkos ir nerimo.

Medikai juokauja: sveikų žmonių nėra, yra tik ne-
ištirti. O kalbant rimtai, tai būti sveikam tikrai nėra pa-
prasta. Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) teigia: 
,,Sveikata – tai žmogaus fizinė, dvasinė ir socialinė ge-
rovė.“ Žodžiu, jei nuosekliai vadovautumės šiuo api-
brėžimu, tai sveikata – ne tik ligos ar negalios nebuvi-
mas. Peršokti šiuos tris barjerus tikrai nepaprasta. To-
dėl jaunas žaliūkas gali būti didesnis ligonis už prie 
vežimėlio prirakintą žmogų. 

Šiandien ant mūsų gyvenimo slenksčio pavasaris... 
Surinkime šiukšles, išsivalykime langus, pasipuoški-
me švariais drabužiais ir pasijusime atjaunėję, svei-
kesni, mūsų gyvenimas įgaus pilnatvės ir džiaugsmo.

Dvasiškai praturtinusi kelionė 
į sostinę 

 „Bičiulystei“ parašiusi 
Marijampolės I grupės neįga-
liųjų draugijos narė Regina 
Kaušilienė pasidalijo įspū-
džiais iš įsimintinos kelionės 
į Valdovų rūmus. 

Lankytinus objektus, 
pritaikytus apžiūrėti neį-
galiesiems, galima suskai-
čiuoti ant rankų pirštų. 
Žmogus su negalia taip pat 
nori keliauti, susipažinti su 
savo krašto istorija, pra-
plėsti akiratį.

Sausio viduryje grupe-
lė neįgaliųjų iš Marijampo-
lės susiruošė išvykon į Vil-
nių, kurią pasiūlė ir suor-
ganizavo Neįgaliųjų drau-
gijos I grupės pirmininkė 
Irma Kavaliauskienė.

Viešint sostinėje dide-
lį įspūdį paliko aukščiau-
sias pastatas Lietuvoje – 
Vilniaus televizijos bokš-
tas. Tai ne tik įspūdingas 
statinys, bet ir Lietuvos ne-
priklausomybės simbolis. 
Aplankėme įvairiausiomis 
kalbomis „apipintus“ Val-
dovų rūmus, kurie sužavė-
jo turtinga ekspozicija, at-
skleidusia buvusių valdo-
vų didybę. Šio muziejaus 

erdvės puikiai pritaiky-
tos ir sunkiai judantiems, 
neįgaliojo vežimėlyje sė-
dintiems žmonėms, visur 
įrengti liftai, keltuvai. Ga-
limybė pamatyti šimtametį 

paveldą – didelis džiaugs-
mas. Kiekvienoje salėje 
rūmų darbuotojai papasa-
kojo apie eksponatus, atsa-
kė į klausimus – daug ge-
riau pažinome istorinę ša-

Marijampolės I grupės neįgaliųjų draugijos nariai įsiamžino Valdovų rūmuose. 

lies praeitį, pajutome pasi-
didžiavimą. 

Grįžome šiek tiek pa-
vargę, tačiau laimingi ir 
kupini gerų emocijų – jų 
žmogui reikia labiausiai.

Rietavo savivaldybės 
neįgaliųjų draugija, or-
ganizuodama renginį 
„Senieji metai praėjo – 
atėjo nauji“, nesitikė-
jo, jog užklups šalčiai, 
kurie gali atbaidyti neį-
galiuosius atvykti į ren-
ginį. Bet nuogąstauta 
buvo be reikalo. Į savi-
valdybės salę, kur vyko 
renginys, suvažiavo ne-
įgalieji, jų šeimų nariai 
iš visos Rietavo savival-
dybės. Salė buvo pilnu-
tėlė.

Pradėdama renginį, Rie-
tavo savivaldybės neįga-
liųjų draugijos pirminin-
kė Ona Žibelienė dėkojo 
visiems susirinkusiems, 
kad noro pabūti drauge 
neįveikė šalčiai. Pirminin-
kė apžvelgė per 2013-sius 
metus nuveiktus darbus 
ir numatė gaires 2014-tie-
siems. O.Žibelienė pabrė-
žė, jog norėtųsi, kad šie 
metai būtų geresni ir lai-
mingesni, kad neįgalieji 
būtų labiau suprantami ir 
ne pažadais maitinami, o 
daromi realūs darbai, kad 
valstybė grąžintų nusavin-
tas pensijas.

Draugija jungia 252 ne-
įgaliuosius. Joje – įvairaus 
amžiaus žmonės – nuo vai-
kelio iki senelio. Pirminin-
kė, apžvelgdama nuveik-
tus darbus, už nuolatinę 
paramą pirmiausiai padė-
kojo tarybos nariams. 2013 
metais surengta 11 tarybos 
posėdžių, vyko rinkiminė 
konferencija. Kiekvienas 
tarybos narys buvo atsa-
kingas už kokią nors vei-
klą. Pirmininkė papasakojo 

Draugijos pirminin-
kė O.Žibelienė daugiau-
siai prisidėjusiesiems prie 
draugijos veiklos įteikė pa-
dėkos raštus.

Daug gerų žodžių apie 
neįgaliųjų darbus išsakė 
Rietavo savivaldybės me-
ras Antanas Černeckis, 
administracijos direktorius 
Vytautas Dičiūnas, Švieti-
mo, kultūros ir sporto sky-
riaus vedėja Lidija Rėkašie-
nė, kurie ne tik palinkėjo 
neįgaliesiems geresnio gy-
venimo, bet pažadėjo pa-
gal galimybes neįgaliuo-
sius paremti finansiškai.

Neįgaliesiems koncertą 
padovanojo Plungės kultū-
ros centro kaimiška kape-
lija „Minija“ bei Neįgalių-
jų draugijos narys solistas 
Edmundas Stončius.

Donata VITKIENĖ

Koncertuoja Plungės kultūros centro kaimiška kapelija „Minija“.
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Darbo rinkoje – 
neįgalieji

Profesinė reabilitacija – postūmis siekti 
aukštesnių tikslų

40-metis Artūras Maste-
brockis – dar „jaunas“ ne-
įgalusis. Prabėgo vos 5-eri 
metai, kai klastingai ligai 
rimtai sutrikdžius sveika-
tą, jo gyvenimas kardina-
liai pasikeitė. Susitaikęs 
su likimu, išgyvenęs sudė-
tingus psichologinius lū-
žius, tačiau apsisprendęs 
neužsisklęsti, netapti naš-
ta artimiesiems, Artūras 
ėmė pats keisti savo gyve-
nimą. Ir nustebo, jog suge-
bėjo tarsi iš naujo pažvelg-
ti į pasaulį – gyvenimas 
pasirodė esąs daug spal-
vingesnis, smulkmenos, 
dėl kurių daug išgyventa, 
tapo nereikšmingos, vertę 
įgavo visai kiti dalykai. 

Siuntimo į profesinę 
reabilitaciją  

pareikalavo pats
Artūras neslepia, jog būda-

mas sveikas nesidomėjo neįga-
liųjų gyvenimu ir nebuvo pasi-
rengęs netikėtai iš esmės pasi-
keitusiai būčiai. Nieko nežinojo 
ir apie valstybės paramą tokio-
je padėtyje atsidūrusiems žmo-
nėms, pozityvias jų gyvenimo 
pokyčių galimybes. 

Daug laiko prie kompiute-
rio praleidžiantis vyriškis pa-
sakoja visai atsitiktinai aptikęs 
informacijos, kad neįgalieji gali 
pasinaudoti profesine reabilita-
cija, padedančia atkurti praras-
tus gebėjimus arba įgyti nau-
ją profesiją. Nors Neįgalumo ir 
darbingumo nustatymo tarny-
bos (NDNT) specialistai, prieš 
5-erius metus Artūrui nustatę 40 
proc. darbingumo lygį, turėjo pa-
siūlyti šią grįžimo į visavertį gy-
venimą galimybę, deja, vyriškis 
nieko panašaus neišgirdo. Indi-
vidualios paieškos užtruko ilgiau 
nei 3-ejus metus. Ir tik kai sugrį-
žęs į NDNT pats pareikalavo jį 
nukreipti į profesinę reabilitaci-
ją, gavo siuntimą į darbo biržą. 

Vilniaus Žirmūnų darbo rin-
kos mokymo centrą A. Maste-
brockis pasirinko dėl labai pa-
prastos priežasties – šis buvo ar-
čiausiai namų. Apie būsimą pro-

net pelnė trečią vietą tarp kole-
gijos matematikų. Koja kojon su 
šiuo motyvuotu jaunimu ženg-
ti pasiryžęs A. Mastebrockis do-
misi naujausiomis technologijo-
mis, jam patinka viskas, kas su-
siję su atsinaujinančiomis ener-
gijomis. Visame tame jis įžvelgia 
dideles perspektyvas bei profesi-
nes galimybes. 

Paramai – taip, 
lengvatoms – ne

A. Mastebrockis neslepia, jog 
neįgalumas privertė rimtai susi-
mąstyti ir apie finansinius daly-
kus. 40-metis vyriškis tegauna 
500 litų neįgaliojo pensiją. Kaip 
iš jos išgyventi? 

Pozityviosios gyvenimo pu-
sės nuolat ieškantis Artūras ne-
truko įsitikinti, kad aktyvus, mo-
tyvuotas, tikslų gyvenime turin-
tis, pagal savo galimybes į dar-
bo rinką grįžti nusiteikęs neį-
galusis gali sulaukti nemenkos 
valstybės paramos. Besimokyda-
mas Žirmūnų darbo rinkos mo-
kymo centre daugiau nei pus-
metį A. Mastebrockis gavo 720 
litų profesinės reabilitacijos pa-
šalpą. Įstojus į kolegiją jam skir-
ta 520 litų tikslinė išmoka studi-
jų prieinamumui užtikrinti, gau-
na ir 180 litų socialinę stipendi-
ją. Gerai egzaminus išlaikęs vy-

riškis viliasi, kad jo pajamas pa-
pildys ir tradicinė stipendija. Na, 
o įgijęs profesiją sieks įsitvirtinti 
darbo rinkoje. 

A. Mastebrockio nuomone, 
gerai, kad kolegijoje neįgalie-
siems nedaromos išimtys, netai-
komos lengvatos. Pasak vyriškio, 
tai, kad neįgalieji neišskiriami iš 
kitų studentų, juos pačius skati-
na labiau stengtis, siekti žinių ir 
gerų įvertinimų. „Jeigu lengva-
tų dėka aukštąją mokyklą baigsi 
su pagyrimu, o būsi prastas spe-
cialistas, neišmanysi savo darbo, 
tai netruks paaiškėti ir darbda-
vys greitai tokiu darbuotoju nu-
sivils. Kam to reikia?“ – sampro-
tauja Artūras. 

Vyriškis viliasi, kad Vilniaus 
technologijų ir dizaino kolegijos 
profesinis bakalauro diplomas 
netaps jo studijų, žinių siekio pa-
baiga. Artūras vis dažniau pa-
svajoja apie magistrantūrą. Lai-
kas parodys, ar bus lemta išsi-
pildyti šioms viltims, tačiau jau 
dabar A. Mastebrockis neabejo-
ja, kad už šiandieninius gyveni-
mo pokyčius dar ilgai bus dėkin-
gas Vilniaus Žirmūnų darbo rin-
kos mokymo centrui, nuoširdžiai 
neįgaliaisiais besirūpinantiems ir 
visose situacijose padėti besisten-
giantiems jo specialistams. 
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fesiją daug negalvojo. Atsižvelg-
dami į porą savaičių trukusių tes-
tavimų rezultatus, centro speci-
alistai vyriškiui pasiūlė įmonės 
darbo organizatoriaus mokymo 
programą. Sporto vadybos, ren-
ginių organizavimo patirties tu-
rėjusiam A. Mastebrockiui šis pa-
siūlymas atrodė visiškai priimti-
nas. Įtakos apsisprendimui turėjo 
ir tai, kad šioje mokymo progra-
moje buvo numatyta daugiau-
siai darbo kompiuteriu valandų, 
prie kurio pastaruoju metu Artū-
ras praleisdavo daug laiko ir no-
rėjo dar labiau pasigilinti į infor-
macines technologijas. 

Iš profesinės 
reabilitacijos – į aukštąją 

mokyklą 
Vilniaus Žirmūnų darbo rin-

kos mokymo centro Profesinės 
reabilitacijos skyriaus vedėja Re-
gina Mieldažienė pasakoja, kad 
Artūras išsiskyrė didele moty-
vacija, turėjo tikslą ir nuosekliai 
jo siekė. Mokslas jam sekėsi, to-
dėl niekas nenustebo, kad, baigęs 
profesinės reabilitacijos progra-
mą, užuot ieškojęs darbo, jis nu-
tarė siekti aukštojo mokslo diplo-
mo. Pasak R. Mieldažienės, Artū-
ro atvejis – ne vienintelis, kai pas 
juos mokęsis neįgalusis įgijo pa-
sitikėjimo savo jėgomis ir apsi-
sprendė tęsti mokslą. „Profesinė 
reabilitacija tapo postūmiu siek-
ti kažko daugiau, eiti į priekį“, – 
džiaugiasi R.Mieldažienė. 

A. Mastebrockis svarstė ke-
letą studijų variantų, bandė iš-
siaiškinti savo galimybes tap-
ti Gedimino technikos, Vilniaus 
universiteto studentu. Deja, ap-
gailestaudamas prisimena vy-
riškis, jog kreipęsis į šias aukštą-
sias mokyklas nesulaukė dėme-
sio, išsamių paaiškinimų. O štai 
skambutis į Vilniaus technologi-
jų ir dizaino kolegiją, studijų rei-
kalais besirūpinančios kompe-
tentingos specialistės Nidos Ka-
linauskienės suteikta informaci-
ja nuteikė pozityviai, padėjo ap-
sispręsti. Nuo praėjusio rudens 
A. Mastebrockis tapo šios kolegi-
jos Technikos fakulteto studentu, 
pasirinko mechaninių technolo-
gijų inžinerijos studijų programą. 

Artūro nuomone, tai perspekty-
vi specialybė. Jį domina darbas 
kompiuteriu, inžinerinė, dizai-
no grafika, įvairių įrengimų, pre-
kių ir produktų projektavimas 
bei kūrimas. 

Vyriškis neslepia, jog 40-me-
čiui pasiryžti studijoms kartu su 
perpus jaunesniais vaikinais ne-
buvo lengva. Visuomenėje vy-
rauja stereotipas, kad tokio am-
žiaus žmogui mokytis jau per 
vėlu. Tačiau visas apsisprendimo 
dvejones padėjo įveikti Žirmū-
nų darbo rinkos mokymo cent- 
ro psichologės Vidutė Ališaus-
kaitė ir Evelina Kriauzaitė, visa-
da skatinusios eiti pirmyn, siekti 
kažko naujo, kas pakeistų gyve-
nimą, suteiktų jam naujų spalvų. 

Centras parengė naujam 
gyvenimo etapui 

Kolegijoje Artūrui daug drą-
siau, jis jaučiasi lygiavertis su ki-
tais studentais, nes mokslas Žir-
mūnų darbo rinkos mokymo 
centre parengė šiam gyvenimo 
etapui. Šiandieniniai abiturien-
tai pakankamai gerai „pasikaus-
tę“, daug išmano apie informaci-
nes technologijas, kitus dalykus. 
Artūras pripažįsta, kad savaran-
kiškai išmoktų darbo kompiute-
riu žinių nebūtų užtekę sėkmin-
gam mokslui kolegijoje. Visa lai-
mė, kad informacinėms techno-
logijoms profesinės reabilitacijos 
programoje buvo skirta daug lai-
ko ir dėmesio, o šias žinias per-
teikusi Renata Lamauskienė tai 
darė labai profesionaliai. 

Panašų „pagrindą“ toles-
nėms studijoms suteikė ir Žir-
mūnų darbo rinkos mokymo 
centre įgytos ekonomikos, psi-
chologijos, buhalterinės apskai-
tos, verslo vadybos, užsienio kal-
bų žinios. „Jei ne jos, daug ko 
nesuprasčiau, mokslams reikė-
tų skirti kur kas daugiau laiko. 
Į mūsų grupę susirinko stiprūs, 
norintys mokytis ir savo tikslų 
siekiantys vaikinai. Ateina kar-
ta, kuri žino savo vertę“, – pa-
sakoja Artūras, džiaugdamasis, 
kad per pusmetį susidraugavo 
su jaunuoliais, įsitraukė į visa-
vertį studentišką gyvenimą, da-
lyvauja įvairiose olimpiadose ir 

Tapęs neįgaliu A. Mastebrockis įsitikino – gyvenimas daug spalvingesnis ir 
įvairesnis.                                                           Egidijaus Skipario nuotr. 

Parama reta liga sergančiam paaugliui
lėšos nukeliaus įvairių gabu-
mų turintiems neįgaliems vai-
kams. Lėšos bus skirtos klausos 
aparatų, insulino pompų, spor-
tinių ortezų, kojų įtvarų, spe- 
cialaus plaukimo inventoriaus 
ir kitų neįgaliems gabiems vai-
kams būtinų daiktų įsigijimui. 
Paskirsčius gautas lėšas organi-
zacijoms ir neįgaliųjų tėveliams, 
pamatėme, kad galime padėti ir 
kitiems kauniečiams, kurie ne-
buvo kreipęsi paramos“, – pa-
sakojo tradicinės kalėdinės lab-
daros akcijos šeimininkė Jurgi-
ta Kupčinskienė. 

Apie Mindaugo šeimą ir jos 
problemas Kauno miesto savi-
valdybei pranešė Centro polikli-
nikos gydytojai. Raumenų dis-
trofija – genetinė liga. Sergant 
šia liga raumenys nyksta ir ilgai-

niui silpnėja. Išgydyti raumenų 
distrofijos neįmanoma – yra tik 
simptomų lengvinimas ir kon-
trolė. Tokių pacientų, kaip Min-
daugas, Lietuvoje yra tik penki.

„Mindaugas jau trejus me-
tus visiškai nevaikšto, jo priežiū-
ra reikalauja ypatingų pastangų. 
Tai, kad mes netrukus turėsime 
specialų mobilų elektrinį keltuvą 
į vonią ir terapinį treniruoklį, va-
dinu stebuklu“, – teigė Mindau-
go mama Jolita.

Specialiu terapiniu treniruok- 
liu bus galima masažuoti kojų 
ir rankų raumenis. Aparatas yra 
labai jautrus ir reaguoja atsira-
dus raumenų spazmams, pade-
da juos pašalinti. 

„Aplankę šią kauniečių šei-
mą, įsitikinome, kad paaukotos 
lėšos bus panaudotos naudingai: 

Itin reta liga – Diušeno 
raumenų distrofija – ser-
gančiam aštuntokui Min-
daugui K. už 2013 m. 
pabaigoje Kauno mies-
to savivaldybės organi-
zuotos labdaros akcijos 
metu surinktas lėšas ne-
trukus bus nupirktas spe-
cialus mobilus elektrinis 
keltuvas į vonią ir terapi-
nis treniruoklis. Neįgalų 
vaiką auginančiai jo ma-
mai buitį palengvins nau-
ja skalbyklė. 

„Pernai savivaldybės organi-
zuotos kalėdinės labdaros ak-
cijos metu pavyko surinkti ti-
krai didelę pinigų sumą – apie 
142 tūkst. Lt. Visos surinktos 

vaikas galės kasdien treniruotis, 
mamai bus lengviau jį nupraus-
ti, skalbti drabužius. Džiaugiuosi 
galėdama padėti tiems, kuriems 

labiausiai reikia mūsų palaiky-
mo, gerumo ir šilumos“, – sakė 
J. Kupčinskienė.

Kauno m. savivaldybės inf.

Mindaugas netrukus sulauks elektrinio keltuvo ir terapinio treniruoklio.
Renatos Bartusevičiūtės-Mackevičienės nuotr
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Psichologo 
patarimai

Galima manyti, jog tokia bū-
sena yra įtempto gyvenimo 

pasekmė. Gal jūsų kasdienybė 
šiuo metu yra itin „perkrauta“, 
neturite laiko tiesiog pasidžiaug-
ti, atsipalaiduoti – tokiu atve-
ju net ir dalis išvardytų simp-
tomų gali būti suprantami kaip 
normali reakcija į nuovargį. Ta-
čiau jei šią būseną galite susie-
ti su konkrečiu praeityje patir-
tu trauminiu įvykiu ir jaučiate 
baimę, dirglumą, jei įkyrūs pri-
siminimai yra itin stiprūs – gali-
ma įtarti potrauminio streso sin-
dromo diagnozę. 

Kas gali sukelti 
potrauminio streso 

sindromą?
Potrauminio streso sindromo 

priežastys gali būti įvairiausios: 
siaubą kelianti avarija, jūsų aky-
se įvykdytas nusikaltimas, patir-
ta trauma, pakeitusi jūsų gyveni-
mą, gaisras ar kiti įvykiai, sukėlę 
didžiulį stresą. Konkrečioje situ-
acijoje negalėjote nieko padaryti, 
kad ją suvaldytumėte, o po jos 
negalite atsikratyti kylančių pri-
siminimų ar bejėgiškumo, neri-
mo jausmo. 

Nors galėtų pasirodyti keis-
ta, potrauminiam streso sindro-
mui įtakos turi ir genetika. Iš at-
liktų tyrimų matyti, kad žmo-
nės, turintys mažesnį hipokam-
pą – smegenų dalį, atsakingą už 
informacijos pervedimą iš trum-

Potrauminio streso sindromas –  
kas tai ir kaip su juo kovoti

Baimės, beviltiškumo, 
nerimo jausmas. Nuola-
tos pasikartojančios min-
tys apie praeityje patir-
tą siaubą keliantį įvykį. 
Negalėjimas užmigti, su-
sikoncentruoti. Supras-
tėjusi atmintis. Jums šie 
simptomai pažįstami, o 
gal jie kamuoja jūsų arti-
mąjį? 

palaikės atminties į ilgalaikę ir už 
orientaciją erdvėje, yra dažniau 
linkę sirgti potrauminio streso 
sindromu, išgyvenus kokią nors 
trauminę patirtį. Taip pat paste-
bimas didelis ryšys su kitomis 
ligomis: net 60 proc. potraumi-
nio streso sindromu sergančiųjų 
skundžiasi ir nerimo bei panikos 
priepuoliais, depresija.

Kaip suprasti, kad žmogus 
serga potrauminio streso 

sindromu?
Sergant potrauminio streso 

sindromu pačiam gali būti sun-
ku objektyviai įvertinti savo būk- 
lę. Dažniausiai į gydytojus ir psi-
chologus kreipiasi sergančiojo 
artimieji arba ir pats žmogus, ta-
čiau paprastai tik tuomet, kai ši 
liga išties ima trikdyti normalų 
kasdienį gyvenimą. 

Tad kaip suprasti, kad jums 
ar jūsų artimajam gali būti po-
trauminio streso sindromas ir 
kad vertėtų kreiptis pagalbos? 
Įsivaizduokime situaciją: žmo-
gus patenka į avariją, kurios 
metu pažeidžiamos stuburo sme-
genys ir jis lieka iki pusės para-
lyžiuotas. Gyvenimas apsiver-
čia aukštyn kojomis, žmogus ne 
vieną mėnesį praleidžia reabili-
tacijos ligoninėje. Grįžusį į na-
mus kamuoja nepajėgumo jaus-
mas, žmogus nebežino, kaip su-
sitvarkyti su paprastais kasdie-
niais darbais. Neapleidžia prisi-
minimai apie avariją, sapnuojasi 
su įvykiu susiję košmarai, vis iš 
naujo ir iš naujo išgyvenamos pa-
tirtos neigiamos emocijos. Žmo-
gus nebe taip domisi jį anksčiau 
džiuginusiomis veiklomis, tarsi 
atsiriboja nuo supančios aplin-
kos, dažniausiai neišsako, kaip 
jaučiasi, negali prisiminti anks-
čiau buvusių svarbių įvykių, 
vengia su patirtu traumuojan-

čiu įvykiu susijusių temų. Netgi 
ima nevaldyti pykčio, jį lengva 
suerzinti, jam tampa sunkiau už-
migti, sutrinka dėmesio koncen-
tracija. Šiam žmogui neabejotinai 
galima įtarti potrauminį streso 
sindromą ir tokiu atveju būtina 
kreiptis pagalbos. 

Verta paminėti, kad potrau-
minio streso sindromas gali būti 
diagnozuojamas tuomet, kai iš-
vardyti simptomai trunka ne 
trumpiau nei mėnesį. Nesikrei-
piant pagalbos situacija negerė-
ja, problema tik gilėja. Žmogus 
gali imti piktnaudžiauti svaiga-
lais, taip bandydamas pabėgti 
nuo skausmingų praeities pri-
siminimų, tačiau kenkdamas ne 
tik sau, bet ir savo artimiesiems. 
Negydomas potrauminio streso 
sindromas gali lemti tolimesnius 
žmogaus asmenybės sutrikimus. 
Nesigydant dėl įkyrių sindromo 
simptomų sergantysis gali netek-
ti darbo, prarasti draugus.

Kokia pagalba reikalinga 
sergantiems potrauminio 

streso sindromu?
Jeigu žmogui yra diagnozuo-

jamas potrauminio streso sindro-
mas, gydymas gali būti įvairus. 
Siūlomos psichologo konsultaci-
jos, skiriami vaistai arba teikiama 
kompleksinė pagalba.

Kamuojamiems potrauminio 
streso sindromo efektyviai pade-
da psichoterapeutų taikoma kog- 
nityvinė elgesio terapija. Tera-
peutas bando padėti žmogui „su-
gauti“ savo neigiamas mintis, pa-
sikartojančius trauminius išgyve-
nimus, išmokti į viską pažvelg-
ti naujai ir galiausiai šių įkyrių 
minčių atsikratyti. Terapijos tiks-
las yra suvokti minčių įtaką jaus-
mams ir išmokti neigiamas min-
tis valdyti. Kartais pasitaiko, kad 
žmonės, patyrę traumą, dėl jos 

kaltina save. Psichologas gali pa-
dėti suprasti, kad tokie įsitikini-
mai yra klaidingi ir reikėtų juos 
keisti į padedančius prisitaikyti ir 
lengvinančius gyvenimą.

Susidūrimas su 
skausmingais praeities 

išgyvenimais
Dar vienas populiarus me-

todas, taikomas psichoterapijo-
je, yra „susidūrimo su išgyve-
nimais“ terapija. Šis metodas 
gali pasirodyti keistas, kadangi 
paciento prašoma kuo dažniau 
mintimis sugrįžti į traumuojan-
čią patirtį, ją prisiminti ir apie ją 
kalbėti. Nuolatos su psichologu 
kalbant apie savo traumą ir jaus-
mus, žmogus jiems tampa nebe 
toks jautrus. Galima įsivaizduo-
ti analogiją: žmogaus, kuris bijo 
važiuoti liftu, baimė mažėja vis 
dažniau juo naudojantis. Taip ir 
nerimo išsakymas artimiesiems 
gali padėti sergančiam žmogui 
šias baimes sumažinti.

Naudingas ir dėmesio 
nukreipimas

Dar vienas naudingas būdas, 
kaip galima kovoti su potraumi-
nio streso sindromu – sutelkti dė-
mesį į savo akių, rankų judesius 
tuomet, kai kyla traumos prisi-
minimai ir užvaldo nerimas bei 
baimė. Čia yra siūloma pasitelk-
ti ir relaksacijos technikas. Nu-
kreipus dėmesį, susikoncentra-
vus į kvėpavimą, kūno pojūčius, 
neigiamos mintys tarsi nutolsta, 
o ir nerimą suvaldyti pasidaro 
daug lengviau.

Į gydymą svarbu įtraukti ir 
sergančiojo šeimą 

Dažnas būdas, kuriuo sie-
kiama padėti potrauminio stre-
so sindromu sergantiesiems, yra 
šeimos terapija. Sergančiojo vy-

ras ar žmona, vaikai, dažnai gali 
nesuprasti, kodėl jų artimasis 
taip greitai supyksta, tarsi užsi-
sklendžia savyje, elgiasi kitaip 
nei anksčiau. Jie patys gali imti 
jaustis dėl visko kalti, nelaimin-
gi, net pradėti pykti ant sergančio 
žmogaus. Kadangi šis sindromas 
paveikia ne tik vieną asmenį, bet 
ir aplinkinius, artimiausius žmo-
nes, pagalbos reikia ir jiems. Šei-
mos terapijos metu psichologas 
padeda išmokti, kaip „tvarkytis“ 
su neigiamomis emocijomis, kaip 
neskaudinant išsakyti vienas ki-
tam tai, kas nepatinka. Terapeu-
tas supažindina šeimos narius 
su potrauminio streso sindromo 
eiga ir simptomais, taip padeda 
geriau suprasti sergantįjį. Šiuo 
metodu siekiama padėti šeimai, 
kad ji pati būtų pajėgesnė pagel-
bėti sergančiam asmeniui.

Efektyviausia pagalba
Kaip jau minėta, gydytojai 

dažnai linkę tiesiog išrašyti vais-
tų – taip gydomi tik ligos simp-
tomai, bet ne jų priežastis. Šiuo 
būdu gydoma liga yra pasmerk-
ta atsinaujinti, kadangi išgydyti 
vieni sutrikimo simptomai gali 
po kiek laiko pasireikšti kitais. 
Tad efektyviausias būdas po-
trauminio streso sindromui gy-
dyti yra kompleksinė pagalba, 
apimanti ir vaistų skyrimą (jeigu 
situacija išties rimta), ir psicholo-
go konsultacijas. Taip užtikrina-
ma, kad gydomi bus ne tik ligos 
simptomai, bet ir jų pasireiškimo 
priežastys. 

Sergantieji potrauminio stre-
so sindromu ir jų artimieji gali 
bandyti patys kovoti su šia bėda, 
tačiau labai svarbu prisiminti, 
kad tai yra liga. Ir jai reikalingas 
specialus gydymas, o laikas iš-
sprendžia tikrai ne visas bėdas. 

Milda VICKUTĖ

Daktaras
Aiskauda

Šių daržovių kulinarinis uni-
versalumas ir geras suderi-

namumas su kitais gyvūniniais 
ir augaliniais produktais lėmė 
tai, jog bulves imta vadinti an-
trąja duona. Mėsos, žuvies, pie-
no produktų, grybų, daržovių 
patiekalai sunkiai įsivaizduoja-
mi be bulvių, nekalbant jau apie 
tai, jog iš pačių bulvių galima pa-

Bulvės – 
irgi vaistas

gaminti daugiau negu pusšim-
tį įvairiausių patiekalų. Tačiau 
mūsų sveikatai svarbiausia yra 
ne patiekalų įvairovė, o jų mais-
tinė vertė. Antai 100 gramų (to-
liau – g) bulvių turi maždaug 16–
20 g krakmolo, 2 g baltymų (juo-
se – beveik visos aminorūgštys, 
pasitaikančios augaluose, įskai-
tant ir nepakeičiamąsias), 1,2 g 
mineralinių druskų. Vitamino C 
bulvėse yra palyginti nedaug, ta-
čiau turint omenyje tai, jog žiemą 
ir pavasarį bulvių valgoma pa-
kankamai – tai vienas iš šio vi-
tamino šaltinių. Beje, juo ilgiau 
laikomos bulvės, tuo daugiau 
prarandama vitamino C. Pa-
vyzdžiui, pavasarį šiose daržo-
vėse lieka tik trečdalis vitamino 
C kiekio, kuris buvo rudenį. Vi-
dutinio dydžio ir mažose bulvė-
se maistinių medžiagų trečdaliu 
daugiau negu stambiose.

Nedaugelis žino, jog bulvės 
taip pat turi ir gydomųjų savy-
bių, kurios ypač vertinamos liau-
dies medicinoje. Vieni receptai 
skirti vartojimui į vidų (geriama 
šviežių bulvių sunka), kiti – išo-
riniam naudojimui (odos ligos, 
kosmetikos procedūros). Šiame 
rašinyje pateikiame receptus, 
skirtus išoriniam naudojimui.

Odos niežėjimas. Bulvių 
krakmolo vonios gydo ir minkš-
tina šlapiuojančią odą, mažina 
niežėjimą (pvz., sergant alergi-
ja). Daroma taip: 100 g krakmo-
lo išmaišoma 10 litrų vandens, 
užvirinama (toliau nevirinama) 
ir po to supilama į vonią (van-
dens temperatūra – 36–380 C). 
Šios procedūros trukmė – 7–10 
min., gydymo kursas – 10–12 
procedūrų (jeigu gydytojas ne-
nurodo kitaip).

Pastaba. Vėlyvosiose bul-
vėse krakmolo būna daugiau, 
ankstyvosiose – mažiau.

Rankų ir kojų pabrinkimas. 
Sutarkuotų bulvių masės komp-
resai uždedami ant problemi-
nių vietų, laikoma 15–20 min., 
po to nuplaunama šiltu vande-
niu be muilo.

Sausa ir pleiskanojanti plaš-
takų oda. Lygiomis dalimis su-
maišomas bulvių krakmolas ir 
glicerinas ir šiuo mišiniu kiek- 
vieną vakarą įtrinamos proble-
minės plaštakos.

Suskilinėjusi plaštakų oda. 
Sugrūdamos dvi virtos bulvės, 
įmaišomas šaukštas pieno. Au-
galiniu aliejumi pateptos rankos 
panardinamos į šią masę, laiko-
ma 15 min. Po to masė nuplau-

nama šiltu (ne karštu) vandeniu 
ir dar plaštakos akimirkai panar-
dinamos į šaltą vandenį.

Odos nudegimas. Jeigu ran-
kų odą nudegino karšta keptuvė 
ar įkaitęs aliejus, nedelsiant reik-
tų prie nudegintos vietos pridėti 
perpjautą bulvę. Jeigu po kelioli-
kos minučių skausmas nepraei-
na, viena arba kelios bulvės su-
pjaustomos griežinėliais, kurie 
keičiami kas 15–20 min. Tokia 
priemonė padeda išvengti pūs-
lių ir kitokių nemalonumų.

Pernelyg sausi ir lūžūs plau-
kai. Į karštą vandenį įdeda-
mos 3–4 neskustos bulvės, puo-
das uždengiamas, verdama, kol 
bulvės išvirs. Po to vanduo išpi-
lamas, bulvės nulupamos, su-
trinamos, įmaišoma 3 šaukštai 
grietinės. Prieš plaukų trinki-
mą ši masė užtepama ant plau-
kų šaknų, uždengiama polieti-
leno plėvele, iš viršaus apriša-
ma rankšluosčiu ar vilnoniu ša-
liku. Po 30 min. kaukė nuplau-
nama vaikišku šampūnu, plau-
kai perskalaujami parūgštin-
tu vandeniu (šaukštelis citrinų 
rūgšties arba obuolių acto litrui 
šilto vandens).

Greit susiriebaluojantys 
plaukai. Ruošiamas mišinys: 

smulkia tarka sutarkuojamos 
3–4 bulvės (nuplautos, tačiau 
neskustos), įmaišomas vieno 
kiaušinio baltymas, šaukštas 
medaus, 1/4 šaukštelio valgo-
mosios druskos. Toliau daro-
ma taip, kaip nurodyta aukščiau 
esančiame recepte, skirtame sau-
siems plaukams.

Karščiavimas. Smulkia tar-
ka sutarkuojamos dvi nuskus-
tos bulvės, į šią masę įmaišomas 
šaukštas acto. Ant keturlinkos 
marlės ar kitokio audeklo storu 
sluoksniu užtepta masė užde-
dama ant kaktos. Toks kompre-
sas keičiamas (kaskart su šviežia 
mišinio porcija) kas 15–20 min. 
iki tol, kol susireguliuoja tem-
peratūra. Beje, jeigu karščiavi-
mas nėra susijęs su sunkia liga, 
atliekant šias procedūras, tem-
peratūra pradeda mažėti jau po 
valandos.

Angina. Sergant angina (pa-
pildoma priemonė) kompresas 
ruošiamas tokiu pat būdu, kaip 
ir karščiuojant. Gydomoji masė 
dedama ant kaklo, aprišama vil-
none skarele arba šaliku. Toks 
kompresas laikomas 20–30 min. 
Per dieną atliekamos 3–4 pro-
cedūros.

Romualdas OGINSKAS
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Komentuojame–
konsultuojame

Klausėte – 
atsakome: 

Mokiniai turi teisę į pietus, mai-
tinimą mokyklose organizuoja-
mose vasaros poilsio stovyklose 
ir į paramą mokinio reikmenims 
įsigyti (156 Lt kiekvienai), jeigu 
vidutinės pajamos vienam ben-
drai gyvenančiam asmeniui per 
mėnesį yra mažesnės kaip 525 
Lt. Kai šeimoje auga trys ir dau-
giau vaikų, vaikai auga su vienu 

Turiu negalią. Auginu 2 duk-
ras. Ar joms priklauso ne-
mokami pietūs mokykloje?

(atkelta iš 1 psl.)

Nemokami 
pietūs 

mokykloje
iš tėvų, kai tėvai/vienas iš tėvų 
yra su negalia, vaikas yra paty-
ręs socialinę riziką, pietūs ski-
riami, jei pajamos vienam ben-
drai gyvenančiam asmeniui ne-
viršija 700 Lt.

Užpildyti prašymą, pateik-
ti pažymas apie pajamas ir ki-
tus dokumentus galite gyvena-
mosios vietos seniūnijos gyven-
tojus aptarnaujantiems sociali-
niams darbuotojams.

Kraujas – nepakeičiamas gyvy-
bės šaltinis. Dovanoti kraują – 
tai dovanoti žmogui gyvenimą. 
Vis daugiau Lietuvos žmonių tai 
supranta ir tampa kraujo dono-
rais. Ilgalaikiai donorai, kuriems 
suteiktas garbės donoro vardas, 
turi teisę gauti antrojo laipsnio 
valstybines pensijas.

Lietuvos Respublikos vals-
tybinių pensijų įstatymo 4 str. 3 
punkte nustatyta, kad nuo 2008 
m. sausio 1 d. teisę gauti antrojo 
laipsnio valstybinę pensiją turi 
asmenys, kuriems teisės aktų 
nustatyta tvarka suteiktas gar-
bės donoro vardas (Žin., 1994, 
Nr. 101-2018, aktuali redakcija).

Antrojo laipsnio valstybinę 
pensiją skiria ir sprendimus dėl 
šios pensijos skyrimo panaiki-
nimo priima Lietuvos Respu-
blikos pirmojo ir antrojo laips-
nių valstybinių pensijų skyri-
mo komisija.

Pasiūlymus dėl asmenų, ku-
riems teisės aktų nustatyta tvar-
ka suteiktas garbės donoro var-
das, kartu su visais šiais pensi-
jai skirti būtinais dokumentais 
Lietuvos Respublikos pirmojo 
ir antrojo laipsnių valstybinių 
pensijų skyrimo komisijai prie 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos teikia sveikatos apsau-
gos ministras.

Lietuvos Respublikos krau-
jo donorystės įstatymo 7 straips-
nio 1 dalies 9 punkte numatyta, 
jog garbės donoro vardas sutei-
kiamas Vyriausybės nustatyta 
tvarka (Žin., 1996, Nr. 115-2666, 
aktuali redakcija). Vyriausybės 
1999 m. balandžio 8 d. Nutari-
mu Nr.387 „Dėl Garbės donoro 
vardo suteikimo tvarkos patvir-

Kraujo 
donorams – 
valstybinė 

pensija
tinimo“ patvirtintoje Garbės do-
noro vardo suteikimo tvarkoje 
nurodyta, kad sveikatos apsau-
gos ministro įsakymu garbės do-
noro vardas (kartu su tai patvir-
tinančiu ženklu ir pažymėjimu) 
suteikiamas donorui, ne ma-
žiau kaip 40 kartų neatlyginti-
nai davusiam kraujo ar 200 kar-
tų – plazmos (sudedamoji kraujo 
dalis) ir ne mažiau kaip 10 metų 
aktyviai dalyvavusiam nemoka-
mos donorystės veikloje. Nemo-
kamas kraujo ar plazmos davi-
mas garbės donoro vardui gau-
ti skaičiuojamas nuo Kraujo do-
norystės įstatymo įsigaliojimo 
dienos, t.y. nuo 1997 m. sausio 
1 d. Taigi realiai šis vardas gali 
būti suteikiamas praėjus 10-čiai 
metų nuo šio įstatymo įsigalio-
jimo, t.y. nuo 2007 m. sausio 1 d.

Tokie dokumentai, kaip 
„TSRS donoro pažymėjimas“, 
SSRS garbės donoro ženklas ar 
kiti, išduoti anksčiau, nei įsiga-
liojo Kraujo donorystės įstaty-
mas, asmenims teisės į valstybi-
nes pensijas nesuteikia.

Valstybinė pensija garbės do-
norams mokama sukakus senat-
vės pensijos amžių. Jos dydis – 
400 litų.

Asmeniui, turinčiam teisę 
gauti kelias valstybines pensijas, 
jo pasirinkimu mokama tik vie-
na iš jų, išskyrus valstybinę naš-
lių ir našlaičių pensiją, kuri taip 
pat gali būti mokama tik viena 
su viena iš valstybinių pensijų.

Leonilija PERMINIENĖ

Lietuvos neįgaliųjų draugija (LND), įgyvendindama Vilniaus mies-
to Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 
projektą, teiks psichologo konsultacijas neįgaliųjų namuose.

Dalis neįgaliųjų negali arba nenori palikti savo gyvenamosios 
vietos, kai kurie po traumos ar ligos yra praradę draugus ir nebeturi 
kur ir su kuo bendrauti, nesugeba arba nenori pasitikėti, pasirūpinti 
savimi ir savo buitimi. Ne mažesnį stresą patiria ir neįgaliojo artimieji. 

Remiantis tarptautine patirtimi, šiuos rūpesčius sėkmingai 
sprendžia konsultantų vizitai pas tokius neįgalius asmenis – pade-
da jiems atsiskleisti, įgyti bendravimo įgūdžių. Tokias paslaugas Vil-
niuje gyvenantiems fizinės negalios asmenims teiks ir LND psicho-
logas Vaidotas Sauka.

Dėl konsultacijų kreipkitės mob. tel. 8 618 001 39 arba 
el.p. Vaidotas.sauka@gmail.com

Psichologo konsultacijos 
neįgaliųjų namuose

pagaminamų rankdarbių gau-
sa. „Kiek apsilankome, pas juos 
nuolat vyksta darbas“, – sako ve-
dėja. Ji taip pat pasidžiaugė, kad 
„Vilties“ organizacija turi stiprų 
teatriuką „Šviesa“, kuris jau gali 
pasigirti ir tarptautiniais ryšiais. 

L. Sabaliauskienė taip pat 
vardino gausias Ukmergės neį-
galiųjų organizacijų vykdomas 
veiklas: rajone organizuojama 
neįgaliųjų savitarpio pagalbos 
grupių veikla, neįgaliesiems 
skaitomos paskaitos įvairiomis 
jiems aktualiomis temomis, tei-
kiamos biosocialinių funkcijų 
atstatymo, asmeninio asisten-
to pagalbos paslaugos, žmo-
nės užimami įvairiuose amatų 
būreliuose ir klubuose, t.y. mo-
komi mezgimo, nėrimo, rank-
darbių iš vilnos, vytelių, tapy-
bos, floristikos, rankų darbo ju-
velyrikos ir kitų menų. Organi-
zacijos buria meno kolektyvus, 
kurie dalyvauja įvairiuose rajo-
no bei visos respublikos rengi-
niuose, konkursuose, varžybo-
se. Lavinami neįgaliųjų sporti-
niai gebėjimai sporto būreliuo-
se ir klubuose. 

„Manau, kad labai svarbu, 
jog kiekvienas veiklose dalyvau-
jantis žmogus turi tikslą išmokti, 
sužinoti, dalyvauti, atstovauti, 
pagaliau gali turiningai ir nau-
dingai praleisti laiką“, – sako 
L. Sabaliauskienė. 

Programos spragos 
Savivaldybės atstovai paste-

bi ir kai kurių trūkumų, išryškė-
jančių įgyvendinant Socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje progra-
mą. Pavyzdžiui, Ukmergės sa-
vivaldybėje prioritetai teikiami 
projektams, įgyvendinamiems 
kaimo vietovėse ir skirtiems kai-
mo neįgaliesiems, tačiau dėl ne-
pakankamo finansavimo 2014 
metais organizacijoms bus la-
bai sudėtinga šias veiklas orga-
nizuoti. Šiai minčiai pritaria ir 
Jurbarko rajono savivaldybės 
Socialinės paramos skyriaus ve-

dėja Angelė Zabalujeva – jos ma-
nymu, į paslaugas dažnai nega-
li pretenduoti atokiau, kaime gy-
venantys žmonės. 

Pasak L. Sabaliauskienės, di-
džiosios Ukmergės rajone vei-
kiančios nevyriausybinės organi-
zacijos turi įdirbį teikiant įvairias 
socialines paslaugas, todėl joms 
sunkiau susitaikyti su tuo, kad, 
pvz., į asmeninio asistento funk-
cijas neįeina neįgaliųjų priežiūra 
namuose. Kita vertus, specialis-
tės manymu, sveikintina tai, kad 
atsisakyta vienkartinio pobūdžio 
paslaugų rėmimo ir orientuoja-
masi į nuolatinio pobūdžio pas-
laugas, turint galvoje ir tai, kad 
jos labiau atitinka kasdienius ne-
įgaliųjų poreikius. 

L. Sabaliauskienė sako, kad 
reikėtų išdiskutuoti ir progra-
mos finansavimo tvarkos apra-
še dar aiškiau, smulkiau ir deta-
liau aprašyti remiamas veiklas, 
tada organizacijoms kiltų mažiau 
klausimų, o savivaldybės turėtų 
konkrečius ir aiškius atsakymus.

Na, o V. Veršulytės manymu, 
kaip tik reikėtų palikti pačioms 
savivaldybėms didesnę apsis-
prendimo laisvę, kokias progra-
mas geriau įgyvendinti. „Ar iš tie-
sų būtų labai blogai, jei būtų tei-
kiama kažkokia paslauga, kuri 
nėra įvardinta tvarkos apraše, – 
svarsto vedėja. – Dabar būna taip, 
kad aprašius vieną ar kitą veiklą, 
kuri pagal programą finansuo-
tina, nepavyksta pasiekti supla-
nuoto rezultato, o turint gerą idė-
ją, numačius paslaugą, kuri tikrai 
būtų reikalinga, kai kada jos neį-
manoma aprašyti taip, kad būtų 
remiama veikla.“ V. Veršulytės 
manymu, tvarkos aprašas neapi-
ma visų veiklos spektro, kurį įgy-
vendina NVO. 

Dar viena didelė problema, 
kurią įvardijo Anykščių rajo-
no savivaldybės Socialinės pa-
ramos skyriaus vedėja – tai, 
kad nevyriausybinės organi-
zacijos sausio ir vasario mėne-
siais negali vykdyti veiklų, nes 
nėra lėšų. Tenka atleisti darbuo-
tojus, stoja darbas. V. Veršuly-
tė pasakoja, jog savivaldybėse 

Savivaldybės: neįgaliųjų organizacijų 
darbas mums reikalingas

konkursų rezultatai paskelbia-
mi gruodžio mėnesį ir jau sau-
sį skiriama dalis projektui skir-
tų lėšų. Ar negalėtų ir ministeri-
jos surasti būdų, kaip šią prob- 
lemą išspręsti, svarsto vedėja. 

Neįgaliųjų organizacijų 
reikšmė nesumenks
Paklausus, kokią mato neįga-

liųjų organizacijų ateitį, Ukmer-
gės rajono Socialinės paramos 
skyriaus specialistė sakė manan-
ti, kad dirbančioms ir neįgalie-
siems reikalingas paslaugas tei-
kiančioms organizacijoms neri-
mauti dėl ateities nėra pagrin-
do. Finansuojant jų projektus, 
programas prioritetai visada ati-
teks organizacijoms, turinčioms 
didesnę patirtį, rodančioms ge-
rus darbo rezultatus. Ji priminė, 
kad Ukmergės rajono savival-
dybė kasmet iš dalies finansuo-
ja ir organizacijų veiklą, susiju-
sią su socialinių paslaugų teiki-
mu. Taip pat remiami organiza-
cijų sveikatos, kultūros projektai. 

Jurbarko rajono savivaldy-
bės Socialinės paramos skyriaus 
vedėja taip pat pritaria šiai min-
čiai: „Neįgaliųjų organizacijos 
yra jėga sprendžiant pačių neį-
galiųjų problemas, todėl mano-
me, kad ir ateityje jų veikla bus 
ne mažiau aktuali.“ A. Zabaluje-
va sako iš neįgaliųjų organizacijų 
besitikinti, kad jos suvienytų ne-
galios žmones, padėtų jiems gy-
venti aktyvų socialinį gyvenimą, 
mažintų socialinę atskirtį. „Socia- 
linė integracija – labai plati sri-
tis, įvairiai veiklai čia yra daug 
vietos, puiku, jei į jas įsijungia ir 
neįgalieji,“ – sako A. Zabalujeva. 

V. Veršulytė pasidžiaugė, 
kad savivaldybė su neįgaliųjų 
organizacijom dirba kaip partne-
riai. Ji pasvajojo, kad būtų labai 
šaunu, jei finansavimas būtų di-
desnis ir paslaugas galima būtų 
užtikrinti visiems neįgaliesiems, 
kuriems jų reikia. „Norėtųsi, kad 
paslaugų spektras vis augtų, kad 
būtų palaikomos ir plėtojamos 
naujos idėjos“, – sako Anykš-
čių rajono savivaldybės atstovė. 

Aurelija BABINSKIENĖ 

Nuoširdus rūpestis sušildo

Alytaus „Artrito“ veiklos amp- 
litudė plati: keliskart per me-
tus dalyvaujama įvairiuose res-
publikiniuose renginiuose iki 
kasdienio darbo klubo būsti-
nėje. Dauguma klubo narių la-
bai aktyviai dalyvauja veiklo-
je, talkina bendruomenei: pade-
da draugams, moko įveikti ne-
galavimus, lanko užsiėmimus, 
renginius. 

Į veiklą įsitraukę nauji nariai 

pasiūlo originalių idėjų. Zita Ja-
nulevičienė, Lionginas Ryliškis, 
Loreta Pocevičienė, Genė Bar-
tnykienė, Sigita Gadliauskienė ir 
kiti tapo pavyzdžiu klubo senbu-
viams. Daryti gerus darbus nėra 
žygdarbis, tai tapo klubo narių 
kasdienybe. 

„Artritas“ jau daug metų vyk-
do socialinės reabilitacijos pas-
laugų neįgaliesiems bendruome-
nėje projektus, įgyvendina mies-

to visuomenės sveikatos rėmi-
mo programas, kurios padeda 
populiarinti klubų, susibūrusių 
pagal susirgimus, veiklas, skati-
na pasikliauti savo jėgomis ir vie-
ni kitais. Labai džiaugiuosi, kad 
mūsų klubo nariai vieni kitų ne-
pamiršta, aplanko. Bronės Mer-
kininkienės, Nijolės Budginie-
nės, Zitos Bekėšienės ir kitų nuo-
širdus rūpestis ir pagalba sušildo 
silpnesnius bičiulius.

Romutė UDRAKIENĖ

„Artrito“ klubo nariai daugiausiai dėmesio skiria sveikatai.
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PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.00, 6.35, 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 
8.40 – Labas rytas, Lietuva. 6.30, 
7.00, 7.30,  8.00, 8.30 – žinios. 6.34, 
8.03 – orai.  6.50 – ekspertas. 7.05, 
7.35 , 8.35 – orai, sportas.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių  

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

Pirmadienis, vasario 3 d. 
9.00 Kobra 11 (119) (kart.) N-7. 

10.00 Visi namie (kart.). 10.30 Lyde-
rių turnyras „Žinių riteriai ir damos“ 
(kart.). 11.45 Žingsnis po žingsnio 
(kart.). 12.00 Premjera. Miestelio li-
goninė (2/6). 13.00 Stilius (kart.). 
13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva. 
14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Viena 
byla dviem (99) N-7. 17.00 Kobra 11 
(120) N-7. 18.00 Šiandien (su verti-
mu į gestų kalbą). 18.50 Premjera. 
Naisių vasara (22). 19.25 Naciona-
linė paieškų tarnyba. 20.25 Loteri-
ja „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.15 
Dėmesio centre. 21.45 Teisė žinoti. 
Pertraukoje – 22.00 Loterija „Perlas“. 
22.45 Vakaro žinios. 23.00 Užsienio 
naujienos. 23.15 Dokumentinio kino 
vakaras. Premjera. Bankininkai 3 d. 
Atlygio valanda. 2013 m. (Subtitruo-
ta). 0.15 Viena byla dviem (99) (kart.) 
N-7. 1.30 Dėmesio centre (kart.). 

Antradienis, vasario 4 d. 
9.00 Kobra 11 (120) N-7. 10.00 

„Eurovizijos“ dainų konkurso nacio-
nalinė atranka (kart.). 12.00 Prem-
jera. Miestelio ligoninė (3/1). 13.00 
Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.). 
13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva. 
14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 15.45 
Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Viena 
byla dviem (100) N-7. 17.00 Kobra 11 
(121) N-7. 18.00 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą). 18.50 Premjera. Naisių 
vasara (23). 19.25 Emigrantai. 20.25 
Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 
21.15 Dėmesio centre. 21.45 Pinigų 
karta. Pertraukoje – 22.00 Loterija 
„Perlas“. 22.45 Vakaro žinios. 23.00 
Užsienio naujienos. 23.15 Premjera. 
Prisikėlęs faras (4/2) N-7. 0.15 Vie-
na byla dviem (100) (kart.) N-7. 1.30 
Dėmesio centre (kart.). 

Trečiadienis, vasario 5 d. 
9.00 Kobra 11 (121) (kart.) N-7. 

10.00 Lietuvos balsai. Chorų „Euro-
vizija“ (kart.). 12.00 Premjera. Mies-
telio ligoninė (3/2). 13.00 Emigran-
tai (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, 
Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Vie-
na byla dviem (101) N-7. 17.00 Ko-
bra 11 (122) N-7. 18.00 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.50 Prem-
jera. Naisių vasara (24). 19.25 Bėdų 
turgus. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.15 Dėmesio centre. 
21.45 Istorijos detektyvai. Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 22.45 
Vakaro žinios. 23.00 Užsienio nau-
jienos. 23.15 Premjera. Prisikėlęs fa-
ras (4/3) N-7. 0.15 Viena byla dviem 
(101) (kart.) N-7. 1.30 Dėmesio cen-
tre (kart.). 

Ketvirtadienis, vasario 6 d. 
9.00 Kobra 11 (122) (kart.) N-7. 

10.00 Duokim garo! (kart.). 12.00 
Premjera. Miestelio ligoninė (3/3). 
13.00 Bėdų turgus. Pokalbių lai-
da (kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, 
Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.50 Vie-
na byla dviem (102) N-7. 17.00 Ko-
bra 11 (123) N-7. 18.00 Šiandien (su 
vertimu į gestų kalbą). 18.50 Prem-
jera. Naisių vasara (25). 19.25 Taip. 
Ne. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.15 Dėmesio centre. 
21.45 Specialus tyrimas. Pertrau-
koje – 22.00 Loterija „Perlas“. 22.45 
Vakaro žinios. 23.00 Užsienio nau-
jienos. 23.15 Kūnas. Juodoji kome-
dija. Lenkija, 2003 m. 1.15 Viena byla 
dviem (102) (kart.) N-7. 2.30 Dėme-
sio centre (kart.). 

Penktadienis, vasario 7 d. 
9.00 Kobra 11 (123) (kart.) N-7. 

10.00 Naisių vasara (22–25) (kart.). 
12.00 Premjera. Miestelio ligoninė 
(3/4). 13.00 Taip. Ne. TV žaidimas 
(kart.). 13.55, 14.10 Laba diena, 
Lietuva. 14.00, 15.30 Žinios. 14.05, 
15.45 Orai. 15.40 Sportas. 15.50 
Viena byla dviem (103) N-7. 17.00 
Kobra 11 (124) N-7. 18.00 Šiandien 
(su vertimu į gestų kalbą). 18.30 Ke-
liai. Mašinos. Žmonės. 19.00 Lietu-
vos tūkstantmečio vaikai. 20.25 Lote-
rija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.15 
Duokim garo! Pertraukoje – 22.00 Lo-
terija „Perlas“. 23.15 Žemės stulpai 
(1) N-7. 1.20 Viena byla dviem (103) 
(kart.) N-7. 

Šeštadienis, vasario 8 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Emigrantai (kart.). 7.00 Bėdų turgus 
(kart.). 8.00 Pagalbos ranka. 8.30 
Gimtoji žemė. 9.00 Džeronimas (10). 
9.25 Odisėjo klajonės (26). 9.50 Aviu-
kas Šonas (3/15). 10.00 Linksmo-
ji knyga. 10.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 11.30 Durys atsidaro. 
12.00 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Žemynų raida. 4 d. Eurazija. Di-
džioji Britanija, 2013 m. 13.00 Detek-
tyvo klasika. Šerloko Holmso nuoty-
kiai (3, 4) N-7. 15.00 Popietė su Algi-
mantu Čekuoliu (subtitruota). 15.30 
Pasaulio panorama. 16.00 Žinios (su 
vertimu į gestų kalbą). 16.10 Sveiki-
nimų koncertas. 18.30 Lyderių turny-
ras „Žinių riteriai ir damos“. 19.50 Visi 
namie. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 „Eurovizijos“ dai-
nų konkurso nacionalinė atranka. 
23.00 Premjera. Vaitčapelio vampy-
ro byla. Mistinis trileris. Kanada, 2002 
m. N-14. 0.50 Pasaulio dokumentika. 
Žemynų raida. 4 d. Eurazija. Didžioji 
Britanija, 2013 m. (kart.). 

Sekmadienis, vasario 9 d. 
5.50 Programos pradžia. 6.00 

Popietė su Algimantu Čekuoliu (kart., 
subtitruota). 6.30 Šventadienio min-
tys. 7.00 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite (kart.). 8.00 Girių horizon-
tai. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 Nuo-
tykiai elfų šalyje (26). 9.25 Premjera. 
Mažasis princas (1). 9.50 Aviukas Šo-
nas (3/16). 10.00 Gustavo enciklo-
pedija (subtitruota). 10.30 Premjera. 
Leonardas (1). 11.00 Premjera. Leo-
nardas (2). 11.30 Visi namie (kart.). 
12.00 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Neregėtoji Arabija. 1 d. Smė-
lis, vėjas ir žvaigždės. Didžioji Bri-
tanija, 2013 m. (Subtitruota). 13.00 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Pua-
ro (1/3, 4) N-7. 15.00 Krepšinis. LKL 
čempionatas. Prienų „Tonybet“ – Vil-
niaus „Lietuvos rytas“. Pertraukoje – 
16.00 Žinios (su vertimu į gestų kal-
bą). 17.00 Tėvų klasė. 17.30 Lašas 
po lašo. 17.35 Stilius. 18.30 Lietuvos 
balsai. Chorų „Eurovizija“. 20.30 Pa-
norama. 20.45 Savaitė. 21.15 Šerlo-
kas. Didysis žaidimas (1/3) N-7. 23.15 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Pua-
ro (1/3, 4) (kart.) N-7. 

Pirmadienis, vasario 3 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (26) (kart.). 7.25 
Simpsonai (9) (kart.) N-7. 7.55 Gydy-
tojos dienoraštis (4) N-7. 8.55 Meilės 
sūkuryje (1825). 10.00 Pamiršk mane 
(78, 79) N-7. 11.00 Naktis muziejuje 
2 N-7. 12.55 Ant bangos (34). 13.30 
Pilotas Balu (28). 14.00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (1). 14.30 Simpsonai (10) 
N-7. 15.00 Rosarija (69) N-7. 16.00 
Nepaklusni širdis (91) N-7. 17.00 TV 
Pagalba N-7. 17.55 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Pa-
miršk mane N-7. 20.00 Mafijos kroni-
kos N-7. 21.00 Moterys meluoja ge-
riau (13) N-7. 21.30 TV3 vakaro ži-
nios. 22.00 Kerštas (13) N-14. 23.00 
Specialioji jūrų policijos tarnyba (134) 
N-14. 0.00 Žmogžudystė (7) N-14. 
1.00 Kaulai (4) N-14. 1.55 Choras 
(13) N-7. 2.45 Eureka (18) N-7. 3.35 
Mažylė Houp (1, 2) N-7. 

Antradienis, vasario 4 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (1). 7.25 Simp-
sonai (10) N-7. 7.55 Gydytojos die-
noraštis (5) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1826). 10.00 Kaip gyventi su tėvais 
visą likusį gyvenimą (1, 2) N-7. 11.00 
TV Pagalba N-7. 11.55 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 12.25 Būrys (8). 12.55 Ant 
bangos (35). 13.30 Pilotas Balu (29). 
14.00 Kempiniukas Plačiakelnis (2). 
14.30 Simpsonai (11) N-7. 15.00 Ro-
sarija (70) N-7. 16.00 Nepaklusni šir-
dis (92) N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 
17.55 Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Pamiršk mane N-7. 
20.00 Prieš srovę N-7. 21.00 Moterys 
meluoja geriau (14) N-7. 21.30 TV3 
vakaro žinios. 22.00 Tėvynė (9) N-14. 
23.05 CSI kriminalistai (21) N-14. 0.05 
Žmogžudystė (8) N-14. 1.05 Kaulai 
(5) N-14. 1.55 Choras (14) N-7. 2.50 
Eureka (19) N-7. 3.40 Mažylė Houp 
(3, 4) N-7. 4.05 Mažylė Houp (4) N-7. 

Trečiadienis, vasario 5 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (2). 7.25 Simp-

sonai (11) N-7. 7.55 Gydytojos die-
noraštis (6) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1827). 10.00 Kaip gyventi su tėvais 
visą likusį gyvenimą (3, 4) N-7. 11.00 
TV Pagalba N-7. 11.55 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 12.25 Būrys (9). 12.55 Ant 
bangos (36). 13.30 Pilotas Balu (30). 
14.00 Kempiniukas Plačiakelnis (3). 
14.30 Simpsonai (12) N-7. 15.00 Ro-
sarija (71) N-7. 16.00 Nepaklusni šir-
dis (93) N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 
17.55 Kvieskite daktarą! N-7. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Pamiršk mane N-7. 
20.00 Obelis nuo obels (4) N-7. 20.30 
Laikykis! N-7. 21.00 Moterys meluo-
ja geriau (15) N-7. 21.30 TV3 vakaro 
žinios. 22.00 Vikingų loto. 22.05 Ele-
mentaru (19) N-14. 23.05 Pelkė. Kri-
minalinė veiksmo drama. JAV, 2012 
m. N-14. 0.05 Žmogžudystė (9) N-14. 
1.05 Kaulai (6) N-14. 1.55 Choras 
(15) N-7. 2.50 Eureka (20) N-7. 3.40 
Mažylė Houp (5, 6) N-7. 4.00 Mažylė 
Houp (6) N-7. 

Ketvirtadienis, vasario 6 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (3). 7.25 Simp-
sonai (12) N-7. 7.55 Gydytojos die-
noraštis (7) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1828). 10.00 Kaip gyventi su tė-
vais visą likusį gyvenimą (5, 6) N-7. 
11.00 TV Pagalba N-7. 11.55 Kvies-
kite daktarą! N-7. 12.25 Būrys (10). 
12.55 Ant bangos (37). 13.30 Pilotas 
Balu (31). 14.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (4). 14.30 Simpsonai (13) 
N-7. 15.00 Rosarija (72) N-7. 16.00 
Nepaklusni širdis (94) N-7. 17.00 TV 
Pagalba N-7. 17.55 Kvieskite dakta-
rą! N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.30 Pa-
miršk mane N-7. 20.00 Kelionė pas 
šamaną N-7. 21.00 Moterys meluo-
ja geriau (16) N-7. 21.30 TV3 vaka-
ro žinios. 21.55 Žalioji enciklopedi-
ja. 22.00 Porininkai (3) N-14. 23.05 
Kaulai (18) N-14. 0.05 Žmogžudystė 
(10) N-14. 1.05 Kaulai (7) N-14. 1.55 
Choras (16) N-7. 2.45 Eureka (1) N-7. 
3.35 Mažylė Houp (7, 8) N-7. 

Penktadienis, vasario 7 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Kem-

piniukas Plačiakelnis (4). 7.25 Simp-
sonai (13) N-7. 7.55 Gydytojos die-
noraštis (8) N-7. 8.55 Meilės sūkury-
je (1829). 10.00 Kaip gyventi su tėvais 
visą likusį gyvenimą (7, 8) N-7. 11.00 
TV Pagalba N-7. 11.55 Kvieskite dak-
tarą! N-7. 12.25 Būrys (11). 12.55 Ant 
bangos (38). 13.30 Pilotas Balu (32). 
14.00 Kempiniukas Plačiakelnis (5). 
14.30 Simpsonai (14) N-7. 15.00 Ro-
sarija (73) N-7. 16.00 Nepaklusni šir-
dis (95) N-7. 17.00 TV Pagalba N-7. 
18.20 2X2. 18.30 TV3 žinios. 19.30 
Bembis. Animacinis f. JAV, 1942 m. 
21.00 Burtininko mokinys. Fantas-
tinis nuotykių f. JAV, 2010 m. N-7. 
23.10 Majamio policija. Veiksmo f. 
JAV, Vokietija, Paragvajus, 2006 m. 
N-14. 1.45 Atogrąžų aistros. Krimina-
linė drama. JAV, 2002 m. S. 

Šeštadienis, vasario 8 d. 
6.45 Teleparduotuvė. 7.00 Bei-

bleidai. Metalo meistrai (7). 7.30 
LEGO Čima legendos (23). 8.00 
Smurfai (11). 8.30 Ančiukas Donaldas 
ir draugai (1). 9.00 Skunk Fu (15, 16). 
9.30 Mamyčių klubas. 10.00 Svajonių 
sodai. 11.00 Napoleonas. Nuotykių 
f. JAV, 1995 m. 12.40 Pasimatymų 
trenerė. Romantinė komedija. JAV, 
2012 m. N-7. 14.20 Feirfild Roudas 
N-7. 16.10 Motina ir sūnus (1) N-7. 
16.40 Kvieskite daktarą! N-7. 17.10 
Ekstrasensai tiria (38). 18.20 Euro-
jackpot. 18.30 TV3 žinios. 19.00 Nar-
nijos kronikos. liūtas, burtininkė ir dra-
bužių spinta. Nuotykių f. JAV, 2005 m. 
N-7. 21.55 Drakono sūnus. Veiksmo 
f. JAV, Kinija, 2006 m. N-7. 1.25 Iš-
plaukti į gyvenimą. Komedija. JAV, 
2006 m. N-14. 

Sekmadienis, vasario 9 d. 
6.45 Teleparduotuvė (2). 7.00 

Beibleidai. Metalo meistrai (8). 7.30 
LEGO Čima legendos (24). 8.00 
Smurfai (12). 8.30 Ančiukas Donaldas 
ir draugai (2). 9.00 Skunk Fu (17, 18). 
9.30 Monstrų vidurinė. Kodėl mer-
gaitės įsimyli? Animacinis ser. 10.30 
Mūsų gyvūnai. 11.00 Barbė fėja un-
dinių šalyje. Animacinis f. JAV, 2006 
m. 12.40 Asteriksas olimpinėse žai-
dynėse. Nuotykių komedija. Prancū-
zija, 2008 m. 15.05 Porininkai (3) N-7. 
16.10 Motina ir sūnus (2) N-7. 16.40 
Kvieskite daktarą! N-7. 17.10 Ekstra-
sensai tiria (39) N-7. 18.20 2X2. 18.30 
TV3 žinios. 19.00 Savaitės komen-
tarai. 19.30 Šuolis! N-7. 22.30 Šalta 
dienos šviesa. Trileris. JAV, Ispani-

Pirmadienis, vasario 3 d. 
6.00 Labas vakaras, Lietuva 

(kart.). 6.00 Dienos programa. 6.30 
Smalsutė Dora (14). 6.55 Tomas ir 
Džeris (37). 7.20 Keista šeimynėlė 
(23) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (77) N-7. 8.50 Seni bambe-
kliai. Komedija. JAV, 1993 m. (kart.) 
N-7. 10.50 La troškinys. Animacinis f. 
JAV, 2007 m. (kart.) 12.55 Madagas-
karo pingvinai (7) 13.25 Keista šeimy-
nėlė (24). 13.55 Audra (61) N-7. 15.00 
Atpildas (42) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.50 24 valandos N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2 
N-7. 20.25 Nuo...Iki.... 21.30 Žinios. 
Verslas. 22.00 PREMJERA Juoda-
sis sąrašas (1) N-7. 23.00 PREMJE-
RA Judantis objektas 2 (1) N-7. 0.00 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (33) N-7. 0.55 Karališkos kan-
čios (11) N-7. 1.50 Skaičiai (10) N-7. 

Antradienis, vasario 4 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (15). 6.50 Tomas ir 
Džeris (38). 7.20 Keista šeimynėlė 
(24) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (78) N-7. 8.50 Briusas visa-
galis. Komedija. JAV, 2003 m. (kart.) 
N-7. 10.45 Monstrų biuras. Animaci-
nis f. JAV, 2001 m. (kart.) 12.30 Po-
nas Bynas (21). 12.55 Madagaskaro 
pingvinai (8) 13.25 Keista šeimynė-
lė (25). 13.55 Audra (62) N-7. 15.00 
Atpildas (43) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.50 24 valandos N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2 
N-7. 20.25 Pašėlusios močiutės N-7. 
21.30 Žinios. Verslas. 22.00 VAKA-
RO SEANSAS Prezidento lėktuvas. 
Veiksmo trileris. JAV, 1997 m. N-14. 
0.25 Įstatymas ir tvarka. Specialių-
jų tyrimų skyrius (34) N-7. 1.20 Ka-
rališkos kančios (12) N-7. 2.15 Skai-
čiai (11) N-7. 

Trečiadienis, vasario 5 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (16). 6.50 Tomas ir 
Džeris (39). 7.20 Keista šeimynė-
lė (25) (kart.). 7.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (79) N-7. 8.50 KK2 
(kart.) N-7. 9.40 24 valandos (kart.) 
N-7. 10.20 Irena Starošaitė ir Žil-
vinas Žvagulis. 20 metų scenoje 
(kart.). 12.00 Riki Tiki Tavi. Anima-
cinis f. Rusija, 1966 m. 12.25 Po-
nas Bynas (22). 12.55 Madagaskaro 
pingvinai (9) 13.25 Keista šeimynė-
lė (26). 13.55 Audra (63) N-7. 15.00 
Atpildas (44) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.50 24 valandos N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 KK2 
N-7. 20.25 Baisiausia mano gyveni-
mo savaitė (8) N-7. 21.05 Ponas By-
nas N-7. 21.30 Žinios. Verslas. 21.45 
Renkamės Europą. 22.00 VAKARO 
SEANSAS Puikybė ir garbė. Krimina-
linis trileris. JAV, Vokietija, 2008 m. 
N-14. 0.40 Karališkos kančios (13) 
N-7. 1.35 Skaičiai (12) N-7. 

Ketvirtadienis, vasario 6 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (17). 6.50 Tomas ir 
Džeris (40). 7.20 Keista šeimynėlė 
(26) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (80) N-7. 8.50 KK2 (kart.) 
N-7. 9.40 24 valandos (kart.) N-7. 
10.20 Nuo...Iki... (kart.). 11.25 Pa-
šėlusios močiutės (kart.) N-7. 12.25 
Ponas Bynas (23). 12.55 Madagas-
karo pingvinai (10) 13.25 Na, palauk! 
(1). 13.40 Kur aš jį mačiau? Anima-
cinis f. 13.55 Audra (64) N-7. 15.00 
Atpildas (45) N-7. 17.00 Labas vaka-
ras, Lietuva. 17.50 24 valandos N-7. 
18.30 Žinios. Kriminalai. 19.30 Va-
landa su Rūta. 21.30 Žinios. Vers-
las. 22.00 VAKARO SEANSAS Sau-
gykla. Veiksmo f. JAV, 2012 m. N-14. 
0.05 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius (35) N-7. 1.00 Ties riba 
(14) N-14. 1.55 Sveikatos ABC (kart.). 

Penktadienis, vasario 7 d. 
6.15 Dienos programa. 6.20 

Smalsutė Dora (18). 6.50 Tomas 
ir Džeris (41). 7.20 Na, palauk! (1) 
(kart.). 7.30 Kur aš jį mačiau? Ani-
macinis f. 7.50 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (81) N-7. 8.50 KK2 (kart.) N-7. 
9.40 KK2 penktadienis (kart.) N-7. 
11.05 Valanda su Rūta (kart.). 12.55 
Madagaskaro pingvinai (11). 13.25 
Na, palauk! (2). 13.40 Kiaulė taupy-
klė. Animacinis f. Rusija. 13.55 Au-

dra (65) N-7. 15.00 Atpildas (46) N-7. 
17.00 Labas vakaras, Lietuva. 18.00 
Sochi 2014 Olimpinės žiemos žai-
dynės. Atidarymo ceremonija. 21.00 
KK2 penktadienis N-7. 22.30 Atlygis. 
Veiksmo trileris. JAV, Vokietija, 2001 
m. N-14. 0.55 Praleistas skambutis. 
Siaubo trileris. Japonija, JAV, Vokie-
tija, 2008 m. N-14. 

Šeštadienis, vasario 8 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žai-

bo smūgis (6). 6.55 Burtininkai (11). 
7.20 Policijos akademija (52). 7.45 
Krepšininkai (19). 8.10 Mano draugė 
beždžionėlė (5). 8.35 Benas Tenas 
prieš ateivius. Lemiama kova (49). 
9.00 Receptų užkalbėtoja. 9.30 Pa-
dėkime augti. 10.00 KINO PUSRY-
ČIAI Knygų valdovas. Nuotykių f. 
JAV, 1994 m. 11.25 Nuotakos tėvas 
2. Komedija. JAV, 1995 m. N-7. 13.35 
Mano puikioji auklė (29, 30). 14.35 Di-
dingasis amžius (44) N-7. 16.50 Ae-
roplanas. Romantinė komedija. JAV, 
1980 m. N-7. 18.30 Žinios. 19.00 
SUPERKINAS Boltas. Animacinis f. 
JAV, 2008 m. 20.50 Betmenas. Pra-
džia. Veiksmo trileris. Didžioji Britani-
ja, JAV, 2005 m. N-7. 23.35 Su kirpė-
ju Zohanu geriau nejuokauk. Veiksmo 
komedija. JAV, 2008 m. N-7. 1.50 Ieš-
komas didvyris. Veiksmo trileris. JAV, 
2008 m. N-14. 

Sekmadienis, vasario 9 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žai-

bo smūgis (7). 6.55 Burtininkai (12). 
7.20 Policijos akademija (53). 7.45 
Krepšininkai (20). 8.10 Mano drau-
gė beždžionėlė (6). 8.35 Benas Te-
nas prieš ateivius. Lemiama kova 
(50). 9.00 Sveikatos ABC. 10.00 
KINO PUSRYČIAI Herbis. Lenkty-
nių asas. Nuotykių komedija. JAV, 
2005 m. 12.05 Dėdė Bakas. Kome-
dija. JAV, 1989 m. 14.10 Mano pui-
kioji auklė (31). 14.40 Didingasis am-
žius (45) N-7. 16.45 Ne vienas kely-
je. 17.30 Teleloto. 18.30 Žinios. 19.00 
PREMJERA Šokiai ant ledo. 2014 m. 
22.35 Auklė pagal iškvietimą. Roman-
tinė komedija. JAV, 2009 m. N-7. 0.25 
Seksas ir mirtis 101. Romantinė ko-
medija. JAV, 2007 m. N-14. 

Pirmadienis, vasario 3 d. 
6.20 Gamta iš arti (kart.). 6.30 

Avataras (40) (kart.). 7.00 Muchta-
ro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 Eks-
trasensų mūšis (kart.) N-7. 9.00 Po-
vestuvinė kelionė į Floridą. Romanti-
nė drama. Vokietija, 2009 m. (kart.) 
N-7. 11.00 Prokurorų patikrinimas 
(79) (kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir ro-
dome (220) 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.00 Nuotakos 
siaubūnės (16) N-7. 15.00 Narutas. 
Viesulo kronikos (82). 15.30 Avata-
ras (41). 16.00 Prokurorų patikrini-
mas (80) N-7. 17.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Men-
talistas (59) N-7. 19.30 Žinios. 20.00 
Dviračio šou. 20.30 Yra kaip yra N-7. 
21.30 Šokis su vilkais. Nuotykių dra-
ma. Didžioji Britanija, JAV, 1990 m. 
N-14. 1.00 Mentalistas (59) (kart.) 
N-7. 1.55 Prokurorų patikrinimas (80) 
(kart.) N-7. 2.55 Bamba TV. S. 

Antradienis, vasario 4 d. 
6.30 Avataras (41) (kart.). 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 
Mistinės istorijos (48) (kart.) N-7. 
9.00 Sudrebink pasaulį (kart.) N-7. 
11.00 Prokurorų patikrinimas (80) 
(kart.) N-7. 12.00 Kalbame ir rodo-
me (221) N-7. 13.00 Muchtaro su-
grįžimas (kart.) N-7. 14.00 Nuotakos 
siaubūnės (17) N-7. 15.00 Narutas. 
Viesulo kronikos (83). 15.30 Avata-
ras (42). 16.00 Prokurorų patikrini-
mas (81) N-7. 17.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Men-
talistas (60) N-7. 19.30 Žinios. 20.00 
Dviračio šou. 20.30 Yra kaip yra 
N-7. 21.30 Juokingi pinigai. Kome-
dija. JAV, Rumunija, Vokietija, 2006 
m. N-14. 23.25 Sausas įstatymas. 
Atviras karas (12) N-14. 0.35 Menta-
listas (60) (kart.) N-7. 1.30 Prokuro-
rų patikrinimas (81) (kart.) N-7. 2.30 
Bamba TV. S. 

Trečiadienis, vasario 5 d. 
6.30 Avataras (42) (kart.). 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 
Yra kaip yra (kart.) N-7. 9.00 Jūrų vel-
niai (25, 26) (kart.) N-7. 11.00 Pro-
kurorų patikrinimas (81) (kart.) N-7. 
12.00 Kalbame ir rodome (222) N-7. 

13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Nuotakos siaubūnės (18) 
N-7. 15.00 Narutas. Viesulo kronikos 
(84). 15.30 Avataras (43). 16.00 Pro-
kurorų patikrinimas (82) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Mentalistas (61) N-7. 
19.30 Žinios. 20.00 Dviračio šou. 
20.30 Yra kaip yra N-7. 21.30 Bepro-
tiškas miestas. Trileris. JAV, 1997 m. 
N-7. 23.50 PREMJERA Spartakas. 
Prakeiktųjų karas (1) N-14. 0.55 Men-
talistas (61) (kart.) N-7. 1.50 Prokuro-
rų patikrinimas (82) (kart.) N-7. 2.50 
Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, vasario 6 d. 
6.30 Avataras (43) (kart.). 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 
Yra kaip yra (kart.) N-7. 9.00 Mistinės 
istorijos (48) (kart.) N-7. 10.00 Ekstra-
sensų mūšis (20) (kart.) N-7. 11.00 
Prokurorų patikrinimas (82) (kart.) 
N-7. 12.00 Kalbame ir rodome (223) 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Nuotakos siaubūnės (19) 
N-7. 15.00 Narutas. Viesulo kronikos 
(85). 15.30 Avataras (44). 16.00 Pro-
kurorų patikrinimas (83) N-7. 17.00 
Muchtaro sugrįžimas N-7. 18.00 Ži-
nios. 18.25 Mentalistas (62) N-7. 
19.30 Žinios. 20.00 Dviračio šou. 
20.30 Prajuokink mane N-7. 21.30 Lū-
žis. Kriminalinis trileris. JAV, Vokieti-
ja, 2007 m. N-14. 23.50 Karo vilkai. 
Likvidatoriai 3 (8) N-14. 0.50 Menta-
listas (62) (kart.) N-7. 1.45 Prokuro-
rų patikrinimas (83) (kart.) N-7. 2.45 
Bamba TV. S. 

Penktadienis, vasario 7 d. 
6.30 Avataras (44) (kart.). 7.00 

Muchtaro sugrįžimas (kart.) N-7. 8.00 
Yra kaip yra (kart.) N-7. 9.00 Prajuo-
kink mane (kart.) N-7. 10.00 Jaunave-
džiai (7, 8) (kart.) N-7. 11.00 Prokuro-
rų patikrinimas (83) (kart.) N-7. 12.00 
Kalbame ir rodome (224) 13.00 Much-
taro sugrįžimas (kart.) N-7. 14.00 
Nuotakos siaubūnės (20) N-7. 15.00 
Narutas. Viesulo kronikos (86). 15.30 
Avataras (45). 16.00 Prokurorų pati-
krinimas (84) N-7. 17.00 Muchtaro 
sugrįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 
Jaunavedžiai (9, 10) N-7. 19.30 Ži-
nios. 20.00 Amerikietiškos imtynės 
(1) N-7. 22.00 Karas be taisyklių. Kri-
minalinis trileris. JAV, 1998 m. N-14. 
23.50 Beprotiškas miestas. Trileris. 
JAV, 1997 m. (kart.) N-7. 2.05 Pro-
kurorų patikrinimas (84) (kart.) N-7. 
3.05 Bamba TV. S. 

Šeštadienis, vasario 8 d. 
6.30 Narutas. Viesulo kronikos 

(85) (kart.). 7.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 8.00 Galileo (56) N-7. 8.30 Atsar-
giai – moterys! (12) N-7. 9.00 Nere-
alu! N-7. 9.30 Apie žūklę. 10.00 Še-
fas rekomenduoja. 10.30 Liutauro vir-
tuvė. 11.00 Galiūnai (5). 12.00 Dvie-
se prieš gamtą (11) N-7. 13.00 Sar-
tai 2014. Žirgų lenktynių Dusetose 
apžvalga. 13.30 Dviračio šou (kart.). 
14.00 Prajuokink mane (kart.) N-7. 
15.00 Jaunavedžiai (9, 10) (kart.) 
N-7. 16.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
17.00 Jūrų velniai (27) N-7. 2010 m. 
18.00 Ekstrasensų mūšis N-7. 19.00 
Savaitės kriminalai N-7. 19.30 Nor-
tas. Komedija šeimai. JAV, 1994 m. 
21.15 MANO HEROJUS Naujieji sa-
murajai. Vėjo sūnūs. Veiksmo f. Di-
džioji Britanija, Ispanija, Prancūzija, 
2004 m. N-14. 23.20 AŠTRUS KINAS 
Aistros žaidimas. Romantinė drama. 
JAV, 2011 m. S. 1.05 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, vasario 9 d. 
6.30 Narutas. Viesulo kronikos 

(86) (kart.). 7.00 Yra kaip yra (kart.) 
N-7. 7.55 Nacionalinė loterija. 8.00 
Galileo (57) N-7. 8.30 Tauro ragas 
N-7. 9.00 Autopilotas. 9.30 Krepšinio 
pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 10.00 Se-
kmadienio rytas. 10.50 Gamta iš arti. 
11.00 Sveikatos kodas. 12.00 Na-
cionalinė Geografija. Žuvys mons-
trai. Monstrų karalystė (4) N-7. 13.00 
Dviračio šou (kart.). 14.00 Sveikini-
mai. 16.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
17.00 Jūrų velniai (28) N-7. 18.00 
Mistinės istorijos (49) N-7. 19.00 MEI-
LĖS ISTORIJOS Povestuvinė kelionė 
į Kerkyrą. Romantinė drama. Vokieti-
ja, 2011 m. N-7. 21.00 RUSŲ KINAS 
Tikra pasaka. Komedija. Rusija, 2011 
m. N-14. 23.10 Lūžis. Kriminalinis tri-
leris. JAV, Vokietija, 2007 m. (kart.) 
N-14. 1.20 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

ja, 2012 m. N-14. 0.15 Nekaltas. Kri-
minalinė drama. JAV, 2011 m. N-14. 
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Albertas Barauskas „Vakarų eksprese“ rašo apie tai, jog 
šių metų rudenį uostamiestyje numatoma atidaryti tris 
naujus negalią turintiems žmonėms skirtus dienos glo-
bos centrus. 

„Du dienos centrai bus skirti 
žmonėms, turintiems psichikos 
negalią, vienas – senyvo amžiaus 
žmonėms. Kiekvienas centras tu-
rės po 40 vietų“, – teigė Klaipė-
dos savivaldybės Socialinės pa-
ramos skyriaus vedėja Audronė 
Liesytė. Numatoma, kad šiuose 
centruose bus organizuojamas 
žmonių, turinčių negalią, laisva-
laikis, maitinimas, asmeninė hi-
giena, bus suteikta psichologi-
nė-psichoterapinė pagalba, taip 
pat pagalba rengiantis, maitinan-

tis, prausiantis ir kt. Centrų lan-
kytojams bus organizuojamos ir 
sveikatos priežiūros, transporto 
paslaugos.

Manoma, kad šie nauji die-
nos centrai turėtų gerokai pa-
lengvinti negalią ir sunkią nega-
lią turinčius žmones globojančių 
dirbančių artimųjų rūpesčius. Be 
to, planuojama, kad šiemet Klai-
pėdoje daugiau neįgaliųjų galės 
pasinaudoti ir globos namuo-
se paslauga. Pernai tokių mies-
te būta 78, šiemet – 103.

Neįgalieji bus globojami  
dienos centruose

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Gailutė Kudirkienė interneto tinklalapyje www.panskliautas.lt 
pasakoja apie gražią neįgaliųjų šeimą. 

Dvasinė stiprybė –  
didžiausias ginklas

Kupiškio rajone, Noriūnų kaime, 
pamatęs ant suoliuko sėdinčius 
48 metų Vytautą Pastarnoką ir 
45 metų jo žmoną Galiną, many-
tum, jog sutikai gražiai sutarian-
čius sveikus sutuoktinius. Tik kai 
jie pakyla, pamatai, kad moteriai 
sudėtinga paeiti. Judėti savaran-
kiškai ji gali tik labai trumpą ats-
tumą, su lazdele ir pasilaikyda-
ma sienų. Ilgesnius atstumus Ga-
lina įveikia neįgaliojo vežimėliu. 
Vytauto traumą išduoda šluba-
vimas ir ne visai gerai valdoma 
dešinė ranka. Tačiau būtent šia 
ranka vyras tapo. Sutuoktinių 
butas pilnutėlis paveikslų. Vie-
nas šeimos kambarys paverstas 
dirbtuve. Palei sienas sustatyta 
kelios dešimtys įvairaus forma-
to drobių. 

Į V. Pastarnoką dažnai krei-
piasi žmonės, norintys išsaugoti 
savo tėvų buvusių sodybų vaiz-
dus. Kartais atveža senų nuot- 
raukų, o kai namai dar yra išli-
kę, rodo juos dailininkui ir prašo 
perkelti į drobę. V. Pastarnokas – 
menininkas savamokslis. Tapyti 
jis pradėjo būdamas 26 metų. Vy-
ras mano, kad talentas visgi glū-
dėjo genuose, dvi tetos buvo na-
gingos juostų audėjos, dėdė tapė.

V. Pastarnokas traumą paty-
rė armijoje, Astrachanėje, netoli 
Kaspijos jūros, kur tarnavo avi-
acijos dalinyje. Nelaimė įvyko 
treniruotės metu. Kareiviui be-
sisukant „saulute“ specialiame 
aviatoriams grūdinti skirtame 
įrenginyje, nutrūko rankas lai-
kę diržai ir už kojų pririštas ka-
reivis nugara trenkėsi į žemę iš 4 
metrų aukščio. Vyras džiaugiasi, 
kad bent jau teisingai suteikė pa-
galbą, nesodino, nešė paguldę.

„O mane po avarijos nešė ant 
rankų, buvo lūžę kaklo slankste-
liai, galva tabalavosi. Jei pagalbą 
būtų suteikę teisingai, gal trau-
mos pasekmės būtų lengves-
nės“, – pasakojimą apie savo 
nelaimę pradeda G. Pastarno-
kienė. Galina yra kilusi iš Nižnij 
Novgorodo srities Rusijoje. Kai 
atsitiko nelaimė, ji, 2 filologijos 
kursus baigusi studentė, važia-
vo taksi ir automobilis pateko į 

avariją. Galina iškrito pro langą, 
jai keliose vietose lūžo stuburas. 

Galina ir Vytautas susiti-
ko Kryme, sanatorijoje. Švie-
siaplaukė, švelniai besišypsanti 
gražuolė rusaitė iš pirmo žvilgs-
nio pavergė lietuvio širdį. Mer-
gina irgi akimirksniu įsimylėjo, 
Vytautas jai atrodė ne tik gražus, 
bet ir patikimas. 

Visiškai nevaikštanti nuota-
ka ir vos judantis jaunikis pa-
sipuošė vestuviniais apdarais, 
tuoktuvių ceremonija įvyko jų 
namuose. Po vestuvių pora iš 
karto išskrido į Lietuvą. Gali-
na greit išmoko mūsų kalbą ir 
čia pritapo. Didžiulės pastan-
gos ir atkaklumas lėmė, kad vy-
ras V.Pastarnokas išmoko gerai 
vaikščioti. Net 6 metus Vytautas 
sportavo sistemingai ir labai in-
tensyviai. Taip atkūrė beveik vi-
sas organizmo funkcijas. G. Pas-
tarnokienei fiziniai pratimai ne-
lėmė tokio efekto, kaip sutuok-
tiniui, nutrauktų nervų jokio-
mis treniruotėmis neįmanoma 
atkurti. Tačiau nuolatinė speci-
ali mankšta gerina būklę.

G. Pastarnokienė šypsosi: 
„Aš juk viską turiu, gražią šei-
mą, mylintį vyrą, puikius ir svei-
kus vaikus. Būna žmonėms blo-
giau, liga prikausto prie lovos, o 
aš viską galiu padaryti.“ Ant li-
kimo nepyksta ir V. Pastarno-
kas. Lemtis jį nuskriaudė fiziš-
kai, bet leido panirti į spalvų ir 
vaizdų pasaulį.

Tautodailininko V. Pastarno-
ko pavardė gerai žinoma kultū-
rinėmis tautos vertybėmis besi-
rūpinantiems specialistams. Jis 
savita maniera tapo Kupiškio 
krašto papročius atspindinčias 
buities scenas, teptuku įamžina 
senąją architektūrą, fiksuoja pa-
prastus kaimiečių darbus, gim-
tinės žmones ir peizažus. Už kū-
rybą etninės kultūros tematika 
kupiškėnas yra gavęs ne vieną 
apdovanojimą. Jo darbus saugo 
krašto muziejai ir Vilniaus na-
cionalinio muziejaus archyvas.

V. Pastarnoko paveikslais pa-
sipuošė Čikagos lietuvių ben-
druomenės rūmai. 

Neįgalieji 
pasaulyje

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Prie ausies montuojamas ap-
aratėlis gali sumažinti skaus-
mą, padėti greičiau gyti žaiz-
doms, palengvinti depresijos ir 
kitų ligų simptomus. Marškinė-
liai gali pranešti apie gresian-
tį insulto pavojų. Skamba kaip 
mokslinė fantastika? Tai – realy-
bė, su kuria susipažinti buvo ga-
lima Kauno technologijos uni-
versitete (KTU) vykusioje tarp-
tautinėje biomedicininės inžine-
rijos konferencijoje.

Inovatyvus aparatas, kuriuo 
stimuliuojama parasimpatinė 
nervų sistema, atsakinga už re-
laksaciją, ramybę ir regeneraci-
nius procesus, kuriamas ben-

Nuskausminantis nervo 
stimuliatorius

dradarbiaujant Vienos (Austri-
ja) technikos ir medicinos uni-
versitetams. Techninės įrangos 
pusės tobulinimu rūpinasi bio-
medicininės inžinerijos profeso-
riaus Eugenijaus Kaniušo vado-
vaujama komanda.

Stimuliuojant parasimpati-
nę nervų sistemą, iššaukiami 
gijimo procesai – ne tik suma-
žėja skausmo pojūtis, bet ir ge-
rėja periferinė kraujotaka. Pas-
tarasis faktorius labai svarbus 
žaizdų gijimui, nes tam būti-
nas šviežias, prisotintas deguo-
nies kraujas.

„Į šio metodo išradėją medi-
ką dr. Jošefą Konstantiną Šelesą 

kreipiasi žmonės su, atrodo, be-
viltiškomis negyjančiomis žaiz-
domis, dėl kurių gresia galū-
nių amputacija. Esu matęs atve-
jų, kai pritaikius gydymą, taip 
pat – ir elektrinę parasimpati-
nės nervų sistemos stimuliaci-
ją, žmonės atsistoja ant kojų ir 
net žaidžia tenisą“, – pasakoja 
E. Kaniušas.

Paprastesnę šio aparato ver-
siją jau dabar galima įsigyti, ta-
čiau šiuo metu lietuvio moksli-
ninko vadovaujama inžinierių 
komanda jam kuria papildo-
mas galimybes ir svarsto apie 
įvairesnį pritaikymą.

„Bičiulystės“ ir KTU inf.

Niekuomet nesijautė 
neįgalia

Negalią turintis mode-
lis puikuojasi žymiausių 
mados žurnalų viršeliuo-
se ir pasirodo aukščiau- 
sios klasės madų šou. 
Panašu į filmo scenari-
jų? Ne, tai tiesiog Kelės 
Knoks gyvenimas, nors 
nepaneigsim – vertas fil-
mo scenarijaus. 

Prieš 29 metus pasaulį išvydo 
nepaprasto grožio mergaitė, ta-
čiau jos tėvams teko išgirsti jau-
triai ištartą, bet skaudžią gydy-
tojų frazę: „Jūsų dukra yra labai 
daili, turi gražų veidą, dvi ko-
jas, bet, deja, tik vieną gerai iš-
sivysčiusią ranką“. Tėvai liko be 
žado – jie net neįtarė apie galimą 
dukters negalią. Jie susitaikė su 
šia žinia, tačiau jau pirmą mer-
gaitės gyvenimo dieną nuspren-
dė, jog padarys viską, kad ma-
žoji gyventų niekuo ne prastes-
nį gyvenimą nei visi vaikai. Ke-
lei nebuvo daroma jokių nuolai-
dų dėl negalios. 

Nuo pat vaikystės – 
savarankiška ir veikli
Kelė niekuomet nesijautė 

esanti kitokia. Teigia net nepa-
menanti akimirkos, kada supra-
to, jog jos kūnas nėra toks kaip 
visų. Kelės mama nuo mažens 
skatino dukrą būti savarankiška. 
Mergaitė lankė daugybę būrelių: 
baseiną, šokius, dramos pamo-
kas. Mokėsi važinėti dviračiu ir 
jai tai puikiai sekėsi. Nors vaikys-
tėje Kelė vaikščiodavo su pritvir-
tinta dirbtine ranka, jai tai buvo 
labai nepatogu. Galiausiai vieną 
dieną mergaitė pasakė mamai, 
kad dirbtinės rankos ji nenori ir 
nuo to laiko jos niekuomet nebe-
sidėdavo. Net ir dabar, jau būda-
ma suaugusi, niekada nenešioja 
protezo. Kelė sako visiškai nesi-
jaudinanti dėl to, kad žmonės ją 
apžiūrinėja dėl jos kūno išskir-
tinumo. 

Gyvenimo permainos
Kelė baigė mokyklą puikiais 

pažymiais ir nutarė studijuoti tei-
sę. Tačiau vėliau nusprendė, jog 
gyvenimas yra per trumpas, kad 
veiktum tai, ko nemėgsti ar ne-
nori. Visą laiką dirbti teisininke 
merginai atrodė per mažas iššū-
kis ir dėl to ji ėmė dairytis kitų al-
ternatyvų. Kelė apsidžiaugė vie-

ną dieną išvydusi reklamą, jog 
ieškomos negalią turinčios mer-
ginos, kurios mano, jog galėtų 
būti modeliais. Buvo siūloma da-
lyvauti Didžiosios Britanijos mo-
delių konkurse „Britain Missing 
Top Model“. Kelė nedvejodama 
nusprendė išbandyti save. 

Niekada nesijautusi 
neįgalia

Jauną gražuolę lydėjo sėk- 
mė – ji laimėjo konkursą. Tačiau 
labiau nei laimėjimą, mergina 
teigia vertinanti savo asmeny-
bės pokyčius. Ji teigia pradėjusi 
daugiau galvoti apie aplinkinius. 
Taip yra todėl, kad konkurse su-
sipažino su daug jaunų moterų, 
turinčių įvairias negalias. Kelė 
niekuomet negailėjo savęs, bet 
konkurse pamatė, kad siekiant 
gyventi visavertį gyvenimą kai 
kurios negalios tikrai pareikalau-
ja daug daugiau ryžto.

Kelė šiame konkurse laimėjo 
kontraktą su modelių agentūra 
bei fotosesiją viename garsiau-
sių Didžiosios Britanijos mados 
žurnalų – Marie Claire.

Fotografai pastebėjo, kad 
Kelė puikiai jaučiasi prieš ka-
merą. Mergina fotografuodama-
si visuomet žiūri tiesiai į objek-
tyvą, jos žvilgsnis tarsi meta iš-
šūkį kiekvienam žiūrinčiam. 
Šiame žvilgsnyje atsispindi tai, 
kaip mergina užaugo – kovoda-
ma už savo teisę būti tokia, kaip 
ir visi, ir nei dienai nepasijutusi 
kuo nors neįgalia.

Pagal užsienio spaudą parengė

Alma LUKOŠEVIČIŪTĖwww.fabsugar.co.uk nuotr.
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Prie kūrybos 
šaltinio

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia 
projektą „Požiūrio lūžis – nuo negalios iki galios“ ir jo 
rubrikas: „Aplinka visiems“, „Darbo rinkoje – neįgalieji“, 
„Tolerancijos link“, „ Prie kūrybos šaltinio“.

Iš „Bičiulystės“  
bičiulių kūrybos

Einu per žemę  
ir matau dažnai,
kiek pėdsakų, žymių, pėdų pėduota, 
kaip sukasi tas ratas amžinai, –
dvynių – gyvybės ir mirties – paduotas,

į kūdikio ištiesiamas rankas,
kurios pažinti nepažintą nori... 
Paliūdi, šaipos, paverkia kai kas, 
pajutęs netekties ir atradimų svorį.

Man liepia: ,,Eik per žemę ir toliau, 
kol žemė pasičiups į savo glėbį, –
o pabaigoj kelionės pagaliau 
pajusi – tuštumą esi pagriebęs ... “

Kai iš karaliaus  
elgeta tampi, 
tada tesužinai vertybių skalę,
kuri pažemina, kai suklumpi, 
o klupusį išaukštinti vėl gali... 

Gali galvelę dengtis dangumi, 
šventovių, rūmų ar pilių kupolais,
bet liksi visada tik savimi, 
kai blizgesys padailintas prapuola:

arba karalius elgetos švarku, 
ar elgeta karališkais parėdais 
ir bus nežmoniškai sunku 
tramdyti išdidumo gėdą...

Mirtis ateis neprašoma, 
nelaukiama, 
žole užžels pravaikščioti takai tada,
nesugrąžins, negrįš neprisišaukiamai 
jaunų dienų dejonės ir malda... 

Tik sapnuose kautynės liks skausmingos:
širdin kėsinsis durti negandų peiliu, 
bus norai, viltys ir jausmai pradingę, 
nuėję nebūtin jau sutemų keliu... 

Daugkart maldaujame mirties: „Lūkėki –
į mūsų sodą per anksti eini...“
Ji atkakliai tikslų savųjų siekia 
ir liepsną užgesina židinyj .

Padėk išmokti seną  
dainą,   
kuri su motina kartu 
iš lūpų protėvių ateina, 
kurią skanduoti nori tu.

Tebus tai nuovargio lopšinė, 
prieš gilų miegą sekama, 
arba jaunų karių rinktinės 
tvirtai žygiuojanti daina .

O man tikrai tikrai užtektų 
artojo lyrinės dainos 
ar pakuždėtų tamsią naktį 
ramiausių žodžių mylimos ... 

Patark, motule,  
kur išeiti 
iš mano tėviškės žalios –
ar likus mylima mergaitė 
manęs sulaukti dar valios, 

ar grįš pavasariai žieduoti 
su bičių dūzgesiu sode, 
ar bus tėvynė išvaduota, 
ar skęs vargų, kraujų klane?

Sakyk, motule žilaplauke, 
(per vieną naktį pražilai )
sūnelių savo ar sulauksi, 
ar juos teglaus gimti šilai?

Bėga upės į jūras –  
negrįžta 
ir paskirtų dienelių mažiau:
jau seniai išlydėjau jaunystę, 
nors išeiti aš jos neprašiau. 

Ji paliko man ilgesio spalvą, 
atminų nuskabytų žiedų 
ir nuo saulės išbalintą galvą, 
ir draugų pamirštųjų vardų, 

kuriuos minim ne vakarą rytą, 
prie progos ir be galo retai,
užmaršumo glėbin nusirito 
žvilgsniai, akys, darbai ir veidai.

Trapi ta laimė  
kasdieninė:
su bėgančiu laiku praeis –
gėlių ir laurų nepriskynus,
vėžliodama kreivais keliais. 

Aš ją tempiau į kelią tiesų, 
bet ji ožiavosi: ,, Oi, ne –
aš dar sustosiu, pasėdėsiu...“
Galiausiai tarė man: ,,Atia...“ 

Ir nušvilpė lyg audros žaibas, 
o aš su kriukeliu likau 
ir akys senos kelią graibo, 
ir tos bėglės jau nematau...“ 

Praamžiškas 
 gyvenimas yra   
troškimai ir žmonių vaizduotė, 
apgaulė angelo švelnaus tyra 
ir duoklė baimei atiduota. 

Einu žeme ir atmintin semiu 
kalvas, miškus, upokšnių grožį, 
kai tapsiu vienąkart seniu, 
tą atmintį bus nebūtis užgožus. 

Ieškosiu atminties gražiausių           
                                            trupinių, 
peizažų kažkada regėtų, 
lyg laikraščiui – skystų žinių, 
lyg generolui – epoletų... 

o

Gintautas STANKAITIS 
Ukmergė

Netikėtai prisiminiau drau-
gės gimtadienį. Čiupau te-

lefoną ir surinkau jos numerį.
– Klausau, – atsiliepė liūdnas 

balselis.

Norėdama pamaloninti vyrą, 
užsivilkau dangiškos spal-

vos chalatą, tiesa, neturėjau ba-
linių batelių, bet užstalėje nesi-
matys. Ant stalo puikavosi kepta 
višta, balta mišrainė ir mano kuli-
narinis šedevras – „Napoleonas“. 
Arčiau vyro pastūmiau dubenėlį 
avižinės košės (tegul pamyli žalią 
medinį arklį) ir pakviečiau paly-
dėti senųjų. Keista, tačiau į mano 
dangišką une robe de chambre jis 
neatkreipė dėmesio. Vyro akys 
žvelgė į vištą (aišku, ji buvo be 
drabužių ir gražiai įdegusi) ir iš 
karto puolė ją atakuoti. Jam besi-
grožint putlia krūtine ir bekeliant 
ją prie burnos, įspėjau:

– Grynas cholesterolis.
Jo ranka nusviro, krūtinė at-

gulė į jai priklausančią vietą, o 

Pasiruošimas Naujiems 
metams (II dalis)

Humoreska

vyro ranka jau kėlė prie burnos 
apskrudusią šlaunelę.

– Čia dvigubai daugiau cho-
lesterolio, – griežtai perspėjau.

Jis paliko ramybėje vištą ir 
ėmėsi mišrainės.

– Šviesios atminties žiniuo-
nė peikė majonezą, – mestelė-
jau į mišrainę.

– Tai prapjauk tortą, – suri-
ko vyras.

– O slaptos cukraligės nebi-
jai? – paklausiau.

– Tai ką man siūlai valgyti?

– Avižas. Tai vitaminų ir mi-
neralų šaltinis. Sutvirtės plau-
kai, sužvilgės uodega, atsiras 
jėgų, trauksi šeimos vežimą lyg 
jaunystėje.

– Bet tu sakei, kad arklys ap-
sireikš sausio 31 d.?

– Teisingai.
– Baigiantis metams, galima 

ir paišdykauti, – mirktelėjo man 
vyras, griebdamas iškart pusę 
vištos. Kas man beliko? Aišku, 
pasekti jo pavyzdžiu.

Gražina ČEKAVIČIENĖ 
Jonava

Gimtadienio loterija
Humoreska

– Brangute, ar puikuojasi ant 
stalo gimtadienio tortas su užšif-
ruota skaičių formule ir šampa-
no pabūklas?

– Ak, – atsiduso draugė. – 
Ant stalo puikuojasi neplautas 
arbatos puodelis, kurį paliko vy-
ras, išskubėjęs į darbą. Įsivaiz-
duok, jis net nepasveikino ma-
nęs su gimtadieniu...

Pašiurpau.
– Nenukabink nosies. Noriu 

tau palinkėti sėkmės loterijoje.
– Ak, – vėl sudejavo, – man 

niekada nesisekė loterijoje, ne-
perku bilietų.

– O tu pabandyk šiandien, 
per gimtadienį, tikrai pasiseks.

Dar kartą atsidususi padėko-
jo už dėmesį ir geranoriškumą.

Po savaitės pasmalsavau, 
kaip pasisekė.

– Ak, – juokėsi ji, – nepasi-
sekė.

– Negali būti, – apstulbau. 
– Kokios loterijos bilietą nusi-
pirkai?

– Pamiršau nusipirkti bilie-
tą, – prisipažino. – Vyras grįžo 
iš darbo su jūra rožių ir meile 
akyse, kam dar loterija? – ji vėl 
nusijuokė.

Išjungiau telefoną ir nuėjau 
pirkti loterijos bilietų, prisimi-
nusi seną patarlę „Kam nesise-
ka meilėje, pasiseks loterijoje.“

Esu I grupės neįgalusis. Nardydamas susilaužiau stuburą kaklo 
srityje, todėl dabar valdau tik kairę ranką, ir tą iš dalies (iki šiol bu-
vau dešiniarankis). Nusprendžiau išbandyti save piešiant. Laikui bė-
gant pavyko išlavinti ranką ir išmokti piešti. Nebuvo lengva, bet vis-
kas įmanoma, jei tik yra noras.

Negalia menui – ne kliūtis. 

Nuotraukų konkursui „Negalia – ne kliūtis“ 

Gintautas Bražas. Šilutė
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