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Latvijos neįgalieji gali pasigirti – 
jiems valstybė garantuoja asme-
ninio asistento pagalbą. Tiesa, 
esamą tvarką patys negalią tu-
rintieji kritikuoja, tačiau kaimynų 
pavyzdys – gera paskata ir mums 
atkreipti dėmesį į tai, kad judėji-
mo negalią ar funkcinių sutriki-
mų turintieji negali būti visiškai 
savarankiški be nuolatinės kito 
žmogaus pagalbos. 

Integracijos keliu

(nukelta į 5 psl.)

Aktualijos

Už globą 
teks mokėti 

daugiau
Nuo š. m. sausio 1 d. visi, 
gaunantieji ilgalaikės ar 
trumpalaikės globos pas- 
laugas, jei jiems yra pa-
skirta slaugos ar prie-
žiūros (pagalbos) išlaidų 
tikslinė kompensacija, už 
paslaugas turi atiduoti 
100 proc. šių išmokų. 

Aurelijos Babinskienės nuotr.

Parodoje „Aukštyn kojom“ eksponuojami Renos Bisikirskienės užfiksuoti fantastiniai vaizdai.

Daugelis tikriausiai prisimename 
visus nustebinusį, kitomis akimis 
į savo gimtąjį kraštą pažvelgti 
paskatinusį Mariaus Jovaišos 
nuotraukų albumą „Neregėta Lie-
tuva“. Gal ir drąsu lyginti, tačiau 
panašus jausmas užplūsta ir žvel-
giant į Marijampolės savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos narės Renos 
Bisikirskienės surengtoje parodo-
je „Aukštyn kojom“ eksponuoja-
mas nuotraukas – kitokiu rakursu 
autorės perteikti mus supančios 
aplinkos vaizdai tarsi nukelia į ne-
pažįstamą, fantastinį pasaulį.

Fantastinis pasaulis, arba 
realybė aukštyn kojom

(nukelta į 8 psl.)

Situaciją komentuoja Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministe-
rijos Socialinių paslaugų sky-
riaus vyriausioji specialistė Al-
dona ŠLAJuTė.

Iki 2015-01-01 už ilgalaikę 
(trumpalaikę) socialinę globą 
stacionariose įstaigose asme-
nys mokėjo ne daugiau kaip 
80 proc. visų gaunamų pajamų, 
įskaitant ir slaugos ar priežiū-
ros (pagalbos) išlaidų tikslines 
kompensacijas. Pagal Lietuvos 
Respublikos valstybinių šalpos 
išmokų įstatymą, teisę gauti 
slaugos ar priežiūros (pagal-
bos) išlaidų tikslines kompen-
sacijas turi ir jas gauna asme-
nys, gyvenantys socialinės glo-
bos įstaigose, kurios nėra visiš-
kai finansuojamos iš valstybės 
ir (ar) savivaldybės biudžeto. 
Šios kompensacijos yra tiks-
linės ir skiriamos asmenims  

Asmeninis asistentas – 
reali ar atsitiktinė pagalba?

Asmeninis asistentas Latvijoje – 
apmokamas valstybės

Latvijos neįgalieji prieš kurį laiką džiaugėsi 
naujai atsiradusiu palengvinimu judėjimo ar 
funkcinių sutrikimų turintiesiems – 2013 m. 
įsigaliojo teisės aktas, įtvirtinantis I ir II gru-
pės neįgaliesiems (Latvijoje dar likęs skirsty-
mas grupėmis), taip pat vaikams nuo 5 iki 18 
metų teisę į asmeninio asistento paslaugas iki 
40 valandų per savaitę. 

Asmeninio asistento paslaugos tikslas – 
padėti asmeniui judėti ne gyvenamoje patal-
poje (patekti į vietą, kur žmogus dirba, mo-
kosi, pas gydytoją, į reabilitacijos įstaigą, į vi-
suomeninę organizaciją ir pan.). Kuo žmogus 
daugiau veiklos turi ne namuose, tuo dau-
giau valandų asmeninio asistento paslaugos 
jis gali tikėtis. 

Asistentu gali būti ir giminaitis, neįgalio-
jo artimasis ar kitas asmuo, kuris turi ben-

Prie kūrybos šaltinio

(nukelta į 3 psl.)

Paroda – intriga
Marijampolės kultūros centro fojė pasi-

tinkančios R. Bisikirskienės nuotraukos – 45 
netikėti gamtos vaizdų atspindžiai – pirmoji 
jos personalinė paroda. Daugiau kaip 15 me-
tų fotografuojančios moters darbai porą kar-
tų buvo eksponuoti bendrose parodose su ko-
legų Almo Matulaičio, Zitos Antanavičienės 
nuotraukomis, keletą sykių – Marijampolės 

dravimo su neįgaliaisiais patirties ir kuriuo 
žmogus pasitiki. 

Asmeninio asistento poreikį nustato ta 
pati įstaiga, kurioje nustatomas neįgalumo 
lygis. Paslaugą teikia savivaldybės socialinių 
paslaugų įstaiga, ji ir sprendžia apie reikalin-
gų paslaugų pobūdį, valandų kiekį. 

Valstybės lėšomis yra apmokamas asmeni-
nio asistento darbo užmokestis (1,71 Eur /val., 
arba 5,9 Lt), mokesčiai ir transporto išlaidos, 
patiriamos lydint II grupės neįgaliuosius (I 
grupės neįgalieji visuomeniniu transportu va-
žiuoja nemokamai). Beje visi, turintys judėji-
mo negalią, gauna transporto išlaidų kompen-
saciją 79,68 Eur (apie 275 Lt) per 6 mėnesius. 

Nauja tvarka – su trūkumais 
Latvijos neįgaliųjų organizacijos „Apei-

rons“ atstovas Aigaras Bolis pasakoja, kad ne-

įgalieji nėra labai patenkinti asmeninio asis-
tento paslaugų teikimo tvarka: idėja labai ge-
ra, tačiau neįsiklausyta į neįgaliųjų nuomonę. 
Juos labai riboja tai, kad paslauga teikiama tik 
„nuo durų iki durų“: pvz., jei žmogui reikia 
patekti į darbą, asmeninis asistentas jį pasi-
tiks ir palydės iki darbovietės. Tokia pagalba 
naudojasi ir pats Aigaras, judantis neįgaliojo 
vežimėliu. Jis sako, kad daugeliui negalią tu-
rinčiųjų to neužtenka: juk neretai reikia pa-
galbos ir išeinant iš namų ar netgi rengiantis, 
be to, taip pat labai praverstų pagalba darbo 
ar mokymosi vietoje ar, tarkim, parduotuvė-
je. Tačiau tai jau neįeina į asmeninio asisten-
to paslaugas. 

Kitas dalykas, kuris kliūva Latvijos ne-
įgaliesiems – griežtas asmeninio asistento  

savivaldybės neįgaliųjų draugijos fotografi-
jos būrelio, kuriam ir ji priklauso, nuotrau-
kų pristatymuose.

Personalinė R. Bisikirskienės paroda – 
nepanaši į kitas. „Šioje parodoje fotografijos 

pateiktos netradiciniu būdu, laužančiu stan-
dartus, t.y. darbai apversti aukštyn kojom. Čia 
nerasite emocijų, judesio, prasmingų jausmų.  

Aigaras Bolis mano, kad pagalba neįgaliajam dažnai reikalinga.



Visi esame girdėję apie signalą SOS (angl. save our 
souls – gelbėkite mūsų sielas ), kurį siunčia į eterį 

nelaimės ištiktas laivas jūroje. Signalo trumpinys, de-
ja, ne visiškai atitinka situaciją, nes, pasak šiuolaikinių 
religijų, žmogaus siela yra nemirtinga. Teisingas trum-
pinys būtų SOB (save our bodies – gelbėkite mūsų kū-
nus). Tarybiniais laikais plakatuose dažnai puikuoda-
vosi teiginys „Žmonių sveikata – jų pačių rankose“. Da-
lis tiesos šiame teiginyje yra. Žmogus pirmiausia pats 
turi rūpintis, jei gali konkrečioje situacijoje, savo dvasi-
ne ir fizine sveikata. Kaip bebūtų keista, mintimis taip 
toli nukeliavau galvodama apie... šiuolaikinio žmogaus 
santykį su naujausiomis technologijomis. Mano įsitiki-
nimu, saikingai naudojamos naujausios technologijos 
gali pagerinti žmonių dvasinę (o gal ir fizinę) sveikatą. 

Ne vienas iš mūsų turime kompiuterinio raštingu-
mo kursų baigimo pažymėjimą. Deja, dauguma senjorų 
juos taip ir palieka dūlėti stalčiuje, ne tik pasmerkda-
mi save socialinei atskirčiai, bet ir stabdydami asme-
nybės tobulėjimą. Internetas, išmanieji telefonai ir ki-
tos komunikavimo priemonės nėra pagrindinis žmo-
gaus gyvenimo siekis, bet pagyvenęs žmogus neturė-
tų savęs sąmoningai pasmerkti atskirčiai. Žinau daug 
labai gerų močiučių, kurios iš savo pensijos išsimokė-
tinai už vieną kitą tūkstantuką yra nupirkusios savo 
anūkams paskutinių modelių išmaniuosius telefonus, 
deja, pačios tenkinasi jau pasenusiais, vos kelias funk-
cijas turinčiais. Sutinku, patogu parašyti SMS ir skam-
binti, bet ką darysime, kai vieną dieną tokie telefonų 
modeliai bus išimti iš apyvartos? 

Jau dabar 3–4 metų vaikai, norėdami perversti vai-
kiškos knygelės puslapį, braukia rankos pirštuku per 
lapą iš vieno šono į kitą (yra ir tokių elektroninių kny-
gelių). Sunku net įsivaizduoti, kokius telefonus jie lai-
kys suaugę savo rankose. Turime suvokti, kad dabar 
pats laikas susigriebti ir pradėti mokytis ir mums. Su-
tinku, tai nėra lengva: ir rankos ne tokios lanksčios, ir 
akys ne taip mato, o ką jau bekalbėti apie pirštus, kurie 
klaviatūroje uždengia kelias raides. Bet gera pradžia – 
pusė darbo. O kiek vaikiško džiaugsmo patirsite įsisa-
vinę vieną ar kitą funkciją. Pvz., skrendate pas vaikus 
į Londoną. Per internetą telefonu susirandate reikia-
mą lėktuvo bilietą, tuo pačiu telefonu nufotografuoja-
te savo asmens dokumentą, išsiunčiate ir visa tai – sė-
dint namuose, kad ir neįgaliojo vežimėlyje. Taip galima 
nusipirkti ir traukinio bei autobuso bilietus, užsisakyti 
vietą kavinėje. Pradžioje atrodo neįmanoma, bet nesi-
drovėkite klausti aplink esančių jaunų žmonių – jie tik- 
rai teigiamai įvertins jūsų pastangas. 

Dažnai iš savo bendraamžių girdžiu frazę: „Aš ne-
draugauju su kompiuteriu.“ Žinoma, kompiuteriui, kaip 
sakoma, nei šilta, nei šalta nuo tokių teiginių, bet pats 
žmogus, gal net nesuvokdamas to, apvagia save. Susi-
rašinėju su viena 92 metų ponia iš užsienio. Ji gulėda-
ma lovoje bendrauja su kokiu pusšimčiu žmonių visa-
me pasaulyje. Jos protas guvus ir imlus, nors ir rankos 
ne tokios lanksčios, ir pirštai kaip guminiai. 

Labai gailiuosi, kad praleidau progą išmokyti savo 
a.a. Tėvelį naudotis internetu (patirta trauma pakeitė 
pačios kasdienybę). O jis būtų tikrai sugebėjęs, nes bū-
damas 85 metų iš vaizdo juostų įrašančiu DVD grotu-
vu sukūrė šeimos archyvą DVD laikmenose. O štai jo 
pusbrolį vaikai išmokė naršyti internete. Savo ruožtu 
naudotis internetu išmoko ir jo žmona – teko pirkti du 
kompiuterius. Teta perskaitydavo straipsnius, sumo-
kėdavo internetu mokesčius, susirasdavo ir naujo py-
rago receptą. Abu sunkiai vaikščiojo, bet bendravo su 
giminėmis ir per Skype. Na, o linksmiausias išgirstas 
kompiuterio panaudojimo atvejis buvo šis. Viena ma-
no draugė per Skype programą savo 3 metų Londone 
gyvenančiai anūkei, mamai išėjus parduotuvėn, skai-
tydavo pasakas...

Mūsų sielas pagydys... 
kompiuteriai

Apie tai,
kas

jaudina

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Tauragė: Vyksta protų kovos
Kai Tauragės neįgaliųjų 
žmonių, judančių rateliuo-
se, sąjungos lyderis Eu-
genijus Abromas rajono 
Neįgaliųjų draugijai pa-
siūlė surengti protų kovų 
turnyrą visiems neįgalie-
siems, šią idėją entuzias-
tingai priėmėme. Ir neap-
sirikome – pirmas blynas 
tikrai neprisvilo. Turnyre 
dalyvavo net 5 neįgalių-
jų komandos po 5 atsto-
vus kiekvienoje. Turnyro 
klausimai buvo gana sun-
kūs ir net sukti. Reikėjo 
nemažai pasukti galvas, 
norint teisingai atsakyti. 
Už teisingą atsakymą ko-
manda gavo 3 taškus, už 
artimą tiesai – 1 tašką, nu-
klydę į lankas – 0. 

Komandos, kaip ir pri-
dera, susigalvojo linksmus 

pavadinimus: Pažadu-
kų, Kokteilio, Batukinin-
kų, Nežinau ir Komanda 
A. Reikia pripažinti, kad 
pirmąją kovą garbingai 
laimėjo Komanda A, kuri 
buvo apdovanota šokola-
diniais medaliais. 

Antrasis turnyras bu-
vo surengtas Tauragės ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
iniciatyva. Klausimus pa-
rengė ir varžytuves vedė 
pats Neįgaliųjų draugijos 
pirmininkas Kęstutis Pet-
kus. Ir antrąjį turnyrą nu-
galėjo Komanda A (Kristi-
na Liolaitė, Eglė Laurinai-
tytė, Regina Gavėnytė, Pet- 
ras Kasanavičius, Arūnas 
Mikalajūnas). 

Labiausiai džiugina ne 
pasiekti rezultatai. Svar-
biausia, kad neįgalūs žmo-

nes turi gerą progą pabūti 
kartu, pasijuokti iš nevy-
kusių atsakymų, pasisem-
ti teigiamos energijos ir 
patirties. Išsiskirstydami 
sutarėme rengti protų ko-
vų čempionatą, kuriame 
kviesime dalyvauti dau-
giau neįgaliųjų komandų. 

Protų kovų turnyro akimirka. 

Raseinių rajono savi-
valdybė socialinės re-

abilitacijos paslaugų ne-
įgaliesiems bendruome-
nėje 2015 m. projektams 
įgyvendinti skyrė beveik 
67 tūkst. eurų (daugiau 
kaip 230 tūkst. Lt). Finan-
savimo sulaukė 8 pačiuo-
se Raseiniuose ir 2 rajo-
no teritorijoje paslaugas 
neįgaliesiems teikiančios 
nevyriausybinės organi-
zacijos, viešosios įstaigos, 
bendruomenės. Nors lėšų 
šių metų veikloms gauta 
daugiau, pagerėjimą paju-
to ne visos organizacijos.

Draugijos  
veiklai – minimalios 

lėšos
Raseinių rajono neį-

galiųjų draugijos pirmi-
ninkė Dijana Ušinskienė 
ruošiasi vasario 3 dieną 
vyksiančiai neeilinei rin-
kiminei konferencijai. Iš 
užimamų pareigų atsista-
tydinti nusprendusi orga-
nizacijos vadovė neslepia, 
kad šiam žingsniui pastū-
mėjo 2015 metų draugijos 
parengtam Socialinės re-
abilitacijos paslaugų neį-
galiesiems bendruome-
nėje projektui įgyvendin-
ti skirtas finansavimas – 
3,27 tūkst. eurų (11,28 
tūkst. Lt). Pasak pirminin-
kės, tai draugijos veiklą vi-
siškai sumenkins – sim-
bolinės lėšos numatytos 
tik siuvimo būreliui ir an-
sambliui bei asmens asis-
tento ir buhalterio darbo 
užmokesčiui. D. Ušinskie-
nė apgailestauja, kad net 
pernai sėkmingai veiku-
sios savipagalbos grupės 
teko atsisakyti. Į ją užsi-
rašę žmonės ne tik ben-
draudavo, bet ir daryda-
vo įvairius rankdarbius. 
Kadangi analogiški užsiė-
mimai vyksta ir Raseinių 
neįgaliųjų dienos užimtu-

Man neramu, kad iš 5 tur-
nyre dalyvavusių koman-
dų net 4 sudarė žmonės, 
judantys rateliais. O kur 
vaikštantieji? Todėl kvie-
čiu visus neįgaliuosius ak-
tyviai dalyvauti.

Vladislovas KirKicKas
Autoriaus nuotr.

Raseiniai: Finansavimas skiriamas veikloms, 
o ne jų administravimui

mo centre, savivaldybė iš 
anksto nusprendė besi-
dubliuojančių veiklų ne-
finansuoti. D. Ušinskienė 
neslepia, kad jai numatyto 
darbo užmokesčio (mėne-
sio alga – vos daugiau nei 
57 eurai) vargiai užtektų 
vien kelionės išlaidoms – 
moteris gyvena Raseinių 
rajono Tarosų kaime). 

Nepasidalina 
neįgaliaisiais 

Raseiniuose po vienu 
stogu veikia 5 paslaugas 
neįgaliesiems siūlančios 
organizacijos: Raseinių 
neįgaliųjų dienos užimtu-
mo centras, Lietuvos kur-
čiųjų draugijos, Lietuvos 
aklųjų ir silpnaregių są-
jungos vietiniai padaliniai 
bei Raseinių rajono neįga-
liųjų draugija ir žmonių su 
negalia sąjunga. 

Raseiniai – nedidelis 
miestas. Ir neįgaliųjų ja-
me nėra daug, todėl... jais 
nepasidalijama. Raseinių 
rajono savivaldybės Socia- 
linės paramos skyriaus 
vedėja Loreta Laugalienė 
atvirai pasakoja, kad ko-
ne visų paraiškas patei-
kusių organizacijų sąra-
šuose – tos pačios pavar-
dės. Savivaldybės darbuo-
tojai paskaičiavo, kad vie-
nas neįgalusis, norėdamas 
dalyvauti visose veiklose, į 
kurias jis įrašytas, centre 
per parą turėtų praleisti 
po 17 valandų! Ar realiai 
tai įmanoma?

L. Laugalienė prisime-
na neseniai Raseiniuose 
surengtą Socialinės ap-
saugos ir darbo ministe-
rijos organizuotą forumą, 
kuriame buvo aptariamos 
neįgaliesiems aktualios 
problemos. Forume daly-
vavęs šios ministerijos vi-
ceministras A. Šešelgis at-
kreipė dėmesį, kad nema-

žai valstybės skiriamų lė-
šų nepasiekia pačių neįga-
liųjų, nes nukeliauja darbo 
užmokesčiui mokėti. 

L. Laugalienė pripažįs-
ta, jog ši problema aktua-
li ir Raseiniuose. Kai savi-
valdybei skirtą finansavi-
mą reikia išdalyti 10 orga-
nizacijų, daug lėšų panau-
dojama projektų adminis-
travimui, o pačioms veik- 
loms, joms reikalingoms 
priemonėms įsigyti lieka 
labai mažai pinigų. 

Ragina vienytis
Neįgaliųjų dienos už-

imtumo centre veikian-
čias nevyriausybines or-
ganizacijas savivaldybė 
jau senokai ragina vieny-
tis, teikti bendrą projek-
tą. Sutaupytas adminis-
travimo lėšas (vietoj dar-
bo užmokesčio 5 buhalte-
riams būtų galima mokėti 
tik vieną algą) daugiau pi-
nigų liktų veiklai, neįgalie-
siems reikalingoms pas-
laugoms. Kol kas susitar-
ti nesiseka, nes visos NVO 
nori būti savarankiškos. 
O štai Mažeikių bendruo-
menės centre veikiančios 
organizacijos taip dirba 
jau keletą metų. Neįgalių-
jų draugijos pirmininkas 
Edvardas Najulis tikina, 
kad į bendrą veiklą įsijun-
gusi draugija neprarado 
nei savarankiškumo, nei 
juridinio statuso, o neįga-
lieji sulaukia įvairesnių ir 
kokybiškesnių paslaugų.

Pirmuosius tokios 
praktikos privalumus, 
pasak L. Laugalienės, jau 
pastebi ir VšĮ Raseinių 
dienos centras „Vilties ta-
kas“, šiemet pateikęs ben-
drą projektą su sutriku-
sio intelekto žmonių glo-
bos bendrija „Raseinių vil-
tis“ – jiems skirtas dides-
nis finansavimas nei gau-

davo anksčiau atskirai – 
11,14 tūkst. Eur (38,48 
tūkst. Lt).

Ieško galinčių 
pasirūpinti 
kaimuose 

gyvenančiaisiais
O štai atokiau nuo ra-

jono centro gyvenantys 
neįgalūs žmonės lieka be 
nevyriausybinių organiza-
cijų dėmesio. Jie papras-
čiausiai neturi galimybių 
atvažiuoti į Raseinius, įsi-
traukti į veiklą ar pasinau-
doti ten teikiamomis pas-
laugomis. Tiesa, šią spra-
gą bent iš dalies bando 
užpildyti besikuriančios 
bendruomenės. Pasak 
L. Laugalienės, dauguma 
jų turi geras, suremontuo-
tas patalpas, į savo veiklą 
įtraukia ir neįgaliuosius, 
tačiau neteikia paraiškų 
socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projek-
tams finansuoti. Sociali-
nės paramos skyriaus ve-
dėja pasakoja, kad į prieš 
paraiškų teikimą surengtą 
pasitarimą buvo pakvies-
ti ne tik NVO, bet ir ben-
druomenių vadovai. Taip 
šalia jau ne pirmus metus 
paraišką teikusios Šiluvos 
neįgaliųjų globos bendri-
jos (daugiausiai dirban-
čios su proto negalią tu-
rinčiais žmonėmis, bet 
priimančios ir kitus no-
rinčius neįgaliuosius), šie-
met paslaugomis neįgalie-
siems pasiryžo pasirūpin-
ti ir Kaulakių kaimo ben-
druomenė, kurios numa-
tytoms veikloms įgyven-
dinti skirtas 6,52 tūkst. 
Eur (22,50 tūkst. Lt) fi-
nansavimas. L. Laugalie-
nė tikisi, kad kitąmet jos 
pavyzdžiu galbūt paseks 
ir kitos bendruomenės. 

aldona MiLiEŠKiENĖ
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Komentuojame, 
konsultuojame

Kaip jau buvo minėta anks-
tesniame numeryje, mirus 

asmeniui ir paveldėtojams sie-
kiant paveldėti turtą, visų pir-
ma tikrinama, ar mirusysis bu-
vo sudaręs testamentą. Notarai 
jungiasi prie VĮ Centrinės hipo-
tekos įstaigos registro ir tikri-
na, ar nėra įregistruotų mirusio-
jo testamentų. Jei notaras gauna 
pranešimą, kad mirusysis buvo 
sudaręs testamentą, jis tą tes-
tamentą išsireikalauja ir testa-
mentiniai paveldėtojai pavel-
di testamente nustatyta tvarka. 
Pats paprasčiausias testamentas 
yra toks, kuriame visas mirusio-
jo turtas paliekamas konkrečiam 
žmogui. Toks testamentas for-
muluojamas maždaug taip: „Vi-
są savo kilnojamąjį ir nekilnoja-
mąjį turtą, kuris man priklausys 
mano mirties dieną, palieku sa-
vo pusbroliui Jonui Petrauskui.“ 
Esant tokiam testamenui, jokie 
kiti įpėdiniai – nei vaikai, nei su-
tuoktinis negalės pretenduoti į 
jokį mirusiojo turtą. Tačiau gyve-
nime yra kur kas daugiau spalvų 
ir tokie trumpi testamentai pasi-
taiko gana retai.

Paveldėjimas, kai 
yra keletas mirusiojo 

testamentų
Visų pirma gali paaiškėti, kad 

Paveldėjimas pagal testamentą
mirusysis buvo sudaręs keletą 
testamentų. O kuris tada galios? 
Tai priklauso nuo to, kas tuose 
testamentuose parašyta. LR Ci-
viliniame kodekse yra įtvirtinta 
bendra taisyklė, kad galioja pas- 
kutinis mirusiojo testamentas. 
Tačiau asmuo gali sudaryti kele-
tą skirtingų testamentų dėl skir-
tingo turto ir visi tie testamentai 
galios. Pavyzdžiui, našlys Jonas 
turi butą ir jį 2001 m. testamen-
tu paliko dukteriai, vėliau įsigi-
jo automobilį, kurį 2002 m. tes-
tamentu paliko sūnui, o seniai 
turimą hektarą miško 2005 m. 
testamentu sugalvojo lygiomis 
dalimis palikti vaikaičiams. Šis 
pavyzdys iliuostruoja, kada gali 
galioti visi trys mirusiojo testa-
mentai, kadangi jie visi yra su-
daryti dėl skirtingo turto. Tačiau 
jei Jonas 2002 m. testamentu bu-
tą paliko sūnui, paskui, 2004 m., 
apsigalvojo ir sudarė naują testa-
mentą, kuriuo tą patį butą pali-
ko dukteriai, o galiausiai 2008 m. 
tą butą testamentu paskyrė savo 
seseriai, tuomet galios tik pasku-
tinis Jono testamentas ir butą pa-
veldės tik sesuo.

Paveldėjimas, kai 
testamente surašytas ne 

visas mirusiojo turtas
Taip pat galima situacija, kai 

mirusysis testamentu palieka 
tik dalį savo turto, pavyzdžiui, 
butą palieka savo vaikaičiui, ta-
čiau dar turi sąskaitą banke, au-
tomobilį, 50 arų žemės sklypą. 
Turtas, kuris yra mirusiojo nuo-
savybė ir nėra įrašytas į testa-
mentą, paveldimas pagal įstaty-
mą jau aptarta tvarka: iš pradžių 
į turtą pretenduoja mirusiojo su-
tuoktinis su vaikais, paskui – mi-
rusiojo vaikaičiai arba mirusiojo 
tėvai ir pan.

Teisė ginčyti testamentą
Sudėtingiausia situacija su-

siklosto tuomet, kai po artimo 
giminaičio mirties įpėdiniai at-
eina paveldėti ir netikėtai suži-
no, kad visas mirusiojo turtas 
testamentu paliktas visai sveti-
mam arba nepažįstamam žmo-
gui, kaimynui arba tiesiog toli-
mam giminaičiui. Gali būti įvai-
rių priežasčių, kodėl žmonės nu-
sprendžia turtą palikti ne arti-
miesiems, o kitiems žmonėms. 
Visgi artimi giminaičiai, kurie 
būtų paveldėję mirusiojo turtą, 
jei mirusys nebūtų sudaręs tes-
tamento, turi teisę kreiptis į teis-
mą dėl testamento nuginčijimo.

Pagrindinis dalykas, ką tu-
ri įrodyti testamentą ginčijan-
tys asmenys, yra tai, kad tes-
tatorius testamente neišreiškė 

savo tikrosios valios arba turė-
jo valios trūkumų, savo veiks-
mų nesuprato dėl ligos ar kitų 
priežasčių, galbūt buvo apsvai-
gintas arba veikiamas prievar-
ta. Nuginčyti testamentą yra 
sunku, bet įmanoma. Teismas 
tokiose bylose vertina daugelį 
įrodymų: apklausia liudytojus, 
aiškinasi mirusiojo ir įpėdinių 
santykius, atlieka ekspertizes. 
Visi šie faktoriai lemia bylos ei-
gą. Kartais liudija gydytojai, kai-
mynai, bendradarbiai. Asmenys, 
ginčijantys testamentą, dažnai 
teigia, jog testamente nurody-
ti įpėdiniai prievarta ar naudo-
dami grasinimus ir psichologinį 
smurtą atsivežė testatorių į no-
taro biurą ir liepė sudaryti testa-
mentą jų naudai. Tačiau ir tokie 
teiginiai turi būti įrodyti. Vien 
asmens, ginčijančio testamen-
tą, liudijimo ar teigimo, jog tes-
tatorius buvo paveiktas psicho-
logiškai, tikrai nepakaks.

Privalomoji palikimo 
dalis

Dar vienas svarbus dalykas, 
kurį turėtų žinoti asmuo, pa-
veldintis (ar nepaveldintis) pa-
gal testamentą, yra tas, kad ne 
visada testamentas yra vykdo-
mas visiškai pagal testatoriaus 
valią. Taip yra tais atvejais, kai 

miręs asmuo turėjo pareigą iš-
laikyti vaikus, įvaikius, sutuok-
tinį, tėvus ar įtėvius ir šiems 
asmenims palikėjo mirties die-
ną reikalingas išlaikymas. Pa-
likėjo vaikai, įvaikiai, sutuokti-
nis, tėvai ar įtėviai paveldi pusę 
tos dalies, kuri jiems priklausy-
tų pagal įstatymą, jei testamen-
tu, žinoma, nepaskirta daugiau. 
Pavyzdžiui, Antanas yra nepil-
nametis ir lanko vidurinę moky-
klą, jo tėvai yra išsiskyrę ir ber-
niukas auga su mama, o tėvas 
moka alimentus. Antano tėvas 
labai sirgo, todėl sudarė testa-
mentą, kuriame visą savo turtą 
paliko dabartinei savo žmonai. 
Šiuo atveju Antanas turi teisę į 
privalomąją palikimo dalį. Tar-
kim, tėvas asmenine nuosavybe 
valdė 50 arų sklypą. Pagal įstaty-
mą sutuoktinei atitektų ¼ dalis 
turto, t.y. 12,5 aro, o Antanui – 
likusi dalis, t.y. 37,5 aro. Priva-
lomoji palikimo dalis yra pusė 
tos, kuri priklausytų pagal įsta-
tymą, t.y. 37,5 / 2 = 18,75 aro. 
Vadinasi, nepaisant to, kad An-
tano tėvas visą turtą paliko savo 
sutuoktinei, Antano nepilname-
tis sūnus paveldės pagal LR CK 
5.20 str., kadangi jis turi teisę į 
privalomąją palikimo dalį.

audronė BaLsiuKiENĖ
Lietuvos neįgaliųjų draugijos teisininkė

pagalbos ribojimas: iš viso pa-
slauga gali būti teikiama ne dau-
giau kaip 40 valandų per savai-
tę. Reglamentuotos ir pagalbos 
sritys: palydėti į darbą – ne dau-
giau kaip 15 valandų, į ugdymo 
įstaigą – ne daugiau kaip 10 va-
landų, pas gydytoją – 10 valan-
dų, laisvalaikis (apsipirkti, daly-
vauti sporto, organizacijų, popa-
mokinėje veikloje ir pan.) – taip 
pat ne daugiau kaip 10 valandų. 

Aigaras sako, kad toks re-
glamentavimas labai suvaržo 
neįgaliuosius ir vargina pagal-
bininkus: galbūt žmogui labiau 
reikalinga pagalba darbo vieto-
je ar gydymo įstaigoje, ir ten jis 
užtrunka daugiau valandų, nei 
numatyta, tačiau jos jau nebus 
apmokamos. Jei reikia pagal-
bos vykstant ir pirmyn, ir atgal, 
asmeninis asistentas turi lauk-
ti, o tas laikas į jo valandas neį-
siskaičiuojamas. 

Be to, pasak A. Bolio, labai 
vargina atsiskaitymas už pas-
laugas: būtina visą laiką pateikti 
įrodymus, kur buvai ir ką veikei 
(pažymą iš gydytojo, parduotu-
vės, kavinės čekį ir pan.) Tai vi-
sus apkrauna nereikalingu dar-
bu ir kuria įtampą – jei už kokią 
nors veiklą įrodymo nepatei-
kei, asmeniniam asistentui ne-
bus sumokėta ir taip nedidelio 
atlyginimo. O kaip įrodyti, kad, 
tarkim, pasivaikščiojai parke? 
A. Bolis sako, jog organizacija 
„Apeirons“ kreipėsi į Gerovės 
ministeriją prašydami pakeisti 
asmeninio asistento paslaugų 
teikimo tvarką ir perspėja lietu-
vius atkreipti dėmesį į padary-

tas klaidas ir jų nekartoti. Pasak 
A. Bolio, akliesiems, kurie Latvi-
joje jau kurį laiką gauna asmeni-
nio asistento paslaugą, panašių 
suvaržymų nėra. 

Asmeninis asistentas 
Lietuvoje 

Asmeninis asistentas judė-
jimo negalią ar funkcinių sutri-
kimų turintiesiems mūsų šaly-
je – dar labai retas dalykas. Įgy-
vendinant Socialinės reabili-
tacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektus, tei-
kiamos asmeninio asistento pa-
slaugos. Neįgaliųjų reikalų de-
partamentas pateikia 2013 m. 
duomenis – per socialinės re-
ablilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje projek-
tus asmeninio asistento paslau-
gas gavo daugiau nei 11 tūkstan-
čių asmenų. Tačiau ar atsivėrė 
šiems žmonėms geresnės gali-
mybės lankyti ugdymo įstaigą, 
kasdien nuvykti į darbą ar pan., 
jau nekalbant apie kokybišką 
laisvalaikio praleidimą? Vargu. 
Dauguma teikiamų paslaugų 
yra tik maža dalis to, ko neįga-
lieji tikisi iš asmeninio asisten-
to paslaugos. 

Reikia paminėti, kad asmeni-
nio asistento paslauga gali būti 
teikiama kartu su vairuotojo pa-
slauga savivaldybių įstaigose ir 
neįgaliųjų organizacijose. Asme-
ninio asistento paslaugas teikia 
ir „Socialinio taksi“ vairuotojas. 
Tačiau to tikrai neužtenka. 

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento duomenimis, iš viso mū-
sų šalyje slaugos poreikis nus- 
tatytas 19 761 asmeniui, prie-
žiūros (pagalbos) poreikis –  

21 422 asmenims. Tikėtina, kad 
asmeninio asistento paslauga 
praverstų didžiajai daliai šių 
neįgaliųjų. 

Apskundė Rumuniją
Praėjusiais metais Europos 

Žmogaus Teisių Teismą pasiekė 
pirmoji byla dėl asmenų su ne-
galia teisės į asmeninio asistento 
pagalbą pažeidimo. Radi skunde 
prieš Rumuniją teigiama, kad tai, 
kaip šalyje teikiama asmeninio 
asistento pagalba asmenims su 
negalia, galima prilyginti vergo-
vei ir priverstiniam darbui. Ru-
munijoje asmeninę pagalbą ne-
įgaliesiems teikia šeimos nariai. 
Tokio pobūdžio asmeninė pagal-
ba nė kiek neprisideda prie as-
menų su negalia galimybės gy-
venti savarankiškai; dar dau-
giau – šeimos nariai (dažniau-
siai moterys) yra priversti atsi-
sakyti darbo ir rūpintis neįgaliu 
šeimos nariu. Tokie asmeniniai 
asistentai neturi daugelio Rumu-
nijos darbo kodekse įtvirtintų 
darbuotojų teisių, nepaisant jų 
patirties, darbas minimaliai ap-
mokamas, asistentai neturi tei-
sės į poilsį, nors neįgaliu šeimos 
nariu rūpinasi ištisą parą. Deja, 
netoli nuo to nužengė ir Lietuva. 

Teisė gauti asmeninio asis-
tento pagalbą yra įtvirtinta  
19-ame Jungtinių Tautų Neįga-
liųjų teisių konvencijos straips-
nyje. Valstybės, šios Konvenci-
jos Šalys, pasirašydamos šį do-
kumentą, įsipareigoja užtikrinti 
kad „neįgalieji turėtų galimybę 
pasinaudoti įvairiomis namuo-
se, gyvenamojoje vietoje teikia-
momis ir kitomis pagalbinėmis 
bendruomenėje teikiamomis 

paslaugomis, įskaitant asmeni-
nę pagalbą, būtiną padėti gyven-
ti ir integruotis į bendruomenę 
ir užkirsti kelią izoliavimui ar 
atskyrimui nuo bendruomenės.“ 

Geri pavyzdžiai įkvepia 
ENIL, Europos nepriklauso-

mo gyvenimo tinklas, pateikia 
pavyzdžių, kaip vienoje ar ki-
toje šalyje padedama neįgalie-
siems nepriklausomai gyven-
ti. Bene geriausiai tvarkomasi 
Švedijoje. Šioje šalyje asmeni-
nio asistento paslauga įteisinta 
jau 1994 metais. Šios paslaugos 
teikiamos ir vaikams, ir suaugu-
siesiems, jei jiems kyla proble-
mų tenkinant asmeninius porei-
kius: pradedant apsirengimu, 
valgymu, baigiant mokymusi. 
Švedijoje gana įprasta, kad as-
meniniais asistentais būna tė-
vai. Jiems už tai mokamas at-
lyginimas, jie įgyja visas socia- 
lines garantijas. Įdomu tai, kad 
pats neįgalusis sprendžia, kiek 
ir kokios paslaugos jam reikia, 
taip pat kas bus slaugytojas, ko-
kia įstaiga (ar savivaldybės, ar 
NVO) jį įdarbins. Valandų skai-
čius neribojamas, jei reikia, pa-
slauga teikiama kad ir visą pa-
rą. Įprasta praktika – artimie-
ji gauna atlyginimą už šeimos 
nario slaugymą naktį.

Vis dėlto stengiamasi, kad 
vaikas neliktų vien tik su tėvais, 
o pažintų platesnį pasaulį, todėl 
sunkią negalią turintiesiems už-
tikrinama ir kitų specialistų pa-
galba: su jais susitinka specia-
lieji pedagogai, logopedai, lais-
valaikio organizatoriai ir pan. 
Asmuo, gaunantis asmeninio 
asistento paslaugas, gali lanky-

ti dienos centrą, ugdymo įstai-
gą ir pan. 

Švedai sako, kad prieš 20 
metų pradėjus teikti asmeninio 
asistento paslaugas, labai suma-
žėjo globos įstaigose gyvenančių 
žmonių. Vaikai gali augti kartu 
su tėvais, mokytis, žaisti ir gy-
venti normalų gyvenimą. Beje, 
per tą laikotarpį pasikeitė ir tė-
vų požiūris – jie vis dažniau ren-
kasi pagalbą „iš šalies“, o patys 
užsiima norima veikla. Už šias 
paslaugas yra atsakingos savi-
valdybės, valstybė prisideda, jei 
paslaugų reikia daugiau nei 20 
valandų per savatę. 

aurelija BaBiNsKiENĖ 
Autorės nuotr. 

Asmeninis asistentas – reali ar atsitiktinė pagalba?

Švedijoje įprasta gatvėjė pamatyti 
neįgalųjį.
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Santariškių klinikų Radiologi-
jos ir branduolinės medici-

nos centro vadovą pavaduojan-
ti docentė Jūratė Dementavičie-
nė pasakoja, kad naujajame 500 
kv. m ploto pastate yra instaliuo-
tas naujausios kartos ir moder-
niausias Baltijos šalyse PET/KT 
aparatas. „Šie tyrimai leis įver-
tinti įvairių onkologinių susir-
gimų apimtis, ligų atkryčius bei 
efektyviai įvertinti atsaką į tai-
komą priešvėžinį gydymą, taip 
pat prisidės prie detalaus kar-
diologinių pacientų, sergančių 
išemine širdies liga, ištyrimo. 
Svarbu paminėti ir diagnostinę 
svarbą neurologijai diagnozuo-
jant įvairias įgimtas ir degene-
racines ligas, tokias, kaip Alzhei-
meris, epilepsija ir pan. PET/KT 
leis pažvelgti ne tik į įvairių su-
sirgimų morfologinę išraišką, 
tačiau ir į įvairių susirgimų me-

Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Radiologijos diagnostikos centre duris at-
vėrė naujas, moderniai įrengtas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis 
finansuotas Pozitronų emisijos tomografijos/kompiuterinės tomografijos (PET/KT) moleku-
linės diagnostikos kompleksas, kainavęs per 13,7 mln. litų, kuriame tyrimai bus atliekami 
taikant pačias pažangiausias branduolinės medicinos technologijas. 

Santariškių klinikose – naujausios kartos ir  
pažangiausias radiologinės diagnostikos kompleksas 

tabolizmą (apsirūpinimą maisto 
medžiagomis ir jų suvartojimą), 
taip padės efektyviai atskirti na-
vikinį audinį nuo sveiko“, – teigia 
doc. J. Dementavičienė.

Santariškių klinikų Branduo-
linės medicinos skyriaus vedėjas 
dr. Donatas Vajauskas sako, kad 
tokio tipo pažangi diagnostikos 
įranga klinikinėje praktikoje pa-
deda klinikinių specialybių gy-
dytojams efektyviau taikyti šiuo-
laikines gydymo metodikas. „Tai 
yra pirma tokio tipo diagnosti-
kos įrangos instaliacija Rytų Eu-
ropoje, nuo šiol leisianti konku-
ruoti su moderniausiais vakarų 

Europos bei JAV diagnostikos 
centrais“, – sako dr. D. Vajauskas.

Visos Lietuvos pacientus tirs 
Santariškių klinikų gydytojai ra-
diologai, kasdieninėje klinikinė-
je praktikoje dalyvaujantys dau-
giaprofiliniuose pacientų apta-
rimuose su įvairių specialybių 
gydytojais – onkologais, chirur-
gais, kardiologais, neurologais ir 
kitais specialistais. Vienu metu 
čia dirbs apie 5 gydytojus ir an-
tra tiek specializuotų radiologi-
jos technologų.

Pasak doc. J. Dementavičie-
nės, tiek Lietuvoje, tiek ir visoje 
Europoje gyventojų susirgimo 

Daktaras
Aiskauda „Saulės vitaminas“ – ne vien apsauga nuo rachito

Kai kalbama apie rachitą 
(graikiškai rhachis – stubu-

ras), dažniausiai nurodoma pag- 
rindinė jo priežastis – „saulės vi-
tamino“ (toliau – vit. D) stygius. 
Kuo čia dėta saulė? Mat ultravi-
oletiniai saulės spinduliai ska-
tina odoje gamintis vitaminą D. 
Rachitu dažniau serga vaikai iki 
2 metų amžiaus. Rizikos grupė: 
neišnešioti, gimę iš daugiavai-
sio nėštumo, dirbtinai maitina-
mi, blogai prižiūrimi, sergantys 
virškinamojo trakto ir inkstų li-
gomis. Vaikams deformuojasi 
kaukolė ir stuburas, žandikau-
liai, kojos įgyja „O“ arba „X“ for-
mą. Sutrinka dantų augimas, at-
siranda dėmių dantų emalėje. 
Suaugusiesiems susilpnėja rau-
menys, suminkštėja kaulai, nu-
silpsta imunitetas. 

Ne mažesnė blogybė – 
osteoporozė

Dėl vit. D stokos ir su juo su-
sijusiu nepakankamu kalcio įsi-
savinimu, pasaulyje sergančių-
jų osteoporoze (osteoporozė – 
kaulo išretėjimas; dėl to kaulai 
pasidaro trapūs ir lengvai lūž-
ta) skaičius yra daugiau negu 
įspūdingas. Antai 2010 metais 
(Pasaulio sveikatos organizaci-
jos duomenys) dėl osteoporozės 
vien tik 5 didžiausiose Europos 
valstybėse kaulų lūžius patyrė 
2,5 mln. gyventojų, t. y. kas va-
landą – po 280 kaulų lūžių. Prie 
šitų skaičių galima paminėti dar 
vieną faktą, jog dėl osteoporozės 
komplikacijų kasdien įvykdavo 
vidutiniškai 80 mirčių. 

Vitamino D sąveika su 
kitais mineralais

Vit. D reguliuoja kalcio (kal-
cis – pagrindinė skeleto ir dan-

tų medžiaga; kalcis normaliai įsi-
savinamas, kai jo ir fosforo san-
tykis – 1:1 arba 1:1,5) ir fosfo-
ro (fosforas kartu su kalciu yra 
pagrindinė kaulų ir dantų sude-
damoji dalis, dalyvauja medžia-
gų apykaitoje, palaiko pastovią 
audinių ir organizmo skysčių 
sudėtį) įsiurbimą žarnyne, taip 
pat gerina magnio (jis taip pat 
svarbus kaulų sandarai, medžia-
gų apykaitai, dalyvauja dauge-
lio fermentų veikloje; su maistu 
gaunamo kalcio ir magnio san-
tykis turėtų būti 2:1) pasisavini-
mą, greičiau pašalina iš organiz-
mo kai kurias žalingas medžia-
gas (pvz., šviną). 

Pastaba. Vit. D atsargos dau-
giausia kaupiamos kepenyse. 
Idealiu atveju jų užtenka per žie-
mą iki pat šviesių pavasario die-
nų. Beje, ultravioletiniai spindu-
liai būtini ir žiemą – reiktų (ide-
aliausiu atveju), kad jie kasdien 
apšviestų veidą 20–30 min. arba 
bent 10 min. (minimalus laikas). 
Įsimintina: saulės spinduliai da-
ro poveikį tik būnant lauke; mė-
gautis saulės voniomis per lango 
stiklą nenaudinga.

Vitaminų grupė
Apskritai vit. D vadinama 

grupė panašių medžiagų, kurių 
pirmtaką organizmas gamina iš 
cholesterolio (cholesterolis pris- 
kiriamas į riebalus panašių me-
džiagų grupei). Šios medžiagos 
tampa aktyvios (kaip jau nuro-
dėme aukščiau) saulės šviesoje. 
Paprasta kalba tai paaiškinama 
maždaug taip: mūsų odoje esan-
tis elementas (jis vadinamas er-
gosteroliu), veikiamas saulės 
spindulių, virsta vit. D.

Vit. D atrastas XX a. trečia-
jame dešimtmetyje, pastaruo-

ju metu žinoma 10 šio vitamino 
(toliau – vit.) atmainų – nuo vit. 
D1 iki vit. D10 (pačios svarbiau-
sios mūsų organizmui šio vita-
mino formos – D2 ir D3). Nors vit. 
D2 ir vit. D3 yra artimi pagal fizi-
nes ir chemines savybes bei po-
veikį organizmui, tačiau vit. D3 
(jis vadinamas cholekalcifero-
liu) laikomas svarbesniu, nes vit. 
D2 (jis vadinamas ergokalcifero-
liu) yra mažiau aktyvus.

Kuo dar naudingas vit. D 
1. Tepalai, kurių sudėtyje yra 

vit. D, sumažina odos žvynuo-
tumą, būdingą sergant psoriaze 
(žvyneline).

2. Palankiai veikia skydliau-
kės veiklą.

3. Moterims, kurių organiz-
me netrūksta vit. D, rečiau pasi-
taiko krūtų ir kiaušidžių gerybi-
nių ir piktybinių auglių.

Pastaba. Šis vitaminas svar-
bus ir vyrams: saugo prostatos 
ląsteles nuo piktybinių auglių 
vystymosi.

4. Vit. D kartu su kalciu yra 
laikomas natūralia nervus rami-
nančia priemone, nes dalyvau-
ja perduodant galvos ir stuburo 
smegenims impulsus tarp peri-
ferinių nervų ląstelių.

5. Saugo nuo nutukimo. Ka-
lifornijos (JAV) mokslininkai, iš-
tyrę 16–22 metų žmonių grupę, 
nustatė, jog 59 % tiriamųjų dėl 
vit. D stygiaus buvo nutukę ir že-
mo ūgio. Mokslininkai pripažįs-
ta, nors tiksliai nežinoma, kokiu 
būdu vit. D daro poveikį palai-
kant normalų svorį ir ūgį, tačiau 
akivaizdu, jog vit. D ir kalcis grei-
tina medžiagų apykaitą.

6. Saugo nuo gripo ir perša-
limo ligų (efektyvumas apie 40 
%). Pageidautina kartu vartoti 
vit. A ir C turinčių maisto pro-
duktų. Beje, vit. D padeda įsisa-
vinti vit. A.

7. Vaikams ir suaugusiesiems 
padeda išvengti diabeto (efekty-
vumas apie 40 %).

8. Kai kurie mokslininkai tei-
gia radę ryšį tarp vit. D stygiaus 

ir tokių ligų, kaip išsėtinė skle-
rozė, Krono liga, vilkligė ir atri-
tas. Vėlgi, kaip šis vitaminas šiais 
atvejais veikia, nelabai supranta-
ma, tačiau akivaizdu, jog jis da-
ro teigiamą poveikį imunitetui ir 
slopina uždegiminius procesus. 

9. Tyrimas, kuriame daly-
vavo 454 vyrai (40–75 m. am-
žiaus), patyrę širdies smūgį ir 
900 sveikų vyrų (tų pačių am-
žiaus grupių), parodė, jog orga-
nizme trūkstant vit. D, širdies 
problemų atsiranda dažniau.

10. Šis vitaminas taip pat bū-
tinas normaliai raumenų veiklai, 
kraujotakai, kraujo krešėjimo 
procesams, širdžiai, lytinei sfe-
rai, skydliaukei ir kai kuriems 
kitiems organams.

11. Padeda organizme (kar-
tu su kitomis priemonėmis) su-
naikinti tuberkuliozės užkratą ir 
mieliagrybius.

12. Neleidžia su šlapimu pa-
sišalinti fosfatams (jie taip pat 
reikalingi kaulų audinio susi-
darymui).

Vit. D maisto 
produktuose

Vit. D suaugusiesiems per 
parą reikia gauti 10–12,5 mik- 
rogramų (1 mikrogramas = 
1/1000 miligramo; 1 miligramas 
= 1/1000 gramo), vaikams iki 10 
metų – 5 mikrogramus (toliau – 
mkg). Ypač svarbu gauti reikia-
mą dozę vitamino D rudenį, žie-
mą ir pavasarį.  

Ypač daug vit. D turintys 
maisto produktai:

Maisto produktai mkg
Žuvų taukai (šaukštelis) 121
Silkė (100 g) 25
Skumbrė (100 g) 24
Lašiša (100 g) 12
Sardinės alyvoje (100 g) 9
Tunas (100 g) 6
Pienas (puodelis) 3
Kiaušinio trynys 1
Kepenys 1

Pastabos: 
1. Stingant vit. E sutrinka  

vit. D3 apykaita kepenyse (čia vit. 
D3 paverčiamas aktyvia forma).

2. Nedideli vit D kiekiai taip 
pat rasti petražolėse, dilgėlėse, 
liucernose, asiūkliuose.

3. Nors ir labai retai, tačiau 
vit. D ima stigti dėl skrandžio ir 
žarnyno sutrikimų bei sergant 
tulžies ar kasos ligomis.

4. Net ir karštomis vasaros 
dienomis pagyvenę žmonės su-
kaupia mažai vit. D. Tokio am-
žiaus žmonėms, prieš naudo-
jantis apsauginėmis priemonė-
mis nuo ultravioletinių spindu-
lių, patartina pasitarti su gydyto-
ju. Beje, tai nereiškia, kad saulės 
voniomis galima mėgautis pa-
čiomis karščiausiomis dienos 
valandomis (tinkamiausias lai-
kas – anksti ryte ir vėlai vakare).

5. Kadangi osteoporoze daž-
niausiai serga vyresnio amžiaus 
žmonės (ypač moterys po kli-
makterinio periodo), svarbu ne 
tik apsirūpinti vit. D, kartu su 
aukščiau nurodytais jo „talki-
ninkais“, bet taip pat apsisaugo-
ti nuo galimų traumų, pvz., ne-
lipti į sausakimšą visuomeninio 
transporto priemonę, neavėti 
avalynės slidžiais padais ir t. t. 
Šio perspėjimo nereikia supras-
ti kaip patarimo sėdėti namuo-
se. Jei mažai judama, osteoporo-
zė tik progresuoja.

Perteklius 
žalingas

Vit. D pertekliaus požymiai: 
bendras silpnumas, pykinimas, 
viduriavimas, kalcio nuosėdos 
organizme; sunkesniais atvejais 
sutrikdoma inkstų veikla. 

Ir dar: vit. D perteklius taip 
pat gali pakenkti plaučiams, šir-
džiai ir net kaulams. Ypač atsar-
gūs turėtų būti vyresnio amžiaus 
žmonės, vartojantys šio vitami-
no preparatus (o ne šio vita-
mino turinčius maisto produk-
tus) ir be saiko būnantys saulė-
je (ypač prie jūros), nes tai gali 
pagreitinti kraujagyslių ir inks-
tų kalkėjimą.

Romualdas OGINSKAS

dažnis širdies ir kraujagyslių bei 
onkologinėmis ligomis yra dide-
lis. „PRT/KT diagnostinė apara-
tūra dar prieš keletą metų Lie-
tuvos pacientams buvo brangi 
svajonė, pasiekiama tiktai kai-
myninėse šalyse ar Vakarų Eu-
ropoje. O dabar galime džiaug-
tis, kad mūsų pacientai tyrimui 
galės vykti į Vilnių. Kuo anksčiau 
ir kuo tiksliau ištirsime pacien-
tus, sergančius onkologinėmis 
bei širdies ir kraujagyslių ligo-
mis, tuo anksčiau ir geresnę gy-
dymo taktiką galėsime suteikti 
ir džiaugtis aukštesniais išgyve-
namumo rodikliais“,– džiaugėsi 

doc. J. Dementavičienė
Dr. D. Vajausko teigimu, per 

dieną bus tiriama iki 20 pacien-
tų. Juos PET/KT tyrimui siųs vi-
sos Lietuvos gydytojai specialis-
tai pagal Sveikatos apsaugos mi-
nistro patvirtintą siuntimo PET/
KT tvarką.

Naujajame komplekse vyks 
ir intensyvus mokomasis dar-
bas. Čia nuolat tobulinsis me-
dicinos studentai, gydytojai re-
zidentai, radiologijos technolo-
gai, įvairių specialybių gydyto-
jai, gydytojai radiologai ir radi-
acinės saugos specialistai iš vi-
sos Lietuvos.

Diegti naujausias ir pažan-
giausias PET/KT technologijas 
Santariškių klinikų specialis-
tai ruošėsi Didžiojoje Britanijo-
je, Šveicarijoje, Danijoje, ir kito-
se šalyse.

„Bičiulystės“ ir santa.lt inf.
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(atkelta iš 1 psl.)Jungiamojo audinio ir skeleto 
raumenų sistemos ligos – daž-

na ligonius slaugančiųjų proble-
ma. Jiems sunku išvengti nuga-
ros traumų ir peties raiščių pa-
tempimų, kurie gali būti labai 
varginantys. Dažniausia šių su-
trikimų priežastis – sergančių-
jų ar negalią turinčiųjų kilnoji-
mas, sukiojimas, perkėlimas ir 
vartymas.

Šiame straipsnyje pateikia-
mi pavyzdžiai ir rekomendaci-
jos, kaip slaugančiajam išveng-
ti jungiamojo audinio ir skeleto 
raumenų sistemos sutrikimų 
pasirenkant tinkamus kėlimo ir 
vartymo būdus. 

Kaip pasirinkti tinkamą 
kėlimo būdą 

Tinkamo kėlimo būdo pasi-
rinkimą lemia slaugomojo po-
reikiai ir galimybės. Būtina įver-
tinti toliau nurodytus veiksnius:

Pacientui reikalingos pagal-
bos lygis
o Norint pakelti bendradar-

biauti negalinčius ligonius 
(sergančius tetrapareze, ne-
galinčius atsikelti senyvo am-
žiaus asmenis, pacientus, ku-
riems taikoma bendra nejau-
tra ar kurie yra komos būse-
noje, fizinių jėgų neturinčius 
ligonius ir t. t.), reikia pasi-
telkti papildomas mecha-
nines priemones, o slaugo-
miesiems, kurie gali ir nori 
iš dalies palaikyti savo svorį, 
praverstų atsistoti padedan-
ti įranga, kad jie galėtų guli-
mą padėtį pakeisti sėdima ir 
atvirkščiai.

Paciento apimtis ir svoris
o Ligonio svoris gali būti per-

nelyg didelis, kad slaugytojas 
galėtų jį pakelti be mechani-
nių pagalbos priemonių.

Paciento galimybės ir noras 
suprasti bei bendradarbiauti 
o Kai kuriais atvejais slaugo-

mieji gali būti susijaudinę, 
nusiteikę priešiškai, nerea-
guojantys arba bendradar-
biavimas su jais gali būti ri-
botas, o tai padidina traumos 
riziką.

Ligonio sveikatos būklė
o Sunku pakelti ar pasukti li-

gonį, kuris turi pilvo žaizdų, 
kuriam pasireiškia kontrak-
tūros, kuriam įvesti vamzde-
liai ir kateteriai, nelengva pa-
kelti nėščias moteris. 

Slaugytojams dažna tenka 
būnant dirbti nepatogioje pa-
dėtyje ir netaisyklingos laiky-
senos, o tai didina raumenų ir 
kaulų sistemos sutrikimų riziką.

Patartina kuo mažiau 
kilnoti pacientus ran-
komis ir, kai tik įma-
noma, iš viso to vengti. 
Reikia skatinti slaugy-
tojus naudotis pacientų 
kilnojimo įranga.

Vis dėlto kilnojimo rankomis 
išvengti neįmanoma. 

Ligonių kėlimo būdai, padedantys 
slaugytojams išvengti traumų

Pacientų kėlimo 
pagrindiniai principai
Visi kėlimo būdai, netgi kai 

naudojama speciali įranga, pa-
remti keliais pagrindiniais prin-
cipais:

1. Prireikus, visada prašy-
kite kitų pagalbos

Judėti negalintį ligonį turi 
kelti keli asmenys (mažiausiai 
du) ir, jei reikia, naudoti paklodę, 
patiestą po pacientu, arba, dar 
geriau, specifines pagalbos prie-
mones, pvz., slidžias paklodes.

2. Prieš keldamas slaugy-
tojas turi atsistoti kuo arčiau 
ligonio, jei reikia – keliais at-
siremti į jo lovą.

turi bandyti perkelti savo svorį 
nuo vienos kojos ant kitos, at-
sižvelgdamas į atliekamo jude-
sio kryptį.

5. Gerai suimkite ligonį 
prieš jį keldami

Niekados nesuimkite ligonio 
tik pirštais, tai darykite visa ran-
ka, stenkitės surasti saugias suė-
mimo vietas. Slaugomąjį suimki-
te už dubens srities, liemens ar 
pečių, niekada neimkite už ran-
kų ar kojų. Kad būtų tvirčiau, 
kartais keliant tenka suimti pa-
cientus už pižamos kelnių, dar 
geriau – naudoti specifines pa-
galbos priemones, pvz., diržus 
su rankenomis.

6. Avėkite tinkamą avalynę 
ir dėvėkite tinkamą aprangą

Svarbu avėti avalynę lipniu 
padu, todėl aukštakulniai, klum-
pės ar šlepetės nerekomenduo-
jamos. Apranga neturi riboti 
slaugytojo judesių.

Ligonio sodinimas iš 
gulimos padėties

Pavyzdys: perkėlimas nuo 
lovos ant kėdės (neįgaliojo ve-
žimėlio)

Kėlimas rankomis 
1. VIeNAS SlAuGytOjAS

Įsimintini dalykai:
o Pastatykite kėdę (neįgaliojo 

vežimėlį) kuo arčiau lovos.
o Užtikrinkite, kad kėdė (neįga-

liojo vežimėlis) stovėtų tvirtai 
(ratukai būtų blokuoti stab-
džiais).

o Pašalinkite visas kliūtis (po-
rankius, pakojus, paminas).

o Tiksliai įvertinkite lovos aukš-
tį, atsižvelgdami į savo ūgį.

o Paprašykite ligonio žiūrėti į 
savo pėdas. Tai padidins pil-
vo raumenų įtempimą ir pa-
lengvins bendradarbiavimą.

o Paprašykite slaugomojo pa-
linkti į priekį ir perkeldami 

Taip slaugytojas nepasvirs 
ant lovos keldamas ar sukda-
mas ir galės sutelkti visas jėgas 
į atliekamą veiksmą.

3. Prieš pradėdami kel-
ti, paaiškinkite slaugoma-
jam procedūrą, padrąsinkite 
jį kiek įmanoma bendradar-
biauti.

Tai padės abiem – ir ligoniui, 
nes jis galės pagerinti raume-
nų tonusą, ir slaugytojui, nes jei 
slaugomasis nors truputį judės, 
jis galės pats atlikti kelis veiks-
mus, tad slaugytojui tereikės 
paprasčiausiai nukreipti judesį.

4. Keldami išlaikykite tai-
syklingą laikyseną

Versimės 
ant šono

Dėmesio!
Pasiruošęs? Op!

Tiksliau sakant, prieš pradė-
damas kelti ar sukti ligonį, slau-
gytojas turi atsistoti tokia pozici-
ja: kojos truputį praskėstos, vie-
na pėda šiek tiek į priekį, kad bū-
tų užtikrintas platesnis atramos 
pagrindas. Keliant ligonį vietoj 
viršutinės kūno dalies raumenų 
turi būti naudojami kojų ir klu-
bų raumenys; keliai pirmiausia 
sulenkiami, o tada lėtai ištiesia-
mi. Stuburas turi būti išlaikomas 
padėtyje, atitinkančioje jo natū-
ralius išlinkimus, įsitempiant ar 
lenkiantis reikia stengtis išveng-
ti perkrovos. Be to, slaugytojas 

pastumkite jo kojas. Tai pa-
dės jam sėdimą poziciją pa-
keisti stovima.

o Keldami ligonį, naudokite ko-
jų ir klubų, o ne viršutinės kū-
no dalies raumenis. Keldami 
slaugomąjį, kelius pirmiau-
siai sulenkite ir tada lėtai iš-
tieskite.

o Paciento svorį atsverkite savo 
svoriu.

o Jei reikia, laikykite paciento 
kelį tarp savo kojų / kelių, kad 
valdytumėte judesį.

2. Du SlAuGytOjAI

Įsimintini dalykai:
o Vadovaukitės anksčiau pa-

teiktais principais. 
o Abiejų slaugytojų judesiai 

perkeliant pacientą turi būti 
suderinti. Slaugytojų bendra-
darbiavimas labai svarbus.

Smulkių pagalbinių priemonių 
naudojimas

Anksčiau aptarti metodai 
tinka ir keliant pacientus su pa-
galbinėmis priemonėmis:

– rankena virš lovos,
– ergonominiu diržu,
– slystančia lenta ar paklode,
– besisukančiu pakoju. 

susimokėti už jiems reikalingą 
slaugą ar priežiūrą (pagalbą). 
Gyvendami ilgalaikės sociali-
nės globos įstaigose, asmenys 
gauna visas jiems būtinas prie-
žiūros ir slaugos paslaugas. 

Todėl Lietuvos Respubli-
kos socialinių paslaugų įstaty-
mo Nr. X-493 2, 11, 13, 14, 19, 
20, 21, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 
32, 38 straipsnių pakeitimo ir 
Įstatymo papildymo 141 ir 241 
straipsniais įstatymas nusta-
to, kad nuo 2015-01-01 tais 
atvejais, kai asmuo, gaudamas 
ilgalaikę ar trumpalaikę glo-
bą, pagal Valstybinių šalpos iš-
mokų įstatymą gauna slaugos 
ar priežiūros (pagalbos) išlai-
dų tikslinę kompensaciją, 100 
proc. šios kompensacijos turi 
skirti mokėjimui už ilgalaikę 
(trumpalaikę) socialinę globą 
padengti. Kitų pajamų, kaip ir 
iki šiol, asmuo turi mokėti ne 
daugiau kaip 80 proc.

Už globą 
teks mokėti 

daugiau

Viešoji įstaiga Surdologijos 
centras 2014 m. parengė Kelių 
eismo taisykles vaizdo skait- 
meniniu formatu. Tai daugiau 
kaip dviejų valandų trukmės 
metodinė priemonė, turinti na-
vigacinę sistemą.

Leidinys skirtas padėti kur-
čiųjų bendruomenei, kitiems 
visuomenės nariams, gestų 
kalbos vertėjams suvokti, nau-
dotis, aiškinti ir versti Kelių 
eismo taisyklių nuostatas ges-
tų kalba; plėsti gestų kalbos 
vertėjų ir kitų visuomenės na-
rių kalbinę ir kultūrinę kom-
petenciją.

Leidiniu kurčiųjų bendruo-
menės nariai galės naudotis 
kaip pagalbine priemone sava-
rankiškai mokydamiesi Kelių 
eismo taisyklių, gestų kalbos 
vertėjai – kaip metodine prie-
mone aiškindami šių taisyklių 
nuostatas ir versdami su jomis 
susijusius tekstus.

Jį raštu ir gestų kalba ga-
lima rasti interneto puslapy-
je adresu http://ket.nfs.lt. Jis 
nemokamas, prieiga prie jo 
laisva. Leidinio koncepcija bu-
vo pritaikyta ir mobiliesiems 
įrenginiams. Priemonė išleis-
ta Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos biudžeto lėšomis.

„Bičiulystės“ inf.

Kelių eismo 
taisyklės 

tapo labiau 
prieinamos 
kurtiesiems 

www.biciulyste.lt

„Bičiulystę“  
skaitykite ir internete

Tęsinys kitame numeryje

Galima naudotis įvairia me-
chaninio pakėlimo įranga. To-
kios įrangos gamintojai paren-
gia specifines įrangos naudoji-
mo instrukcijas.

Parengta pagal europos saugos ir 
sveikatos darbe agentūros http://

osha.europa.eu informaciją. 
Nuotraukos – Darbuotojų saugos ir 
sveikatos instituto „Prevent“, Belgija. 
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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, vasario 2 d. 
9.00 Komisaras Reksas (17) 

N-7. 9.50 Miestelio ligoninė (3/7). 
10.40 Pasaulio panorama (kart.). 
11.10 Savaitė (kart.). 11.40 Nyks-
tančios bitės. Dokumentinis serialas. 
Didžioji Britanija, 2009 m. 1 d. (Sub-
titruota, kart.). 12.35 Keliai. Mašinos. 
Žmonės (kart.). 13.05 Istorijos detek-
tyvai (kart.). 14.00 Žinios. 14.15 Laba 
diena, Lietuva. 15.00 LRT radijo ži-
nios. 15.05 Laba diena, Lietuva. 16.00 
Žinios. 16.15 Premjera. Hartlando 
užuovėja (7/3). 17.00 Premjera. Akis 
už akį N-7. 17.45 Premjera. Naisių va-
sara (17). 18.15 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą). 18.45 Premjera. Ten, 
kur namai (1/4) N-7. 19.30 Naciona-
linė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija 
„Perlas“. 20.30 Panorama. 21.05 Dė-
mesio centre. 21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Teisė žinoti. 22.20 Pinigų karta. 
23.10 Vakaro žinios. 23.40 Ten, kur 
namai (1/4) (kart.) N-7. 0.30 Akis už 
akį (kart.) N-7. 1.15 Laba diena, Lie-
tuva (kart.). 3.15 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba (kart.). 4.05 Teisė žinoti 
(kart.). 4.55 Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo 25-mečiui. Mūsų laisvės 
metai. 1991 m. 2 dalis. (kart.). 

Antradienis, vasario 3 d. 
9.00 Komisaras Reksas (18) 

N-7. 9.50 Miestelio ligoninė (3/8). 
10.40 Nacionalinė paieškų tarnyba 
(kart.). 11.30 „Eurovizija 2015“. Na-
cionalinė atranka (kart.). 13.05 Pini-
gų karta (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 Premjera. Har-
tlando užuovėja (7/4). 17.00 Premje-
ra. Akis už akį (3/7) N-7. 17.45 Prem-
jera. Naisių vasara (18). 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.45 
Premjera. Ten, kur namai (1/5) N-7. 
19.30 Emigrantai. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.05 Dėme-
sio centre. 21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Specialus tyrimas. 22.20 Isto-
rijos detektyvai. 23.10 Vakaro žinios. 
23.40 Ten, kur namai (1/5) (kart.) N-7. 
0.30 Akis už akį (3/7) (kart.) N-7. 1.15 
Laba diena, Lietuva (kart.). 3.15 Emi-
grantai (kart.). 4.05 Specialus tyrimas 
(kart.). 4.55 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. (kart.). 

Trečiadienis, vasario 4 d. 
9.00 Komisaras Reksas (19) 

N-7. 9.50 Miestelio ligoninė (3/9). 
10.40 Emigrantai (kart.). 11.30 Delfi-
nai ir žvaigždės (kart.). 13.05 Specia-
lus tyrimas (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 Premjera. Har-
tlando užuovėja (7/5). 17.00 Premje-
ra. Akis už akį (3/8) N-7. 17.45 Prem-
jera. Naisių vasara (19). 18.15 Šian-
dien (su vertimu į gestų kalbą). 18.45 
Premjera. Ten, kur namai (1/6) N-7. 
19.30 Gyvenimas. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.05 Dėmesio 
centre. 21.29 Loterija „Perlas“. 21.30 
Auksinis protas. 22.45 Keliai. Maši-
nos. Žmonės (kart.). 23.10 Vakaro ži-
nios. 23.40 Ten, kur namai (1/6) (kart.) 
N-7. 0.30 Akis už akį (3/8) (kart.) N-7. 
1.15 Laba diena, Lietuva. (kart.). 3.15 
Gyvenimas (kart.). 4.05 Auksinis pro-
tas (kart.). 5.15 Durys atsidaro (kart.). 

Ketvirtadienis, vasario 5 d. 
9.00 Komisaras Reksas (20) 

N-7. 9.50 Miestelio ligoninė (3/10). 
10.40 Gyvenimas (kart.). 11.30 Auk-
sinis protas (kart.). 12.45 Mokslo eks-
presas (kart.). 13.05 Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo 25-mečiui. 
Mūsų laisvės metai. 1991 m. 2 dalis. 
(kart.). 14.00 Žinios. 14.15 Laba die-
na, Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. 
15.05 Laba diena, Lietuva. 16.00 Ži-
nios. 16.15 Premjera. Hartlando užuo-
vėja (7/6). 17.00 Premjera. Akis už akį 
(3/9) N-7. 17.45 Premjera. Naisių va-
sara (20). 18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 18.45 Savivaldybių tary-
bų rinkimai 2015. 20.25 Loterija „Per-
las“. 20.30 Panorama. 21.05 Dėmesio 
centre. 21.29 Loterija „Perlas“. 21.30 
Premjera. Degantis krūmas (1) N-7. 
23.10 Vakaro žinios. 23.40 Gyve-
nimas (kart.). 0.30 Akis už akį (3/9) 
(kart.) N-7. 1.15 Laba diena, Lietu-
va (kart.). 3.15 Delfinai ir žvaigždės 

(kart.). 4.55 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (kart.). 

Penktadienis, vasario 6 d. 
9.00 Komisaras Reksas (21) 

N-7. 9.50 Miestelio ligoninė (3/11). 
10.40 Savivaldybių tarybų rinkimai 
2015 (kart., su vertimu į gestų kalbą). 
12.20 Ryto suktinis su Zita Kelmickai-
te (kart.). 13.10 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi (4) (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 Premjera. Har-
tlando užuovėja (7/7). 17.00 Premje-
ra. Akis už akį (3/10) N-7. 17.45 Tau-
tos balsas. 18.15 Šiandien (su vertimu 
į gestų kalbą). 18.45 Delfinai ir žvaigž-
dės. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Pa-
norama. 20.59 Loterija „Perlas“. 21.00 
Duokim garo! 22.40 Premjera. Ar ga-
liu jus nužudyti? Trileris. Didžioji Brita-
nija, 2012 m. N-14. 0.10 Mokslo eks-
presas (kart.). 0.30 Akis už akį (3/10) 
(kart.) N-7. 1.15 Laba diena, Lietu-
va (kart.). 3.15 Duokim garo! (kart.). 
4.50 Tautos balsas (kart.). 5.20 Po-
pietė su Algimantu Čekuoliu (Subti-
truota, kart.). 

Šeštadienis, vasario 7 d. 
6.05 Nacionalinė paieškų tarny-

ba (kart.). 6.55 Emigrantai. Sociali-
nės dokumentikos laida (kart.). 7.45 
Specialus tyrimas (kart.). 8.30 Gimto-
ji žemė. 9.00 Premjera. Mūsų kaimy-
nai marsupilamiai (3/8). 9.25 Prem-
jera. Animalija (4). 9.50 Džeronimas 
(20). 10.15 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite. 11.10 Durys atsidaro. 11.40 
Mokslo ekspresas. 12.00 Pasaulio do-
kumentika. Didžiosios migracijos. 3 d. 
Lenktynės dėl išlikimo. Didžioji Brita-
nija, 2010 m. 13.00 Inspektorius Lui-
sas (2/3) N-7. 14.30 Popietė su Algi-
mantu Čekuoliu (Subtitruota). 15.00 
Lietuvos nepriklausomybės atkūri-
mo 25-mečiui. 16.00 Žinios (su verti-
mu į gestų kalbą). 16.15 Sveikinimų 
koncertas. 18.40 Bėdų turgus. 19.30 
Stilius. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 
Panorama. 21.00 „Eurovizija 2015“. 
22.40 Operacija „Keksas“. Komedi-
ja. JAV, 2012 m. (Subtitruota). 0.10 
Pinigų karta (kart.). 1.00 Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo 25-mečiui. 
Mūsų laisvės metai. 1992 m. (kart.). 
1.55 Inspektorius Luisas (2/3) (kart.) 
N-7. 3.30 „Eurovizija 2015“ (kart.). 
5.10 Stilius (kart.). 

Sekmadienis, vasario 8 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.). 8.00 Girių horizontai. 9.00 
Premjera. Mūsų kaimynai marsupila-
miai (3/9). 9.25 Premjera. Vakavilis 
(14). 9.50 Džeronimas (21). 10.15 
Aviukas Šonas (4/7). 10.25 Gusta-
vo enciklopedija (Subtitruota). 10.55 
Leonardas 1 (1/3–4) 12.00 Pasaulio 
dokumentika. Premjera. Serenge-
tis. Įspūdingiausia kelionė po gam-
tą. JAV, 2013 m. (subtitruota). 13.00 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Pua-
ro (13/1) Drambliai nieko nepamiršta 
N-7. 14.30 Nykstančios bitės. Didžio-
ji Britanija. 2009 m. 2 d. (Subtitruota). 
15.30 Tautos balsas (kart.). 16.00 Ži-
nios (su vertimu į gestų kalbą). 16.15 
Krepšinis. LKL čempionatas. Kauno 
„Žalgiris“ – Pasvalio „Pieno žvaigž-
dės“. 18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
18.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
19.30 Pasaulio panorama. 19.55 Sa-
vaitė. 20.30 Panorama. 21.00 Prem-
jera. Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
(5). 21.50 Apokalipsės grėsmė (1, 2) 
N-7. 0.45 Auksinis protas (kart.). 2.00 
Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Pua-
ro (13/1) Drambliai nieko nepamiršta 
(kart.) N-7. 3.30 Pasaulio panorama 
(kart.). 4.00 Savaitė (kart.). 4.30 Gi-
minės. Gyvenimas tęsiasi (5) (kart.). 
5.15 Popietė su Algimantu Čekuoliu 
(Subtitruota, kart.). 

15.30 Nemylima (106) N-7. 16.30 
TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 žinios. 
19.30 VIRAL'as. N-7. 20.30 Farai 
N-7. 21.00 Rezidentai (13) N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 22.10 Kerštas (21) 
N-14. 23.10 Privati praktika (3) N-7. 
0.10 Specialioji jūrų policijos tarnyba 
(20) N-14. 1.10 Daugiau nei draugai 
(13) N-7. 1.35 Naujokė (17) N-7. 2.00 
Skandalas (17) N-14. 2.55 Nepasiti-
kėk bjaurybe iš 23 buto (4, 5) N-7. 
3.40 Choras (11) N-7. 

Antradienis, vasario 3 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (15, 16) (kart.) N-7. 7.55 
Moterys meluoja geriau (5, 6) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (2029). 10.00 
Aistros spalvos (96) N-7. 11.00 TV 
Pagalba N-7. 12.55 Ančiukas Do-
naldas ir draugai (52). JAV, anima-
cinis serialas, 1983. 13.30 Legen-
da apie Korą (16) N-7. 14.00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (1). 14.30 Simp-
sonai (17, 18) N-7. 15.30 Nemylima 
(107) N-7. 16.30 TV Pagalba N-7. 
18.30 TV3 žinios. 19.30 Prieš srovę 
N-7. 20.30 VIP (21) N-7. 21.00 Re-
zidentai (14) N-7. 21.30 TV3 vakaro 
žinios. 22.10 Transporteris (6) N-14. 
23.10 Krizė (3) N-14. 0.10 CSI krimi-
nalistai (315) N-14. 1.10 Naujokė (18, 
19) N-7. 2.00 Skandalas (18) N-14. 
2.55 Nepasitikėk bjaurybe iš 23 bu-
to (6, 7) N-7. 3.40 Choras (12) N-7. 

Trečiadienis, vasario 4 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (17, 18) N-7. 7.55 Mo-
terys meluoja geriau (7, 8) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (2030). 10.00 Aistros 
spalvos (97) N-7. 11.00 TV Pagal-
ba N-7. 12.55 Ančiukas Donaldas ir 
draugai (53). 13.30 Legenda apie Ko-
rą (17) N-7. 14.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (2). 14.30 Simpsonai (19, 
20) N-7. 15.30 Nemylima (108) N-7. 
16.30 TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 
žinios. 19.30 Žvaigždžių dešimtukas 
N-7. 21.00 Rezidentai (15) N-7. 21.30 
TV3 vakaro žinios. 22.05 Vikingų loto. 
22.10 12 galimybių. Kriminalinis trile-
ris JAV, 2009 m. N-14. 0.25 Elemen-
taru (20) N-7. 1.20 Naujokė (20, 21) 
N-7. 2.10 Aferistas (15) N-7. 3.00 Mo-
derni šeima (22, 23) N-7. 3.50 Cho-
ras (13) N-7. 

Ketvirtadienis, vasario 5 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (19, 20) N-7. 7.55 Mote-
rys meluoja geriau (9, 10) N-7. 8.55 
Meilės sūkuryje (2031). 10.00 Aistros 
spalvos (98) N-7. 11.00 TV Pagal-
ba N-7. 12.55 Ančiukas Donaldas ir 
draugai (54). 13.30 Legenda apie Ko-
rą (18) N-7. 14.00 Kempiniukas Pla-
čiakelnis (3). 14.30 Simpsonai (21, 
22) N-7. 15.30 Nemylima (109) N-7. 
16.30 TV Pagalba N-7. 18.30 TV3 ži-
nios. 19.30 Ginčas be taisyklių N-7. 
20.30 Opiumas liaudžiai N-7. 21.00 
Rezidentai (16) N-7. 21.30 TV3 va-
karo žinios. 22.10 Bibliotekininkai (5, 
6) N-7. 0.10 Kaulai (18). 1.10 Naujo-
kė (22–24) N-7. 2.25 Aferistas (16) 
N-7. 3.15 Moderni šeima (24) N-7. 
3.40 Moderni šeima (21) N-7. 4.05 
Choras (14) N-7. 

Penktadienis, vasario 6 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (21, 22) N-7. 7.55 Mo-
terys meluoja geriau (11, 12) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (2032). 10.00 
Aistros spalvos (99) N-7. 11.00 TV 
Pagalba N-7. 12.55 Ančiukas Do-
naldas ir draugai (55). 13.30 Legen-
da apie Korą (19) N-7. 14.00 Kempi-
niukas Plačiakelnis (4). 14.30 Simp-
sonai (23, 24) N-7. 15.30 Nemylima 
(110) N-7. 16.30 TV Pagalba N-7. 
17.15 Laidos pertraukoje „Kaip ant 
delno“. 18.15 Euras 2015. 18.30 
TV3 žinios. 19.30 Pinokis. Animaci-
nis f. JAV, 1940 m. 21.15 Iksmenai. 
Veiksmo f. JAV, 2000 m. N-7. 23.25 
Aukštasis žmogus. Kriminalinė dra-
ma. JAV, Kanada, Prancūzija, 2012 
m. N-14. 1.30 Tarnaitė. Drama. JAV, 
2011 m. N-7. 

Šeštadienis, vasario 7 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Re-

dakajus (11) N-7. 7.25 Bidamanų tur-
nyras (10) N-7. 8.00 Mažylių nuotykiai 
(4). 8.30 Būrys (11) N-7. 9.00 Svajo-
nių ūkis. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 
Mitybos balansas. 10.30 Barbė salos 
princesė. Animacinis f. JAV, 2007 m. 
12.10 Kelionė po koledžus. Komedi-
ja. JAV, 2008 m. N-7. 13.50 Gyveni-
mo bangos (9) N-7. 16.15 Kurt Seji-
tas ir Šura (38) N-7. 17.20 Svajonių 
nuotaka N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 
Auklė. Komedija. Kanada, JAV, 2005 
m. N-7. 19.30 Filmo pertraukoje – Eu-

Pirmadienis, vasario 2 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 

Žuviukai burbuliukai (20). 7.00 To-
mas ir Džeris (4) (kart.). 7.25 Keis-
ta šeimynėlė (23) (kart.). 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (131) N-7. 
8.50 Džiunglių karalius. Nuotykių ko-
medija. JAV, 1997 m. (kart.). 10.30 
Keistuolis Deivas. Veiksmo komedi-
ja. JAV, 2008 m. (kart.). 12.15 Oplia! 
N-7. 12.45 Tomo ir Džerio nuotykiai 
(1) (kart.). 13.15 Tomas ir Džeris (5). 
13.40 Keista šeimynėlė (24). 14.05 
Na, palauk! (3). 14.20 Ugnis ir Ledas 
(79) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 17.15 Yra kaip yra. N-7. 18.30 
Žinios. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Nuo... 
Iki.... 21.30 Žinios. 22.10 VAKARO 
SEANSAS. PREMJERA Paskutinis 
kartas. Veiksmo trileris. JAV, 2010 m. 
N-14. 0.00 Ties riba (3) N-14. 0.55 De-
tektyvė Džonson (13) N-7. 1.50 De-
tektyvė Džonson (18) N-7. 

Antradienis, vasario 3 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (21). 7.00 Tomas ir 
Džeris (5) (kart.). 7.25 Keista šeimy-
nėlė (24) (kart.). 7.50 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (132) N-7. 8.50 Gatvės 
tango. Romantinė drama. JAV, 2006 
m. (kart.) N-7. 11.00 Mažieji genijai. 
Komedija. JAV, 1999 m. (kart.). 12.45 
Oplia! N-7. 13.15 Tomas ir Džeris (6). 
13.40 Keista šeimynėlė (25). 14.05 
Na, palauk! (4). 14.20 Ugnis ir Ledas 
(80) N-7. 16.30 Labas vakaras, Lietu-
va. 17.15 Yra kaip yra. N-7. 18.30 Ži-
nios. 19.30 KK2. N-7. 20.25 Pagalbos 
skambutis. N-7. 21.30 Žinios. 22.10 
VAKARO SEANSAS Baimės kaina. 
Veiksmo trileris. JAV, Vokietija, 2002 
m. N-14. 0.30 Ties riba (4) N-14. 1.25 
Detektyvė Džonson (14) N-7. 2.20 
Detektyvė Džonson (19) N-7. 

Trečiadienis, vasario 4 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (22). 7.00 Tomas ir 
Džeris (6) (kart.). 7.25 Keista šeimy-
nėlė (25) (kart.). 7.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (133) N-7. 8.50 24 va-
landos (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 Tomas ir Džeris (7). 13.40 
Keista šeimynėlė (26). 14.05 Na, pa-
lauk! (5). 14.20 PREMJERA Bėgan-
tis laikas (1) 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 
Gyvenimo receptai 2 (5) N-7. 21.30 Ži-
nios. 22.10 VAKARO SEANSAS Gy-
vatės lėktuve. Veiksmo trileris. JAV, 
Kanada, Vokietija, 2006 m. N-14. 
0.15 Ties riba (5) N-14. 1.10 Detek-
tyvė Džonson (15) N-7. 2.05 Detek-
tyvė Džonson (20) N-7. 

Ketvirtadienis, vasario 5 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (23). 7.00 Tomas ir 
Džeris (7) (kart.). 7.25 Keista šeimy-
nėlė (26) (kart.). 7.50 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (134) N-7. 8.50 24 va-
landos (kart.) N-7. 9.50 Yra kaip yra 
(kart.) N-7. 11.00 Gyvenimo recep-
tai (5) (kart.) N-7. 11.55 KK2 (kart.) 
N-7. 12.45 Oplia! N-7. 13.15 Tomas 
ir Džeris (8). 13.40 Madagaskaro pin-
gvinai (1). 14.05 Na, palauk! (6). 14.20 
PREMJERA Bėgantis laikas (2) N-7. 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 17.15 
24 valandos. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 

Valanda su Rūta. 21.30 Žinios. 22.10 
VAKARO SEANSAS Įstatymo tarnai. 
Veiksmo f. JAV, 1998 m. N-7. 0.45 
Ties riba (6) N-14. 1.40 Nikita (1) N-7. 
2.35 Sveikatos ABC televitrina (kart.). 

Penktadienis, vasario 6 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (24). 7.00 Tomas 
ir Džeris (8) (kart.). 7.25 Madagas-
karo pingvinai (1) (kart.). 7.50 Vol-
keris, Teksaso reindžeris (135) N-7. 
8.50 Pagalbos skambutis (kart.) N-7. 
9.50 Yra kaip yra (kart.) N-7. 10.50 
K11. Komisarai tiria. Lavonas smė-
lyje. N-7. 11.20 K11. Komisarai ti-
ria. Mirtinas ištikimybės išbandymas. 
N-7. 11.55 KK2 (kart.) N-7. 12.45 La-
ba diena. N-7. 13.15 Tomas ir Džeris 
(9). 13.40 Madagaskaro pingvinai (2). 
14.05 Na, palauk! (7). 14.20 PREM-
JERA Bėgantis laikas (3) N-7. 16.30 
Labas vakaras, Lietuva. 17.15 24 va-
landos. N-7. 18.30 Žinios. 19.30 KK2 
penktadienis. N-7. 21.00 PREMJERA 
Mano vyras gali. 22.20 Priešprieša. 
Veiksmo trileris. JAV, Kanada, 2007 
m. N-14. 0.20 9-asis rajonas. N-14. 
Veiksmo trileris. JAV, Kanada, Nau-
joji Zelandija, Pietų Afrika, 2009 m. 

Šeštadienis, vasario 7 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (25). 6.55 Super-
didvyrių komanda (11). 7.20 Kaukė 
(13). 7.45 Kas naujo, Skūbi-Dū? (9). 
8.10 Ogis ir tarakonai. 8.35 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (2). 9.00 Ponas By-
nas (20). 9.30 Na, palauk! (11, 12). 
10.00 KINO PUSRYČIAI Žaislų isto-
rija. Animacinis f. JAV, 1995 m. 11.35 
Makinzio sala. Veiksmo komedija. 
JAV, 1997 m. N-7. 13.20 Mano puikio-
ji auklė (165–167). 14.50 Didingasis 
amžius (148) N-7. 16.55 Šventę švęs-
ti. 18.30 Žinios. 19.00 SUPERKINAS 
Monte Karlas. JAV, Vengrija, 2011 
m. N-7. 21.10 PREMJERA Sveiki at-
vykę į džiungles. Nuotykių komedija. 
Didžioji Britanija, JAV, 2013 m. N-14. 
23.00 Tikras teisingumas. Mirtinas tei-
singumas. Veiksmo f. JAV, Kanada, 
2010 m. N-14. 0.45 Įstatymo tarnai. 
Veiksmo f. JAV, 1998 m. (kart.) N-7. 

Sekmadienis, vasario 8 d. 
6.25 Dienos programa. 6.30 Žu-

viukai burbuliukai (26). 6.55 Super-
didvyrių komanda (12). 7.20 Kaukė 
(14). 7.45 Kas naujo, Skūbi-Dū? (10). 
8.10 Ogis ir tarakonai. 8.35 Tomo ir 
Džerio nuotykiai (3). 9.00 Sveikatos 
ABC televitrina. 9.30 Mes pačios. 
10.00 KINO PUSRYČIAI. Audros ka-
rys. Veiksmo ir nuotykių f. Didžioji Bri-
tanija, JAV, Vokietija, 2006 m. 11.45 
Nevykėlis. Komedija. JAV, 1996 m. 
N-7. 13.25 Mano puikioji auklė (168–
170). 14.55 Didingasis amžius (149) 
N-7. 17.00 Ne vienas kelyje. 17.30 
Teleloto. 18.30 Žinios. 19.00 Alfa sa-
vaitė. 19.30 Lietuvos supermiestas. 
22.00 Degantis žmogus. Veiksmo tri-
leris. Didžioji Britanija, JAV, 2004 m. 
N-14. 0.45 Ko laukti kai laukiesi. Ro-
mantinė komedija. JAV, 2012 m. N-7. 

Pirmadienis, vasario 2 d. 
6.35 Sveikatos ABC televitri-

na. 7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 8.00 Mistinės istorijos (13) (kart.) 
N-7. 9.00 Bosas (13) (kart.)N-7. 10.00 
Bosas (14) (kart.)N-7. 11.00 Kalba-
me ir rodome (386) N-7. 11.55 Pro-
kurorų patikrinimas (252) (kart.) N-7. 
13.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 
N-7. 14.00 Komisaras Aleksas (15) 
N-7. 15.00 Amerikos talentai (41). 
16.00 Prokurorų patikrinimas (253) 
N-7. 17.00 Muchtaro sugrįžimas N-7. 
18.00 Žinios. 18.25 Vedęs ir turi vai-
kų (4) N-7. 19.00 Policija ir Ko (17) 
N-7. 20.00 Visa menanti (17) N-7. 
21.00 Patrulis. N-7. 21.30 Sąmokslo 
teorija. Veiksmo f. JAV, 1997 m. N-7. 
0.10 Persekiotojai (7) N-7. 1.05 Visa 
menanti (17) (kart.) N-7. 2.00 Prokuro-
rų patikrinimas (253) (kart.) N-7. 3.05 
Bamba TV. S. 

Antradienis, vasario 3 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (17) (kart.) 
N-7. 9.00 Brolis už brolį (17, 18) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (387) N-7. 
11.55 Prokurorų patikrinimas (253) 
(kart.) N-7. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.00 Komisaras 
Aleksas (16) N-7. 15.00 Amerikos ta-
lentai (42). 16.00 Prokurorų patikrini-
mas (254) N-7. 17.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Vedęs 

ir turi vaikų (5) N-7. 19.00 Policija ir 
Ko (18) N-7. 20.00 Visa menanti (18) 
N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 Vedy-
bų planuotoja. Romantinė komedija. 
JAV, Vokietija, 2001 m. N-7. 23.30 
Persekiotojai (8) N-7. 0.25 Visa me-
nanti (18) (kart.) N-7. 1.20 Prokurorų 
patikrinimas (254) (kart.) N-7. 

Trečiadienis, vasario 4 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (18) (kart.) 
N-7. 9.00 Brolis už brolį (19, 20) N-7. 
11.00 Kalbame ir rodome (388) N-7. 
11.55 Prokurorų patikrinimas (254) 
(kart.) N-7. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.00 Komisaras 
Aleksas (17) N-7. 15.00 Amerikos 
talentai (43). 16.00 Prokurorų patikri-
nimas (255) N-7. 17.00 Muchtaro su-
grįžimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Ve-
dęs ir turi vaikų (6) N-7. 19.00 Polici-
ja ir Ko (19) N-7. 20.00 Visa menan-
ti (19) N-7. 21.00 Farai. N-14. 21.30 
Viki, Kristina, Barselona. Romantinė 
drama. Ispanija, JAV, 2008 m. N-14. 
23.20 Persekiotojai (9) N-7. 0.15 Vi-
sa menanti (19) (kart.) N-7. 1.10 Pro-
kurorų patikrinimas (255) (kart.) N-7. 
2.15 Bamba TV. S. 

Ketvirtadienis, vasario 5 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (19) (kart.) N-7. 
9.00 Dainuok mano dainą (kart.). 
11.00 Kalbame ir rodome (389) N-7. 
11.55 Prokurorų patikrinimas (255) 
(kart.) N-7. 13.00 Muchtaro sugrį-
žimas (kart.) N-7. 14.00 Komisaras 
Aleksas (18) N-7. 15.00 Amerikos 
talentai (1). 16.00 Prokurorų patikrini-
mas (256) N-7. 17.00 Muchtaro sugrį-
žimas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Vedęs 
ir turi vaikų (7) N-7. 19.00 Policija ir Ko 
(20) N-7. 20.00 Visa menanti (20) N-7. 
21.00 Farai. N-14. 21.30 Krikštašu-
nis. Komedija šeimai. Kanada, 2010 
m. N-7. 23.15 Persekiotojai (10) N-7. 
0.10 Visa menanti (20) (kart.) N-7. 
1.05 Prokurorų patikrinimas (256) 
(kart.) N-7. 2.10 Bamba TV. S. 

Penktadienis, vasario 6 d. 
7.00 Muchtaro sugrįžimas (kart.) 

N-7. 8.00 Policija ir Ko (20) (kart.) N-7. 
9.00 Krikštašunis. Komedija šeimai. 
Kanada, 2010 m. (kart.) N-7. 11.00 
Kalbame ir rodome (390) N-7. 11.55 
Prokurorų patikrinimas (256) (kart.) 
N-7. 13.00 Muchtaro sugrįžimas 
(kart.) N-7. 14.00 Komisaras Alek-
sas (19) N-7. 15.00 Amerikos talen-
tai (2). 16.00 Prokurorų patikrinimas 
(257) N-7. 17.00 Muchtaro sugrįži-
mas N-7. 18.00 Žinios. 18.25 Vedęs 
ir turi vaikų (8) N-7. 19.00 Amerikie-
tiškos imtynės (51) N-7. 21.00 Savai-
tės kriminalai. N-7. 21.30 Specialioji 
operacija. Veiksmo trileris. JAV, 2010 
m. N-14. 23.25 Spartakas. Prakeiktų-
jų karas (5, 6) N-14. 1.25 Prokurorų 
patikrinimas (257) (kart.) N-7. 2.30 
Bamba TV. S. 

Šeštadienis, vasario 7 d. 
7.00 Amerikos talentai (1, 2) 

(kart.). 9.00 Laba diena. N-7. 9.30 
Apie žūklę. 10.00 Padėkime augti. 
10.30 Šefas rekomenduoja. 11.00 Pa-
saulio galiūnų čempionų lygos etapas 
Estijoje. 12.00 Arčiau mūsų. 12.30 
Patrulis (kart.) N-7. 13.00 Melagių žai-
dimas (4) N-7. 14.00 Šeimynėlė (73–
76) N-7. 16.00 Muchtaro sugrįžimas 
N-7. 17.00 Bosas (15) N-7. 18.00 Mis-
tinės istorijos (14) N-7. 19.00 Dainuok 
mano dainą. 21.00 MANO HEROJUS 
Kovinis šuo Denis. Veiksmo f. Didžio-
ji Britanija, JAV, Prancūzija, 2005 m. 
N-14. 23.00 AŠTRUS KINAS 30 tam-
sos dienų. Siaubo trileris. JAV, Naujoji 
Zelandija, 2007 m. S. 1.05 Mano tėtis 
kalba š... (9–12). 2.45 Bamba TV. S. 

Sekmadienis, vasario 8 d. 
7.00 Mistinės istorijos (14) (kart.) 

N-7. 8.00 Pirmas kartas su žvaigžde. 
N-7 8.30 Tauro ragas. N-7. 9.00 Au-
topilotas. 10.00 Sekmadienio rytas. 
11.00 Sveikatos kodas. 11.52 Na-
cionalinė loterija. 12.00 Arčiau na-
mų. 13.00 Melagių žaidimas (5) N-7. 
14.00 Sveikinimai N-7. 17.00 Bosas 
(16) N-7. 18.00 Mistinės istorijos (15) 
N-7. 19.00 MEILĖS ISTORIJOS Sva-
jonių laivas. Kambodža. Romantinė 
drama. Vokietija, 2011 m. N-7. 21.00 
Bordžijos (9, 10) N-14. 23.00 Blogio 
pinklės. Kriminalinė drama. JAV, 2012 
m. N-14. 0.40 Mano tėtis kalba š... 
(13–16). 2.20 Bamba TV. S. 

LRT

TV3

LNK

BTV

rojackpot. 21.00 Melas vardan tiesos. 
Komiškas trileris. JAV, 1994 m. N-7. 
0.00 Sąžiningas žaidimas. Drama. 
JAV, 2010 m. N-7. 2.00 Kartą lauki-
niuose vakaruose. Vesternas. JAV, 
Italija, Ispanija, 1968 m. N-7. 

Sekmadienis, vasario 8 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Re-

dakajus (12) N-7. 7.25 Bidamanų 
turnyras (11) N-7. 8.00 Mažylių nuo-
tykiai (5). 8.30 Būrys (12) N-7. 9.00 
Svajonių sodai. 10.00 Virtuvės isto-
rijos. 10.30 Paryžiaus monstras. Ani-
macinis f. Prancūzija, 2011 m. 12.10 
Nuostabus šuo. Filmas šeimai. JAV, 
2010 m. 13.55 Gyvenimo bangos (10) 
N-7. 16.15 Kurt Sejitas ir Šura (39) 
N-7. 17.20 Ekstrasensai detektyvai 
(10) N-7. 18.30 TV3 žinios. 19.00 Sa-
vaitės komentarai. 19.30 Šuolis! N-7. 
22.30 Pagrobimas. Veiksmo drama. 
JAV, 2012 m. N-14. 0.15 Panika ro-
ko saloje. Siaubo f. Australija, Naujo-
ji Zelandija, 2011 m. S. 2.05 Aukšta-
sis žmogus. Kriminalinė drama. JAV, 
Kanada, Prancūzija, 2012 m. N-14. 

Pirmadienis, vasario 2 d. 
6.40 Teleparduotuvė. 6.55 

Simpsonai (13, 14) (kart.) N-7 7.55 
Moterys meluoja geriau (3, 4) N-7. 
8.55 Meilės sūkuryje (2028). 10.00 
Aistros spalvos (95) N-7 10.55 Trys 
muškietininkai. Nuotykių f. JAV, Aus-
trija, Didžioji Britanija, 1993 m. N-7. 
12.55 Ančiukas Donaldas ir draugai 
(51). 13.30 Legenda apie Korą (15) 
N-7. 14.00 Kempiniukas Plačiakel-
nis. 14.30 Simpsonai (15, 16) N-7. 
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Rokiškio rajono neįgaliųjų vi-
suomeninių organizacijų veik- 
lai iš valstybės biudžeto šiemet 
skirta 54,48 tūkst. Eur (188,1 
tūkst. Lt). Rokiškio rajono neį-
galiųjų sporto klubo „Olimpija“ 
prezidentas Vidmantas Pilibaitis 
nusiminė sužinojęs, kad šiemet 
neįgaliųjų aktyviam užimtumui, 
fiziniam lavinimui, dalyvavimui 
varžybose skirta daug mažiau 
lėšų. Pernai sumanymams įgy-
vendinti minėtas klubas iš Socia- 
linės apsaugos ir darbo minis-
terijos vykdomos Socialinės re-

abilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje progra-
mos buvo gavęs 3,77 tūkst. Eur 
(13 tūkst. Lt), o šiemet – vos 2,32 
tūkst. Eur (8 tūkst. Lt).

Sportuojantys neįgalieji ne-
patenkinti gerokai sumažinta 
suma, klubo vadovas grasina at-
sistatydinti. Projektų vertinimo 
komisijos pirmininkė tvirtina 
negalėjusi pasiduoti emocijoms 
ir pažeisti pinigų skirstymo tvar-
kos. Neįgaliųjų organizacijoms 
siūloma jungtis į vieną, didelę ir 
stiprią, o ne kovoti tarpusavyje...

Socialinės reabilitacijos paslaugų 
programa kiršina neįgaliuosius

Neįgalieji  
pasaulyje

„Gimtajame Rokiškyje“ rašoma apie nepasitenkinimą Socia- 
linės reabilitacijos programos lėšų skirstymu. 

Pabiržės seniūnijos gyventojas 
pasakojo, jog su šia problema su-
sidūrė pats, kai vasaros pabaigo-
je susilaužė koją. Todėl jis nau-
dojosi neįgaliojo vežimėliu. Deja, 
į seniūnijos pastatą įvažiuoti ve-
žimėliu neįmanoma. Seniūnijos 
pastate įsikūrusi ir biblioteka. 
Kai vyras nuvykdavo pasikeis-
ti knygų, paslaugi bibliotekinin-
kė pati išeidavo į lauką ir knygas 
paimdavo, o pakeitusi išnešdavo 
vyrui į lauką.

„Teiravausi, kodėl prie pas-
tato durų nėra nuovažos neįga-
liesiems. Man paaiškino, kad se-
niūnija jai įrengti neturi lėšų. Esu 
pats dirbęs statybose ir nusima-
nau, kiek tai galėtų kainuoti. Ne-
seniai pirkau vieną kubinį metrą 
žvyro. Jo kaina – 25 litai. Cemen-
tas kainuotų gal kiek daugiau nei 
100 litų. Darbus gali atlikti už pa-
šalpas atidirbantys žmonės. Štai 
ir visa aritmetika – daugiausiai 
200 litų ir nuovaža įrengta“, – 
kalbėjo vyras.

Pabiržės seniūnė Vita Zur-
baitė tvirtino: nuovažos neįga-
liesiems prie seniūnijos reikia. 
Deja, pernai jai įrengti seniūni-
jai pritrūko pinigų.

„Seniūnijos socialinės dar-
buotojos pažįsta žmones su ju-
dėjimo negalia. Jos arba pačios 
atvyksta į namus, arba su neį-
galiuoju sutaria iš anksto apie 
jo vizitą seniūnijoje ir išeina į 
lauką pasitikti. Esu ir pati ne-
šusi dokumentus automobily-
je laukiančiam neįgaliajam. Bet 
kuriuo atveju žmogų aptarnau-
jame. Kai kurie žmonės nori sa-
varankiškai atvykti į seniūniją, 
todėl nuovaža jiems labai pra-
verstų“, – kalbėjo seniūnė.

V. Zurbaitė sakė, jog seniūni-
ja skaičiavo, kiek kainuotų nuo-
važos įrengimas. Kai bus sufor-

muotas šių metų biudžetas, bus 
aišku, ar užteks lėšų nuovažai 
įrengti.

„Nuovažą į pastatą įrengti ne 
taip paprasta, kaip žmonėms at-
rodo. Reikėtų pakeisti dalį šali-
gatvio, padaryti kitus darbus, – 
sakė seniūnė. Nuovažos nėra ir 
prie Vabalninko seniūnijos pas-
tato. „Prieš pusantrų metų pa-
skaičiavau, kokios nuovažos rei-
kėtų. Atvažiavo „Biržų butų ūkio“ 
darbininkai, jų vadovas Riman-
tas Kėželis, išmatavo, paskaičia-
vo ir dingo kaip rūkas“, – pasa-
kojo Vabalninko seniūnė Lilijana 
Vaitiekūnienė. Nuovažą įreng-
ti seniūnė svajoja šiais metais.

„Manau, kad nuovaža kai-
nuos ne mažiau kaip 3000 litų. 
Pagal reikalavimus jos ilgis prie 
mūsų pastato turi būti 6 metrai. 
Ketiname įrengti lengvų metali-
nių konstrukcijų nuovažą“, – kal-
bėjo seniūnė. Dėl nuovažos se-
niūnija gyventojų skundų nesu-
laukė. Kiekvieną neįgalųjį seniū-
nijos darbuotojos pasitinka kie-
me. Tačiau įvažiavimą į pastatą 
neįgaliesiems įrengti ketina dėl 
bendros tvarkos.

Ne visose seniūnijose nuo-
važos pagelbėtų neįgaliesiems. 
Pačeriaukštės seniūnas Aurimas 
Frankas sakė: kad į Pačeriaukš-
tės seniūnijos pastatą įvažiuotų 
neįgalusis, tektų platinti kabi-
netų duris. „Numatyta, kad se-
niūnijos kabinetai įsikurs reno-
vuojamuose Pačeriaukštės kul-
tūros namuose. Ten ir nuovaža 
bus įrengta pagal visus reikala-
vimus. Seniūnijos kabinetai įsi-
kurtų antrame aukšte, tačiau 
neįgalų žmogų būtų galima pri-
imti bent jau pirmame aukšte, 
po stogu, o ne kaip dabar, lauke. 
Deja, renovacijos projektas kol 
kas įstrigęs“, – kalbėjo seniūnas.

Edita Mikelionienė „Biržiečių žodyje“ rašo apie skaitytojo 
iš Pabiržės seniūnijos iškeltą problemą – prie seniūnijos 
nėra įrengtos nuovažos. Neįgalieji aptarnaujami lauke ne 
tik Pabiržės, bet ir kitose seniūnijose.

Neįgaliesiems –  
aptarnavimas lauke

Negalia padarė 
laimingą

Jis keliasi 8 valandą. Po sveikų pusryčių, 10 valandą, 
pradeda treniruotis. Rankiniu dviračiu, atsigulęs ir 
pritvirtinęs nejudančias kojas, nuvažiuoja apie 60 km. 
Ilsisi, pietauja. Susitinka su draugais, pažiūri filmą ar 
apsilanko kavinėje. 22 val. eina miegoti. Taip – kiekvie-
ną dieną, kai nevyksta varžybos.

Mokslo pažanga 
neįgaliesiems

Nieko nekaltina, pats 
kaltas

Lenkui Rafalui Vilkui labai 
svarbu ir šiandien patikinti: „Dėl 
įvykusios nelaimės kaltas tik aš.“ 
2006 metų pavasarį jaunas ga-
bus motociklininkas R. Vilkas 
per varžybas nukrito nuo savo 
metalinio žirgo, kitas dalyvis 
užvažiavo ant jo motociklo, ir-
gi griuvo. Prieš sustodamas dar 
stipriai trenkėsi į Rafalo nugarą, 
traumavo stuburą. Nuo tos mi-
nutės Rafalas jau niekada nebe-
valdys savo kojų.

Ligoninėje jis pyko klausyda-
masis gydytojų prognozių. Buvo 
priklausomas nuo visų lyg ma-
žas vaikas. Prisiekinėjo sau kuo 
greičiau tapti savarankišku. Štai 
tikslas – pačiam nuo lovos per-
lipti į vežimėlį. Diena po dienos, 
didžiulėmis pastangomis įveikė. 
Tada atsirado tas laiptelis prie 
namų, kurio vežimėliu niekaip 
negalėjo įveikti. Mėgino vienaip, 
kitaip, verkė iš bejėgiškumo, nes 
tas laiptelis tiesiog buvo per 
aukštas. Per 2 savaites įveikė ir 
tą „priešą“. Pamažu ėmė tikėti 
savimi, nors pirmaisiais metais 
po nelaimės dar tikrai negalėjo 
nuspėti, jog kada nors nelaimę 
trasoje pavadins beveik laime.

Ieškojo savęs ir rado
Ketverius metus Rafalas dir-

bo motociklininkų treneriu. Ve-
žimėliu atvažiuodavo į trasą, 
stebėdavo sportininkus, anali-
zuodavo, aiškindavo. Pateko į 
aklavietę: jautėsi stiprus ir ga-
lintis daug nuveikti, tačiau juk 
negalėjo pats sėsti ant motocik- 
lo ir siekti taip trokštamų per-
galių. Ar visą gyvenimą sėdės 
vežimėlyje šalia trasos, apgaub-
tas dulkių?

2010-aisiais metė trenerio 
darbą. Ieškojo savęs kitur, juk 
prieš nelaimę jis važinėjo ne tik 
motociklais, mėgo ir dviračius, 
slides. Nauja moderni spor-
to įranga stebino galimybėmis. 
Rafalas džiūgavo leisdamasis 
nuo kalno slide, ant kurios bu-
vo pritvirtinta patogi sėdynė, 
pasistumdamas specialiomis 
lazdomis (angliškai mono-ski). 
Dar labiau sudomino rankiniai 
dviračiai – handbike. Pabandęs 
suprato: štai, šitais dviračiais 
jis užkariaus pasaulį, parodys 
viską, ką gali, įrodys ir nugalės. 
Mintys apie parolimpiadą galvo-
je ėmė suktis gal ne pačią pirmą 
dieną, bet labai greitai vaikinas 
ėmė planuoti ir olimpinius me-
dalius. Kaip tik artėjo 2012-ųjų 
Londono olimpiada, beliko su-
spėti jai pasirengti, tai yra, pa-
demonstruoti konkurencingus 
rezultatus.

Nepamiršo Aliaskoje 
sutikto briedžio

Šiandien Rafalas žinomas vi-
same pasaulyje, o Lenkijoje tik- 
rai yra vienas populiariausių 
žmonių, rankinių dviračių kara-
lius. Dažnai duoda interviu įvai-
riems spaudos leidiniams, pasa-
koja apie svaiginančias perga-
les, aplankytas šalis, paprastus 
kasdienius džiaugsmus, neįga-
liųjų problemas, kantrybę ir už-
sispyrimą. Lenkų dokumentalis-
tai apie jį sukūrė filmą, pavadino 
„Geležinis žmogus“.

Štai kelios Rafalo mintys.
Svarbiausia yra turėti kon-

kretų tikslą, tada viskas papras-
čiau, nes žinai, ko sieki, ir viską 
tam sutelki – nuolatines treniruo-
tes, pasiryžimą, kantrybę, drąsą, 
susitelkimą, valią. Stuburą sulau-
žiau, bet galva dirbo gerai.

***
To nelaimingo atsitikimo ne-

vadinu tragedija, nes netapęs ne-
įgaliuoju nebūčiau pasaulio čem-
pionu. Nebuvo paprasta ir lengva, 
bet turbūt turėjo atsitikti tai, kas 
atsitiko. Mano gyvenimas po ne-
laimės – intensyvesnis, spalvin-
gesnis, laimingesnis.

***
Pirmose rankinių dviračių 

varžybose pamačiau, kokia pra-

raja skiria mane nuo kitų sporti-
ninkų. Tačiau svarbu, kad supra-
tau, ką daryti, kaip tobulėti. Daug 
lėmė ir treneris Jakubas Pieniože-
kas, jis ėmė vadovauti mano tre-
niruotėms. Sudarėme planą ir per 
dvejus metus, kurie buvo likę iki 
Londono olimpiados, jį įvykdėme. 
Gyvenimas tęsiasi. Ir dabar treni-
ruojuosi kasdien, išskyrus varžybų 
sezoną, kuris tęsiasi nuo vasario 
iki spalio. Tada važinėju po visą 
pasaulį, namo kartais grįžtu po-
rai dienų pasiimti daiktų.

***
Mano dviratis ir visa įranga 

kainuoja 40 tūkstančių zlotų. Ži-
nau, kaip sunku pradedantiems 
neįgaliems sportininkams, todėl 
įsteigiau fondą „Sportas yra vie-
nas“ (lenk. „Sport jest jeden“). Pa-
dedu jiems rasti rėmėjų. Juk vals-
tybė šios sporto šakos neremia, o 
televizija sportuojančių neįgalių-
jų nemėgsta rodyti, todėl rėmėjai 
nesuinteresuoti duoti pinigų. Ban-
dau sulaužyti šią ydingą sistemą. 
Kartais išties pikta. Štai jau pasi-
rodė gražūs reklaminiai plakatai 
„Zakopane 2022“, pristatantys bū-
simą sporto šventę. Plakate paro-
dytos vien sveikųjų sporto šakos, 
nors tikrai dalyvaus ir neįgalieji. 
Ar gėdijamasi neįgaliųjų? Tai kam 
tos kalbos apie integraciją?

***
Pirmą Londone iškovotą auk-

so medalį skyriau tėvui, kuriam 
kadaise pažadėjau būti geriau-
siu toje srityje, kurią pasirinksiu.

Pagal užsienio spaudą parengė 

Brigita BaLiKiENĖ

Statistika
2012–2014 metais rankinių dvi-
račių karalius R. Vilkas laimėjo du 
aukso medalius Londono parolim-
piadoje, užėmė antrą vietą Berlyno 
maratone, 3 kartus tapo pasaulio 
čempionu, 2 kartus iškovojo pa-
saulio taurę ir dar 2 kartus – Euro-
pos taurę.
Rankomis stumiamas dviratis sve-
ria 13 kg, vidutinis greitis – 40 km 
per valandą, leidžiantis nuo kalno 
pasiekia 70–90 km greitį.  

„Būk mano akys“ („Be My Eyes“) – 
tai naujas danų ne pelno siekiantis 
startuolis, sukūręs technologiją, ku-
ri leidžia pasitelkiant kamerą telefo-
nu pagelbėti regėjimo negalią turin-
tiems žmonėms. 

Įmonės įkūrėjas Džekas Dorsy sa-
kė, kad tai kartu ir socialinis projektas, 

Programėlė padės „praregėti“
skirtas neįgaliuosius labiau įtraukti į 
visuomenę. Ši paslauga bus ir galimy-
bė bendrauti.

Silpnaregis asmuo gali užsiregis-
truoti ir laukti kito matančiojo pagal-
bos, kai jam jos reikės. Kai randamas 
tas asmuo, skambučiu ir vaizdu ma-
tantysis „paskolina“ savo akis regėji-
mo negalią turintiems žmonėms. Tai 
vyksta taip: nematantis žmogus nu-
kreipia telefono kamerą į tai, ką nori 

pamatyti. Tada kalbantis situacija ap-
tariama. Ši programėlė ypač pravarti 
buitiniuose reikaluose, tarkim, krau-
nant produktus į šaldytuvą arba tikri-
nant maisto galiojimo datą.

„Be My Eyes“ sulaukė didelio po-
puliarumo: yra užsiregistravę apie 
13 tūkst. savanorių, kurie jau pa-
dėjo apie 2 tūkst. aklųjų, rašo „Tech 
Crunch“. 

„Bičiulystės“ inf.

Mirus ilgametei Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkei Vitai Naunčikienei nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir ar-
timuosius. Lietuvos neįgaliųjų draugijos valdyba 
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Iš fotografijų sklinda ramybė, 
paprastumas, gerumas, spal-
vų gausa, kuri sumažina vidinę 
įtampą, – lankytojams prisistato 
R. Bisikirskienė. – Nuo mažens 
esame įpratę atspindžius maty-
ti apverstus, atvirkščius, o mūsų 
protas šį reiškinį priima natūra-
liai. Parodoje iš pirmo žvilgsnio 
nustebins keisti vaizdai. Tik ati-
džiai įsižiūrėję pastebėsite, kad 
tai – realus pasaulis, atsispin-
dintis upių, ežerų, balų vande-
nyje, tačiau fotografiją apvertus 
„aukštyn kojom“, šie vaizdai mū-
sų akiai atrodo keisti, nerealūs, 
kažkuo išskirtiniai ir įspūdingi, 
lyg būtų iš fantastinio pasaulio, 
kitos erdvės ar laiko.“

Iš tiesų, ši paroda – tam tik- 
ra intriga. R. Bisikirskienės nuo-
traukų negalima apžiūrėti įpras-
tu būdu. Prie kiekvienos iš jų 
žmonės stabteli ilgėliau: pasi-
žiūri, pasilenkia, norėdami vaiz-
dą pamatyti iš šono, pritupia ir 
žvelgia į jį iš apačios.

Norėdama palengvinti šią 
užduotį, parodos lankytojams 
R. Bisikirskienė paruošė 3 ma-
žesnio, A5 formato, nuotrau-
kų albumėlius, kuriuos galima 
pasiimti, susirasti norimą nuo-
trauką, pabandyti atrasti jos at-
spindį tarp parodos eksponatų. 
Tai dar labiau pagyvina parodą, 
o jos lankytojams netgi suteikia 
tam tikro azarto, mat šiuose al-
bumėliuose nuotraukų daugiau 

Fantastinis pasaulis, arba 
realybė aukštyn kojom

nei parodoje – taip Rena ne tik 
padidino intrigą (ar pasirink-
tos nuotraukos atspindžio tikrai 
nėra, o gal tik trūksta pastabu-
mo?), bet ir tarsi kompensavo 
savotišką praradimą parodos 
lankytojams – daug ne mažiau 
įdomių ir intriguojančių nuo-
traukų dėl griežtos atrankos į 
ekspoziciją nepateko.

Nelengva atranka
R. Bisikirskienė pasakoja sa-

vo archyvuose turėjusi apie 700 
vandens atspindžių nuotraukų. 
Savikritiškai peržiūrėjusi atrin-
ko 200 įdomiausių. Tarp jų – ne-
mažai vaizdų iš kelionių po už-
sienį. Iš pradžių dalį jų taip pat 
ketino pristatyti parodos lan-
kytojams. Vis dėlto po disku-
sijų su Kultūros centro vyriau-
siąja specialiste etnokultūrai, 
parodų organizatore Ona Sur-
dokiene nusprendė eksponuo-
ti tik nuotraukose neatpažįsta-
mai pasikeitusias gerai žinomas 
vietas – Marijampolę, jos apylin-
kes, Lietuvos vaizdus. Taip nuo-
traukų sumažėjo iki 90. Galutinį 
skaičių nulėmė ekspozicinė er-
dvė – parodai pateiktos 45 A3 
formato nuotraukos.

Surengti parodą Kultūros 
centre nėra paprasta. Pasak Re-
nos, vietą reikia „užsiimti“ prieš 
metus. Ji taip ir padarė. Taigi, 
kad šiemet su visuomene galės 
pasidalyti savo fotografavimo 
aistra, žinojo jau pernai, bet kad 
tai bus viena pirmųjų, jau sausio 

mėnesį centre pristatomų paro-
dų, – nesitikėjo. Tačiau, pasita-
rusi su dukra ir anūkėmis, šį iš-
šūkį priėmė.

Aukštyn kojom – ir visos 
išmoktos pamokos
R. Bisikirskienė neslepia il-

gokai abejojusi, ar paprastu 
fotoaparatu galima padaryti  
parodai tinkamas nuotraukas. 
Ji dėkinga fotografų būrelio va-
dovui A. Matulaičiui už padrąsi-
nimą. Pasak jo, nuotraukos ver-
tę lemia ne vien technika, bet ir 
žmogus, jo gebėjimas pamatyti, 
užfiksuoti tai, kas originalu, įdo-
mu, netikėta.

Pirmąjį nesudėtingą juosti-
nį fotoaparatą Rena įsigijo, kai 
anūkei buvo 1,5 metukų (dabar 
parodą močiutei surengti padė-
jusiai vaikaitei jau 17). Ji tuomet 
tapo ir svarbiausia nuotraukų 
heroje. Tiesa, žmonių atvaiz-
dų R. Bisikirskienės archyvuo-
se nedaug. Labiausiai jai patin-
ka ir sekasi fotografuoti gamtą. 
Vanduo, vėjo supustytos smė-
lio bangelės, pamesta paukš-
čio plunksna... tokiais subtiliais, 
kartais labai netikėtais vaizdais 
Rena stebina ne tik savo bičiu-
lius, bet ir Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos rengiamų fotografų 
plenero vadovus, dalyvius, „Bi-
čiulystės“ skaitytojus.

Šias nuotraukas ji padarė 
mėgėjišku fotoaparatu Canon. 
Rena neslepia pasvajojanti apie 
gerą, profesionalią fototechniką. 
Pasak jos, tada mažiau reikėtų 
jaudintis dėl nuotraukų kokybės. 

„Niekada neieškau kadrui in-
triguojančių vietų, priežasties. 
Iš tikrųjų nekuriu nieko naujo, 
o tik eidama pasivaikščioti, kad 
ir šimtąkart tuo pačiu taku, fik-
suoju pamatytą vaizdą, kuris to-
je vietoje, tuo laiku man patiko. 
Toks fotografavimas – tai pra-
moga, atpalaiduojanti, nutri-
nanti kasdieninius rūpesčius, 
paįvairinanti kasdienybę“, – pa-
sakoja R. Bisikirskienė.

Pasak Renos, visos fotografi-
jos meno pamokos, kuriose da-
lyvauja – labai vertingos. Daug 
naudingų patarimų interneto 
platybėse atranda ir pati. Tačiau 
Rena prisipažįsta, jog kartais ky-
la maištinga mintis – pamiršti 
visas pamokas bei taisykles ir 
duoti valią vaizduotei, moteriš-
kai intuicijai. Ši personalinė par-
oda – akivaizdus to įrodymas. 
R. Bisikirskienė tikina, kad joje 
aukštyn kojom apvirto ne tik jos 
užfiksuoti vaizdai, bet ir pati fo-
tografijos teorija.

Parodos lankytojų susido-
mėjimas rodo, jog šis ekspe-
rimentas pasiteisino. Drąsūs 
ieškojimai, originalūs, netikėti 
sprendimai visada sulaukia ne 
tik dėmesio, bet ir įvertinimo.

aldona DELTuVaiTĖ

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

ilgiuos
Kaip ilgiuosi 
Rasos sidabrinės
Ant nusvirusių
Beržo šakų
Ir trobelės 
Medinės 
Su geltonu 
Šiaudų vainiku,
Seserų skardžiabalsių
Dainos
Ir Mamytės ratelio
Dūzgimo,
Ir svirplelio
Čirpimo,
Ir naktinio 
Apuoko...
Apsakyti nemoku,
Kaip ilgiuos!
Kaip ilgiuos...

P.S. Ir Tavęs,
Kaip to svirplio
Kamputy,
Ilgiuosi 
Truputį.

Ne taip
Neieškokim, kas kaltas,
Kad jau sniegas nebaltas,
Kad pavasaris žalias kitaip.

Taip aukštai pasikėlęs,
Sučirens vieversėlis.
Tyliai sėdi paunksmėj. Klausai.

Užburkuos balandėlis,
Suoks lakštingalos treles,
Ir gegutė kukuos jau kitaip.

Neieškokim, kas kaltas,
Kad ramunės nebaltos.
Juk ir akys jau mato ne taip.

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

atsiverkit, durys
Atsiverkit, durys, 
Į pasaulį mažą,
Pasaulėlį gražų.

Didelio nereikia – 
Aš pati mažytė 
Žemės dulkelytė.

Spyna sugirgždėjo – 
Raktas jai netiko.
Mažas pasaulėlis
Užrakintas liko.

ar greit 
ievos žydės?
Jeigu Dievas padės, 
Jei likimas norės,
Susitiksime vėl,
Kada ievos žydės,
Kai lakštučių balsai
Prie Dubysos skambės,
Kai smėlėtuos šlaituos
Katpėdėlės žydės, 
Kai bangelė melsva 
Nemunan nuskubės...

Ar greit ievos žydės?

Pabūkime dviese
Lyg bitutė ratuota 
Į pavasario puotą
Skridau.

Į giliausią bedugnę
Lyg drugelis į ugnį
Kritau. 

Kai jausmai jau pritilę
Ir sparneliai apsvilę,
Jaučiu

Tavo šilumą vėsią.
Dar pabūkime dviese –
Kartu. Marytė JurGaiTYTĖ

Miniatiūros

Vilties liepsnelės
Šaltą žiemos dieną, kai nesi-

nori niekur eiti iš namų, o 
židinyje jaukiai treška malkos, 
atsisėski, žmogau, prie lango ir 
žvilgtelk į greta tavo namų au-
gantį medį. Rodos, nieko nau-
jo ir neišvysi, tik staiga nušvis 
ant pilkos medžio šakelės pora 

raudonų liepsnelių. Jos pagyvins 
niūroką žiemišką panoramą. Ne-
trukus jos plastelės sparnais ir 
nuskris savais keliais. Tai snie-
genos, lyg mažutės vilties lieps-
nelės, sutrumpinančios ilgą pa-
vasario laukimą.

Balta skara
Apsigaubsiu baltąja skara ir 

įsisupus į šiltus kailinukus 
išeisiu į pasimatymą su žiema. 
Žinau, kad ji lediniais pirštais 
gnybtelės nosį, skruostus api-
bers baltais snaigių karoliais, 
pasikvietus pagalbon vėją kažką 
kuždės man, lyg pasakotų savo 

žiemiškas paslaptis. Ji kvies pa-
sivaikščioti baltu girgždančiu 
po kojomis sniego kilimu. Grį-
žusi namo nusisiausiu baltąją 
skarą ir nuo jos dvelktels vėjo ir 
žiemos kvapai, neužilgo pakvie-
siantys į naują kelionę apsnig-
tais žiemos takais.

aušra VErBLiuDaVičiūTĖ

(atkelta iš 1 psl.)
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